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· 3820
· 3821
· 3822
· 3823
· 3824
· 3825 .
· 3826
· 3827
· 3828
· 3829
· 3830

Čis.
květen

»
»
»

»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»

»
»
»

»
».
»
»
»

»
»

».
»

»
»
»

»

».
»
»
»
»
»
»
»

»
»

»
»
»
»

»
»
»
»
»
~

»
»

6. Rv II 155/24
7. R 1 322124
7. R ] 332/24
7. R ] 334/24
7. R ] 358/24
7. R ] 360/24
7. R ] 361/24
7. R 1 363/24
7. Rv 1 128/24.
7. Rv 1 305/24 .
7. Rv ] 312/24 .
7. R 11147/2' .
7. Rv II 128/24 .
8. Rv ] 1435/23
13. R ] 373/24
13. R I 378/24
13. R ] 379/24
13. R I 388/24
13. Rv ] 90/24
13. Rv ] 122/24 .
13. Rv ] 214/24 .
13. Rv ] 373/24 .
13. R II 102/24 .
13. R II 149/24 .
13. R II 160/24 .
13. R II 164/24 .
13. R II 174/24 .
13. Rv II 797/23
13. Rv II 2/24
13. Rv II 181/24
13. Rv II 193/24
14. R ] 364/24
14. Rv ] 1804/23
14. Rv ] 204/24 .
14. Rv ]624/24
14. R II 163/24 .
14, Rv II 289/24
20. čís. pres. 298/24
20. Co ] 2/24
20. R ] 343/24
20. R ] 394/24
20. Rv ] 1786/23
20. Rv ] 181/24 .
10. Rv ] 205/24
20. Rv ] 311fi4
20. Rv ] 323/24
20. Rv I 351/24
20. R II 177/24 .
21. R I 291/24..
21. R ] 387/24 .
21. R ] 393/24
21. R ] 400/24
21. R ] 409/24 .
21. Rv ] 96/24
21. Rv I 255/24 .
21. Rv ].279/24 .
21. Rv 1361/24 .
21. Rv 1375/24.

· 3831
· 3832
· 3833
· 3834
· 3835
· 3836
· 3837
· 3838
· 38.19
· 3840
· 3841
· 3842
· 3843
· 3844
· 3845
· 3846
· 3847
· 3848
· 3849
· 3850
· 3851
· 3852
· 3853
· 3854
· 3855
· 3856
· 3857
· 3858
· 3859
· 3860
· 3861
· 3862
· 3863
· 3864
· 3865
· 3866
· 3867
· 3868
· '3869
· 3870
· 3871
· 3872
· 3873
· 3874
· 3875
· 3876
· 3877
· 3878
· 3879
· 3880
· 3881
· 3882
· 3883
· 3884
~ 3885
· 3886
· 3887
· 3888

Vll!

!X.
Ci:'>.

květen

»
»

»
»
»
»

»
»

»
»

»
»

»
»
»
»
»

»
»

»
»
»

»
»

»
»
»

»
»
»
»
»
»

»

"»
»
červen

»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»

»
»
»

»

21.
21.
21.
21.
Zl.
27.
27.
27.
27.

n

27.
27.
27.
27.
27.
27.
27.
27.
27.
27.
27.
27.
28.
28.
28.
28.
28.
28.
28.
28.
28.
28.
28.
28.
28.
30.
30.
30.
30.

Rv I 389/24 .
Hy I 400/24 .
Hv I 413/24 .
Rv I 454/24 .
H II 170/24 .
H I 381/24
H I 397/24
R I 420/24
H 1431/24
I, I 434/24
R 1 438/24
Ry I 41/24
Hy I 326/24 .
Ry I 349/24 .
Ry I 485/24 .
Hv I 514/24 .
Ry 1 642/24 .
Ry 1 656/24 .
Ry II 183/24
Rv II 210/24
Ry II 337/24
Ry II 345/24
R I 278/24
R I 403/24 .
R I 415/24 .
R I 428/24
Rv I 275/24
Hy I 359/24 .
Hy 1 365/24 .
Hy I 376/24 .
Hy I 409/24 .
Hy I 425/24 ..
Ry I 596/24 .
Ry II 142/24
Ry II 298/24.
Ry I 42/24
Ry I 472/24 .
Ry I 475/24 .
Ry I 684/24 .

3. čís. pres. 36/24
3. R I 414/24
3. R I 432/24
3. R I 435/24
3. R I 443/24
3. Rv I 50124.
3. Rv I 276/24 .
3. Ry I 291/24 .
3. Ry II 102/24
3. Ry II 283/24
4. R I 417/24 .
4. R I 446/24
4. R I 449/24
4. R I 453/24
4. Ry I 392/24 .
4. Ry I 445/24 .
4. Ry I 505/24 .
4. Ry I 572/24 .
4. R II 190/24 .

· 38~9
· 3890
.3891
· 389Z
· 3893
.3894
· 3895
· 3896
· 3897
· 3898
· 3899
· 3900
· 3901
· 3902
· 3903
· 3904
· 3905
· 3906
· 3907
· 3908
.3909
· 3910
· 391 I
· 3912
· 3913
· 3914
· 3915
· 3916
· 3917
· 3918
· 3919
· 3920
· 3921
· 3922
· 3923
· 3924
· 3925
· 3926
· 3927
· 3928
· 3929
· 3930
· 3931
· 3932
· 3933
· 3934
· 3935
· 3936
· 3937
· 3938
· 3939
.3940
· 3941
· 3942
· 3943
· 3944
.3945
· 3946

Čís.

červen

»

»
»

»
»

5.
5.
5.
ll.
ll.

I I.

»
»

11.
11.

»

I I.
I I.
I I.

»

»
»
»
»

»
»

»
»
»

»
»
»
»
»

»
»
»
»

>
»

»

»
»
»
»

»
»
»
»

»
»

»
»
»

»
»

»
»
»

»
»
»

»
»

»
»
»

ll.

I I.
1I.

I I.
I I.
JI.
I I.

11.

I I.
I I.
I I.
1I.
1I.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
13.
13:
17.
17.
17.
17.

17.
17.
17.
17.
17.
17.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
23.
24.
24.
24.

R I 324/24
R I 411/24
Rv I 489/24 .
R I 445/24
H I 461/24
H I 463/24
H I 465/24
R I 470/24
Hv I 159/24 .
Rv I 216/24 .
Rv I 459/24 .
Ry I 504/24 .
Rv I 525/24 .
Rv I 546/24 .
Ry I 550/24 .
Ry I 573/24 .
Ry I 618/24 .
Ry I 629/24 .
R II 191/24 .
R II 193/24 .
R II 195/24 .
R II 204/24 .
Ry II 152/24
Ry II 230/24
R I 429/24
R I 459/24
R I 478/24
[Iv I 388/24 .
Ry I 398/24 .
Ry·l 406/24 .
Ry I 483/24 .
R II 173/24 .
Ry I 379/24 .
Ry 1 470/24 .
R 1 467/24
R I 489/24
R I 501/24
Hv I 462/24 .
Ry I 555/24 .
Ry I 557/24 .
R II 182/24 .
R II 207/24 .
Ry II 233/24
Ry II 252/24
R I 419/24
Ry I 543/24 .
Rv I 544/24 .
Ry I 592/24 .
Rv I 611/24 .
Ry 1612/24 .
Ry I 617/24 .
R II 206/24 .
Ry II 290/24
Ry I 601/24. .
čís. ptes, 1267/23
čis. pres. 15/24 .
R I 499/24.

· 394í
· 3948
· 3949
· 3950
· 3951
· 3952
· 3953
.3954
· 3955
· 3956
· 3957
· 3958
· 3959
· 3960
· 3961
· 3962
· 3963
· 3964
· 3965
· 3966
· 3967
· 3968
· 3969
· 3970
· 3971
· 3972
.3973
.3974
· 3975
· 3976
· 3977'
· 3978
· 3979
· 3980
· 3981
· 3982
· 3983
· 3984
· 3985
· 3986
· 3987
· 3988
· 3989
· 3990
· 3991
· 3992
· 3993
.3994
· 3995
· 3996
· 3997·
· 3998
· 3999
· 4000
· 4001
· 4002
· 4003

čL..;.

Cb.
červen

»

»

»
»
»

»
»
»
»

»
»
»
»
»
»

»
»

»

24.
24.
24.
24.
24.
24.
24.
24.
24.
25.
25.
25.
25.
25.
25.
25.
25.
25.
30.

červenec

»
,»

»
»
»

»
»
»

»
»

»
»

»
»
»

».
»
»
»
»
»

»
»
»
»

»
»
»
»

»
»
»

»
»
»

»
»

R I 503/24
R I 505/24
Rv I 450/24 .
Ry I 491/24 .
Rv I 524/24 .
Rv I 562/24 .
Rv I 563/24 .
Rv I 676/24 .
Hv II 139/24
R I 500/24
Rv I 564/24 .
Rv I 565/24 .
Ry I 809/24 .
Rv I 890/24 .
R I! 210/24 .
R I! 211/24 .
Rv II 156/24
Rv II 235/24
R I 537/24

I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.

čís.

· 4004
· 4005
· 4006
· 4007
· 4008
· 4009
· 4010
· 4011
· 4012
.4013
.4014
· 4015
.4016
· 4017
.401R
· 4019
· 4020
· 4021
· 4022

červenec

»
»
»

»
»

»
»
»

»
»
»
»
»

»
»
»
»

»
»

pres. 510/24 · 4023

R 1457/24.
R 1510/24.
R I 514/24 .
R I 520/24 ,
Rv I 552/24
Rv I 603/24
Ry I 672/24
Ry I 686/24
R II 231/24
Ry II 170/24
Ry II 244/24
2. Rv I 549/24
2. Ry I 660/24
2. Rv I 725/24
2. R II 215/24
2. R II 220/24
2. R II 224/24
2. Rv II 387/24
3. R I 528/24
3. Rv I 542/24
3. Rv I 935/24
8. R I 436/24
8. R I 543/24
8. Ry I 705/24
8. Rv I 727/24
8. Ry I 739/24
8. Ry I 745/24
8. Ry 1 926/24
8. R II 237/23
8. RY'I! 3.74/24
KRy II 43 I /24
9. R I 550/24
9. Ry 1-704/24
9. Ry II 276/24
15. R I 424/24
15. R I 524/24
15. R I 535/24

· 4024
· .4025
· 4026
· 4027
· 4028
· 4029
· 4030
· 4031
· 4032
· 401~
· 4034
· 4035
· 4036
· 4037
.4038
· 4039
· 4040
· 4041
· 4042
· 4043
.4044
· 4045
· 4046
· 4047
.404g
· 4049
.4050
· 405ľ
· 4052
· 4053
· 4054
· 4055
· 4055
· 4057
· 4058
· 4050
· 4060

»

srpen
»
»
»

»
»

»
»

»

»
»

»
»
»
»
»

»
»
»
»

»

»
»
září

»
»
»
»
»
»

»

»
»
»
»
»

5.
6.
6.
6.
6.
6.
12.
12.
13.
19.
19.
19.
26.
26.
26.
26.
26.
26.
26.
26.
26.
27.
27.

15. R I 568/24
15. 1< I 572/24
15. R I 585/24
15. Rv I 749/24
16. Hv I 7G7/24
16. Hv I 942/24
17. Rv I 1453/23
17. R II 241/24
17. Rv II 436/24
22. R I 541/24
22. Ry II 448/24
23. Ry II 296/24
23. Ry II 315/24
29. Ry I 813/24
29. Rv I 867/24
29. Ry I 915/24
29. Rv I 1015/24
29. Ry I 1092/24
29. Rv II 441/24
30. Ry II 496/24
31. Rv I 649/24

· 4061
· 4062
· 4053
· 4064
· 4Of5,'i
· 4066
· 4067
.4068
· 4069
.4070
· 4071
.4072
· 4073
.4074
· 4075
· 4076
· 4077
· 4078
· 4079
.4080
· 4081

Ry I 1133/24
R I 574/24
Rv I 1048/24
Ry I 1139/24
Ry II 368/24
Ry II 373/24
R I 627/24
Rv I 738/24
R I 673/24
R I 635/24
R I 637/24
R I 659/24
R I 655/24
R I 671/24
R I 672/24
Rv I 864/24
Rv I 922/24
R II 239/24
R II 273/24
R II 276/24
Ry II 419/24
Ry I 1037/24
Rv II 413/24

· 4082
· 4083
· 4084
· 4085
· 4086
· 4087
· 4088
· 4089
.4000
· 4001
· 4092
· 4093
· 4094
· 4095
· 4096
· 4097
· 4098
· 4099
· 4100
· 4101
· 4102
· 4103
· 4104

R I 552/24 .
R I 674/24 .
Rv I 284/24
Rv I 791/24
Ry I 869/24
Rv I 946/24
R II 201/24
Rv II 758/24
Hv II 311 /24
Rv II 317/24
R I 509/24 .
R I 656/24 .
3. R I 693/24 .
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
3.
3.

•

· 4105
· 4106
· 4107
· 4108
· 4109
· 4110
· 4111
· 4112
· 4113
· 4114
· 4115
.4116
· 4117

A.

Cb:.
záři

"»
»

»
»
»

»
»

»
»

»

"»
"
»
»

"
"

"

3.
4.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
10.

10.
10.

10.
JO.

li

10.

»
»

10.

»

16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.

JO.
» 16.
»
»

»
»
»

»
»
»»
»
»

"»
»
»
»

»
)~

>,

"

>l

»
»

»
»

>,
»

»
»

23.

» 23.
» ;23.
23.

,

R II 299/24 .
R I 717/24_ .
R I 580/24
R I 586/24
R I 621/24
R I 666/24 .
R I 686/24
R I 708/24
R I 733/24 .
R I 734/24
Rv I 711/24
Rv I 798/24
Rv I 843/24
Rv I 996/24
I<v II 365/24
I< I 705/24
R I 709/24
Rv 1 752/24 .
Rv I 753/24
Rv I 772/24
Rv 1 808/24
F II 296/24
Fv II 552/24
F I 711/24 .
F I 720/24 .
R I 730/24
R I 751/24 .
R I 753/24.
Rv I 441/24 .
Fv I 788/24 .
Rv I 792/24 .
Rv I 793/24 .
Rv I 810/24 .
Rv I 916/24 .
F II 277/24 .
R II 290/24 .
F II 301/24 .
R II 303/24 .
R I 587/24 .
R I 719/24 .
Rv 1895/24 .
R II 300/24 .
F II 311/24 .
Rv II 445/24
R I 554/24 .
R I 756/24 .
R I 759/24 .
Rv I 689/24 .
Rv I 1134/24· .
Rv I 1228/24
Nd I 377/24
R II 263/24
R II 306/24
R II 309/24
R II 310/24
R II 313/24
Rv II 338/24

.41i8
· 4119
4120
· 4121
· 4122
· 4123
· 4124
· 4125
· 4126
· 4127
· 4128
· 4129
· 4130
4131
· 4132
· 4133
· 4134
· 4135
· 4136
· 4137
· 4138
· 4139
· 4140
· 4141
· 4142
· 4143
· 4144
· 4145
· 4146
· 4147
· 4148

·
·
·
·

4149
4150
4151
4152
4153
· 4154
· 4155
· 4156
· 4157
· 4158
: 4159
· 4160
· 4161
· 4162
· 4163
· 4164
· 4165
· 4166
4167
· 4168
· 4169
.4170
· 4171
· 4172
· 4173
· 4174

Čís.

éís.

24. Rl 603/24 .
24. R 1 607/24
24. R I 757/24 .
24. Rv I 952/24 .
24. R II 278/24 .
24. Rv II 342/24
24. Rv II 440/24 .
30. čís. pres. 674/24
30. R I 604/24
30. R I 772/24 .
.30. R I 794/24
30. Rv I 839/24 ;
30. Rv I 911/24
30. Rv I 1246/24
30. Rv I 1315/24
. 30. Rv 1 1325/24
30. RII 319/24 .
30. Fv II 360/24 .
30. Rv II 370/24
30. Rv II 407/24
30. Rv 11 408/24
3iJ. Rv II 425/24

zan

,

»
»

,

»

»

»
»
»

»
»

»
»

»

"
»
»
-(;

»
»

»

říjen

1.
.1.
» 1.
» 1.
»
»
»
»
»

1.
1.
1.

»

1.

"

1.

1.

»
»

1.
1.

»
»

1.
1.
1.
1.
7.
7.
7.
7.
·7.
7.
7.
- 7.
7.
7.
7.
7.
7.
_7.
7.
. 8.
8.
8.
8.

»

»

»
»
»

»
»

»
»
»
»
»
»
».
»
»
»
»
»

»
»

R 1 680/24
R I 681/24
R I 768/24 .
R I 773/24 .
R 1 777/24
R I 779/24 .
R I 790/24 .
R I 793/24 .
R I 800/24 .
Rv I 871/24
Rv I 1132/24
Rv I 1333/24
Hv I 1343/24
Rv II 207 i24
Rv II 320/24
Rv II 418/24

čís. pres. 299/24
H I 775/24 .
R 1 778/24 .
R I 808/24 ..
R 1815/24.
R I 819/24 .
I, I 820/24 .
Rv I 921/24
Rv I 986124
Rv I 1008/24
Rv I 1033/24
Rv I 1050/24Rv 1 11&3/24.
R II 326/24 .
Rv II 434/24
R.I 774/24
Rv 1713/24
Rv 1883/24 .
Rv I 966/24 .

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

4175
4176
4177
4178
4179
4180
4181
4182
4183
4184
4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196

· 4197
· 4198
· 4199
.4200
· 4201
· 4202
· 4203
.4:>04
· 4205
· 4206
· 4207
· 4208
· 4209
· 4210
· 4211
· 4212
· 4213
· 4214
· 4215
· 4216
· _4217
· 4218
· 4219
· 4220
· 4221
· 4222
· 4223
· 4224
· 4225
· 4226
· 4227
· 4228
· 4229
· 4230
· 4231

říjen

»
>
>
>
»
»

,
,

,
»

»
»
»
»
»

»
»
»

»
»

>
»
»

»
»
»
»
»

»

.,

»

»
»
»
»
»

»
»

»
»
»
»
»
»
»
»

?

,»
»

»
»

»
»
>

8. Rv I 1035/24
8. l<v I 1156/24
8. Rv I 1319/24

8. Rv 11352/24
8. Rv I 1353/24
8. Nd 1391/24 .
8. R II 266/24
8. R II 323/24
8. Rv II 357/24
8. Rv II 381/24
8. Rv II 450/24
9. Rv I 836/24
9. !<v I 950/24
9. Rv 1 1029/24
9. Rv I 1098/24
9. Rv II 218/24
9. Rv II 284/24
14. R I 792/24 .
14. R I 803/24
14. F I 809/24 .
14. R 1 814/24
14. R I 827/24
14. R I 828/24
14. R I 836/24 .
14. R 1 840/24
14. R I 850/24
14. Rv I 877/24
.14. Rv I 964/24
14. Rv r 997/24
14. Rv 1.1000/24
14. Rv I 1060/24
14. Rv 1 1267/24
14. R II 178/ 24
14. R II 19,6/24
14. R II 335/24
14. Rv II 421/24
14. Rv II 423/24
15. R I 617/24 .
15. R I 61g/24 .
15. Rv I 710/24
f5. Rv 1840/24
15. Rv I 1071/24
15. Rv 11160/24
15. Rv I H75/24
15. Rv I 1417/24
21. čís. pres. 641/24
21. R I 805/24 ..
21. R I 845/24
2l. Rv I 589/24
21. Rv I 1054/24
21. Rv 1 1058/24
21. Rv I 1115/24
21. Rv I 1120/24
21. Rv 1 1522/24
21. Rv II 397/24
21. Rv II 543/24
21. Rv II 581/24

· 4232
· 4233
· 4234
· 4235
· 4235
· 4237
· 4238
· 4239
· 4240
· ~241
· 4242
· 4243
· 4244
· 4245
· 4246
· 4247
· 4248
· 4249
· 4250
· 4251
· 4252
· 4253
· 4254
· 4255
· 4256
· 4257
· 4258
· 4259
.4260
· 4261
· 4262
· 4263
· 4264
· 4265
· 4266
· 4267
· 4268
· 4269
.4270
· 4271
· 4272
· 4273
· 4274
· 4275
· 4276
· 4277
.4278
· 4279
· 4280
· 4281
· 4282
· 4283
.4284
· 4285
· 4286
._ 4287
· 4288

čís.

I

II

fljen 22. R I 847/24
» 22. Rv I 767/24
» 22. Rv I 783/24
» 22. Rv I 879/24
» 22. Rv I 886/24
» 22. Rv I 971/24
» 22. Rv I 1073/24
» 22. Rv I 1421/24
» 22. Rv I 1471/24
» 22. Rv II 416/24
» 23; Rv I 1023/24
» 23. Rv I 1481/24
» 23. Rv I 1515/24
» 23. Rv II 356/24
» 23. Rv II 429/24
» 23. Rv II 433/24
» 29. R 1 857/24 .
» 29. Rv 1 901/24
» 29. Rv I 1081/24
» 29. Rv I 1258(25
» 29. Rv I 1285/24
» 29. Rv I 1286/24
» 29. R II 362/24
» 29. Rv II 541/24
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duležitějších

tiskových chyb:

2. v záhlaví čís. 3356 správně Rv I 1103/23.
15. v záhlaví č. 3366 správně »§ 933 obč. zák.«, nikoliv »§ 932 obč. zák ť.
72. řádka 10. shora správně »čl. 347«, nikoliv »čI. 247«.
107. řádka 15. shora správně »vešla«, nikoliv »vzešla«.
109. v řádce "4. zdola počínajíc slovem »dle« až v řádce 3. zdola konče
slovem »návrhu« budiž škrtnuto.
112. řádka 17. zdola správně »Nelze«, nikoliv »Nelze-li«.
127. v záhlaví čís. 3438 správně (§ 216 čís. 2 ex. ř.).
132. v citaci rozhodnutí správně »1924«, nikoliv »1923«.
141: řádka 3. zdola správně »l-ov}'ni«, nikoliv »B-ovým«.
142. řádka 2. shora správně »pivo'varem«, nikoliv »piv·ovaru«.
142. řádka 4. shora' za čís. vlož. 3 5 4 . '
,
166. hídka 16. a 21. zdola správně »1923«, nikoliv :d922«.
255. řádka 18. zdola správně »opatrcivance«, nikoliv' »opatrovnice«.
229. řádka 9. shora správně »sárn«, nikoliv »sama«.
236. řádka 15. shora správně »(§ 577 c. ř. s.)«) nikoliv »(57 c. ř. s.)«.
241. řádka 11. shora správně »dodatečnýin«, nikoliv »dostatečným«~
263. řádka 18. zdola správně »rovn9-jící se«, .nikoliv Hovnají se«..
277. v záhlaví čís. 3539 »§ 391 c.· ř. s.«, nikoliv »§ 193 c. ř. s.«.
343. řádka 9. zdola před slovo. »nebezpečenstvÍ« vlož »a«.
362. řádka 17. shora správně "»sepsán«, nikoliv »zapsán«.
372. řádka 2. shora správně »kde«, nikoliv »dle«.
376. řádka 12. zdola správně »§ 117«, nikoliv »§ 17«.
383. řádku 11. shora škrtni a místo toho vlož; »hospodářské záložně.
pročež tato upustila od exektičních Jroků proti«.
418. řádka 2. zdola správně »99«, nikoliv »49«.
443. řádka 2. shora správně »Čís. 89«, nikoliv »Čís. 189«.
483. řádka 10. shora správně »§u 961«, nikoliv »§u 691«.
512. řádka 16. zdola správně »konta«, nikoliv »kvota«.
534. řádka 20. zdola správně »čÍs. 76«, nikoliv »čÍs. 96«.
536. řádka 20. zdola správně »nezávažnou«, nikoliv »nezávaznou«.
559. řádka 20. zdola správně »6s. 130,<, nikoliv »Čís. 10«.
576. v záhlaví čís. 3746 správně »sjednati«, nikoliv »jednati«.
619. řádka 4. shora správně »Verfahrens«, nikoliv »Vorfahrens«.
656. řádka 7. shora správně »soudy«, nikoliv »věcÍ«.
703. řádka 17. zdola správně »bude«, nikoliv »nebude«.
709. řádka 10. shora správně »opírá«, nikoliv »odpírá«.
712. v záhlaví správně o »fozsudírn«; nikoliv o »rozsudku«.
817. řádka \6. shora správně »1921«, nikoliv »1918«.
834. řádka 2. shora správně »k celku«, nikoIiv »v celku«.
886. v záhlaví čís. 3946 správně »§ 1 čís. 12« ex. ř.
897. řádka 12. shora správně »by«, nikoliv »byl«.
898. řádka 16. zdola správně »hájeného«, nikoliv »zahájeného«.
912. řádka 18. zdola správně »§ 34«, nikoliv »§ 24«.
917. řádka 22. zdola správně »§ 865«, nikoliv »§ 265«.
944. řádka 2. zdola správně »dovolací«, nikoliv »odvolací«.
988. řádka 5. shora správně »neuplynuly«, nikoliv »neplynuly«.
991. řádka 14. shora správně »§ 382 čís. 5 ex. ř.«, nikoliv »§ 382 čís. 5c. ř. 5.«.

Stránka 1001.
»
1005.
»
1049.
'J;
1061.
»
1079.
»
1087,
'J;
1099.
»
1100.
»
1130.
»
1167.
»
1183.
»
1203.
1275.
»
)}
1338.
»
1383.
»
1386.
1419.
»
»
1447.
»
1440.
»
1468.
»
1623.
'J;
1650.
1659.
»
'J;
1680.

»
»
I>
'J;

)»
»
»
»

1680.
1684.
1694.
1713.
1717.
1720.
1721.
1748.
1904.
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5. zdola správně ",15 ha«, nikoliv »15 a«.
3. shora správně »usneseni«, nikoliv »řízení«.
9. zdola správně »postižný«, nikoliv »postižený«.
řádka 16. ~hora za slovem »zákon« vlož »účastenstvÍ«.
řádka 14. shora správně »výroky«, nikoliv »výrobky«.
řádka 7. shora správně »neúplné«, nikoliv »úplné«.
řádka 7. shora správně ?>úbytky«, nikoliv »kdyby«.
řádka 16. a 14. zdola správně »odevzdánÍ«, nikoliv »oduznánÍ«.
řádka 19, shora správně »§u 85 c. ř. S.«, nikoliv »§u 485 c. ř. s.«.
řádka 17. shora správně »měšťanstvu«, nikoliv »měšťanstvo«.
řádka 26. shora správně »)(§ 568 c. ř. s.)«, nikoliv »(§ 368 ex. ř.)«.
řádka 12. zdola správně »proti«, nikoliv »proto«,
řádka 24. shora správně »řeči«, nikoliv »věci«.
řádka 12. zdola správně »na«, nikoliv »ne«.
řádka 10. shora správně »obyčejové«, nikoliv »obyčejné«.
řádka 18. shora správně »nerozeznávaje«, nikoliv »rozeznávaje«.
řádka 1. zdola správně »c. ř. S.«, nikoliv »ex. ř.«.
řádka 15. shora správně »jich s,\nkci«, nikoliv »při sanci«.
řádka 3. zdola správně »c. ř. s.«, nikoliv »ex. ř.«.
řádka ll. shora správně »čl. 282«, nikoliv »čl. 232«.
řádka 6. zdola správně »žádání«, nikoliv »jednání«.
řádka 20. zdola správně »dovolání«, nikoliv »odvolánÍ«.
řádka 29. shora za slovo »čÍs.« vlož »27«.
řádka 19. zní: »§ 527 odstaveC' druhý c. ř. s. a nelze tohoto předpisu ani obdobně po-« - dosavadní znění se škrtne.
řádka ll. zdola správně »i«, nikoliv »u«.
řádka 22. zdola správně »názoru«, nikoliv »názvu«.
rozh. čís. 4444 jest ze dne 9:"" prosince 1924.
v záhlaví čís. 4461 správně »Více škúdců«.
řádka 22. zdola správně »jim« nikoliv »jím«.
řádka 7. zdola správně »člunu«, nikoliv »členu«.
řádka 8. a 18. shora správně »člunu«, nikoliv »členu«.
řádka 13. shora správně »dovolání«, nikoliv »odvolání«.
vynech čl. 427 .
. 4383.
řádka
řádka

éís. 3355.
Opravný prostředek muze podati vedlejší intervenient i tehdy, nepodala-li ho strana, k níž se přidruží1.
Za škodu, způsobenou zřícením povozu s okresní silniCe v éechách,
ručí okres, nebyla-li silnice, vedoucí po svahu, opatřena ochrannými
patníky. V tom, že koči náležitě nebrzdil, jest spatřovati jeho spoluvinu.
(Rozll. ze dne 3, ledtta 1924, Rv ! 760/23.)
Povoz žalujicí firmy Č. a spo!. jel s nákladem po okresní silnici
v Čechách, jež v těch "lístech vedla nad srázem. Dav koním oddechu,
pobídl je kočí žalující ":cmy k dalšímu tahu, nežli však koně řádně zabrali, sjel vůz na kraj silnice, projel mezi dvěma ochrannými patníky
a slitil se, při čemž byl jeden kůň zabit a vůz poškozen. Žalobě firmy
Č. a spo!., k níž se jako vedlejši intervenient při družil František Č., na
~)říslušný samosprávný okres o náhradu škody vyhověl pro c e s II í
s o udp r v é s t o I i c e potud, že uznal žalobní nárok co do důvodu
z polovice po právu. O d vol a c í s o u d rozsudek potvrdi!.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl ani dovolání vedlejšího intervenienta
ani dovoláni žalovaného okresu.
D ů vod y:
Předeslati jest toto:· Žalující firn1a Č. a spol. odvolala dopisem ze
dne 11. září 1921 plnou moc, danou Dru Antonínu K-ovi a prováděl po
té všechny další procesní úkony jen vedlejší intervenient žalující strany
František Č., zastoupený rovněž Drem K-em, který také dovolání podal.
Jak rozsudek procesního soudu, tak i rozsudek odvolacího soudu doručeny byly též přímo žalující firmě, která však sama ani odvolání ani
dovolání nepodala a také žádného' vyjádření neučinila. Byl tudíž vedlejší intervenient podle §u 19, odstavec prvý c. ř. s. oprávněn, aby
k podpoře žalující firmy podal opravné prostředky, které nejsou v rozporu s procesními úkony vlastní sťrany, a bylo i jeho dovolání ve věci
vyříditi, to tím spíše, že v tom směru ve spisech dovolacího řr'zení žádných výtek činěno nebylo. Pro posouzení spoluzavinění žalované strany
jest jedině rozhodnou skutečnosti, že žalovaná strana nevyhOVěla přéd
p!su §u 42 odstavec prvý českého zákona ze dne 31. května 1866,
CIS. 41 z. zák. a neopatřila okraj okresní silnice v místě, kde nehoda
se stala, ochrannými kameny, v předepsané mezeře nejvýše 2.528 m,
nýbrž ponecha!;, mezeru 4·80 m, což mělo za následek, že tudy povoz
se svahu se sříti!. Nesprávné právní posouzení věci-spatřuje dovolatelka
v tom, že také odvolací soud dospěl k úsudku, že vinu na nehodě má
i kočí, a to rovným dílem se žalovanou stranou. Dovolatelka mylně
Civilní rozhodnuti VI.

s~aví se na s:anov,is~o, .~e. k?čí jest osobou třetí, od žalující firmy 1'oz1Ino,u, pr?to~e, pry zalujlcJIInn'a sama na nehodě viny nemá, následkem
cehoz pry mU,ze se jedn~tI nejvýše jen o více škůdců podle §§ 130 I
~ 1302 ?bč, zak, Podle tet? argumen:ace, neměla by na nehodě viny ani,
za~ovana ~tr!lna s,am~, totIz sal?ospravny okres, takže by žalující firma
sve vlast~1 zalo?,e zaklad podražela, Na obou stranách jde tu o osoby
hromadne, za nez jednaly osoby fYSiá~ jako zástupci, ohledné kterých
test posu:OV~,tl, z~da se dopustily zavmenLV' Jomto případě řídil povoz
z,ll?bkyne )ep ~oc~,~: pokud tento v těto své vlastnosti dopustil se ně

9
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pkeho zavmelll, pncltáse toto žalobkyni, Nelze ovšem ,souhlasiti s odvolaclm soudem, že § 2 zákona ze dne 15. června 1866, čis. 47 z. zák.
pro ~echy n~řiZUje, by povozy jezdily po okresní silnici jen po pr~vé
strane ~e s~eru jízdy. Tento§ předpisuje toliko, ve kterou stranu jest
s~ vy~ybaÍI, a ye k~~ro~ stranu předjí!děti. Naopak plyne z §u 3 cit.
zak., z~ vozkov~ majl menltl koleje a ze mohou býti nuceni položením
kaI?enu. n;,?o d.re~ na sIlmcl, b~ jeli v čáře klikaté, a aby takto používalIcele SIre slllllce. Prototake první soud kladl důraz na to že kočí
proti "silničnímu ~ádu n~ pravé straně silnice povoz z a s t a ~ il, tedy
z~stavll jej na te strane, odkUd v případě jízdy jiného povozu proti
nemu byl by musIl na druhou stranu silnicese vyhnouti. Vtomto zastavcní
povozu ?a Fravés:ra~ě silnice v~ směrui,lzdy bylo by ovšem jen lehké
ned,opatrenL ~le. zavaznou neopatrnost shledaly právem oba nižší soudy
v ~ te okolnosti" ze kO~í, opětně se rozjížděje, při čemž přirozeně musil
pred pobldllll!tm kom brzdu povoliti, když viděl, že vůz počalcouvaÍi,
ani' ~e n e p o k u S I I o opětné zabrzděni,· Toto zabrzdění. podle zn aleckeh,o posu,dku bylo bf stačilo k zastavení povozu, Takového opomenulI ne~sml se opatmy vozka dopustiti. Co do míry spoluzavinělJí,
kter?~ ,obe strany, v neprospěch druhé strany snaží se pošinouti, souhla~lt}jest s pTVmm soudem, že vina na nehodě jest na obou stranách
stejna, protoze nebylo by k nehodě došlo, kdyby ta neb oha strana
byla jed~ala podle svépovinnosti. Ale i kdyby se poměr.iaiiinění urcčiti
nedal, mel by pravdu odvolací soud, že by pak bylo vinu rovným dílein
. ... ..
..•
podle §u 1304 obč. zák. rozděliti.
čís.

3356.

Vj~?nání ~Iékaře ~ nemocens~~u pokladnou, že bude léčitijeíí členy
za mzs. odmenu, nez stanoví mmlmální tarii lékařské komory; není nedovoleným.
Ú~luva .me~i. lék~em a' nem~censkou pokladnou o dočasném, pře
chodnem léceOl clenunemocenske pokladny nevyžaduje písemné fonny.
(Rozh. ze dne 3, ledna 1924, Rv 1103/23.)
žalobu lékaře na nemocenskou pokladnu o vyplacení rozdílu odměny dle minimálního tarifu lékařské komory, dle něhož počítal· odměn~ žalobce ~ d:e nižší~o tarifu nemocenské pokladny, dle něhož mu
odmenu vyplahla zal ovana pokladna, pro c e sní s o udp r v é. st 0-

! i c e zamítl. O cl vO I a c í s o u cl rozsudek potvrdil. D II vod y: žalobní nárok· proti žalované pokladně, totiž placení honoráře za léčení
členů pokladny v době od listopadu 1920 do 12. prosince 1920. nepři
znal soucl prvé _stolice žalobci proto, že žalobce není oprávněn, žádati
honorář dle minimálního tarifu lékařské komery, nýbrž dle tarifu nemocenské pokladny a dle tohoto tarifu žalobci příslušejíci honorář mll byl
zaplacen. Soud. prvé s.tolice v tomto směru správně zjistil, že žalobce
dne 25. října 1920 oznámil žalované pokladně, že od září 1920 bude
zase čítati dle cen pokladny. Výpovědí předsedy žalované pokladny zjistil správně soud prvé stolice, že žalobce žalované pokladně neoznámil,
že za léčeni členů pokladny bude čítati' dle minimálního tarifu, dáleže
deputace d~lníků nebyla oprávněna se žalobcem jménem žalované pokladny Vyjednávati. žalobce dopisem ze dne 5. listopadu 1920 oznámil
žalovallé pokladně, že k dalšímu léčení dle tarifu pokladny jest nezbytně
třeba smlouvy, za jejíž předložení žádá, ale v dopise tom hned prohlásil, že bez této smlouvy jest každá jeho činnost pro žalovanou·pokladnu
vyloučena, Na to sdělila žalovaná pokladna žalobci dopisem ze dneS.
listopadu 1920, že zatím uzavření· smlouvy odmítá, ježto není dosud
ukončeno vyjednávání meii svazem pokladen a říšskýinspolkeíri lékař
ských jednot v Praze, a zároveň žádala' žalovaná poklauna žalobce,·. by
oný členy pokladny, kteří k němu do léčení. přijdou, léčil dle tarifu pokladny. Nechtěl-li ledy žalobce členy pokladny za tari! pokladny dále
léčiti, měl to pokladně ihned sděliti a další léčení členů pokladllyna
sebeilcbrátL Správně proto soud prvé stolice rozhodl, že žalobce nelilá
nároku práti žalované pokladně na odměnu dle minimálního tarifu. Tvrzení žalobce, že byl vázán lékařskou stavovskou ctí, tarii, předepsaný
lékařskou komorou, přesně dodržeti; jest pro tento spor nerozhodné a
pro žalovanou pokladnu nezávazné, vždyť žalobce sám vuči pokladně
prohlásil, že členy. její bude léčiti dle tarifu pokladny. Výtka žalobce,
že prvy soud nerozhodlo jeho námitce, že každé ujednání lékaře s nem.ocenskou pokladnou, . léčiti za honorář nižšf, než minimální tarif lékářske komory, .byloby p~otí dobrým mraVům a tudíž neplatné, jest iIedůvodné, neboť, je-li dle §u 6 d) zákona ze dne 20, listopadu 1917,Čís.
457 ř. zák. dovolena písemní smlouva mezi pokladnami· a lékaři,. kterou
se upravuje odměna lékařů za léčení členů pokladny, jest také ujednání,
jež se nestalo ve formě' písemní smlouvy, dovolené a platné, pokud bylo
uzavřeno mezi lékařem a nemocenskou pokladnou.
Ne j v y šš í s o u d nevyhověl dovolání.
Dů

vody:

C? se týče nesprÁvného právního posouzení věci (§ 503 Čís: 4c, J.
s,), jež prý záleží v tám, ,že odvolací soud pokládážalobébvo prohlilšení v dopise ze dne 25. října 1920, že počítá za léčení a léky od září
1920 zase podle tarifu pokladny, za platné a pro ža40bcé závazné přes
to, ·že . o honoráři písemná smlouva a vůbec žádná písemná smlouva
mezi žalobcem a žalovanou pokladnou ohledně léčení členů nemocenské
pokladny ujednána nebyla, a zákon zedneZO. listopadu 1917, číS, 457

"

ř.

zák. v §u 6 cl) uzavřeni písemné. smlouvy předpisuje, není" tato výtka
Citovaný § 6 d) zákona o nemocenském pojištění dělníků
ph.'dpisuje sice písemnoli formu při smlouvách mezi nemocenskými pokladnami a lékaři, ale má na mysli smlouvy trvalého rázu, smlouvy, jimiž se lékaři přijímají za lékaře pokladny, nikoli pouhá ujednání nemocenské pokladny s lékařem o odměně za dočasné, jen přechodné léčeni člcnú ne mocenské pokladny, jak tomu na příklad jest, jde-li o léčeni po dobu uprázdnění místa pokladničního lékaře nebo než jmenovaný pokladniční lékař započne svou činnost. V případě, o který jde,
jedná se o odměnu za takové přechodné, výpomocné léčení, než pokladniční lékař svou činnost započal a uvedené prohlášení žalobce, i když
zvláštní pisemné ujednání po rozumu §u 6 d) zákona ze dne 20. Iisto"
padu 1917, čís. 457 ř. zák. se nestalo, bylo tudíž platné a závazné. Rovněž neposoudil odvolací soud věc po stránce právní nesprávně, když na
základě uvedeného prohlášení žalobce v dopise ze dne 25, října 1920
a protože žalovaná pokladna v listě svém ze dne 8. listopadu 1920 žádala žalobce, aby její členy léčil za honorář podle jejího tarifu, žalobce
pak skutečně členy pokladny léčil přes to, že před tím v dopise ze dne
5. listopadu 1920 pokladně oznámil, že bez kontraktu je vyloučeno, aby
pro pokladnu lékařsky byl činným, uznal, že žalobci přísluši za léčení členů
pokladny pouze odměna podle tarifu pokladny, nikoli požadovaná odměna vyšší a dotyčný nárok žalobcův zamítl. Zalobce proti tomuto stanovísku odvolacího soudu uvádi v dovolání v v podstatě totéž, co uvedl
proti témuž stanovisku prvního soudu v odvolání, a protože odvolaci
soud v napadeném rozsudku správně vyvrátil dotyčné vývody žalob-'
covy, stačí k vyvrácení vývodů dovolatelových v tomto směru poukázati na důvody odvolacího rozsudku.
oprávněna.

čís.

3357.

Účinky prohlášení manžela za mrtva nerovnají se jeho úmrtí ve smySlu §§ 138, 155 obě. zák. O zjištění nemanželského otcovství \ze tu nastupovati pouze tehdy, bylo-li právoplatně zjištěno, že dítě není manželského pUvodu.

(Rozh. ze dne 3. ledna 1924, Rv I 1754/23.)
žalobě

nez\. Ladíslava Hca na Leona S-a o uznání otcovství p r 0c e sní s o udp r v é s t o I i c e vyhověl, o d vol a c í s o u d ji jako
předčasnou pro tentokráte zamítl. D ů v o ďy: Mezi stranami není sporu
tom (§ 266 c. ř. s.), že nezl. žalobce Ladislav H., narozený dne 9. listopadu 1921, zapsán byl do matriky narozených jako dítko manželské,
tedy jako syn manželů Františka a Kateřiny H-ových. Ze spisů jest dále
patrno a ostatně i mezi stranami nesporno, že manžel KateřiilY H-ové,
František H., byv jako vojín za války povolán ke službě vojenské, byl
od roku 1915 nezvěstným, a že na to k návrhu své manželky po konaném šetření prohlášen byl za mrtva usnesením ze dne 26. března 1923
za současného s tím vyslovení, že den 1. prosince 19J7 považovati jest

°

za onen den, kterého františek H. nepřežil. Řečené usnesení nabylo
dnem 25. dubna 1923 právní mocí. Se zřetelem k těmto zjištčni'm okolnostem vychází soud odvolací z názoru, že prve, než zjištěno býtí může,
kdo jest nemanželským otcem nez!: Ladislava H-a, musí býti jisto. že
jest žalobce vůbec dítětem nen~al1želský111, neboť žaloba, jež opírá se
o ustanovení §§ 163 a 166 obč. zák. předpokládá, že o vlastnosti ditěte
iako nemanželského neni pochybnosti. Právnímu názoru odvolatele že
ve příčině žalobce platí domněnka nemanželského zrození dle §u '155
obč. zák., nelze přisvědčiti, naopak o žalujícím dítěti platí podle §u 138
obč. zák. domněnka, že jest původu manželského, poněvadž jsou tu
skutkové předpoklady tohoto ustanoveni zákona, kdyžtě v době zrození
dítka manželství nebylo rozloučeno, ani nebylo prokázáno, že manžel
František H. zemřel v době, od níž do narození dítka více než 300 dnů
uplynulo. Zalující dítě' dlužno tudíž pokládati za manželské dotud, pokud mu manželský původ nebyl oduznán podle ustanovení §§ 158 a 159
obč. zák. Na tom nemění ničeho ta okolnost, že František H. prohlášen
byl v dubnu 1923 za mlivého a že v dotyčném usnesení bylo vysloveno,
že dne 1. prosince 1917 nepřežil. Podle §u 278 obč. zák. pokládá se totiž za lÍmrtnf den nezvčstného, kdy prohlášení za mrtvého nabylo moci
práva, kdežto podle §u 8 zákona ze dne 16. února 1883 čís. 20 ř. zák.
má býti den domnělé smrti v usnesení uveden, takže domnělé úmrtí
spadá do doby před vydaným usnesením. Touto změnou zákona nebylo
však nikterak obmýšleno, omezovati dítko v jeho volném rozhodnuti,
zda chce po rozumu §u 159 obč. zák. za souhlasu žijící matky odporovati manželskému původu či nikoliv. Domnělý den úmrti, v usnesení
~réený, Iwá toliko význam při posuzování poměrů majetkových; prohlásení za mrtva však, majíc povahu toliko deklaratorní, přirozeně nemůže
jev~ti úči~ky dří~e, n.ež"nabylo moci práva; neboť do té doby plati do. mnenka, ze nelvcstny zlje. Důkaz O tom, zda jest dítko manželského či
nemanže!ského původu, nelze prováděti v tomto sporu, jenž jest veden
u okresl1I~o soudu (§. 50. čís: 1 j. n.) a v němž manžel František H., pok~d se tyče Jeho pravl1l zastupce (opatrovník, § 159 obč zák.) není
vube.c stranou rozepře. Z toho, co řečeno, plyne, že nutno dříve zjistiti
z~a)e z~lo?ce skutečně ~emanželského původu, a, dokud to není pro~
kazano, jevI se bylI tato zaloba :,ředčasnou.
Nejvy

Š

š í s o "ti ď nevyhověl dovolání.
Důvody:

. ŽalO?covO ?o~olání, opír':i.ici se o dovolací důvod nesprávného právnlho po:ouzel1l vecI (§ 503 CIS. 4 C. ř. s.), není odůvodněno. Rozsuclek
odvolaclho .soudu spočívá na správny' ch dl1vodech kter' cl
' ,.
k' k ' "
-',
e o pOV1Cla]1
s ut oveml1 stavu veci a zákonu. Dovolatel se na ně odkazu]' K,' _
do
cl
I"
d
.
e.
\ yvo
um • ~vo al1l se odává: Dítě, narozené clo 300 dní ocl muŽovy smrti
povazuje .se za. manželSKé (§ 138 obč. zák.), dítě'narozené po té lhůt';
za ,nel11anzels~e (§ 1,55 obč. zák.) a to dotud, dokud není prokázán opak
zpusobem, pnpustnym dle zákona. ~~rohlášením Zd mrtva se st:ln 'wí

6

pouze domněnka, že osooa, za mrtvou prohlášená" z_emřela, a v rozhodnuti se stanoví pravděpodobný den smrti. Zanechala-li osoba, prohlášená za mrtvou, ma)lžela, považuje se. manželství za rozvázané, bylo-li
.při prohlášení za mrtva rozhodnuto, žese má považovati za rozvázané
(§§ 8 a 9 zákona ze dne 16. února 1883, čís. 20 ř. zák.). účinky prohlášení za mrtva se tedy nerovnají účinkům dokázaného úmrtí, po případě
výrokl1, jímž bylo manželství prohlášeno za rozvázáno. Teprve tehdy,
kdyby byl právoplatně zjištěn nemanželský původ dítěte, mohlo by
býti nastupováno proti jiné osobě jako nemanželskému otci toho dítěte.
Toho není v tomto případě.
čís.

3358.

Z podnětu vyrovnávacího řízení, bud' již započatého nebo teprve zamyšleného neb v nějaké třebas jen vzdálené souvislosti s núu nelze poskytnouti žádnému z věřitelů vyhodu, nechť jakékoli jsou subjektivní
okolnosti a pohnutky poskytnuté výhody.
(Rozh. ze dne 3. ledna 1924, Rv II 529/23.)
žalobkyně, tvrdíc v žalobě, že dodala žalované zboží za 5.000 Kč,
za něž žalovaná zaplatila pouze 100 Kč,pomáhala se na ni zaplaceni
nedoplatku. Pro c e s:n i .s o udp r V é s t o I i c e žalobu zamítl, o dvol a c í s o u d jí vyhověl. Ne j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek
prvého soudu.

[)

,",'
i .. i

ův

o cly:

Odvolací soud v souhlase s prvním soudem nepřijal za pravdivé
tvrzení žalobkyně, že jí zažalovaná pohledávka přísluší přímo proti žalované; jako kupitelcezboží apříjemkyni zápůjčky, nýbrž zjistil skutkově, že zboží od žalobkyně odebíral manžel žalované, který tedy jest
osobním dlužníkem (a podle své svědecké výpovědi dluh ten také
uznává) a že žalovaná jen převzala ku placení lento dluh svého manžela podle písemného potvrzení ze dne 1. června 1922 a zaplatila na
převzatý dluh také již'IOO Kč. Dále zjistily nižší soudy, že v době pře
vzetí dluhu bylo o jmění manžela žalované' v běhu řízení vyrovnávací,
které sice bylo později podle §u 56 čís. 3vyrov. ř. zastaveno, že však
následovalo o jmění téhož dlužníka řízení úpadkové, které skončilo nUceným a soudně potvrzeným vyrovnáním. Za toholo stavu věci nelze
oouhlasiti s názorem napadeného rozsudku, že převzetí dluhu neodporuje předpisu §u 47 vyrov. ř. a že žalovaná jest podle §u 1347 obč. zák.
povinna převzatý dluh zaplatiti. Podle §u 47 vyf. ř. a podle souhlasného
§u ) 50 (5) konk. ř. jest neplatnou úmluva dlužníka nebo . j í n Ý c h
,) S o b s některým věřitelem, kterou mu před uzavřením vyrovnání nebo
v době mezí jeho uzavřením a pravomocí potvrzovacího usnesení vyhrazují se zvláštní· výhody. Tím jest vyslovena zásada stejného nakládání všemi věřiteli třetí třídy, která způsobem donucovacím zaka7uje,

I

by některému z nich nedostalo

,. k'

,

telům, leda že by vyrovnávací ~e n,~a ~ V{'hod~ opr?ti o~tatním věříc

Zákon, nutě menšinu věfitelů, a~:';;'ři o;y} rad ~am I,:~lpoustěl výjimku.
navacnn nebo úpadkovém řízení věC: ~ ovnapl. podndrla ~~~ ve vyrovvylučuje jakékoliv zjevné nebo skl t~ln
c~ranr t~to rnensmu tím, že
e
a postupuje ostrými prostředky § Y4 7 vy o y J'ro Jednotlrvého věřitele
., t·, I .
u
vyrov. r. a §u 150 (5) k k •
1'10 I um uvam, tomuto zákazu se příčící Z'l'"
.
on . r.
nč(u vyrovnávacího řízení bud' ji'
m., :.~Zl Jen na tom, zda z podného, nebo v nějaké třeba: en vZdál~ ~apoca. e. o ,neb~ teprve zamýšlec
některému z věřitelů objekiivně byla ne ~OUVISIOS~ s I11n~, nějaká výhoda
jektivní momenty, zejména pOhnutkaV~ r,ačz~n~. k apro,h tornu jsou subnerozhodny, jako její hospodářský v'z u e a.ov.é umluvy právě. tak
lhostejno, zda jde o v'hodu 'iž o y nam a .uspech. Jest tedy. úplně
zda jde o pohledávku ~ řízedí phh~k{'tnutoi. CI J,;n ~~,luvně slíbenou;
býti docíleno hlasování v určitém a~enou. I ?epnhlasenou; zda mělo
sledek' vyrovnání nějaký význam /n:,;~u .~Ilr nrc; zda Tělo to pro výhoda zamýšlena a zda byl si věřite::~ ny,z~a .byla vubecnějaká výhodu sám dlužník či někdo jiný r b y~ogy te.vedom; zda vyhradil výi jen z prostředků oné třetí os~ťe a I :~ v~domí ?Iužníkova a třeba
které výhoda uskutečněna býti mJ' ~v~ez mc ,nezaleží na formě, Ve
I)~e~zetí dlUhu se strany manželk a.a a o:,ou vyho?ou jest tudíž také
JIZ Jde o převzetí dluhu na místě Ju: , man zela, ktery se vyrovnává, ať
jeho'včdomí (§§ 1405-1407 bě .znrka, nebo vedle,něho a třeba i bez
výhody se nedostalo (viz tak~ §. ;~k(. ~') n~!,oť ostatnrm věřitelům stejné
předpisy §§17, 18 a 48 v r '
1
CIS. 1 .konk. ř.). Tomu nevadí
spoludlužníky a rukojmí z Yd~;' (~ dS1 konk.. r.), které mají na mysli
re
kéhokoliv vztahu k němu V torura ., vyr~vnávacím řízením a oez ja~
l11.anželkou za doby vyro~r1ávacího p.npa,de byl dlu~ manže~ův převzat
enl a ,sama zalobkyne při svém .
vyslechu udala, že věděla Že manž
řízení. Jest proto smlouv~ o převz:t" z~lo;ane chce zavésti vyrovnávací
platnou a. nežalovatelnou a práve I u, u ze dne 1. června 1922 nená zaplacení převzatého dluhu za~'ítf'vm soud ~. toho důvodu žalobu

'h

t.z

čís.

3359.

článek ll. zákona ze dne 8 •
.... Bylo-li pol. červenci 1923 . ~:."~ 1.923, čís. 123 sb. z. a n.
'
100 Kč, nikoliv však 300 Kč p~ ~c?v?no v prvé stolici v řízení o věci
nutí jakož i opravné prostředk evys?.JI.el , .lest. n~ další řízení a rozhodpatrných.
y POUZlti predptsu o řízení ve věcech ne(Rozh. ze cine 8. ledna J 924, R J 1102/23.)

V rozepři o 170 Kč bylo dne 10 • •
:
zem U procesního soudu prvé stolic~ c:rv~nc~ 1923 pokračováno v rftomnosti obou stran rozsudek .. • b
.tehoz. dne byl vynesen u pří1923 navrhl žalobce povoleni~I:::'~uzroszalobe vyhov~no. Dne 7. srpna
e. o Udp 1" ves t o li c e exe-

8
exekuční návrh zamítl, ježto byl
titulu.
N e j v y Š š í s o u d pbnovil usnesení prvého soudu.

kud povolil, o cl vol a "i s o U cl

uči

něn před pravomo~í .exekučníhD

řerié spolupodepsali, Rek II r sní s o II Li k rekursu finančnf pro kll ratury usnesení potvrdil.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl' dovolacímu rekursu.

Důvody:

Dle čl. ll. zákona ze dne 8. června 1923, čís. 123 sb. z. a n., byla hranice pro spory v nepatrných věcech zvýšena na 300 Kč. Tento zákon,
jenž, vyjma čl. XII., nabyl účinnosti dnem 1. července 1923, neobsahuje
přechodných předpisů o sporech již dříve zahájených, pročež lze dle
obdoby (§ "I obč. zák.) použíti zásady čl. XVllI. odst. 3 cís. nař. ze dne
1. června 1914 čís. 118 ř. zák., dle níž předpisy o omezení práva dovoc
lacího a stížnostního nevztahují se na rozhodnutí, která byla vydána
v prvé stolici před působností novely, ani na případy, v nichž ústní jednání dle §u 415 c. ř. s. bylo v prvé stolici skončeno dříve, než předpis,·
omezujicí opravné prostředky, nabyl účinnosti. Je-li tomu tak, dlužno
hleděti k této zásadě též při řešení otázky, od které doby lze pokládati
spornou věc za bagatelní ve smyslu §u 448 c. ř. s. v novém znění, při
čemž přichází obdobně v úvahu také ustanovení druhého odstavce
§u 453 c. ř. s., že předpisy o bagatelním řízení platí od doby, kdy hodnota předmětu sporu byla omezena na bagatelní hraníci nebo pod ni.
Ve sporu vymáhajícího věřitele proti povinné straně o náhradu škody
170 Kč konalo se poslední stání 10. července 1923, tedy již za účinnosti
zákona ze dne 8. června 1923, čis. 123 sb. z. a n. Vzhledem k hořejším
vývodům nelze pochybovati o tom, že již při tomto roku, jehož obě
strany se súčastnily, mělo býti jednáno dle předpisů o bagatelním ří
zení a že rozsudek, prohlášen}' za přítomnosti obou stran, stal se bez
ohledu na dobu, kdy jim bylo doručeno jeho písemné vyhotovení, právoplatným 24. července 1923 (§§ 224 čís. 7, 225 odstavec druhý a 452
c. ř. s.). Exekuční návrh, podaní' vymáhajícím věřitelem 7. srpna 1923,
nelze proto, jak neprávem učinil rekursní soud, zamítnouti proto, že prý
byl učiněn před pravomocí exekučního titulu.
čís.

3360.

v Ý S lov n é

svoleni dosavadního majitele firmy (čl. 22 obch. zák.)
k užívání dosavadní firmy nabyvatelem závodu nemusí Se státi právě
slovy, stačí, dán-li souhlas jakkoliv zřejmě na jevo.
(Rozh. ze dne 8. ledna 1924, R I 1104/23.)
Rej st ř í k o v Ý s o u d zapsal při firmě »S. a spol.«, že vystoupili z ní veřejní společníci Vojtěch S. a František S. a vstoúpili místo.
nich jako veřejní společníci Antonín F. a Mathilda F-ová, a uvedl v d ů
v () cl ech: Ač výslovné svolení postupujících společníků v další vedení závodu pod Hrmou dosavadní vykázáno nebylo, byl zápis přece
povolen, ježto oba vystupující společnící žádost ve formě notářsky ově-

Důvody:

Jest sice pravda, že čl. 22 obch. zák. čini užívání dosavadni firmy novými nabyvateli závodu odvislým od výslovného svolelií dosavadních
majitelů závodu, leč tím se nemíní, že svolení musí býti vyjádřeno slovy,
stačí, stane-li se to způsobem z ř e j mým, jenž nepřipouští pochybnosti o souhlasu k vedení staré firmy. Výslovným ve smyslu zákona jest
svolení i tehdy, když, jako v tomto případě, jedinou opovědí dosavadní
majitelé spolu s nabyvateli závodu opovídají, že závod dosud provozovaný pove[iou novi majitelé pod dosavadní firmou, a netřeba, by dosavadní maji.el<' ještě nad to svolení své zvláště dotvrzovali. Ze pak společnou opovědí Vojtěch a František S-ovi nic jiného neobmýšleli, než
projeviti souhlas v uvedeném směru, plyne také z toho, že nenapadli
usnesení s6udu rejstříkového zápis povolující.
čís.

3361.

Náhradní nárok proti zasilateli, jenž po úplné ztrátě zboží náhrady
nereklamoval, nepromlčuje se ve lhůtě čl. 386 obeh. zák.

(včas)

(Roz~.

ze dne 8. ledna 1924, R I 1110/23.)

Žal'lDU, zadanou na soudě dne 22. února 1.923, jíž domáhal se odesílatel na zasílateli náhrady škody, zaviněné prý stranou žalovanou tím,
že, porušivši povinnost řádného speditéra, nereklamovala v roce 1921
ztracený vagon se zbožím u dráhy vůbec a u pojišťovny včas, proc e sní s o udp r v é s tol i c e zamítl, o d vol a c í s o u d zrušil
napadený rozsudek a vrátil věc prvému soudu, by, vyčkaje pravomoci,
ji znovu projednal a rozhodl.
N p i v y š š í s o u d nevyhověl rekursu.

'-

Dtivody:

Ze všech námitek žalované firmy obíral se první soud jenom námitkou promlčení zažalovaného nároku dle čl. 386 obch. zák. a zamítl žalobní žádost, poněvadž pokládal tuto námitku za odůvodněnou. Odvolací soud, uznav ji za bezpodstatnou, nemohl rozhodnouti jinak než rozhodl, zrušil totiž právem rozsudek prvního soudu a uložil mu, aby jednal dále o ostatních námitkách ŽalOVal02 strany. Také Nejvyšší soud
může toho času přezkoumávati pouze Jtázku promlčeni; vfvody re-·
kursní, které se vztahují na ostatní námitky žal(\lJané firmy, nemohou
dojíti povšimnutí. Právní názor odvolaciho soudu, že j eclnoroční prol111čecí lhůta čL 386 obch. zák. se zažalovaného nároku netýká, jest
správný. Ole tohoto zákonného předpisu nepromlčují se do jerlnuho
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roku všechny nároky proti spediterovi ze spediční smlouvy, nýbrž ien
ty, které vzešly z úplné ztráty úbytku, poškození neb opozděnébodo
dání zboží. Žalovaná:· firma sice tvrdi, že faktickým· důvodeinžaloby
i v tomto případě jest ztráta zásilky, takže bý nemohlo býti vůbec žalováno, kdyby se zásilka nebyla ztratila; ale tím nejsou podmínky ža- .
loby dle čl. 386 obch. zák. vyčerpány. Jako každá žaloba o náhradu
škody musí se i žaloba dle čl. 386 obch. zák. opírati o zavinění žalovaného, a'.to dle čL 380 obch. zák. o zanedbání bedlivosti řádného kupce,
při čemž: ovšem prilvodní břímě náleží specliterovi. Mluví-li se ve čl.
3860bch. zák, o žalobách z důvodu úplné ztráty, úbytku, poškození neb
opozděného dodání zboží, jsou tím míněny jen takové žaloby, kde zavinění spediterovo a ztráta, úbytek, poškození neb opozděné dodání zboží
jsou v souvislosti jako příčina a následek. Toho v tomto případě není.
Žaloba spatřuje zavinění žalované firmy jen v tom, že po úp I n é
z h á t ě zboží náhradu vzniklé škody reklamovala u pojišťovny pozdě
a u železnice jí nereklamovala vůbec. Žalobce nepřičítá ztrátu zboh žalované firmě za vinu a nepožaduje z tohoto důvodu od ní náhrady. Žaluje z důvodu, nastalých teprvep o . z t r á t ě z á s i I k y, a proto není
jeho žaloba žalobou dle čl. 386 obch. zák. a neplatí pro ni jednoroční
lhůta promlčeci, v tomto článku stanovená. Jako jiné žaloby na náhradu
škody promlčuje se až ve třech letech, pročež odvolací soud právem
uznal zamítnutí žaloby z důvodu nastalého promlčení do jednoho roku
za právně mylné.
čís.

3362.

Předpisy §u 325 a 328 ex. ř. vztahují se i na nároky na vydáni věcí
nemovitých. Nabyl-Ii dlužnik nemovitosti z polovice jako dědic, z polovice postupní smlouvou podle dohody při projednáni pozůstalosti, jest
i při vedení exekuce na nárok na vydáni nemovitosti z tohoto důvodu použiti ustanoveni §u 822 obč. zák. adv. dekr. ze dne 3. června 1846,
čís; 968 sb. z. s.

(Rozh. ze dne 8. ledna .1924, R I 1115/23.)
Vymáhající věřitelka navrhla k vydobytí peněžité pohledávky exekuci zabavením a přikázáním k vybrání dlužníkova nároku na vydání
a předání i na převod vlastnického práva ohledně polovice nemovitostí,
jež pfipadly dlužníku na základě dědické dohody (postupnísmloLlvy při
projednání pozůstalosti po otci dlužníkově). S o udp r v é s t o I Ic e
exekuci povolil, re k u r sní s o u d zamítl exekuční návrh. D ův od y:
Jak z obsahu napadeného usnesení, z udání exekučního návrhu a konečně ze spisů pozůstalostních vychází na jevo, opírá se nárok povinné
strany, tvořící předmět exekuce, o odevzdací listinu a vede se exekuce
na veškeré nároky, které dlužníku příslušejí jakožto dědici po Františku
T -ovL Exekuce tato jest však, jak stěžovatel správně vykládá, nepří
pustnou z důvodů výslovného l!stanovení dvorského dekretu ze dne
3. června 1846, čís. 968, jakož i §u 822 obč. zák. Mimo to jest žádaná
exekuce nepřípustnou také z toho důvodu, poněvadž ustanovení §u 325

a 328 .ex. L, na které se vymáhajicí stran,:. odvolává, má ll.a z.řet;li. toli~o
exekuci na jednotlivé určité hm?.tné, avsak p;;uze m.? ~ I t e vecI dluzníkovy,kterážto ustanovení tudlz,.na tento ~npad UZll! nelze.
N e j v y Š š i s o u d nevyhovel dovolaclmu rekursu.
Dtlvody:
Neni SJCe správný názor rekursního soudu, že předpisy §§ 325 a 3~8
ex. ř.,na které se vymáhající věřitelka odv.olává, maJ~ na mysl! je? naroky na· vydání nebo plněni hmotnych vecl \ll' o V I t y, c h, nebol §. 325
ex. ř. zmiňuje se jen O hmotných v~ce~h, ne:ozeznavaJ~ mezI vecml
movitými a nemovitými, a § 328 ex. r. vyslov ne ustanovuje, pk. postupovati v případě, když dlužníkův nárok na pl?ění v ě ~ i ne m O v I t ~ byl
k vybrání přikázán, přes to však ro"hodnul! r~kur,s~lh?soudu nem ne~
správno. Podle exekučního návrhu zada vymah~jlcl ve:lteJ.k~ zabav:m
a přikázání k vybrání dlužníkova nároku na vyd anI, a predam I na prevod práva vlastnického ohledně jedné PQl,OV1C': ,:,lyna a poze~ku! kt::
réžto nemoyitosti připadly jednou polo.vlc:dluz~lku !1~ zakl~de ded.lcke
dohody (postupní smlouvy), uzavř~ne P:I lroJed~al1l pozustalostl po
dlužníkově otci. Podle pozustalostmch SpISU pnpsany JSou ,ony nemo:
'vítosti dosud do vlastnictví manželů Františka a Jo~efy T-ovych, z mchz
František T. zemřel, a jeho pozůstalost u okresmho. soudu byla p~o~
jednána. Podle těchto spisů neomezili se ~častnícl jen na proJe~nal1l
pozůstalosti, nýbrž upravili. pod ~eslem. »dedlcké dohody, vzta,;ne postupní smlouvy" svoje majetkove pomery }:lez ohledu ,na pozustal~st
tím způsobem, že vdova. posto~p'~la d? ?m:ustal~sl! take. svou pol,?vlCl
zmíněných nemovitostí, ze nynejsl dluzl1lk Ant?~~n T. a jeho manzelka
Růžena T -ová převzali celé nemovltoslI zapreJlm~cí <;enu .50.000 K~
a zavázali se z této ceny vyplatiti 30.000 Kč dcen zustavl.tele Mam ..
V-ové a jejímu manželovi Bohumilu V-OVl a 20.0?0 Kč vdove. a.v~hra
dili mimo to vdově vyměnek a služebnost bytu. T1m splynulo Jmem pozůstalostní které tvoří v majetkovém ohledu zvláštní podstatu (§ 531
obč. zák.)' a představuje až do skončení pozůstalostního Jíz~ní souhrn
majetkových práva povinností zůstavitelových (§ 547 obc. zak.),.s polovici majetku postoupeného do pozůstalosti JO,selou T -?vo.~', obe ma-o
jetkové skupiny jsou proto podrobeny omezemm, vyplyva)'clm z ~o
stavení dlužníka Antonína T -a jako dědice, a to proto, ze AntomllU
T -ovi přísluší nárok na ideeln! polovici pozůstalosti i na ideelní po!ovici majetku postoupeného do pozustalosti Josefou T-ovou, k~erézt?
oba· dva nároky nedají se děliti, takže dlužník Antonín T. bude kmho'!ne
zapsán jako vlastník obou ideelních polovic so~č~sně se SV?j!, man,želk03
Ruženou T -ovou teprve po vydání odevzdací ltstll1y a na jeJlm zaklade.
Postavení dlužníka Antor::~a T-a, v jehož osobě se spojuje jednak ná_
rok dědický, jednak nárok z postupní smlouvy za podmínek sv:chu
uvedených, musí se proto posuzovati s jednotného.právního stanovIska,
jde-li o to, za jakých předpokladů může proti němu býti, vedena :x~kuce
na nárok, který mu přísluší z postupní smlouvy a tyka se vydam majetku postoupeného do pozůstalosti Josefou T -DVOU. Ať Jde proto o exe-
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kuci proti Antonín'l T -ovi jako dědici nebo jako oprávněnému z postupni smlouvy, jest vždy dbáti omezení, která obsahují jednak § 822
obč. zák., jednak dvorský dekret ze dne 3. června 1846, čís. 968 sb.
z. s. Jen za předpokladů těchto dvou zákonných ustanovení mohla by
býti proti dlužníku v tomto případě vedena exekuce, avšak exekuční
návrh se jich vůbec nedovolává, nýbrž opírá se o dědickou, pokud se
týče postupní smlouvu, což však, jak již uvedeno, nemůže na právnÍ11
posouzení exekučního návrhu ničeho změniti, a čini rovněž jeho základem předpoklady §u 822 obč. zák. I když tedy nevede se exekuce
na dědické právo Antonína T -a ani na jednotlivé věci movité, které by
mu byly bývaly odevzdány, přece jenom jest právní podklad exekuce
takový, že jest posuzovati exekuci tak, jako kdyby byla vedena na dě
dické právo dlužníkovo v jeho celku, což jest nepřípustno a byla proto
právem exekuce zamítnuta. Vymáhající věřitelce nebylo zamítnutím tohoto návrhu nikterak ublíženo. Před tím, nežli Josefa T-ová postoupila
polovici svého jmění do pozůstalosti, nepříslušel vymáhající věřitelce
na to jmění nárok pro pohledávky proti Antonínu T -ovi, takže postavení
vymáhající věřitelky se ní kterak nezhoršilo postoupením onofio jmění
do pozůstalosti, a nyní proti Antonínu T -ovi samému jest vymáhající
věřitelka chráněna, ať již jde o exekuci na jeho nárok dědický, neb
o exekuci na nárok, opírající se o smlouvu dědickou (postupní) ustanovenim §u 379 ex. ř. (§ 74, 75 třetí novely k obč. zák.).
čís.

3363.

Ve sporech pro rušenou držbu jest dovolací rekurs nepřípustným
i tehdy, napadeno-Ii jím pouze rozhodnutí o otázce přípustnosti pořadu
práva.
(Rozh. ze dne 8. ledna 1924, R I 1117/23.)
Proti žalobě pro rušenou držbu chodníku namítl žalovaný nepnpustnost pořadu práva. S o udp r v é s t o I i c e námitku zamítl a žalobě vyhověl, rek u r sní s o u d námitce vyhověl, zrušil konečné
usnesení i s předchozím řízením a odmítl žalobu. Dovolací rekurs do
usnesení rekursního soudu byl rek II r sní i1I S o u li c m jako nepří
pustný odmítnut. D ů vod y: Stížnosti do rozhodnutí druhé stolice ve
sporech pro rušenou držbu nejsou dle §u 528 c. ř. s. přípustny. Stížnosti takové, byly-Ii podány, mají býti odmítnuty již prvým soudem.
V tomto případě jedná se o dovolací stížnost ve sporu pro rušenou
držbu, tudíž o stížnost nepřípustnou, neboť zákon v §u 528 c. ř. s. nečiní rozdílu, zda napadené usnesení je rozhodnutím ve věci samé či zda
řeší jen námitku nepřípustností pořaw.! práva a jí vyhovuje. Slušelo tedy
odmítnouti nepřípustný rekurs soudem rekursním, když neučinil tak již
prvý soudce.
N e j v y Š š i s o u d nevyhověl rekursu.

Duvody:
Správné dů\'ody soudu rekursního nejsou vyvráceny vývody rekursu, zejména ne poukazem na ustanovení §u 42 j. n. Obmezení opravných prostředků v řízení pro rušenoU držbu má svůj důvod patrně v tom,
že se řízením tím nerozhoduje o právu samém, nýbrž pouze o poslední
držbě, nebo prozatimných opatřeních k její ochraně, že jde tedy o p r oz a t i lil n o u r y chl o u úpravu držby, kdežto uplatnění práva samého
ie vyhrazeno řádnému sporu (§ 454, 456 až 459 c. ř. s.).NáhlecJ soudu
;'ekursního odpovídá též ustálené jíž soudní judikatuře (sr. čís. 1676
úř. sb. rozh. víd. nejv. s. a čís. 1241 úř. sb. n. s.).
čís.

3364.

Ustanovení §u 379 ex. ř. nepředpokládá obmyslné jednání dlužníka.
Spadá sem po případě i jeho přesídlení do cizozemska za účelem nastoupení služby.
, (Rozh. ze dne 8. ledna 1924, R I 1118/23.)
Prozatimní opatření ku zajištění peněžité pohledávky s o udp r v é
stc>lice povolil, rek u r s 11 í s o u d návrh zamítl. D ů vod y: Jednou
z podmínek §u 379 ex. ř. jest, aby bylo osvědčeno ohrožení nároku, což
se tu. však nestalo. Na rozdíl od §u 381 ex. ř., dle něhož stačí obava
objektivního zmaření nebo stížení právní ochrany, žádá § 379 rři Zajištění pohledávek peněžitých osvědčení, že právě se strany dlužníkovy
vychází jednání, jež zmaření nebo stížení to má za účel. Odstavec druhý
cit. §u uvádí příklady takovéhoto protiprávního jednání dlužníkova,
jimi má býti dán na jevo úmysl zákona, že pouze chování se dlužníkovo, směřujfcí k zmaření nebo stížení vydobytí pohledávky, mělo tvořiti důvod prozatimního orá/řeni. Jinými slovy zákon předpokládá dolosní jednání dlužníkovo, jehož v tomto případě není, neboť pouhá okolnost, že dlužník zamýšlí po opuštění dosavadního svého místa, což stane
se koncem tohoto měsíce, přijati vedoucí místo v Rumunsku, nestačí,
když tě osvědčeno, ba ani tvrzeno nebylo, že to činí za tím účelem a
v tom úmyslu, by se vyhnul zaplacení zažalované pohledávky. Něco
jiného bylo by, kdyby dlužník své v tuzemsku se nalézající jmění realisoval a do ciziny odvésti zamýšlel, kde tuzemské tituly exekuční bud'
vůbec nebo hned vykonatelny nejsou. Ostatně § 379 ex. ř. nestanoví
za důvod stížení vydobyti pohledávky okolnost, že rozsudek musí býti
vykonán v cizíně,. jak to činí § 381 cit. zák. (Neumannův komentář
str. 1078). Nehledě k tomu, vychází z vyjádření žalovaného, že se před
druhou polovicí příštího roku nebude moci do Rumunska vystěhovati,
ježto pravděpodobně nedostane tam dříve bytu, že své čtyři děti bUde
nucen zde ve škole ponechati a že stěhování nábytku do ciziny nedá
se lak snadno a rychle provésti. Bude tedy strana žalující míti dosti
času, pakliže do té doby spor vyřízen nebude, aby v'případě odt1vodněného nebezpečí o prozatimc: opatření žádala.
N e j vy Š š í s o II d obnovil usnesení prvého soudu.
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i _nábyt~ov5T VŮz jest naložen na _železničním vnze otevřeném a dráha

D ů vod y:
DovoraCÍmu rekursu nelze

upříti oprávněnosti.

Nejvyšší soud nesdílí

právního názoru rekursního soudu, že § 379 ex. ř. předpoklállá dolos"í
jednání dlužníkovo, naopak stačí, že dlužníkovým chováním může býti
přivo.děna změna jeho majetkových poměrů, jež ohrožuje vťřitele;. Ne"
vyžaduje se .tedy přímý úmysl dlužníkův, směřující k. poškození věřitele,
který by jinak v případech, jež ustanovení §u379 ex. ř. rovněž má na
mysli, nepoužíval zákonné ochrany: V tomto případě jest osvědčeno.
že žalovaný 31. prosince 1923 vystoupil ie služeb 'těžířstva »T.« a žalovaný sám při poušti, že, nastoupí vedouci místo v Rumunsku. Tím jest
osvědčeno ohrožení žalující strany, neboť přesídlení žalovaného do
cizozemska před ukončením rozepř'e mezi stranami může míti vzápětí
maření neb alespoň značné stížení vydobyti pohledávky tvrzené žalující
s!řanou. Tvrzení žalovaného, že před druhou: polovici roku 1924 nebude se moci do Rumunska vystěhovati, ježto pravděpodobně nedostane tam bytu, dále že bude nucen ponechati v tuzemské škole své
4 děti a že stěhování nábytku do ciziny nedá se tak snadno a rychle
provésti, nejsou než pouhými domněnkami, jež nikterak nevylučují, že
v budoucnosti nenastane jejich opak a že nábytek přes to bude vyvezen
z tuzemska kdykDIi před právoplatným ukončením rozepře 023,548 Kč
8 h. Za.1ohotD stavu věci dlužno za to míti, že ž.alovaná strana oVšem
neprokázala, . avšak dostatečně osvědčila, že jest ohrožena ve smyslu
§u 379 ex. ř.
čís.

D'opravní řád. železniční.
.~
Dráha neruči (§ 86 (1) čls.lžel. dopr. ř.) za škodu, vzňal-li se
obsah dopravovaného. nábytkového vozu jiskrou, zalétnuvší z lokomo~
tivy do vozu.
\.

dOlltavy
náhradu
yŠším

těchto
důvodu:

čís. 1 a (2) železničniho dopravního řádu jest dráha
za škodu, při přepravě vzniklou, mohla-Ii z a d an ýc h o k o t n o stí vzniknouti z nebezpečí, spojeného s. naložením
zboží na otevřeném voze, 'Iečže by strana dokázala bud' zavinění dráhy,
nebo že škoda vznikla způsobem jiným. Tento předpis plati i o zboží"
přepravovaném po železnici v soukro!l1~m nábytkovém vDze, neboť

. Dle §u86.(1)

sproštěna ručení

3366.

_ . Provedl-li pokrývač opravu střechy vadně, Jest zákazník oprávněn
dle §u 1167 obt. zák. domáhati se na něm náhrady nákladu jenž mu
vzešel uvedením střechy v řádný stav. Nárok ten není vázá; na lhůtu
§u 932 obt. zák.
, (i'ozh.· ze dne 8. ledna 1924, RvI f2·35/Z~.) .
-

-

-

"

',-'

,,",-

,',-

. žalovaný,pokrývač opravil v záfí1921 střechu žalobCD'va dDmu.
V únóni 1g~2 ~yl~ střech~větrém znáč"něp()škóziná, pmčež jida!
lo?ce opravlh }lnym pokryvačem a domáhal·se:na ·žalovaném náhrady
nakladu za tuto opravu. -Žalobě bylo vyhověno. g,o:lld:y vš ec h ·n í
s t o li c, N e j vy Š š í m s o ude m z těchto

ža-

duvodů.

(Rozh. ze dne 8. ledna 1924, Rv I 1169/23.)

s O. ud" m z

čís.

.

3365.

J:..rábytkovývůz,. v němž žalobc.e dopravoval své svršky, za
na ·otevř~ném železničním vagonu' sbořeI. žaloba na dráhu D
škody byla zamítnuta s o u d Y vše c h tří s t o I i c, N e j v

může.:učiti za dostatečnou ochranu před nebezpečím, přidházejícím
z v,:ncl, .l,;n u, vlastních zavřených ,vozů. Nábytkový vůz jest vzhledem
~ p;edplsum zelezmčního .dopravního řádu jenom obalem zboží, na!ozoneho na otevřeném voze, a proto neručí za jeho bezvadnost a dostatečnost dráha, nýbrž strana, jež sama si jej musí opatřili. Žalobce v reklamacl ze dne. 31.. října 1919, zaslané ředitelství státních drah odů
vodnil obší;ně, ~~ v tomto případě mohla škoda vzniknouti 'jenom
Jlskro~: za!etnuvsl. z lokomot;~y -Jovnitř nábytkového vozu, tedy z nebezpecl, pred k,,;rym by ZbOZl bývalo bylo chráněno, naložením do zavřeného 'vozu železničního; odvolací soud osvojil si toto jeho tvrzení'
první' sOlld nad to zjistil, že požár nábytkového vozu vzniid skutečně
tímto způsobem.)eliko,ž z~~i~ění dráhy p.'okázá~o ne;ll a tato za jiskření
10kQmohvy nemuze bytr crnena zodpovednou, Jest zalovaná železniční
správa prosta ručení za vzniklou škodu podle §u 86 žel. dopr. ř. :a jest
zbytečno, zabývati se další její námitkou,opírající seo§96 žel: áopr. ř.

?práv.nín;názorem odvola.cího soudu, že nárok,žalo.bcem uplatňo
vany., \lenl narokeln ze správy, nýbrž nárokem na náhradu škody dle
§§',12.95 a 1299 obč. zák., nelze ovšem souhlasiti. v :této povšechnosti.
P~avní . poměr, vzniklý. mezi žalobcem a žalovaným svěřením pokrytí
strechy;, Jest posuzovah podle ustanovení §§ 1165 a násl. obč. zák., a
spadajl pro,to pod tato ustanovení i veškeré důsledky, vyvěrající z tohot? pravnlho poměru. Dle ustanovení §u 1167 obč. zák. měl žalobce
moznost 1. bud' od smlouvy ustoupiti; 2,. nebo žádati od žalovaného
opravu stř~chy, anebo .3. žádati. přiměřené snížení odměny za práci.
O_dsto~pen.' od smlouvy nemohlo v tomto případě přijíti v .úvahu,ponevadzobJednana práce byl" žalovaným již provedena a smluvená odměna žalobcem zaplacena, čímŽ. smlouva došla svého splnění. žalobce
mohl ovšem požadovati, by žalovaný poiíkozenou stře;huuvedl opět do

řadného stavu, leč zjištěno jest, že původní práce žalovaného provedena byla povrchně a neodborně. Mohl se proto žalobce důvodné domnivati. že žalovaný nemá k prováděni prací pokrývačských žádoucí
vědomosti a potřebné odborné znalosti a že by oprava jím vykonaná
opět nepřivedla střechu do řádného stavu. Uvažuje, že by pro připadné
poškozeni, které by cizim osobám a ci zimu majetku z vadnosti jeho
střechy vzejíti mohlo, snadno mohl býti stihán, byl tudíž plně oprávněn,
poohlédnouti se po osobě, která by měla žádoucí vlastnosti, aby ji správa
střechy mohla býti svěřena. Zbývala by tudiž jen třeti možnost, totiž,
žádati přiměřené sníženi odměny za práci. Leč i zde naráži žalobce na
překážku, poněvadž odměnu za práci již zaplatil, a odměna, jak žalovaný sám uvedl v odvoláni, byla mnohem nižši (jen 1.000 Kč) než náklad, spojený s opravou střechy. Ustanoveni posledni věty §u 1167 obč.
zák., odkazující na ustanovení §u 932, "že předavatel ručí za veškerou
z a v i n ě n o u škodu« opravňuje však žalobce, by v případě, že nemají místa opatření právě uvedená, domáhal se náhrady škody zaviněné.
Rozsudky nižších soudů zjišťují, že žalobci škoda vznikla a správně
usuzuji, že se tak stalo ze zavinění žalovaného; jest tudíž žalovaný povinen, škodu nahraditi a byl také k náhradě škody odsouzen. Příslušný
nárok ovšem nezanikl uplynutím lhůty, stanovené pro uplatněni nároku
ze správy.
čís.

3367.

Předpis §u 879 čís. 4 (§ 1 nař. ze dne 12. rtjna 1914, čís. 275 ř.
zák.) nevyžaduje, by tu byla skutková podstata lichvy dle §u 4 cit. nař.
Nicotnost smlouvy lze namítati í proti postupníkoví, třebas byl postoupený dlužník pohledávku vůči němu uznaL Pouze uznání vůči b e z e I s t n é m u postupníku zavazuje dlužnika dle §u 1396 obč.zák. a
pouze bezelstný postupník může se s účinkem dovolávati důvěry v pozemkovou knihu.

(Rozb. ze dne 8. ledna 1924, Rv I 1263/23.)
Václav H. prodal žalovanému nemovitosti za kupní cenu 121.000 Kč,
která však v písemné kupní smlouvě ze dne 17. července 1922 uvedena
byla jen 79.000 Kč. Žalovaný jednak zaplacením, jednak převzetím
dluhu vypořádal na kup ni ccnu celkem 92.000 Kč, a zbytku 29.000 Kč,
pro který vtěleno bylo na prodaných nemovitostech právo zástavní, nezaplatil. Zbytek ten byl postupní listinou ze dne 15. ledna 1923 postoupen Václavem H-em žalobci Josefu K-ovi, převod te1i byl knihovně vtě
len a žalovaný o tomto postupu vyrozuměn. Proti žalobě na zaplacení
29.000 Kč namítl žalovaný před procesnim soudem a nabídlo tom dů
kazy, že kupní cena 121.000 Kč jest cenou lichvářskou, protože Václav
H. koupil nemovitosti roku 1919 ve veřejné dražbě jen za 26.300 Kč, že
cena jejich i s přisl. činila v době prodeje nejvýše 46.000 Kč, že prodávající využil nezkušenosti a mladého věku žal;;vaného, teprve 22-

letéhó a že zažalovanou pohledávku postoupil svému švakru, nynějšimu
žalobci, který o všech těchto skutečnostech věděl, a tím se účastenstvi
na lichvě dopustil. O b a niž š í' s o u d y uznaly dle žaloby.
věc

N e j vy š ší s o u d zrušil rozsudky obou nižšich soudů a ·vrátil
prvému soudu, by o ní dále jednal a ji znovu rozhodl,
Ddvody:

Skutkovým přednesem, jebož právnické hodnocení náleží soudům,
uplatňoval žalovaný nicotnost kupni smlouvy ve smyslu §u 879 čís. 4
qbč. zák. ve znění třeti novely a §u 1 cís. nař. ze dne 12. října 1914, čis.
275 ř. zák. Právem vytýká dovolání napadenému rozsudku, že neposoudil věc po stránce právni správně, pokládaje tvrzení žalovaného za ne"
rozhodná, ježto prý námitka lichvy by mohla míti úspěch jen proti pů
vodnímu prodateli, dále ježto prý žalobce nabyl pohledávky v důvěře
ve veřejné knihy a ježto mimo to žalovaný vůči postupníkovi a nyněj
šímu žalobci svůj dluh uznal. Právem vytýká dovolání, že v dusledku
tohoto nesprávného právniho posouzení zůstalo řízení odvolací kusým.
• Právnim podkladem žaloby jest nárok prodatelův na zaplacení kupní
ceny (§ 1062 obč. zák.). Tento právni důvod nezměnil se ani postupem,
ježto pohledávka postupem se nezmění, a právo postupitele i postupníka jest totožné (§ 1394 obč. zák.), proto také postoupený dlužník podrží všechny námitky, které měl v čase postupu (§ 1396 obč. zák.).
žalovaný, namítnuv nicotnost kupní smlouvy následkem lichvy, popřel
lim právni jsoucnost ž2!obní pohledávky, protože z nicotné smlouvy ne"
vznikaji ani práva ani Lávazky. K nicotnosti kupní smlouvy stačilo by,
kdyby tu byly předpoklady §u 879 čis. 4 obč. zák., nebo §u I cis. nař.
ze dne 12. října 1914 čis. 275 ř. zák., třebaže by tu nebylo skutkové
podstaty přečinu lichvy podle §u 4 cit. cis. nař. (motivy k §u 879 III.
novely str. 263 a věstnik min. sprav. z roku 1914 str. 559). Nelze souhlasiti s názorem odvolaciho soudu, že námitka podle §u 879 čís. 4
obč. zák. vyloučena jest proti postupníku a že mohla by býti uplatňo
vána jen proti původnímu prodateli, protože prý v důsledku nicotnosti
měla by každá strana· vrátiti, coz nicotné smlouvy obdrželi, což prý
prakticky lze provésti jen mezi původními smluvniky. Odvolací soud
přehlíží, že v tomto sporu nemá býti rozhodováno o nicotnosti kupní
smlouvy a o vrácení vzájemného plnění jako o věci hlavní, nýbrž jen
jako o předurčující otázce, by mohlo býti rozhodnuto o návrhu ža\obnim, zda jest žalovaný povinen zažalovanou pohledávku žalobci zaplatiti. Toto řešení dojde výrazu jen v důvodech rozhodnutí a nenabude
moci práva vůči postupiteli, v tomto sporu jako strana nesúčastněnému.
Je-li pravdivým tvrzení žalovaného, že kupni smlouva následkem lichvy
jest nicotnou, nemá smlouva vůbec právních účinků a nelze z ní žádných nároků vyvozovati. Námitka nicotnosti muže býti uplatňována
i proti postupníkovi a to i v tom případě, že. by vůči.němu postoupený
dlužník byl zažalovanou pohledávku podle §u 1396 obč. zák. uznal. Nec
boť tím liší se právě nic o t n o s t smlouvy od pouhé neplatnosti, že
Clviln! rozhodmltL
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nemůže býti zhojena a to ani uznánim dlužnikovým. Dále přehlédl odvolacÍ soud, že zákon důvěru ve veřejné knihy, t. j. důvěru) že knihovní
stav srovnává se s pravým právním stavem, chrání ien u bezelstného
nabyv'ltek knihovníhopráv'l (§ 1500 obč. zák. a § 63 knih. zák.) a že
jen uznáni vůi;i bezeIStnélnu postupníkovi zav'lzuje dlužníka, aby svého
nového věřitele uspokojil (§ 1396 obč. zák.). O této žalobcově beze- .
lstnosti se důvody napadeného rozsudku nezmiňují i žalobcova bezelstnost byla by vyloučena, kdyby bylo pravdivým tvrzeni žalovaného,
že postupník o lichevní povaze kupní smlouvy věděl. Uznání dluhu se
strany žalovaného, které žalovaný popřel, které však napadený rozsudek na základě lístku ze dne 19. ledna 1923 vzal za dokázané, by tedy
samo o sobě k odsouzení žalovaného ještě nestačilo, nehledě ani k tomu, že není ze spisů zjev no, z jakéhó podnětu a vůči komu žalovaný
ono písemné prohlášení učiníl.
0

i!
"

"
"

čís.

: I'
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ustanovení §u 1409 ob~. zák. jest použiti i na méení tOho, kdo
vstoupil do !iony kupce jedn9,tlivcejak() veřejný společník společn~tl,
jež vstupem jeho vznikla.
(Rozh. ze dne 8. ledna 1924, Rv I 1307/23.)
Žalovaný Antonin H. vstoupil dne 8. června 1921 jako veřejný spo~
lečník do firmy V{lclava H-a, jež byla dosud vedena jako firma kupce
jednothvce. One 31. prosmce 1921 žalOVa!lý opět z firmy vystoupil, Ve
vyrovnáv~cím ři~eni fipny $mluvena byla 20% splátka d03 měsíců ~
c\al~í 20% splátka do 9 měsi,ů od potvrzení vyrovnání. ŽalobCi příslu
šela z dopávek z března a d'lbna 19;11 proti firmě Václav H. pohl~dávka
20.000 Kč. a ježto a!li firma ani "J áclav H. nezaplatili žalobci včas vy"
rovn'lci l<voty, domáhal se žalobce zaplaceni 4.000 Kč na žalovaném.
S o II d y vše c h tří $ tol i c uznaly dle žalOby, N e j v y Š š i S o u d
4 těchto
důvodů:

Názor oc\volacího soudu, že žalovaný, když vstOupil do firmy Václay,! H"a jako veřejný společník, jest, ježto, VSll,lpuje do firmy převial
tím na yenek i jmění této firmy, také práv z dluhů k jmění (podniku)
jirmY náležejícÍ\:h, není, jak s hlediska dovolacího důvodu čis. 4 Gu 50?
c. ř. s. dovolatel uplatňuje, právně mylným. Dotyčný názor odv;lqcíh0
soudu jest ustanovenim §u 14Q9 obč. zák. a §u 187 třetí dílčí novely
plně opodstatněn. Že by se těchto ustanovení na ob,hodní věci pOl1žiti
nedalo, nelze vzhledem k čl. I obch. zák. tvrditi. V důsledku toho žalo"
vaný, přistoupiv k vyrovnávacímu řizení shora jmenované finny, z níž
zatím vystoupil, a uzavřev narovnání ze dne 21. dubna 1922, jest povinen podle tohoto vyrovnán! zaplatiti i pohledávku žalobcovu, třeba tato

povstaJa před jeho vstupem do firmy. Ona výhrada při vyrovnávacím
řízení, ·na kterou žalovaný poukazuje, že neručí za dluhy vzniklé pře~
jeho vstupem do firmy, neměla podle posledního odstavce §u 1409 obc.
zák. účinku a nebyla ani do potvrZení o vyrovnání soudem pojata. Na
žalovaném bylo dle toho, by splatnou kvotu 20% pohledávky žalobcovy, když ani firmou ani uruhým dlužníkem (r~kojmím) zaplacena
není, zapravil a, ježto tak neučinil, byl k tomu pravcm odsouzen.
čís.
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§ 1425 obě. zák. přiznává za uvedených tam podmínel, dlužníku
nelen právo, nýbrž ukládá mu i povinnost, složiti dluh na soudě.
Povinnost dlužníka, složiti dluh na soudě, nenastává, jde-li o dluh
podmínečný a podmínka dosud není. splněna. , ••
• •
.,
Přihlášena"li k vyrovnání pohledavka podmmecne a Jluzmk k pnhlášce mlčel, uznal ji jen podmínečně. Povinnost, pohledávku takovou
'!'ajistiti, podmÍl1ěna jest návrhem věřitele.
(Rozh. ze dne 8. ledna 1924, Rv 1 1338/23.)
Žalobkyni příslušela proti firmě B. pohledávka, již zažalovala proti
Janu B-ovi, ale z opatrnosti přihlásila ji též k vyr~vnání o jmění Josefa
B-a s výhradou svých práv protI Janu B-ovl. ~dyz pak spor proh Jal;u
B-ovi prosoudila, zaplatil jí Josef B. vyrovnacl kvotu 500/0. Tvrchc, ~e
se vyplacení stalo opozděně, a že obživla celá její P?hlectávka, domahala se nlobkyně na Josefu B-ovl zaplacem druhych 50%.
ba
niž š i s o u d y žalobu zamítly, o d vol a c í s o tl d uvedl v d u v o~
de c h: žalovaný splnil svou povinnost, ~aplatiti žal?bkJni vyr?vnacI
kvotu, ihneu, jakmile vyšel rozsudek prveho soud~, llmz ?yla zalo.ba
proti Janu B_óvi zamítnuta. Nebyl proto v prodlem ~ n,:muze ho sh~
nouti ztráta lhůt. Složení na soudě dle §u 1425 obč, zak. jest pouze prave m dl\lži1íka, nikoliv jeho povínností a to ani v řízení vyrovnacím. Kromě toho byla pl"tební povinnost žalovaného podmíněna výsledkem sporu
s Janem B-em.
N e j v y Š š í s o u d nevyhóvěl dovolání.

?

Důvouy:

Nelze sice plně souhlasiti s vývody nižších stolic, nicméně i při
správném právním nazírání dojde se k tém~ž výsledku. N,ení ovš~~n
pravda, že § 1425 obě. zák. poskytuje dluzmku pouze pr,avo, slo:lÍ1
dluh na sou ně, aniž by mu ukláct<tl povinnost k tomu, nebol zcela zretelně ustano,uje že chce-li se dlužník dluhu zbaviti, musí jej na soudě
složiti (slova "přisl~ší mu«), avšak to zde nerozhoduje. Neboť dlužno
tu vycházeti z nesporného, poku~ se tyče ~jištěneho st~vu v~d, .ž:, ža.~
lobkyně zažalovala svou pohledavku prol! Jan.u B-ovl a pnhlasl1a.]I
k vyrovnávacímu řízení žalovaného Josefa B-.a len z QpatrnostI s vy"
2~

,il

s ! () \' -ll O U V Ý hra d o u svého právního stanoviska, ž e j í P o h I ed á v k a t a pří s I uší pro t i Jan u B - o v i. Když však přihláška
takto zněla, nepotřeboval vyrovnací dlužník Josef B. pohledávku popírati, ""chtěl-Ii ji popírati dále, než přihláška sama ji omezovala, neboť
nárok přihlašovatelky nemohl jíti dále, než přihláška sama; příhláška
však měla hledě ku zmíněné výhradě ten smysl, že žalobkyně příhlašuje
svou pohledávku jen pro případ, že jí ne pří s I uší pro t i
Jan u B - o v i, o čem ž mělo se. r o z hod n o u t i p r á v ě
v u v e den é m s por u, tedy pro případ, ž e ž a lob a jej í pro t i
Jan u B - o v i bud c z a mít n u t a, žádáno tedy uspokojení pod
odkládací výminkou této skutečnosti, takže bylo nutno vyčkati výsledek
sporu, než se k zaplaceni přikročiti mohlo. Jinými slovy byl tu případ
§u 46 (2) vyr. ř. v tom způsobu, že pohledávka, příhlášená toliko podmínečně, byla dlužníkem, když ku přihlášce úplně mlčel, uznána tak,
jak byla přihlášena, tedy toliko podmínečně, a to se rovná případu,
o němž § 46 (2) vyr. ř. právě mluví, že pohledávku přihlášenou bezpodmínečně dlužník kvalifikovaně popírá, t. j. uznává ji jen pod jistou výminkou a pro případ nesplnění podmínky ji popírá. Mohlo tu tedy jíti·
až do rozhodnutí onoho sporu o pouhé pojištění přihlášené pohledávky
ve smyslu cit. § 46 (2) vyr. ř., neboť, kdežto § 133 (2) konk. ř. žádá
při podminěných pohledávkách složeni na soudě, spokojuje se § 46 (2)
vyr. ř. s pouhým pojištěním, a proto také, ježto věc zde zvláště a výslovně upravena jest, nebylo by možno sáhnouti k obdobě §u 133 konk.
ř. (§ 63 vyr. ř.). Ale § 46 (2) vyr. ř. činí pojištění odvislým od návrhu
věřitele, avš.ak žalobkyně návrhu takového neučinila, a také nijak neopírá nárok žalobní o dlužníkovu povinnost k pojištění, nýbrž o jeho
domnělou povinnost složiti dle §u 1425 obč. zák. na soudě, úkon to,
který by v tomto případě ovšem úplně nahražoval pojištěni, kdyby k ně
mu vůbec povinnost byla. Má se tedy věc takto: složiti k soudu dlužník
povinen nebyl, ježto šlo o pohledávku podmínečně přihlášenou a podmínka ještě splněna nebyla, .kdežto § 1425 obč. zák. předpokládá dluh,
. jenž již věřiteli vyplacen býti má (slova »věc, kterou má odevzdati<<');
pojistiti dluh však také povinen nebyl, protože § 46 (2) vyr. ř. předpo
kládá návrh na pojištění, jehož nebylo. Mohl tedy dlužník s placením
čekati, až se podmínka splní. Ona se splnila, když žaloba věřitelky proti
Janu B-ovi byla rozsudkem ze dne 29. prosince 1922, doručeným dne
17. ledna 1923 zamítnuta, a když zástupce žalobkyně, nevyčkav uplynutí odvolací lhůty, dopisem ze dne 26. ledna 1923 žalované straně
oznámil,že odvolání nepodá, avšak tu také hned dlužník platil, zaslav
věřitelce celou 50% kvotu, rozvrhnutou na tři splátky, t. j. 2906 Kč, jak
nižši stolice beze všeho odporu zjistily, již dne 27. ledna 1923.
čís.
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o nároky ze správy společného majetku neb obstarání cizí

věCi nemusi nutně předcházeti s!oženiÚčtu.

(Rozh. ze dne 8. ledna 1924, Rv I 1373/23.)

.
'.
..' •
. na žalované, byl účetním v~sl:dPeníz ]ehoz ,e dOlllahah zalob~l
.'
h položek akl1vnlch
,
I' ."
ze sučtovam ruznyc
kem (saldem),. vyp yva]lCllll. . J d ot1ivé položky tohoto vzájemného
s různými polo zkaml paSlVnl,nu., .~ n rávních důvodech; na obou strasúčtování zakládaly se na r~~ny.ckl ~y na majetek oběma stranám sponách převládaly platy a ]lna ~,na ,~\ při položkách pasivních závazk~
lečný (§§ 1037, 1041, 1~.~~,O ,~o~:č~éllO majetku straně druhé; ~ro~e
k odvedenI pOdllu z UZ.1 u ~h . čtováni pojaty i položky z pravmho
toho byly do tohoto v~a]emne ~ku z náhrady škody, i jiné. Za,spor~
důvodu smlouvy trhove, .a pol~ Y , ku započtením různé vza]emne
namitala žalovaná protI. zalobn~~~. nai~lobní nárok v platnosti udrželi,
pohledávky a, by t~to namltce ~.l 1 a,
účtování proti žalované další
uplatňovali žalobCI v, tom~o v:~]em;~~čtu v žalobě obsaženém, uver v é ' s t o I i c e žalobě částečně
aktivní položky, ktere v p~vo n~~
deny nebyly. Pro.c e s ~ 1 S o.
~ zamítl. O dv o 1"c í s o u d vyvyhověl, ohledně nekterych pOI~Z,;k,]č' sti potud že zamítl žalobu pouze
hověI.odvolání žalob~ů do za~" a]lClžea' de O vzájemné nároky z poměru
pro tentokráte, vychaze]e z nazor~, '~e k společnému zisku po rozumu
správy společného ma],;tku a,sP.o C~111 latňování výsledného celkového
obč. zak., pn C~I~Z up st předchozím složeným účtem.
§§ 825 a. 1175
b
' t any podmllleno ]e
• nárokU te ne one s r , ' • I b o zrušil rozsudek odvolacího
• • , o u d k dovolam za o cu
I \' ť'
.
Ne] v y.s S 1 s. b
. d 'Ie jednal a znoVU ji rozhod. . O azce,
soudu a vrátil mu vec, Y o 111 a
o niž tu jde, uvedl v
o

•

důvodech:

.
. vn'l11 neboť nejde v tomto pi'íNázor odvolaciho sou~u. J1e~~o~p~a o~lě~U společenského, podmiňu
padě jen o výsledny k?nec~,y, n~.. '. P 'Ioh s tímto poměrem SOUVl- .
jicí nutně dřivější vyuctov.al~l p,n]l~~ a Vl ný~h s tímto společemtvím
sejících, nýbrž o hromadem n,a~ ~\ zo~~z Na' základě zjištěni soudu.
mnohdy nesouvisejících pr~v1l1c, ~\ to'mu že ani v těch položkách,
prvého poukazují dovolat~le. sprav~ek ne'de 'o nároky ze správy majetkteré se vztahuji na. spolecny m~]e e "čet] obou stran společný svrávce,
kového společenstvl, ktero~ v".;' e na u I c'n'lci od případu k případu do
. d'1I1e'1'e u
'kóny
]lmlz se spo '
e
'
•
'd" 1 t
ny'brž o oje
,
• ' , "u]'í Ja k
o ne]v y'SS'I' položka prevla .ajl. pad'y
této správy svcmocne vmes . I " h
a]'etku o nichž žalobCi tvr 1,
. auro
' kY z dluhů
. k
na annmty
.."spo ecne o 111
.. ichž, řicházl.v 'uva IlU Ja
o
že jich ani neuč!nili ': přl]!TIU stat~~č a !;~. l~okU: se týče § 1358 o~č.
právní důvod predevslm § 1037 . .' ... ci řed is že účet v naznacczák. Ostatně nelze ~e zákona VyČlSÍ!.:l:~nlslož~n 'býti již předem a že
ných právních pomerech mUSIl b~Z~y ;Iatnění příslušných nároků žalotvoří nutnou podmínku pro sO~.111 ~ že u latňovan'" nároky předpo
bou. Avšak, i kd~by ~e ~a,~o mlÍ! :n~o~i u'a~,iti, jaký účel toto klad;ní
kládaji předchoZl slozem uctu, dl~zn t k ] 1 - eni účtů zejména v pravúčtu má. Zákon ukládá arcd po~~nnlo~39 ul~~~_1200 obč. zák.; účtem
ních poměrech dle §§ 837, 10"~, .. I :, tomll kdo jedná za druheho
tím se má zjistiti a vykázaÍ!, co pns USl
,

•

nebo jeho, majetnost spravuje, proti tomuto d '
"
...
tomuto druhému z těchto poměrů p f ' h .ruhenut: a co pnslusl zase

majetnosti. Nárok na složení ÚČll1 n~n: l:d o JednatelI n:bo ~právci jeho
kové hodnoty, nýbrž obsahuje jen práv l í X sam .o sobe p:avem majetznáni a zjištěni majetkoprávnich nárok ; zaJ<;m akJoest, prostredkem k po,
"
u a zavaz u Učet může b'ť I
zen zeJi11cna v jednodušších věcech zaji<..'té .
v y l S ocení účetního výsledku a nesložení' "t
, I epl ve v zalobe O zaplavýznam jen pro útraty ~poru (§ 45 c u~ u p) resem mohl,~ by ,míti potom
žalobci svůj nárok v žalobě i vp" . r. ~.. tomto pnpade vyúčtovali
•
•
,
npravnem splse podrobně byť' 'I
presne, a zalovaná uplatnila svým protiúčt
' ,! ma
robně své vzájemné nároky námitkou za očt:~í v~ ~~~ru nemene pod:
ve sporu provedeno vzájemné súčtovánt
: y ,edy obou stran ne
nosÍl o těchto vzájemných nárocích jedn:1 pr~y,~f~d/k velk.ou zevrubtéž
r.ozhodl a dle odvolání
a
"
J ,cme o om
rozhodnouÍl, zda prvv soud měl 'ednati
žalobci uplatňovaných položkách J t'k .. ~ ~ozhOdnOUÍl o onech dalších,
vybrání slámy a náhrabků, a 'p~0~J~~lcl0ge ~~Placení ~nnuit a úroků,
k tomuto stavu , . b l l
.
c povozneho. Vzhledem
odepříti věcné ~~~lho~n~t!y vf~r::;,~I:~m~~n ~,p.l:?Ce~níl nehospodárností,
proto, že účet, jenž byl ve sporu sl~žee;le,~,lzby;t~Psli':' projednaném,
znova.
, - u z e n rnmlO spor

t"

v

0

°

,i
"

věcně

žalobců ;bÝv~~o ~é\~ěřazYe rO,vád~1

°

čís.
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• Z. toho" že sno~~en~~ podala na snoubence trestní oznámeni fa
!§ 506 tr, zak., nemuze Jeste snoubenec odvozovati
k d t
p.
od zasnoubení a ke zrušení slibu mauželského (§ 1328 ob'C. za
Oks•.
loupen.

důvod

(Rozll. ze dne 8, ledna 1924, Rv I 1448/23,)
2alovallý navázal s žalobkyní srb'
'I"
!11ezi nimi dojiti ku sňatku. ježt~ '~al~~~~';z~v:~~' ~uvěrné .stykX"a
buzných, zdráhal se ve sňatek vejiti odala)' 'h o :? por svych pnP
oznámení pro přestupek dle §u 506 tr zák n~t ne'h -'talobkyně trestní
byl ~ I
'
'
1
.
., z ere oz o trestného činu
, . ,z.aíovany pravop atně sproštěn. Žalobu na náhradu ško,dy o b a
hlZS
soudy
zamítly
nižších
d'
, .' " NeJ'v
, y 's "
S 1 S o u d zrušil rozsudky obou
hodl
sou u a vrahl vee prvemu soudu, by ji znovu projednal a roz-

mělo

II

Dli vo d y:
předp's

(V~ žalobě omyle~, u,vedla .~I327 obč. zák.) ~ j~ proto V~hl;(f~mo~~. ~:~~
Dovolatelka založila žalobu na

§§ 46

1

~bě sn:any rueIy ohlášky, ale že je žaluval15r odvolal} a že se svatby se~
šlo; také má prokázáno, že se dovolatelka jenom pod slibem manželství
ža.lovanému oddala a s ním tělesně obcovala. Přes to nespatřuje v takio
zjlštěném jednání žalovaného skutkovou podstatu přestupku §u 506 tr.
zák., aČ je zřejmo, že se toto zjištěné jednání žalovaného kvalifikuje
jako řečený čin trestný. Na tom ničeho nemůže změniti okolnost, že byl
žalovaný z obžaloby pro tento přestupek rozsudkem okresního soudu
ze dne 6, července 1922 sproštěn, neboť civilní soudce není podle §u 268
c. ř. s. vázán sprošťujícím rozsudkem trestního soudu. Pro posouzení,

zda jde o řečený čin trestný, není rozhodujícím, jak to z důvodů rozsudku druhé stolice vyznívá. že slibu manželství nebylo užito již od

PÚVOdll s úmyslem klamného předstírání, že, jak je zjištěno, žalovaný

skutečně v d~bě, kdy dovolatelky tělesně mimomanželsky "neužil, měl
vážný úmysl, poimouti ji za manželku, a že rozhodnutí jeho manželského
slibu nesplniti, dostavilo se až po svedení a zneuctění, nehoť jádro skutkové podstaty fečeného činu trestného spočívá' v bezdůvodném' nesplněni daného slibu manželského. Arcí odvolací soud přiznal žalovanému, ;'e manželského slibu nesplnil z vážných důvodů. Míní totiž odvolací souu, že dovolatelka nebyla oprávněna učiniti na toho, kdo ji
.svedl a zneuctil pod slibem manželství, trestní oznámení pro přestupek
dle §u 506 tr. zák., protože »takový bezohledný postup žalobkyně musil
žalovaného roztrpčiti a vzíti mu veškeru chuť, vésti dále boj ku prospěchu žalobkyně proti svým vlastním příhuzným, a protože trestnim
oznámením žalobkyně sama rozhlásila na veřejnost i pohlavní styk se
žalovaným a dala tím sama důvod, který opravňuje žalovaného !< upuštění od zasn.mbení, takže se mu nemůže také dávati k tíži lest,,, smyslu §u 1328 ubČ. zák.« Nelze sdíleti tohoto právního stanoviska odvolacího soudu, který výkon svedené a zneuctěné ženě příslušejícího práva
nazývá hezohledným' postupem. žalovaný jako muž zralého rOzumu mu~
sil věděti, že, když se nechce oženiti se ženou, nýbrž s jejím věnem, dovolatelčino věno nestačí mu pro jeho cíle; ale pak z toho měl odvoťlití
přirozené důsledky dříve a zavčas, měl své cíle ihned odkrýti a neměl
dáti dojíti k tomu všemu, co se stalo, čímž by si také byl ušetřil boj,
který byl nucen vésti prý ku prospěchu žalobkyně se svými příbuznými
a neměl si hráti pro případ néjistého vítězství, skončivšího pro něho
porážkou v tom okamžiku, když musil odvolati načaté UŽ ohlášky, tak
drahocennou zástavu, jakou jest čest a neporušenost jeho nevěsty. Ve
zjištěních odvolacího soudu není opory pro jeho právní závěr, že žalovaný měl i potom, co se stalo, důvodnou příčinu, aby daný slib manželství směl zrušiti; naopak dovolací soud usoudil, že žalovaný tak UČÍ
dl zcela bezdůvodnč. Z toho plyne, že je žalob ní nárok, opírající se
svým právním základerr! o předpisy §§ 46 a 1328 obč. zák., po právu.

.

~~~~ Sll .13~8 obc. }ak. uvilZ1t1, zdali je správnÝ'm právní názor Odvol~cího
~, Jenz povazoval takto opřený nárok žalohní za bezdůvod ' Od
volac! ~oud,v os~ojivší si po této stránce zjištění soudu prvé sto~~~ 1 ~
prokazano, ze zalovaný učinil dovolatelce vážný slib manželskj', ž~ ji~

čís.
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Ku změně sldla hlavního závodu akciové společnosti, jež bylo dosud na Slovensku, jest třeba státního schválení, má-li nové sldlo býti

•

v zemích historických. Lhostejno, že změna sídla provedena byla již
v obchodním rejstříku soudu slovenského a v obchodním rejstříku p o. b o č n é h o závodu v zemích historických.
(Rozh. ze dne 8. ledna 1924, R II 479/23.)
Rej st ř í k o v ý. s O U d, vyřizuje opověď akciové společnosti . 'íž
oznan;'0vala přemístně~í .s~éh~ sidl~ z Bratislavy do Nového Jičína:
zval Jl, by do dvou meSlCU predlozlla potvrzeni že ministerstvo vnitra
schválilo zrněnu stanov o přemístnění sidla firm'y. Rek u r s n i $ o u cl
usnesení potvrdil.
N e j vy Š š í s o u tl nevyhověl dovolacímu rekursu.

.jy_

Důvody:

Jelikož usnesení soudu prvé stolice bylo napadeným usnesenim rekursniho soudu potvrzeno a nejde o protizákonnost ani o rozpor se
spisy, jest dovolací rekurs podle §u 16 cís. pat. ze dne 9. srpna 1854,.
čis. 208 ř. zák. nemístným. Rekursni soud právem poukazuje k ustanoveni čl. 214 obch. zák. a §u 15 akc. regulativu, dle nichž 'každé Usnesení valné hromady, jehož předmětem jest změna stanov, vyžaduje, by
bylo platným, státního schváleni. Jde o zrněnu sídia hlavniho závodu
akciové společnosti, jež tato překládá na územi, v němž platí obchodní
zákon ze dne 17. prosince 1862, čís. 1 ř. zák. pro rok ! 863 a nařízení
ministerstva vnitra, financí, obchodu, spravedlnosti a orby ze dne 20.
září 1899, čís. 175 ř. zák. (akciový regulativ) a musí soud rejstříkový
při posuzování náležitostí, jichž třeba ku povolení zápisu, jen k těmto
předpisům přihlížeti. Nerozhodno jest, že přeměna sídla hlavního závodu provedena byla již v obchodním rejstříku sedrie Bratislavské, neboť zápis tento nemůže nahraditi náležitostí, jichž se vyhledavá ku povolení zápisu do obchodního rejstříku krajského soudu v Novém Jičíně,
je.nž. vázá? je~t. předp~s~ svr.chu .vytčenými. Rovněž nepodstatnou jest
f1an:lt~a, ze zapl s, o ne]Z se Jedna, proveden byl v obchodním rejstříku
kraJskeho soudu v Mor. Ostravě, kde jest závod p o b o č n ý, ježto osud
tohoto zápisu právě tak jako zápisu Bratislavského jest odvislým od
konečného provedení zápisu v obchodní rejstřík soudu sídla závodu
hlavního, totiž krajského soudu v Novém Jíčíně.
čís.

3373.

Bylo-Ii zažádáno o odklad exekuce vyklizením dle zákona ze dne

26. dubna 1923, čís. 86 sb. z.' a n., nelze se před rozhodnutím o onom
návrhu domáhati odkladu exekuce dle §u 42 ex. ř. vzhledem k zahájenému sporu o

nepřípustnost

exekuce.

(Rozh. ze dne 8. ledna h124, R fl 490/23.)

Dne 19. září 1923 zažádal povinný za odklad exekuce vyklizením
dle zákona ze dne 26. dubna 1923, čís. 86 sb. z. a n. O návrhu bylo zahájeno řízeni a, dříve ještě, než bylo skončeno, podal dlužník dne 9.
října 1923 žalobu oposiční a současně žádal za povolení odkladu exekuce. S o udp r v é s t o I i c e tomuto návrhu na odklad vyhověl, r ek u r sní s o u d návrh zamítl. N e j vy Š š í s o II d nevyhověl dovolacímu rekursu.

D

ůvo

d y:

Napadené usnesení odpovídá zákvnu i spisům. Zamítnutým návrhem domáhal fe žalobce jako povinná strana odkladu exekuce vykhzením bytu jím používaného. Pokud jde o exekuci vyklizením n~jatých
neb používaných místností, byly podml11ky odkladu sta~oveny zakonem
ze dne 25. dubna 1923 čís. 86 sb. z. a n. Je proto o navrhu na odklad
této exekuce rozhodov~ti jedině podle tohoto zákona. Žalobce zažádal
již před podáním žaloby a s ní spojeného návrhu na o,dklad exekuce podle §u 42 ex. ř. o odklad téže exekuce podle uve~eneho :,.~kona ze u~e
26. dubna 1923, rekursní soud právem nevyhovel pOZdejSlmU zbytecnému návrhu s poukazem na tento ph,dchozí, návrh; o .němž bylo ~vlá
jitě jednáno. Je tudíž usnesení rekursnrho souau spra~ne 1 po te stran ce,
že pozdější návrh nebyl zamítnut pouze pro lentokrate.
čís.

3374.

Do usnesení sborového soudu prvé stolice j a k o s o u dur e k u r sní h o, jímž odmítnuta žaloba pro věcno~ nepří,slušnost dovolávaného okresního soudu, jest dovolac! rekurs pnpustnym.
žalobu dle §u 58 vyr. řádu jest podati výhradně na soudě vyrovnávacím. Nálež. sem i žaloba, jíž uplatňuje vymáhajíCí~,věřitel c e,l o li
SVOLl pohledávku, ježto vyrovnán! přiš!? k "ústu. nepr1pu.~t"ou vyh~a~
dOll zvláštní výhody pro jednothve ventel:- Na tom, mceho n~mem
okolnost, že v žalobě udán prvotní právní duvod pohledavky a pozadována byla celá ponledávka, ježto ani kvota nebyla zaplacena.
(Rozh, ze dne 8. ledna 1924, R 11 491/23.)
O k r e sn í s o u d li něhož byla podána žaloba na zaplacení
;;.824 Kč 63 h, zamítl námitku věcné nepříslušnosti pro opozd~nost.
Krajský soud jako s o U d rek u r sní vyhověl rekursu žalovaneho a
odndl žalobu pro věcnou nepříslušnost dovolaného okresního soudu,
protože jde o žalobu po rozumu §u 58 vvr. ř:, pr? kterou výlučně př~
slušným jest krajský soud, jako soud Vy mavacl (§§ 5~ a 60 vyr: r.
a §§ 114, 173 konk. ř.). Ne j v y Š š í s o u d nevyhovel dovolaclmu
rekursu.
Dilvody:
Především nutno po stránce formální řešiti otázku, zda jest dovolací rekurs žalující jir~y vzhledem k předpisu §u 45. odstavec prvý j. n.
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vúbec přípustným. Otázku .t.u jest zodpoVL' dětí kladně, Onen předpís
vztahule se :len n~ takove pnpady, kd" sborový soud první stolice jako
soud p 1 o c e s n1 rozhodl o s v e vecne příslušnosti nebo kde sice
sbo,:?v? ~o~d prv~ stolice své příslušnosti neuznal, al~ kde vyslovil jí
nadr;zeny sboIOvy ~?ucl druhe stohce pko soud rekursní; nevztahuje
se vsak na tento. pnpad, koe okresní soud svou věcnou příslušnost
uznal, ale sborovy soud prve stohce I a k o s o u d .r e k u r sní žalobu
pro věcnou nepříslušnost okresního soudu odmítl. Tu nerozhodl sborový, so~d prvé stolice jako soud l' r o c e sní o s v é věcné přísluš
nosh, nybr.z rozhodl lako rekursní soud - pře z k O u m á v a jer o zh O,cl n ut lok r e s n I h o s ou d u - o tom, že pro spor není při
Slu.Sllým okresní SOU(!. Nepřicházi tu tedy § 45 odstavec prvý j. n.
v uvahu.
Ve věcí samé není dovolací rekurs opodstatněi1. Marl1L' snaží se rekúrentka zvr.átiti udání žalobní tvrzením, že žalobou uplatňovala jen
svou pohledavku na zaplacení kupní ceny za dodané zboží a že tudíž
právem podala žalobu u příslušného okresního soudu jako soudu fakturního, že však neuplatňovala nároku ve smyslu §u 58 vyf. ř. Ze žaloby, p,?dle, které so~d. ve smyslu §u 41 odstavec druhý j, n, zkoumá
svou pnslusnost, VideÍ! lest pravý opak. žalobkyně udává totiž v žalobě, že prodala a dodala žalovanému zboží za kupní cenu 2.824 Kč
63 h, že bylo sice s dlužníkem uzavřeno vyrovnání že však dlužník
~ slíbil jednomu ze svých věřitelů, t j, firmě F. zvláštní výhodu že jen
následkem této výhody zmíněná firma pro vyrovnání hlasovala Že tento
nep~,ip~s~ny postup č~ní celé vyr?vnavací řízeilÍ nfcotným a ž~ pro t o
SVOll. za!obm po~le,dav~u v )'I~em rozsahu uplatňuje, Tím jasně vypdruJe zalobkyne, ze pres preopls §u 53 (1) vyf. ř. uplatňuje žalobou
cel.? u svou P?hledávku z. ,toho důvodu; Že vyrovnání přišlo k místu
nepnpu~tnou vyhranou zv!astní výhody jednotlivému věřiteli, tedy že
lde o pnpad §u 58 vyf. f. Podle tohoto obsahu žaJobního zařídil se
tak~ žalovaný tím, že při prvním ústním jednání kroníě námitky nepří
slusnostl omeZil se len na tvrzení a dokazování, že žádnému z věřitelů
~vláštní. vyhody ani n:s:íbil, a:~;Í nepos~ytl. Lhostejno jest, že žalobkyně
pko pravlll zaklad sve zalobnl pohledavky uvádí k II P n í s m I o u v u
neboť právni duvod pohle.dávky nezměnil se uzavřeným vyrovnáním ~
~1US,11 byh u~eden v, zalobe poale §u 226 c. ř. s. Rovněž jest lhostejno,
ze zal?bkyne uplatmlJe ce! o u pohledávku a nikoliv jen »doplatek«,
o kterem lest v §u 58 vyf. f. řeč, neboť tím bylo jen řečeno že na žalobni pohledávku dosud nic nebylo uplaceno, že tedy žádnou kvolu
nelze srážeti. Netřeba v tomto případě řešiti otázky rekurentkou nadhozené, jak byio by postupovati a u kterého soudu bylo by žalovati
k~lby dlužník byl ned?držel jedné vyrovnávací splátky, neboť o takovi
pr:f~d tu neJ~e, Protoze_ rekursn! soud správně dovodil, že žalobu, opírallC! se o predpls §u ,,8 vyl'. f., podati bylo u výhradně příslušného
soud~ vyrovnávacího, kterým byl krajský soud v M, (§ 59-63 (2)
vyr. 1'. a §§ 114, 173 (2) konk.· 1.) d že jde o nezhojitelnou nepřísluš
nost dovolaného okresního soudu, nemohl dovolací rekurs míti úspěchu.

čÍs.

3375.

Nepoužil-li prvý soudce nákžitě §u !~2 c. ř., s., lze ,??volac~~
soudu rozsudek prvého soudu ale §u 496 CtS, 3 c, r, s. zruslÍi a vrabh
věc prvému soudu k doplněni,
Způsobena-li škoda náhodou (§ 1311, obě. zák,), ručí, ten, kdo se
vmísil do cizí záležitosti, jen tehdy, stalo-lt se tak za podmmek §u 1037
obč, zák" nikoliv však, odpovídá-li jednání jeho předpisu su 1036
obě, zák.
(Rozh. ze dne 8. ledna )924, R II 494/23.)
Manžel žalobkyně nechal státi koně před hostincem, náležejícím
otcí žalovaného. zalovaný odvedl koně na dvůr hostince, kde kuň utrpěl
uraz, takže musel býti po ražen. Pro c e.s n i s o udp rv é s t ol i ~:
žalobě vyhověl, o d vol a c í s ~ u cl zrusll napadeny rozsudek a vrahl
věc soudu prvé >;wlice, by, vyckale pravomOCI, Jl znovn p~olednal a
rozhodl. D u v o a y: Aby odvolací soud mohl. rozsudek prveho so~du
po stránce skutkové a právní řádně prozk~umatr, chybl rozsudku prvepo
sóudu zjištění skutkových okolností, ktere s~ podle obsa~u. procesmch
spisu zdají soudu rozhodnými. Rozsudek prveho sou~u oplfa. se o ust~
novení §u 1311 obě. zák. Dle tohoto ustanovení za, skodu nahodo~ n,ekomu zpusobenou odpovídá i ten, kdo bez ~ o: r e by. V ,C!Zl. zalezl~
tosti se míchá, a jest první soud toho na:,oru, ze z~lov.an~. trm, ze .k?ne
žalobky;:~ umístil na dvoře, se bez potreby v ';lZ.1 zal~zltost v~lls!1 a
za poškození koně na dvoře svého otc~ Z?dpOvlda. Avs~k prvn! sO,ud
přehlíží, že žalovaný ve sporu tvrdil, ze skodu z a v ! n I I ma~zd .zalobkvně sám tím, že koně nechal před hoshncem bez dozoru a ze ll11stO
pro 'povozy jest na dvoře hostince. Bylo tedy věcí prvního ,soudu, by
zjistil spolehlivě dotázkami na strany ve smyslu §ll 182 c, f. .s., zdah
koní žalobkyně před hostincem tím, že byl bez dozoru,. n,a uhclhroZlI?
nějaké nebezpečí, zda hrozilo majiteli koně trestní u~á,m, -:e nec~al ~o?e
státi na veřejném místě bez dozoru, zda by byl kun pn nastavayc.lm
večeru někým odcizen neb poškoz.en, neb; zda hrozilo m~ nebezp~čl tun,
že byl jen uvázán za opratě a zustal stah :nez! postran~y .a staval se
neklidným, maje hlc.é1, neb zda hrozdo konem nekomu trehmu, okolojdoucímu nějaké rebezpečí pro ne~lid~os3 koně buď k?~snutím, spl~:
šcním a podobně a zda pro odvracem techto nebezpe:l, protoze ku~
byl bez dohledu, koně žalovaný odvedl na dviir ho~tmce, zda ko~e
umístil tak, aby škody neutrpěl, dále jak vypadal dvur, zda byl dvur
volný bez ohrožení pro koně, zda neměl děr~~ou dlažbu neb jiné va~l
a zda tedy zachoval žalovaný i tu bedlivost radneho l.ed:,.atel~ bez pnkazu, Neboť, zjistí-li se, že žalovaný vmís!1 se do zalezltoslI manzela
žalobkyně by hrozící mu eventuelní škodu odvrátil, tu tím, že za jeho
zásah zák~n dává takovému jednateli bez příkazu dokonce i právo žádati náhradu užitečně vykonaného nákladu i když očekávar.ý účínek nenastal1e (§ 1036 obč. zák.), nemůže na druhé straně činiti ho zodpo-
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vědným za. šk~du, kterou věc náhodou utr .

NehrozIlo-II vsak koni neb ko'
'I
pl (§ 1311 »bez potřeby«)
t tk
n~l11 ne {omu třetí
b
.
~s a ,em dozoru nebezpečí, jednal-Ii žal
' . ~u ne . držiteli koně
man zela. zalobkyně, ten prospěch b tu movany len v. čae.m Prospěchu
- pak, I kdyby byl žalovaný koně u~ísn u~el bYÍ1 zJevny a viditelný
neb~zpečí nehrozilo, utrpěl-Ii tam kůň ~h::: v?ře a tam m~ také žádné
u ?ahodou, ruČI za ni žalovany. jeho povInností bylo chtěl-I' ' I
prospěť
' . na
I za ovany zalobky'
"
.. . I, a by to jejímu .
manželi
ř d'
, : . 111 um,stením
koně
Jmak byl dle §u 1035 obč . k
P ~ Oznamll (§ 1037 obč zák)
to' t t
. za . za veskeré násl dk
d
.
. ,
ze y o závažné okolnosti první
e y zo pověden. Pro?ylo .ří~ení dle §u 496 odstavec tře~ cso,ude m n"ebyly ?a přetřes vzaty,
Jednam a rozhodnutí prvému soudu ~r~ii~i. zrUSIÍ1 a vec k novému proned

Ne j vy

Š

ší soud

proto použil soucl odvolací ustanovení §u 495 c. ř. s. a nařídil prvému
soudci, by v těchto směrech doplnil řízení. Vyhovuje tudíl' napadené
usnesení odvolacího soudu věci i zákonu.
čís.

3376.

nevyhověl rekursu.

Domáháno-li se při poškození budovy požárem uvedení budovy v pře
dešlý stav anebo zaplacení odškodného, jest rozhodnouti v prvé řadě
o nároku na uvedení budovy v předešlý stav, o nároku na odškodnění
pak jen tehdy, nedá-li se uvedení v předešlý stav provésti. Prodlel-li
škůdce
uvedením věci v předešlý stav, jde zhoršení poškozené věci
na ieho vrub.

Ollvody:

(Rozh. ze dne 8. ledna 1924, Rv II 786/23.)

Dle §u 182 c
'r. s. ma. soudce vhod . . .
•
zpusobem k tomu působiti b b l '
nynll ootázkami neb i jiným
. ?osti, by doplněny byly n~ú/Inl ~ p;edneseny rozhodné skutkové okolZ1!' k odůvodnění nároku nebo k P;~r:ne:y o oko!nostech, jež maji slouduk~zy o těchto skutečnostech ab
pr?Í1 nemu, aby uvedeny byly
a vubec aby dána byla veškerá v
,~~pl.ne.ny byly důkazy nabídnuté
vému zjíštění skutkové podstaty P;á ve e~" JI~hž je potřebí ku pravdinedbání této povinnosti soud' I ':: a ?araku stranami tvrzeny' ch Zas d kb'
CI U ozene může 't'
'"
.
II e
ude v"nesen na za'kl dV
"
nu 1 v zapeh že rozI'"
J
a e neuplného
b
'
v~ Iceneho děje, jenž rozsudku za z· Kl d
,:e o znatelně nesprávně
m, tnutí věcny' ch návrhu' st
a a s ouzIl a může vésti i k Za'
.. . ..
ran
pro
nedost
by straně bylo bývalo možno n'
.
,acUjlcl JIch odůvodnění ač
byl účelně dle §u 182 c ř s
o~:~kr. up~ne opodstatniti, kdyby sO~dce
směru lze napraviti v říz~ni o~~o~ .,zem V~dl. Poklesek soudcův v tom
sou~ odvolar.í vrátí věc prvnímu s::~~. pouzltln~ ~u 4~6 c. ř. s. tím, že
doplnem v tech bOdech které
dle Jeho náhledu nebyly náležitě v
tohoto sporu jest rozhodno zd . !~ve e~y a probrány. Pro ro~řešení
O?starání cizí záležitosti a zda p a ,~a o~~ny bez nutnosti se vmísil do
CIzí záležitosti, bez převedení k~~ě o:uJl~i ~dalost bez tohoto obstarání
toho nestihla (§ 1311 obč za'k) V §e§ SI DIce do dvora, by byla koně
zn"
d
.
'.
1036 a 1037 b' .
.av~, ~ a obstarání cizí záležitosti 'ed t I
o"c. zak. se rozebyt.,!ev, v tomto případě žalovaný soj t
e eDl bez pnkazu, jakým se
ZICI skody (§ 1036 obč 'k
,:
s a o z nutnOSÍ1, k odvrácení hrozjed~al. n;ajiteli věci op~š~:né) ~l~sg~c~~e (§za 1 účť'.leD1; aby jednatel
zeznavam má i pro tento ří ad'
."
obc. zak.). Toto rohodný význam, neboť 'en! p ,)a~k ~plavn~ soud odvolací uvedl rozviti o tom, žežalovadý o~t:r~~,p,:d.e d.ru~~m (§ 1037) bude lze' ml ut~ebr (odvrátiti hrozící škodu). Ro~':~ď~lez't~st bez nutnosti, bez PQ_
s~.vs:,k nepovšiml, a proto opomenul ~. pr,ve~o soud.ce tohoto rozdílu
pnmeÍ1 je, by sporný děj v to nt o
,P Islusnyml dotazkaml na strany
nabídly o okolnostech které b'Ud smteru objasnily, vysvětlily a důkazy
,
e v Om směru potřebí tvrd,·ti . P ravem
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Právoplatným rozsudkem uznána byla co . do důvodu povinnost
eráru, nahraditi žalobkyni škodu požárem jejího domku při ldOVOZU železnice dne ll. dubna 1920. Žalobkyně domáhala se bud' znovuzřízeni
domku anebo zaplacení 106.790 Kč (z toho 6.790 Kč za shořelé svršky).
P,' o c e s n i s o udp r v é s t o I i c e přiznal žalobkyni 17.995 Kč
50 h. O d vol a c i s o u d vyhověl odvolání žalobkyně potud, že uznal
žalovaného povinným uvésti dům žalobkyně v předešlý stav a zaplatiti
jí za shořelé svršky 6.438 Kč. O ů vod y: Z žádosti žalobní v souvislosti s přednesem' žalobním, v němž žalobkyně, vypočítávajíc součástky domku, požárem zničené nebo poškozené, a tvrdíc, že znovuzřízení těchto součástí bude vyžadovati {lákladu 100.000 Kč, dovolává
se ocenění znaleckého, jest zřejmo, že žalobkyně domáhá se v prvé řadě
uvedení domku v předešlý stav a že teprve v druhé řadě, tedy jen in
eventum, požaduje náhradu peněžní a že tudíž žalobní žádosti rozuměti
dlužno tak, že ji uplatňuje žalobkyně nárok ve smyslu §u 1323 obč. zák.
a že druhý žalobní návrh jest pouze návrhem eventuelním pro ten pří
pad, že ve sporu bude namítnuto, že uvedení domku v předešlý stav
nelze provésti, a že námitce bude vyhověno. Žalovaný skutečně namítl
takovou neuskutečnitelno.st a rozsudek dává mu za pravdu, opíraje se
" znalecký posudek a jsa názoru,že z něho vyplývá nemožnost plnění,
žalobkyní v prvé řadě požadovaného. Názoru tomuto nelze přisvědčiti.
Rozsudek přehlíží, že znalecký posudek, jehož se dovolává,. vztahuje
se na stav domku nikoliv v době po požáru, nýbrž na jeho stav z doby
mnohem pozdější, ~ od požáru podstatně zhoršený, a že ohledně onoho
stavu zní v ten rozum, že tehdy bylo uvedení domku v předešlý stav
zcela nepochybně možným. Ježto žalobkyně v tomto sporu domáhá se
zřejmě uvedení domku v předešlý stav jenom ze stavu, vzniklého přímo
požárem, a i žalovaný namítá nemožnost tohoto odškodnění pouze
vzhledem k tomuto stavu, což zřejmo z toho, že s námitkou touto nevystoupil již v době, kdy zhoršený stav domku znalci nebyl zjištěn a po
jeho zjištění neučinil námitky, že i tento zhoršený stav činí požadované
odškodnění neuskutečnitelným, není zajisté přípustným, aby pro tento
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spor shledán byl rozhoJn~11l1 stav domku, nastavší teprve za sporu. Následkem toho možilO přihlížeti pouze ku posudku znaleckému ohledně
stavu domku v době požáru a, ježto v tomto s:11ěru znalci uskutečni
telr~ost ~dskodnění ~alobkyní v prv,ní řa(~ě požadovaného jest potvrzena,
. dluzno zalobkynl pnznah toto odskodnem a 111kollV pouze odškodnění
požadované podružně. Ostatně, i kdyby přes to snad mohlo se míti za
to, že na pozdější zhoršen) stav domku nutno vzíti zřetel již v tomto
sporu, .. ~,e,lze přisvědči~i názoru pn:é stolice, že posudkem znaleckým
Jest zjlstena neuskutec111telnost odskodněni primérního. Vždyť znalci
prohlašují výslovně, že domek lze uvésti v předešlý stav i z nynějšího
zhoršeného stavu a pouze udávají, že by to nebylo rationelním a hospodářsky účelným, to však jen proto, že by oprava vyžadovala t é měř
tolik, jako výstavba domku nového. Z toho neplyne nikterak, že by
oprava domku byla pro žalovaného nedosažitelnou aneb aspoň vyžadovala nákladu tak rozsáhlého, že by bylo jím žalovanému uloženo bře
meno, kteréž není v rozumném poměru s jeho výsledkem, to tím méně,
ano z rozsudku zřejmo, že by oprava ze stavu nynějšího byla o jen
několík tísic korun dražší, než v době PO požáru a pře,e jen m e n š i h o
nákladu vyžadovala, než výstavba domku nového. Žalobkyni pří sluš i
tudíž odškodn0uí, v první řadě požadované i za tohoto stavu věci, to.
~m více, ježto zhoršený stav domku nikterak nelze přičísti na její vrub.
zalQvaný netvrdil, tím méně prokázal, že zhoršení nastalo skutečností,
za niž nel:;;e jej činiti zodpovědna, tedy buď náhodou, ku kteréž nezavdal popudu, nebo ,~viněním žalobkyně, Jest tudíž i tento zhoršený
stav domku v přiéinné sQ\.Ivislosti se zaviněním ;lalovaného a jde je,;
ni! jeho vrub, ježto nastal v době, kdy byl se svým závazkem v prodlení,
l těch:od4vodÍ1 bylo odvolání, pokuc\.d01l1áhá se odsouzení žalovaného
lc odškodnění znovuzřízením domku, vyhověno. Důsledkem toho odPildá
potřcbi! rozhodovati dále ještě také o návrhu žalobním na odsouzení
žalovaného ku náhradě pi;Oněžní. Bylo již řečeno, že tento návrh jest návrhem pou,e eventuelním, jímž netřeba se již ,abývati, ježto bylo vy119yěno návrhu prvotnímu, o němž žalobkyně neprohlásila, že žalovaný
mÍíi, se hO sprostiti zaplacením požadovaného peníze (§ 410 c. ř. s.).

Neivyšší so

II

d

nevyhověl

dovolání ani té ani oné strany,

Dllvody:
žalobkyně,

uplatfmjic pouze dovolací ditvod čis. 4 §u 503 c. ř. s.
právní posouzení věci v názoru -odvolacího soudu ž~
se v p rve řad ě uvedení domku v předešlý ;tav
a že Ulč~ní pen~žni .n~,hrady, škody požaduj~ jen podružně, kdyby nebylo tottz vyhoveno JeJ1lTIu naroku na uvedení domku v předešlý stav a
v dovolál;l doličuje, ž~ náhradu škody 38.790 Kč žádala jako plněni alte~'naŤ1vI:l po !OZUn;U sU 410 c. ř. s., ji1l1ž by se mohl žalovaný erár sproSÍlIl pin,elll predmetu sporu. Kd~by tomu bylo tak, nebylo by lze tuto'
!orma,llI v~du_ rozsudku, napadatt dovolacím důvodem čís. 4 §n 503 c.
r. s., ktery predpoklada nesprávné posouzení právních otázelc práva

spatřuje nesprávné
žalobkyně domáhá

.II.i
II

hmotného,

:l

neÍJ yl hy dovolací

důvod

po zákonu proveden. Než tvrzení

dovol2!lÍ o této povaze onoho nároku odškodřlOvacího příčí se spistl1n~
z nichz jest patrno, že žalobkyně chtěla, by jí náhrada škody byla soudem přiřčena; by tedy o tomto nároku bylo soudem jednáno a rozhodn~lto, což ovšem při alternativním pinč ní dle §u 410 c. ř. s. jest naprosto
vyloučeno. Ve skutečnosti domáhá se žalobkyně náhrady za domek, zavillěnÍ1l1 dráhy pozárem poškozen}', a jde jí především o to, by domek
byl li původní stav uveden, jak také prvotní návrh žalobní zněl a teprve
při jednání dne 13. prosince 1921 byl doplněn dodatkem »anebo zaplatiti 100.000 Kč,« což později sníženo na 38.790 Kč. Požaduje tedy žalobkyně zřejmě náhradu škody po rozumu §u 1323 obč. zák., který
ukládá škCldci především, aby uvedl vše do dřívějšího stavu, a kdyby
se 10 provésti nedalo, by nahradil odhadní cenu. S tohoto jedině správnéllO hlediska právního posuzuje věc odvolací soud, dospívaje k závčru, že v prvé řadě jest rozhodnouti o nároku na uvedení domku do
předešlého stavu a že otázka náhrady peněžní jest v podřadném a jen
eventuelním poměru k onomu nároku. Vyhověl-li však odvolací soud
žalobě potud, že uznal žalovaný- erár povinným, aby požárem poškozený dům uvedl v dřívějši obytný stav, neměl ovšem již příčiny obírati
se nárokem na odškodnčtÍí podle ceny odhadní, který zákon přiznává
j<>1l za podmínky, že uvedení v předešlý sta v, !. j. napravení škody in
natura nedá se uskutečniti (§ 1323 obč. zák. slova: »Wenn dieses nicht
tunlíchis!.«). Dovoláni žalobkyně není tedy opodstatněno. Než ani dovolání žalovaného eráru, uplatňující dovolací důvody čís. 2 a 4 §u 503
c. ř. s" není oprávněno. Pa právní stránce jde tu V podstatě jen o otázk~, zd~ jest uvedení poškozeného domku v předešlý stav technicky možnym Čl mkolI, a odvolací soud K vtázce této přisvědčil právem, neboť
bylo znalci zjištěno, že uvedení oo.nku v předešlý stav bylo v roce 1920
hned ~o po~ár,u mo.žný111 a ra,cíonelním a že tenkráte by bylo vyžadovalo pn pOUZltt noveho matenalu pouze nákladu 13.300 Kč, že ale t a k é
n y n í j e s tmo ž n Ý 111 a že bv ovšem vyžadovalo stavebního nákladu většího, asi 24.700 Kč, že však se stanoviska ekonomického II odborného by se nedoporučovalo. Z toho vyplynul správný závěr odvolacll10 soudu, že uveden.í domku v předešlý stav jest i nyní ještě technicky možným, a dovoláni brojí jen proti skutkovému zjištění nižších
s~ltdů~ ,dovozujíc, že ani po požáru nebylo, ani nyní není uvedení do
prede,sleh? stavu možným. Nelze při,vědčiti ani právním vývodům clovolaclm: ze, když znalci se vyjádřili, že se stanoviska ekonomického a
o~bol neho by se uvedení v předešlý stav nedé'poručovalo, tím již podle
z~~~d r?zurr;ného h?spod~řství restituce neni účelnou a proto že ne~"Ize, bylt y,ubee poza(lovana, neboť účelnost v tomto případě jest po_
.,uzova,lt o nejen s ~ledlska odborného (stavitelského), nýbrž jest hleděti
k pomer~m a potrebám poškozeného a nemá při posuzování této otázky
rozl~'Jdne~?, vyzn~mu okol~ost, že znovuzřízení domu bude nyní vyža~ovatt vysslho nakladu, nez kdyby bylo bývalo provedeno hned po 1'0zá~u, když ji~ak uV,edeni v,rřed,:šlý stav jest technicky zcela možným,
coz znalci vyslovne k dotazce zalovaného zdůraznili. Důvodnou není
ani vftka žalovaného, že se rozsah poškození nedal přesně ani určiti,
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neboť práce a hmoty, které bude vyžadovati uvedení domu v předešlý
stav, byly v žalobě uvedeny a znalci určeny. Ukládá.li § 1323 obč. zák.
náhradu škody v ten způsob, že jest poškozenou věc uvésti v předešlý
stav, nemůže se povinný této povinnosti sprosliti tím, že uvedení v pře
dešlý stav oddaluje a že průběhem doby stav poškozené věci působe
ním pfirodních vlivů se zhorší, a správným jest ·názor odvolacího soudu,
že když za takových okolností jsou pak podmínky znovazřízení věci
obtížnějšími, jde to na vrub osoby k restituci povinné, poněvadž za prů
tah ve znovazřízení nezodpovídá poškozený, pokud je sám nezdržuje,
nýbrž jest věcí povinného k náhradě, by opravy provedl co nejdřív;,
chce-li se těchto pro něho nepříznivých důsledků uvarovati a to zpu·
sobem vhodným, by znovazří'ení věci souhlasilo se stavem dřívějším.

čís.

3377.

Nutným předpokladem pro použití čtvrtého odstavce §tt 222 ex. ř.
jest návrh oprávněného účastníka, učiněný před vydáním rozvrhového
usnesení exekučním soudcem.
Zákonná domněnka druhého odstavce §u171 ex. ř. neplatí při pohledávkách simultanních.
(Rozh. ze dne 9. ledna 1924, R I 1100/23.)
. V exekuční věci fy Bohuš R proti Josefu P-ovi vydražil Bohuš R.
polovici nemovitostí, náležejících Josefu P-ovi za 35.000 Kč. S o u d
p r v é s t o I i c e rozvrhl nejvyšší podání tak, že přiznal k holovému
zaplacení: eráru na daních 1983 Kč 20 h, spořitelně ve V. 2354 Kč 70 h;
manželům T-ovým 20.748 Kč 44 h, zbytek pák vymáhajícímu věřiteli
na jeho pohledávku 38.558 Kč. Rek u r sní s o u d k rekursu vymáhajícího věřitele napadené usnesení potvrdil. O ů vod y: Návrh stěžo
vatelky, by ve smyslu §u 222 ex. ř. přikázány byly pro ni nároky náhradní na druhé neprodané polovici realit, zapsané pro Marii P-ovou,
v pořadí pohledávek spořitelny ve V. a manželů T -ových, třebas o sobě
byl důvodný, musel zůstati při rozvrhu mimo úvahu, poněvadž stěžo
vatelka ani v písemné přihlášce, ani do konce rozvrhového roku, ač
byla při něm zastoupena, neučinila návrhu na přikázání její ne uhrazené
pohledávky podle §u 222 odstavec čtvrtý ex. ř. Ze srovnání předpisu
třetího a čtvrtého odstavce §u 222 ex. ř., zvláště ze slov odstavce čtvr
tého »počítání náhrady« a slov odstavce třetího »mohou ..... žádati«
plyne, že nezbytným předpokladem použití předpisu odstavce čtvrtého
jest, aby oprávněným účastníkem bylo o to žádáno, tudíž aby předch~
zel návrh, jenž dle obsahu spisů exekučních se nestal. Pokud jde o při
kázání pohledávky manželů T -ových k hotovému zaplacení, má § 223
ex. ř" jehož stěžovatelka se dovolává, na zřeteli jen pohledávky, jež
neváznou simuItanně jak plyne ze slov úvodních» Všechny jiné,« kdežto
pohledávky simUItan~ě váznoucí, o jakou se v tomto případě jedná, dle
ustanovení §u 222 odstavec prvý ex. ř. zapraveny býti musejí z pod-

staty rozděiované hotovýrm placením. Předpis ten nemá arci absolutní
úvaznosti a lze i při simultanně váznoucích pohledávkách připustití
placení převzetím, ale to předpokládá, by tu byla a zřetelně prolilášenim dána byla na jevo vůle stran, k tomu se nesoucí. Zejména stačilo
by v tom směru, kdyby dražební podmínky obsahovaly aspoň doložku,
»že vše c h n y pohledávky mají býti vydražitelem převzaty, pokud jich
zaplacení hotově věřitel nepožaduje.« (Srovnej Neumann,_. ex. kom.
1910, str. 642.) Prohlášení v tom směru, že by se převzetím spokojili,
manželé T -ov i neučinili a podmínky dražební, které v odstavci třetím
uvádějí, které zándymá vydražitel převzíti beze srážky a pokud pře
vzíti má břemena ostatní, totiž budou-li kryty z podstaty, v odstavci
pátém pak řeší otázku, jak a kdy splatiti je nejvyšší podání, neobsahují
doložky sho.d naznačené, jež by převzetí všech pohledávek, jichž hotové placení nežádáno, všeobecně vyjadřovala.
Nejvy

Š

ší soud

nevyhověl

dovolacímu rekursu.

Důvody:

Firma Bahuš R. stěžuie si do usnesení rekursního soudu 1. proto,
její náhradní nároky nebyly přikázány podle §u 222 ex. ř. na
neprodanou, Marií P-ové knihovně přípsanou polovici nemovitosti,'
2. proto, poněvadž pohledávka manželů T -ových byla přikázána k hotovému zaplacení a nikoli ku převzetí vydražitelem. Dovolací rekurs jest
v obou směrech nedůvodný, což vysvítá z této úvahy: K čís. 1. Ze souvislosti ustano·Jení třetího a čtvrtého odstavce §u 222 ex. ř., zvláště ze
slov posledního odstavce: »vypočítání náhrady, náležející zadnějším
oprávněným« a ze slov třetího odstavce: »mohou žádati,« vysvítá, že
nutným předpokladem pro použití předpisu čtvrtého odstavce o přiká
zání náhradních nároků zadnějšího věřitele na neprodané nemovitosti
nebo částky nemovitostí jest žádost, tedy návrh oprávněného účastníka.
Firm'a Bohuš R. měla tedy dotyčný návrh učiniti, chtěla-li, by soud použil uvedeného právě zákonného předpisu a přikázal její náhradní nároky na neprodanou polovici nemovitosti. Nerozhodno jest, že pří rozvrhovém roku nebylo jednáno o tom, zda přednější pohledávky spoři
telny ve V. a manželů .T-ovýchmají býti z trhové ceny a z .rozvrhové
podstaty přikázány úplně či jen poměrnou částkou. Rovněž jest v tomto
řízení nedůležito, zda Marie P-ová, knihovní majitelka neprodané polovice nemovitosti, bude obohacena tím, že dotyčný její knihovní dluh
pomine. Otázku, zda toto obohacení bude nedůvodné, nelze zde řešíti.
Návrh na přikázání náhradních nároků podle čtvrtého odstavce §u 222
ex. ř. fírma Bohuš R. měla učiniti před vydáním rozvrhového usnesení
exekučním soudc€l1.. To plyne nejen ze způsobu, jímž upraven jest
v exekučním řádu rozvrh trhové ceny, a zvláště z poslední věty §u 211
ex. ,'., ale také z druhého odstavce §u 229 ex.ř. Firma Bohuš R. neuči
nila lakového návrhu před vydáním rozvrhového usnesení ani písemnou
přihláškou, ani ústně při rozvrhovém roku, nýbrž teprve v rekursu, tedy
pozdě. Proto nemohlo jejímu dovolacímu rekursu v této příčině Ďýti
vyhověno. K čís. 2. Rekursní soud správně uvedl a náležitě odůvodnil,
poněvadž
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že zcle Gelze použiti předpisu §u 223, nýbrž prvního odstavce §u 222
ex. ř. To plyne zřejmě také z druhého odstavce §u 171 ex. ř. Manželům
T -ovým ovšem podle doručenek, nacházejících se při spisech prvého
soudu, dražební vyhláška ze dne 2. července 1923 byla doručena spolu
s vyzváním podle exekučního vzorce čís. 142, tedy s vyzváním, obsaženým v druhém odstavci §u 171 ex. ř., ale - nehledě k tomu, že podle
spisů exekuční soudce neučinil o tom usneseni, ani toho nenařídil, [!. že
nelze seznati ze spisů, že by byl ono vyzvání podepsal, - vyzvání ono
odporuje velícímu zákonnému ustanovení §§ 171 a 222 ex. ř. o přiká
zání simultanních pohledávek k hotovému zaplacení, pročež nemůže
míti a nemá právního účinku a manželé T -ovi nebyli povinni ho dbáti,
a okolnost, že se nevyjádřili výslovně, že. žádají zapravení své pohledávky hotovým zaplacením, nemůže vésti k zákonné domněnce opaku,
kterážto domněnka podle druhého odstavce §u 171 ex. ř. neplatí pro
pohledávky simultanni. Pohledávka manželů T -ových byla tudíž právem přikázána k hotovému zaplaceni.
čís.

3378.

Na promlčení pohledávky namítané započtením, jež ml>yla ještě
prornlčena v době, kdy se pohledávky střetly, jest bez vlivu, že nebylo
napotorn v

řízeni řádně pokračováno

(§ 1497

obč.

zák.).

(Rozh. ze dne 9. ledna 1924, Rv I 397/23.)
Proti žalobě na zapravení nedoplatku kupní ceny namítla žalovaná
firma započtením náhradní nárok za nedodané jí zboží firmou Sch., od
níž nabyla žalobkyně postupem žalobního nároku. O b a niž š í s o ud y žalobě vyhověly, neuznavše započtením namítané pohledávky, ježto
prý jest promlčena.
N e j v y Š s í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudú a vrátil
věc soudu prvé stolice, by, doplně' řízení znovu rozhodl.
Důvody:

Dovolání, pokud vytýká neúplnost řízení (§ 503 čís. 2 c. ř. s.), nelze upříti oprávnění. Odvolací soud vychází z mylného právního názoru,
že započtením namítaná vzájemná pohledávka žaloyané strany jest promlčena, }Joněvadž žalovaná, ponechavši několikráte, posléze dne 10.
dubna 1923 řízení v klidu, ve sporu řádně nepokračovala (§ 1497 obč.
zák.) a že se tedy k započtení nehodí. Soud druhé stolice přehlíží, že,
vzešel-Ii žalované skutečně nárok na náhradu za zboží, nedodané jí firmou Sch. dne 29. října 19'14 a uplatnila-Ii jej oproti pohledávce žalobcem jako postupníkem firmy Sch. žalobou vymáhané již v žalobní odpovědi ze dne 8. dubna 1915, nastaly účinky započtení v době, kdy obě
pohledávky se střetly, tedy dnem 29. října 1914, tak že tímto dnem obě
vzájemné pohledávky zanikly. (§ 1438 obč. zák.) Jest proto nerozhodno, zda žalovaná řádně ve sporu pokračovala čili nic, neboť, ukáže-Ii

~e ve ,SP?:T: J , že -jS~L1 splněny poc~mínky započtení, nastaly její účinky,
pk pr~ve, nylO ~veu~110, od t~h(1cJškaJ a jest veškerá úvaha o přerušení
promlcem bezpredmetnou. Dusledkem svého právního názoru nepokládal oclvolacl soud za nutné, aby se obíral řešením otázky, zda započte
ní,!:? namítaná pohledávka žalované vůbec vzešla, jmenovitě do jaké
vyse.
čís.

3379.

Nájemce nemůže s poukazem na § 2 (3) zákona o ochraně nájemců
ze dne 26. dubna 1922, čís. 130 sb. z. a n. odstoupiti od nájmu před
uplynutím ujednané doby.
(Rozh. ze cine 9. ledna 1924., Rv I 1333/23.)
Smlouvou ze dne 30. září 1921 dala žalující strana žalovanému
v podnájem byt za měsíčních 2600 K na dobu od 10. září 1921 do 15.
října 1923. Dne 15. prosince 1922 dal žalovaný výpověď ku dni 1. ledna
1923 a z bytu se vystěhoval. Žalobě o zaplacení podnájemného za leden
1923 o b a niž š í s o u d Y vyhověly, o d vol a c í s o u d z těchto
• d ů vod ů: Pokud se týče vývodů odvolání, že žalovaný byl oprávněn
14denní výpovědí smlouvu podnájemní, kterou uzavřel na dobu od 10.
září 1921 do 15. října 1923, zrušiti, poněvadž dle §u 2 (3) zákona o
ochraně nájemníků ze dne 27. dubna 1922,Čís. 130 sb. z. a n. se smlouvy, na určitou dobu uzavřené, po 3. květnu 1920 pokládají po dobu
platnosti zákona toho za učiněné na neurčitou dobu s výpovědní Ihiltou,
zvláštními předpisy stanovenou neb v místě obvyklou, nelze náhledu
odvolatelovu přisvědčiti. Ustanovení §u 2 (3) cit. zák. dáno bylo jen
ve prúspěch nájemníka před výpovědí pronajímatele po dobu, pokud
ochrana nájemníků platí a pokud smluvená doba již uplynula. Toho tu
není a nejde o takové prodloužení smlouvy, kterým by výpověď mohla
se zrušiti. Pokud se týče nájemníka nebo podnájem'níka platí § 1113
obč. zák., který změněn nebyl a nemilže v tomto' případě podnájemník
jednostranně smlouvu zrušiti výpovědí před uplynutím smluvené doby·
podnájemní. Není-Ii však výpověd' platnou, je žalovaný povinen platiti
po dobu smluvní nájemní činži..
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání mimo jiné z těchto
dilvodil:
Dovolatel spatřuje nesprávné posouzení právní v tom, že odvolací
soud mylně vyložil předpis §u 2 (3) zákona ze dne 26. dubna 1923, čís.
1 ~O ,sb; z. a n:, poněvadž podle tohoto předpisu podnájemní smlouvy,
UClllene na urČItou dobu, po 3. květnu 1920 pokládají se po dobu platnosti z}kona za učiněné na neurčitou dobu s výpovědní lhůtou, zvláštnfr:r I pr.edpIsy .stanovenou, nebo v místě obvyklou. Dovolateli nelze při
s~edCI~l. Ze :ako~a samého neplyne, že jím byl předpis §u 1113 obč.
zak. vyslovne zrusen docela, nýbrž plyne z něho ,iasně celým zákonem
3'
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projevený úmysl zákonodárcúv, na který při výkladu sporné smlouvy
musí býti z důvodu §u 6 obč. zák. hleděno, že má obmezeno býti pronajímatelovo právo, zrušiti nájemní smlouvu výpovědí, nebo ji považovati za zaniklou dle §u 1113 obč. zák. projitím času ke škodě nájemníkově. Závazku podnájemníkovu při podnájemní smlouvě, na určitou
dobu učiněné, aby ji po smluvní dobu dodržel, se shora citovaný zákon nedotkl, ani jinak předpisu §u 1113 obč. zák. výslovně nezrušil, a
proto je správný právní názor odvolacího soudu, že předpis §u III?
obč. zák. platí potud, pokud neodporuje znění a účelu zákona ze dne 26.
dubna 1922, čís. 130 sb. z. a n. Tomu svědčí slova, užitá v §u 2 (3) cit.
zák. »pokládajíce« a »Na výpověď pronajímatelovu jest užiti ustanovení §u 1," - jakož i zněni odstavce (4) téhož §u. Zavázal-li se dovolatel smluvně podnáj emní smlouvu na určitou dobu dodržeti, pak se
jeho závazek ani nepříčí zákonu shora citovanému, ani nebyl zrušen
tlmto zákonem, odvolací soud. právem jej považoval za nezaniklý a právem z něho odvodil ve svém rozsudku právní důsledky.
čís.

3380.

Nicotnou jest úmluva, již bylo upraveno rozdělení a výkon kominické živnost! zpilsobem nesrovnávajícím se s úpravOu dle zákona a
koncesní listiny.
(Rozh. ze dne 9. ledna 1924, Rv I 1493/23.)

vod svého púsobiště k výpomocné činnosti býti přivzati jen ve pnpadech naléhavé potřeby. Odvolací soud zjistil, že podle koncesní listiny
je žalovaný vázán provozovati kominickou živnost v obcích Š., T., P.
a R., a že u tamních úřadů měl býti veden seznam, ve kterém mají býti
zapsány domy, ve kterých bude žalovaný provozovati kominickou živnost. Přihlédne-li se ku shora uvedeným předpisům a z nich vyplývající právní povaze kominické koncese, dlužno přisvědčiti odvolacímu
soudu, že zjištěné ujednání stran, na jehož platnost je žalováno a podle
kterého žalovaný má konati kominické práce výhradně v obvodu obce
Š. po železniční koleje, a žalobce naproti tomu v obcích T., P .. a R,
příčí se obsahu koncesní listiny, žalovanému udělené, ale také se příčí
shora citovaným předpisůJT', poněvadž úmluva ta mimo jiné také obsahuje zákaz provozu kominické koncese v určitých místech, v nichž žalovaný jest podle §u 53 živn. řádn p o v i n e n živnost tuto skutečně
plOvozovati, ba ani ji nesmí dle své libosti přerušiti, nýbrž kdyby tak
chtěl u.činiti, musil by zastavení provozu živnosti oznámiti na čtyry týdny napřed živnostenskému úřadu. Nelze také pochybovati, že oběma
smluvníkům, kteří aspoň jako odborníci jsou se živnostenskými před
pisy svého povolání obeznámeni, musila nedovoleno st jejich úmluvy
býti zřejma, a že si jmenovitě musili býti vědomi, že smlouva taková
beze schválení příslušného úřadu jest neplatna. Že by se smlouvě takového schválení dost?l", nebylo ani tvrzeno, tím méně prokázáno.
Z toho plyne, že odvolací soud nepochybil, když spornou smlouvu považoval za nicotnou podle §u 879 obč. zák. a když podle toho rozhodl
o žalobním nároku.

Dle koncesní listiny ze dne 4. července 1921 měl žalovaný provozovati kominickou živnost v obcích Š., T., P. a R. Úmluvou ze dne L září
1922 ujednaly strany, že žalovaný bude prováděti kominické práce v obvodu obce Š. až po železniční koleje, žalobce pak že bude provozovati
kominickou živnost v obcích T.,P. a R. Žaloba o dodržení smlouvy byla
zamítnuta s o u d Y vše c h tří s tol i c, N e j v y Š š í m s o ude m
z těchto

Hozhodnouti O návrhu vymáhajícího věřitele za opětný výkon exekuce již povoleué příslUŠí soudu, jenž jest dosud přlslušným pro výkon
exekuce, třebas bylo navrhováno, by výl<on exekuce byl předsevzat
soudem, který bude podle okolností k tomu příslušným.

důvodů:

(Rozh. ze dne 9. ledna 1924, Nd I 531/23.)

Dle čís. 4 §u 503 c. ř. s. uplatněný důvod není opodstatněn. Podle
živnostenského řádu podléhá kominická živnost značným omezením zákonným ve příčině svého provozu. Jsouc podle §u 15 čís. 6 živn. ř. koncesovanou živností, jejíž nabytí vázáno jest podle čl. 1. bod 3. min. nařízení ze dne 6. srpna 1907, čís. 196 ř. zák. na zvláštní podmínky výučné, podléhá dle §u 54 odstavec druhý živn. řádu předpisům o živnostenskopoÍícejní úpravě, z nichž dle §u 42 živn. ř. nejzávažnější jest ona
úprava,která jest odůvodněna ohledy na požární policii. Politická správa
jest podle§u '42živn. řádu oprávněna, určiti výmetové obvody a na ty
omezítijednotlivé živnostníky kominické. Takováto omezení mají podle
citovaného předpisu za následek, 'že v obvodu každého ohraničeného
okresu jest oprávněn· k živnostenskému provozu jen ten živnostník, jenž
m~ v dotyčném okresu své osídlení, a mohou tito živnostníci mimo ob-

N e j v y Š š í s o u d rozhoJI záporný spor o příslušnost mezi okresním soudem pro Horní Nové Město v Praze a okresním soudem v Jihlavě k vyřízení návrhu na opětný výkon povolené exekuce k dobytí peněžité pohledávky v ten rozum, že uznal příslušným okresní soud v Ji-

čís.

3381.

hlavě.
Důvody:

Okresní soud pro Horní Nové Město v Praze povolil exekuci, jež má
býti nyní vykonána, již usnesením ze dne 19. září 1922. Exekučním
soudem stal se pódle tohoto usnesení právoplatně okresní soud v Jic
hlavě, kterémuž podle §§ 16 a 69 ex. ř. příslušel a dosudpřísluší výkon
povolené exekuce, neboť podle spistl nebyla dosud vykonána, nýbrž
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pokus o její výkon, předsevzatý dne 23. září 1922, neměl výsledku, jak
uvedeno jest v protokole z tohoto dne a povolená exekuce není dosud
zrušena. Vymáhající věřitel navrhl nyní pouze opětný výkon exekuce
již povolené, nikoli nové povolení exekuce. Rozhodnutí o tomto návrhu
tedy přísluší okresnímu soudu v Jihlavě jako soudu, příslušnému dosud
pro výkon exekuce. Nyní ovšem navrženo jest, aby výkon exekuce před
sevzat byl soudem, který bude podle okolností k tomu příslušným. Aie
to jest nedůležito pro otázku, který soud má rozhodnouti o návrhu vy.máhajícího věřitele. Exekuce bude vykonána buď dosavadním exekuč
ním soudem, totiž okresním soudem v Jihlavě, nebo jiným, podle oko!no stí příslušným soudem. Vysloviti eventuální příslušnost tohoto jinéhu
soudu náleží podle §u 44 j. n. a obdobou předpisu sedmého odstavce
§u 158 j. ř. dosavadnímu soudu exekučnímu, nikoli soudu, který eXékuci již povolil a co do výkonu exekuce této není toho času příslušným.
S tím souhlasí také odstavec čís. 6 výnosu bývalého ministerstva spravedlnosti ve Vídni ze dne 31. května 1904, čís. 9434/4, o němž byly
soudy zpraveny výnosem presid;a vrchního zemského soudu v Praze
ze dne 7. června 1904, čís. pres. 10332-1/4.
čís.

3382.

Knihovně vtělenou pohledávku na vyplacení
ř. může vymáhající. věřitel platně postoupiti.

zálohy dle §u 353 ex.

(Rozh. ze dne 9. ledna 1924, Rl' II 563/23.)
V exekuční věci Františka V-a proti žalobci bylo tomuto dle §u 353,
odstavec druhý, ex. ř. uloženo, by k úhradě útrat, které povstanou v'S'konem exekuce dle §u 353 ex. ř., složil k rukám Františka V-a 12.000
Kč. žalobce úhrady nesložil, pročež bylo Františku V-ovi pro jeho pohledávku 12.000 Kč povoleno vložiti exekuční zástavní právo na žalobcovu nemovitost. Pohledávku 12:000 Kč postoupil František V. žalovanému družstvu. žalobu na družstvo o vydání prohlášení ku výmazu pohledávky 12.000 Kč, váznoucí na žalobcově domě pro c e sní s o u d
p rl' é s tol i c e zamítl, o d vol a c í s o' u d rozsudek potvrdil. N e jI' Y š š í s o u d nevyhověl dovolání a uvedl v otázce, o niž tu jde, v
dúvodech:

žalobce uplatňuje pouze dovolací důvod čís. 4 §u 503 c. ř. s. maje
za to, že pohledávka 12.000 Kč, Františkem V-ou žalovanému společen
StvU postoupená, nemohla pro veřejnoprávní povahu zálohy, přiznané
Frantíšku V-ovi exekučním soudem podle druhého odstavce §u 353 ex.
ř., býti předmětem soukromoprávního postupu a knihovního převodu.
Vývodům těmto nelze přisvědčiti. Usnesením okresního soudu ze dne
3. srpna 1920, byla povolena Františku V-ovi exekuce podle §u 353 ex.
ř. proti nynějšímu žalobci, a tomuto bylo podle druhého odstavce §u 353
ex. ř. uloženo, aby k úhradě útrat, které povstanou výkonem této exe-

kuce. :ložil k rubm Františka V-a 12.000 Kč. Ale žalobce nesložil této
záloh)', pročež jest nerozhodno, zda záloha taková jest povahy veřejno
právní a zda'vyn?áhající věřitel nesmí jív nakládati)inak}?ež k účelu provedení exekuce, Jemu podle §u 353 ex. r. povolene. V pnpaclech exekuce
lloc\le toholo §u 353 ovšem vymáhající věřitel jest orgánem provedení
jejího a útraty) k .rro~:dení e~:kucev??tř~bné). jso~ jemu ~~ěřeny, pročež exekuční soml muze mu tez ulozltl, aay tyto utraty sueloval a neupotřebený zbytek jejich vrátil. ~ 50ho však n;ná,sleduje, .že by pos!up
hypotekární pohledávky 12.000 Kc a kmhov11l prevod ]e]1 s Frantlska
V-a na žalovaný spolek byl nepřípustný, neboť tato pohledávka není
totožna se zálohou peněžitou, uvedenou v druhém odstavci §u 353 ex.
ř.,. nýbrž byla nárokem V-ovylil proti nynějšímu žaíobci na vyplacení
této zálohy a František V. byl podle poslední věty §u 353'ex. ř. opráv!:čn, vésti k dobyti této pohledávky exekuci do jmění žalobce; z toho
]!lyne, že V. mohl touto pohledávkou volně nakládati, by sobě opatřil
zálohu, kterou žalobce podle druhého odstavce §u 353 ex. ř. měl mu
vyplatiti, ale nevyplatil, a že tedy František V. mohl tuto pohledávku
také platně postoupiti třetl osobě podle §u 1393 obč. zák. Převod pohledávky 12.000 Kč Františkem V-ou na žalované společenstvo stal se
.tudíž právoplatně a žalobce nemůže mu s úspěchem odporovati.
čís.

3383.

Ustanovení §u 11 ex. ř. předpokládá, že veřejná obchodní společ
nost jest zapsána v rejstříku.
Ustanovení §u 10 ex. ř. netřeba použiti, vychází-li z exekučního
titulu s dostatečnou určitosti na jevo, že povinný v exekučním titulu:
jest totožným s osobou, proti niž se vede exekuce.
(Rozh. ze dne 15. ledna 1924, R I !fl47/23.)
žalobce právoplatně vysoudil spor o 160.000 Kč proti firmě Josef
M. a spol. na Král. Vinohradech. Exekuci ku vydobytí přisouzeného
peníze vedl žalobce proti Josefu M-ovi, obchodníku v Liberci. S o u d
p r v é s tol i c e exekuci povolil, rek u r sní s o u d exekuční návrh'
zamítl. O ů vod y: Exekuční návrh zní proti zavázané straně Josef M.
v Liberci. Ve smyslu §u 7 ex. ř. múže exekuce jen tehdy býti povolena,
když z exekučního titulu lze seznati mimo předmět, způsob, objem a
čas dlužného plnění nebo opomenutí i osobu oprávněného a zavázaného. V exekučním návrhu odvolává se odvolatel na ustanovení §u 9
ex. ř. však neprávem, neboť rozsudky zní proti firmě Josef M. a spol.,
Král. Vinohrady, kdežto exekuční návrh týká se zavázané strany Josefa
M-a v Liberci. Proti někomu jinému nežli tomu, kdo v exekučním titulu
jako dlužník jest pojmenován, mUže exekuce toliko potud míti místo,
pokud listinami veřejnými, nebo veřejně ověřenými se prokáže, že závazek, v exekučním titulu určený, z osoby tamže pojmenované přešel
na onu osobu, proti které exekuce jest navržena (§ 9 ex. ř.). Toho
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v tomto případě však není, nepřichází tudíž toto ustanovení v úvahu.
Na základě exekučního titulu, vydobytého proti veřejné obchodní společnosti, může bezprostředně na jmění jednotlivých společníků osobně
ručících exekuce býti povolena, prokáže-li se předloženým výpisem
z obchodního rejstříku, že ten, proti němuž má býti exekuce vedena,
toho času jest ještě společníkem, osobně ručícím. Navrhovatel před
ložy sice k odůvodnění svého návrhu různé přílohy, ale žádná nevztahUJe se l,a zavázanou stranu Josef M., Král. Vinohrady. Poněvadž navrhovatel nevyhověl předpokladu §u 11 ex. ř., jest povolení exekuce
neodůvodněným.

N e j vy

Š

š i s o u d obnovil usnesení prvého soudu.

čís.

3384.

Do usnesení, ji.'11Ž povolena mobilární exekuce na přihlášeni, jest
rekurs nepřípus.tným, dokud usnesení nebylo pO!Vinnému doručeno.
\ Rozh. ze clne 15. ledna 1924, R 11048/23.)

s o udp r V é s '[ o 1 i c e povolil mobilárni exekuci na přihlášení,
rek u r sní s J U cl zamítl exekuční návrh. N e j vy Š š i s o u d změnil
napadené usnesení v ten rozum, že odmítl stižnost dlužníká do usnesení prvého soudu jako předčasnou.
O Ů vod y:

Důvody:

Nelze sdíleti právní názor rekursniho soudu, o který opřel své USnesení, . změňující usnesení prvého soudu. Předpis §u 11 ex. ř., jehož se
dovolává, předpokládá, že jde o obchodní společnost,. v obchodním
rejstříku zapsanou. Z exekučního titulu, exekučnimu návrhu za základ
sloužícího, vyplývá, že firma josef M. a spol. na Král. Vinohradech
nebyla nikdy v tuzemském obchodním rejstříku zapsána, a že pod
p'láštíkem této firmy jednal josef M., který jako majitel stejnojmenné
hrmy v Rotterdamě prostřednictvím svého zmocněnce Františka L-a
s vymáhajicí věřitelkou uzavřel dodávací smloúvu a ve sporu o zaplacení zboží, této firmě dodaného, vystupoval jako osoba k jejímu zastupování oprávněná. jde tu tedy v podstatě o exekuční titul, vydaný pod
hrmou Josef M. a ·spol. proti zn!íněnému M-ovi, jehož totožnost s 'jóc
Gelem M-em, nyní obchodníkem v· Liberci, nebyla ani v rekursu
Je,ho proti usnese~í pr;véI20, soudu popřena: Z toho plyne nejenom, že
predpls §u 11 ex. r., nybrz ze am ustanovem §u 9 ex. ř. nemá zde místa.
Toto ,iednajíc .mezi jiným o podmínkách, za kterých proti právnímu nástupCJ povln,ne stra?y; v, exe~učním titulu uvedené, může býti exekuce
pov,ole?a, ?r,edpokl~da, ze zavazek, v exekučním titulu povinné straně
ul.ozen~,. presel z 11l na osobu, proti níž jest exekuce navržena. O takovy to prrpad s.e zd~ nejedná, neboť pod označením »firma josef M. a
Sp?l. (na Kral. Vmohradech) Jednal s nynější vymáhající věřitelkou
S~~?' zmocněncem Františker;r L-:m hned od počátku josef M. (nynejsi povmna strana), a ponevadz pod uvedeným označenim se skrý~ala OSO?~os.t j~sefa M-a, vztahuje se závazek v exekučním titulu ulozeny zml11en:,.11lkdy v tuzemském obchodním rejstříku nezapsané firmě
hned od pocatku. n~ tosefa Mca, který je vlastni povinnou stranou.
Nelze sice neuznatI, ze zal oba, z niž vyšel exekuční titul, měla směřovati
protI josefu M-OV1, ale poněvadž z exekučního titulu (rozsudků soud~ích v exekuční žádosti blíže uvedených) s dostatečnou určitostí na
Jevo vyc?ází (§ 7 ex. ř.), ž~ povinnou stranou jest zde josef M. - nyní
obchodnlk v LIberCI - netreba zde užíti ustanovení §u 10 ex. ř.

Usnesenim prvého soudu byla dovolací stěžovatelce povolena proti
povinné straně mobilárni exekuce na přihlášení. Dle §u 253 ex. ř. jest
usnesení, povolující zájem svršků, doručiti povinné straně při výkonu
zájm1n (viz též § 344 odstavec druhý jedno řádu). Poněvadž vymáhající
věřitel se dosud k výkonu této exekuce nepřihlásil, nebylo usnesení
p<'vého soudu o povoleni exekuce dosud dlužniku doručeno, což on
ostatně ani nepopirá. Pokud jde o lhůtu k rekursu, stanoví sice § 521
C. ř .S. (§ 78 ex. ř.), že lhůta ta počíná dnem po doručení písemného
vyhotoveni usnesení, jemuž má býti odporováno, ale otázka, zdali
opravný prostředek může býti vznesen již dříve (před doručením usneseilÍ) , neni v zákoně rozřešena, pročež nelze k ni odpověděti jinak, než
hledíc k danému případu. Ve věci, o niž tuto jde, záleželo na vymáhajícím věřiteli, zda vůbec ku provedení povolené exekuce dojde, neboť
dle §u 161 jedno řádu jest Heba s jejim výkonem seČkati, až by vymáhajici věřitel o něj V doručovacím a exekučním oddělení soudu požádal,
a, nepřihlásil-li by se do 1 měsíce ode dne povolení exekuce, vrátí mu
exekuční soud pro opomenutou přihlášku neupotřebený stejnopis žádosti exeklični (výnos ministerstva spravedlnosti ze dne 7. dubna 1898,
čís. 8104). Poněvadž předpisy §u 253 ex. ř. a §u 161 jedn.. řádu jsou
vydány v zájmu vymáhajícího věřitele, plyne z toho vzhledem k tomu,
že se dosud k výkonu nepřihlásil, že nepokládal to ve svém zájmu za
účelno, by se dlužník o povolení exekuce již nyní dozvěděl, a dále že
proto, že k doručení usnesení exekučniho dlužníka nemusilo vůbec dojiti, dlužník, jemuž usnesení o povolení exekuce mělo býti doručeno
teprve při jejím výkonu, nebyl oprávněn před doručením tohoto usnesení a před výkonem exekuce do něho si stěžovati. Rekursní soud neměl tedy pouštěti se do věcného vyřízení dlužníkovy stížnosti, nýbrž
stížnost tu odmítnouti jako předčasnou.
čís.

3385.

Zákon o výrobních a hospodářských společenstvech ze dne 7. dubna
1873, čís. 70 ř. zák.

4J

Nabývání živnostenského oprávnění ku provozu určitého podniku,
koncesí, netvoří zvláštního předmětu družstevního podnikání.
Provozováni hostinské živnosti jest s účelem bytového družstva neslučitelno.
.

úplatu stanovenou dle §u 2 zákona ze dne 2? dub!,1~ ,192~, čís. ~6 !'b.
z. a n. Zástavní právo dle §u HOl o~č. z~. pozlva p~ednosh pred
ostatními neprivilegovanými zásta~ním, p~avy•. b::~ r?zdll?, zda bylo
jích nabyto teprve za trvání nájemmho pameru CI JIZ pred•.trm. . .
.
V řízení o rozvrhu výtěžku exekuční dražby nelze pnsoudtb proh
dlužníku útraty.

podmíněného

(Rozh. ze dne 15. ledna 1924, Rl 1094/23.)
Žádost »Bytového družstva zřízenců a dělníků železničních vP.,
zapsané společenstvo s r. 0.«, za zápis změny §u 1 stanov, byla zamítnuta s o u d Y vše c h tří s t o I i c, N e j v y Š š í m s o ude m' z těcht)

(Rozh. ze dne 15. ledna 1924, R I 12/24.)

důvodů:

Navrhovaná změna stanov jest především nepřesná a nejasná, neboť
§ I stanov po vsunutí "dstavce c) by zněl: »Účelem družstva jest, aby
s v Ý m čl e n ů m, pokud náležejí k vrstvám méně zámožným výlučně
neb aspoll převahou: a) .... b) .... c) nabývalo a provozovalo koncese a oprávnění živnostenské (na pl'. hostínské a ku prodeji jiných živohlÍch poUeb členll družstva) a užívalo jich výnosu ku potřebě lidovýcilOvných snah a péče o mládež členů družstva.« Míněno bylo patrnč doplnění stanov v ten smysl, že družstvo jako takové mŮže koncesí
nabS'vatí a provozovati oprávnění živnostenská atd. Leč i v tomto
smyslu bylo by přičlenění odstavce c) k §u I stanov nepřípustné a
tudíž i jeho zápisy v obchodní rejstřík. Obmýšlená změna stanov smě
řuje vlastně ku zřízení' nového společenstevního útvaru, jenž vymyká
se z rámce stanov, příjatých na valné hromadě dne 16. února a 21.
března 1913, jež obsahují, nehledíc k předpisům správním, jen ustanovení, upravující hospodaření, směřující k dosazení účelu v §u 1 a) b)
stanov vytknutého. Již tato nesrovnalost vadila by zápisu. Avšak prosté
n a b Ý v á n í živnostenského oprávnění ku provozu určítého podníku,
podmíněného koncesí netvoří, jak již prvý soud správně uvedl, zvláštní
přdmět družstevního podnikání.' Pokud' jde o provozování žívnosti hostícské, jest to s účelem byt o v é h o družstva neslučitelno, zvláště
když znění nového odstavce c) připouští í výklad, že jedná se o provoz hostinské žívnosti v nejširším slova smyslu, totíž závodu všeohecně
přístupného, účelem svým na členy neobmezeného (slova: »..... užívalo ji c hv Ý n o s u .... «), tudíž o podnik obchodnI (čl. 211 čís. 1
obeh. zák.), kdežto povaze bytového družstva ráz spekulační naprosto
jest cízí.
čís.
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Soudní rozhodnutí mezi týmž věřitelem (vydražitelem) a dlužníkem
v exekučním řízení ohledně nemovitosti nelze použiti v exekučním ři
zení o svršcích vůči třetí osobě, jež nebyla súčastněna na rozhodnutich
v onom řízeni.
Vydražiteli domu přísluší zákonné zástavní právo (§ 11 01 obč. zák.)
na svršky dlužníka, jenž zůstal ve vydraženém domě jako nájenulfk za

Usnesením exekučního soudu ze dne 17. května 1923 bylo vy~ra
··t li Josefu W-ovi povoleno, by vyklidil dlužnici Hildu K-ovou, a urcena
Zl e
." I epu. Rozsudkem
'še 'odškodného za používání bytu po ud··
elem, pni{
..
~~ dne 18. června 1923 byla Hnda K-ová uznána pov~n~ou zapla,tlÍ!
511 Kč 72 h odškodného. K rozvrhu. v,ýtěžku, drúby sV!'~ku, vnesenych
do vydraženého domu, v exekuční ve CI vym,aha]lc.'ho ventele Jana !'-~
proti Hildě K-ové přihlásíl jase! W. poh!edavku 011 Kč 72 h v,po;~dl
ví'sadním. S o udp r v é s t o I I C e pnkazal JoseLJ W-OVI p},hlaserou pohledávku ve výsadním pořadí, rek u r sní s o u d zmeml. na~acjené usnesení v ten rozu~, že výtěže~, ~,ři~ázan?,Rrv~m S0;tdC111 n~
pohledávku Josefa W-a, přikázal ,vyma~~jIC!l1.lll ver;teh.
v ~ d y.
Prvý soudce má za to, že odškodn,e, o ne:; ~u jde, pOZlva te~oz vysa~
n"ího zástavního práva na vnesenych SV1SC1Ch pko pohle..l~.JKa. z najemného. Tomuto názoru nelze přísvědčiti. Zákonné zásta~l11 p,r~vo d~2
"u 1101 obč. zák. jest zvláštní zákonnou vyhodou pro P?,lledavKu n~
fenmého a nelze ji rozšiřovati na jiné nároky, hospodars!()' p~dob~e,
př. na nárok iaměstnavatele protí dělníku, jemuž ponecha~ Jakozto
část mzdy bezplatné používání bytu. Ostatně byla §:m 2 zakona .~e
dne 26. dubna 1923 čís. 86 sb. z. a n. zavedena pro odskodné za POUZlvání bytu zvláštní právní ochrana, jež mohla při n.áležitém pos~upu ~y
dražítele nahraditi zákonné zástavní právo. Vydrazltel jest tohz 0pravněn požadovati zaplacení odškodného před;n1, a ~d~lad vyklIzeni, povolený dlužníku, pozbývá platnosÍ!, neplah-h dluzmk včas.
N e j v y Š š í s· o ú d obnovil usnesení prvého soudu, zamítl však
návrh stěžovatelův na přiřknutí útrat dovolacího rekursu.

? ':

;,a

I

D ů vo dy:
Nelze sice přisvědčiti stěžovatelovu názoru, že ohledně je,ho páro~u
jest věc rozsouzen~ a t? ~ejen co do ,vÝš':i nýbrž i co d~ pravmho ~u
vodu nároku, ponevadz jak povolem zajemneho popsanl v~esenyc~
svršků tak i rozsudek jímž stěžoV2teli jeho pohledávka, zazalovana
jako nájemné, byla při~,nána, nabyly právní moci. Pomě.r m:zi dl,už~icí
a vydražitelem domu v exekučním řízení ohledně nem,ovlt.~slJ ~etyka s:
poměru dlužníce a vymáhajícíuo věřitele v exekučnu,; nzelllohled~e
svrškú soudní rozhodnuti v onom poměru nemohou pusobltt na pomer

.o

druhý,' pročež nelze v tomto p,'ípade m!uviti vě~~právoplatně rozhodnuté mezi vydražitelem domll a vymahajlclm vente lem ~ ex<;ku~,1 ,na
svršky, který jest osobou třetí, Ilesúčastnenou na rozhodnulích, tykajlCICh

,
L

i

se prvého poměru. Správným jest naproti tomu právní stanovisko stěžo
vatele, že mu pro jeho pohledávku usnesením ze dne 17. května 1923
dle §u 2 zákona ze dne 26. dubna 1923 čís. 86 sb. z. a n. určenou iako
nájemné z bytu, obývaného dlužnicí v domě jím vydraženém a rozsudkem ze dne 18. června 1923 právoplatně přisouzenou, přísluší ve smyslu
§u 1101 obč. zák. zákonné zástavní právo na vnesených svršcích dluznice. Tím, že udělením příklepu vlastnické právo dlužnice k vydraženému domu přešlo na vydražitele (stěžovatele), a že oním soudním
usnesením určeno bylo ode dne příklepu za používání bytu v tomto
domě dlužnicí n á j e m n é, vznikl mezi vydražitelem domu a dřívější
majitelkou domu, Hildou K-ovou, právní poměr, jenž vykazuje veškeré
náležitosti poměru nájemného, ježto dlužnice obývá v místnostech cizích, a za jich užívání platí určitý peníz, nedostatek smluvní vůle však
jest nahrazen soudním usnesením. Jako pronajímateli bytu přísluší však
stěžovateli zákonné právo zástavní na všech svršcích dlužnice, které
již pří vzniku nájemního poměru byly v pronajatém bytě, po případě
později tam! byly vneseny (§ 1101 obč. zák.); toto zástavní právo požívá přednosti před ostatními neprivilegovanými právy zástavními bez
rozdílu, zda bylo jich nabyto teprve za trvání nájemního poměru či již
před tím. Odůvodněnému dovolacímu rekursu bylo proto vyhověno a
rozhodnuto, jak se stalo. Návrhu stěžovatelovu na přiřknutí útrat dovolacího rekursu nebylo lze vyhověti, protože řízení exekuční dražbou
bylo skončeno, řízení rozvrhovací jest, řízením, z povinnosti úřední konaným, podobným řízení konkursnímu, ve kterém nejde již o poměr
mezi věřitelem a dlužníkem, nýbrž o rozdělení fondu, získaného exekuční dražbou a ve kterém tedy přisouzení útrat jest vylouécllG.
Čís.
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Pojišťovaci

zákon ze dne 23. prosince 1917, čís. 501 ř. zák.
oznámení pojistné příh<XIy. Jest na pojistníku, by dokázal,
že nestíhá ho ani obmysln06t ani hrubá nedbalost, nebo že řádné a
včasné neoznámení nemělo vlivu na zjištění příhody nebo škody. V pojišťovacích podmínkách nelze pojistníku přičítati i pouhé nedopatření
v tomto směn!~
Opozděné

(Rozh. ze dne 15. ledna 19,24, Rv I 1224/23.)
žalobce domáhal se na žalované pojišťovně náhrady škody, kterou
prý utrpěl krádežemi vloupáním, jež u něho spáchány byly v noci ze
dne 6. na 7. dubna 1922, v noci ze 7. na 8. dubna 1922, v noci ze 4. na
5. května 1922 a konečně v červenci 1922. O b a níž š í s o u d y
žalobu zamítly, uznavše opodstatněnou námítku žalované, že žalobce
neoznámil pojišťovně krádeže řádně a včas, takže podle článku 1.9.
pOJ. smlouvy ztratil právo na "plnění se strany pojišťovatelky.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

D Ll vod y:
PodJe zjištění prvniho soudu, které odvolací soud ,Převzal, ~známil
"alobce pojišťovně první dvě krádeže I í s t k e m, danym na postu .dn:
O. dubna 1922, který došel pojišťovnu dne 14; dubna 1922; krad~z
května 1922 oznámil do p í s e!TI nedatovanym, ktery dosel pO]1"
~fovnu dne 12. května 1922, a krádež: červe~ce 1922 teprve, ~OPIS~I~
ze dne 10 . srpna 1922, ačkoliv podle cl. 16 vseol)ec~ych P,O]1st?;r~CIC~
podmínek měl žalobce oznámiti. krádeže .neo?kladne, bud P,oJ1stovne
telegraiicky, nebo zmocněnému ]edna:elr. ust~e ~ebo tele!o~lc~y. a p~:
tvrditi" je neprodleně písemně. Nespravne pr!,vnl. posouzelll ve Cl pod;o
čís. 4 §u 503 c. ř. s. spatřuje žalobce v t?:", ze .zavaze~ ku tele~.~aflcke::
mu oznámení spáchaných krádeží nemuze pry u:-:avren?u yopsťOVťlU
smlouvu zrušiti, i kdyby nebyl dodržen. Do~ol~tel ~'!',esu]e. tu - a
také na jiných místech dovolacího spisu, zru~e~l pOJistova~1 smlou.vy
čl ztrátu pojistného nároku následkem nespl~em o~~~movaclch povm·
ností a není v právu. Nelze ovšem souhlaslÍ1 s mzsll';l.. soudy, l'~ku?
přiznávají čl. 19 všeob. poj. podmínek bezvýhrad~ou u,cmnost. ClaneK
ten zní: "Poruší-li pojistník některou z pov111nosÍ1 ve cl. .16;-18 uvedených ztratí právo "na plnění pojišťovatelovo. Tento pravm nasledek
11a s t ~ v á,i1epřičítá-li se pojistníkovi.. ~n,i úmysl ani hrub~ ~edba.~o,st,
nebo nemělo-li porušení vllvu am na z]1st'1m neb objem pInem ~oJ1sto
vatelova«. Podle tohoto doslovu by pojistníka n~omlouv~lo apl n.e?o;:
patření, ani ta okolnost, že snad řádné a včasne ne~.,,:n~rr:em kra~ezl
nemělo vlivu ani na zjištění pojistné pří~ody a~~.na zJ1stem ,neb obtem
plnění pojišťovny. Tak tomu - Jak se zda - mzSI soudy take rozumely.
Nynější dosiov druhé věty čl. 19 ,odporuj: v~ak před.I:.isu ~u 32 ~3)
zákona ze dne 23. prosince 1917, cís. 501 r. zak., kteryzto predpls Jest
podle §u 42 cit. zák. rázu donucovacího a nemůže ~mlo~vou v nepro,spech pojistníka býti změněn. Předpis §u 32 CIt. zak., Ktery podle §u .161
čis. 19 téhož zákona vstoupil v účinnost již dne l.ledna 1918, pOJed~
nává o t. zv. d o I o ž k ách p r ů pad n Ý cha to v odstaVCI (3)
o průpadných doložkách, dostavila-Il se ji~ pojist?á přího?a, ja~ tom~
v projednávaném případě; § 32 (3) pOJ. zak. vylucuJe pOUZI~1 p;up,adne
doložky v neprospěch pojistníka, a) netíží-li ho co do porusem zavaz-:
nosti ani úmysl ani hrubá nedbalost, b) nemělo-li porušení závaznosÍ1
vlivu ani na zjištění pojistné příhody, ani na zjištění neb objem pOJi~!:-:
telova závazku. Zákon tedy stanoví pravý opak toho, co pravl nyncJsl
doslov druhé věty čl. 19 vš. poj. podmínek, která uvedena byvši v soulad s §em 32 (3) poj. zák., musila by správně zníti: »Tento právní ná"
sledek ne n a s tá v á, nepřičítá-li se ... «. Avšak tato nesprávnost není
způsobilou, aby přivodila rozhodnutí, pro žalobce příznivější. Průvodní
břemeno spočívá totiž na pojistníkOVi. Pojišťovně stačí, dokáže-li,že
pojistník oznamovací povinnosti podle §u 39 (1) poj. zák. ze dne 23.
prosince 1917, čís. 501 ř. zák. (ohledně oznámení pojistné příhody)
řádně nedostál, a jest věcí pojistníka, aby tvrdil a dokázal, že nestíhá
ho ani úmysl ani hrubá nedbalost, nebo že řádné a včasné neoznámen,
pojistné příhody nemělo vlivu na zjištění příhody nebo škody. Protože

í
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ž;:110bc'2 de takového n~tvrdil ani nedokázal, protože dáie zpúsob oznarnování pojistné příhody může býti smlouvou blíže stanoven a protože
čl.

16 odstavec prvý vš. poj. podm. stanovi ncprodlené telegrafické

oznámení

pojišťovně,

11eb ústní nebo telefonické oznámení

zmocněnému

jednateli, což vše žalobce neučinil a také písemné zprávy opozděně zasílal, byla pojišťovna oprávněna použiti prupadné doložky ve smyslu
čl. 19 první věta vš. poj. podm. Již tím ztratil žalobce nárok na náhradu
škody a přes to mohla pojišťovna podle §u 32 (4) poj. zák. čís. 501
z roku 1917 podržeti premii za dotyčnou pojistnou periodu.
čís.
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Projednává-Ii Se případ ze Slovenska (Podkarpatské Rusi) před
zemským civilním soudem v Praze dle zákona ze doe 2. listopadu 1918,
'::1s. 4 sb. z. a n., plati pro řízeni civilní soudni řád ze dne L srpna 1895,
čís. 113 ř. zák., v ot3zkách hmotněprávních pak právo, platné na Slovensku (Podkarpatské Rusi).
Dle §u 271 c. ř. s. nelze se dotazovati ministerstva spravedlnosti
o sdělení práva platného na Slovensku.
Místo zákona, na nejž se odvolává § 92 ústavní listiny, nastupuje
na Slovensku soudní praxe, ovšem pouze do dne, kdy vešl~ ústavní
listina v platnost.
Na státu nelze se d<Jmáhati náhrady, byl-li za bolševického vpádu
na Slovensku roku 1919 eskortě vyrván srotivším se davem člověk a
utracen.
(Rozh. ze dne 15. ledna 1924, Rv I 1244/23.)
V době bolševického vpádu na Slovensko byl dopravován Henrik
B. četnickou eskortou z Báňské Bystřice do čech. Na nádraží v D. na
Slovensku byl B. srotivším se vojskem a davem eskortě vyrván a oběšen.
Žaloba pozůstalých děti na československý erár o náhradn škody, zadaná na zemském soudě v Praze byla zamítnuta s o u d Y vše c h tří
s t o I i c, N e j v y Š š í m s o ude m z těch to
duvodů:

Žaloba do:náhá se náhrady škody, vzešlé žalobcům z toho skutku,
že otec jejich Henrik B., když, byv dne 7. června 1919 zatéen, transportován byl. po dráze četnickou a vojenskou eskortou z Báňské Bysmce na Slovensku do Terezína v Čechách, byl dne 8. června 1910 na
slovenské stanici D. prý na žádost lidu vojáky z vozu vyvlečen a oběšen,
ježto se rozšířila - díe žaloby nepravá prý - pověst, že byl maďar
ským bolševickým špehounem. Stát prý je povil!en náhradou škody,
protože eskorta, jež měla B-a chrániti, dopustila,aby byl bezdůvodnč
utracen, nese tedy vinu na jeho usmrcení. Již toto udáni žaloby samé
stačí úplně, 1.J~' žalob~ byla na základě něho zamítnuta, i netřeba tedy
hleděti k tomu; že nižsÍ stolíce zjistily, co žalovaná strana tvrdila, že

B. byl vojáky a davem eskortě vyrván a odpor vůči davu t?l~lU na jeho
záchranu projcvený pohrůžkou zastřelením zlo1l1~n, nebO-}l ze se .ov t~
vmísila vyšší moc) čemuž dovolání odpor se SpISy a neuplnost nze11l

vytýká. Ač se Í'řípad sběhl na Slovensku, přip,~dla věc zemskému SOl:~u
v Praze dle zákona ze dne 2. listQpadu 1918,

CIS.

4 sb. z. a n.)

1 l1el11llZe

řízení olatí civilni s,oudní fád plat~ý proúz,:,mi,
v kterém má 'sídlo příslušný scud, _před 111111Z se vec sporna pro]cctnava,
tedy civilni ',úuclní řád platný pro historic~é země če.ské, .naproti to~.u

býti sporu o tom, že pro

ž,e

věc samu řešiti jest podle hmotncho prava onoho lizeml, kde se pnpad sběhl, tecly clle občanského práva platného na Slovensku. Jak muže
prv5r soud míti za to, že ř~diti .s~. jest dle občal~ského prav,3 ,pl~~neho
pro stranu žalobcovu dle SI dIa jejlho, za toto pravo pak poKlada o obi:(Hlské nrávo historicky'Tch zemí a vylučovati tudíž uži-u »maďarského«,
t. j. slovenského práva 2 opírati se při tom o § 4 obč. zák., nelze nijak
chápati. Co touto citací §u 4 mělo býti řečeno, nemožno se ani z daleka

domysliti, když předpis ten jed;'á.:, či2,ech státního ob.čana. č,sl. v cizin~
a poukazem na dalši ustanovem tez o clllech CIzmce ~. uzeml csl., a kdy:
historické země české a Slovensko nejsou SI navzajem CIZIllOU, nybrz
jediným společným státem. Norma, z které tu vycházeti sluši, jest pouze
a jedině zákon ze cine 28. října 1918, čís. I I s,b. z. a n., kter,Ý!11 Národn.í
výbor prohlásil zřízení s~m?statného ~tatu. C;sk?sl?venskeho a ktery
stanoví, že d o s a vad n

1

zakony a nartzem zllstavaJl v platnostI, tedy,

poněvadž v historických zemích českých byly jiné
jiné, zůstávají v platnosti v historických zemích

a na Slovensku také
ty, které tam posu.d
platily, bývalé i"2kouské, a na Slovensku ty, ktere zase tam platrly, byvalé uherské. ','(m jest otázka jasně a přesně vyřízena. Kdyby toho
nebylo, slušelo by odvolali se na § 7 obč. zák., t. j. na přirozenost věci,
která tohoto řešení nutně vyžaduje. Ale právě proto, že nejde o CIZOzemsko a .cizozemské právo, nedopadá tu ani § 271 c. ř. s. a právem dovolání vytýká, že nebylo správno, 'když odvolací soud dle tohoto §u ministerstvo spravedlnosti o sdělení práva platného na Slovensku dožádal,
neboť nelze to clobře zdůvodniti ani tím, že Slovensko před převratem
bylo cizozemskem nebo, by se mluvilo výrazem §u 271 c. ř. s., částí
"jiného státniho území« (čl. XXIX. úv. zák. k c. ř. s.). Bylo to sice pro
nižší stolice spojeno s obtížemi, 9beznánliti se se slovenským právem,

ale nebylo to nemožno a přijímati právní poučení od ministerstva ať
spravedlnosti ~ť unifikačního nebylo na místě již proto, že tu jde v jisté
míře o poučení ve věci vlastní, ježto žalován je Čsl. stát a ministerstva
ta jsou částí jeho vlády. Zejména však nem.ěl poučení užíti, pokud opou;;tějíc půdu pouhého zjištění stavu a obsahu soudní praxe, zabíhá až
do právních vývodu, neboť to není ani §el11' 271 c. ř. s. odůvodněno.
Co se týče hmotněprávní otázky ve věci samé, zřejmo z děje svrchu
vylíčeného, že žaloba svádí škodu na nezákonný výkon veřejné moci,
t. j. že eskorta, dopravující B-a, nesplnila své povinnosti, proti útoku
ho ochrániti. Co se týče ručení státu v takovém případě, liší se právo
historických zemí značně od práva slovenského. V historických zemích
již před vydáním ústavní listiny platila v praxi a také, ačkoli tu ne bez
odporu, i v nauce zásada, že stát ručí za nezákonný výkon veřejné moci
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jen v tom případč, že mu zákon ručení to pro ten ktel')" případ jmenovitě
ukládá. Takové případy jsou a nalézají se seznamenány v literatuře,
ale projednávaný případ mezi ně nenáleží. Ústavní listina tuto zásadu
převzala, stanovivší v §u 92 výslovně, že z á k o n určuje, pokud stát
ručí za škodu způsobenou nezákonným výkonem moci veřejné. V tom
je ovšem obsažen nejen zákonodárcův slib budoucí zákonné úpravy
této otázky, nýbrž i odkaz na zvláštní zákonné normy ručení státu pro
ty které jednotlivé případy již stanovící, ale právě proto plyne z toho
nepopíratelně, že ručení státu za škodu tohoto druhu nenastává, není-Ii
zákona, jenž by mu její náhradu ukládal. § 92 ústavní listiny platí ovšem
také pro Slovensko a tu dovolání vytýká odvolacímu soudu, že před
pisu toho užívá, ačkoli ústavní listiny a s ní í tento předpis vešel v platnost teprv dne 6. března 1920 (čl. VIII. úv. zák.), kdežto případ stal se
jíž v červnu 1919, kdy onoho předpisu ještě nebylo. Co se týče historických zemí, byla by otázka lhostejna proto, že předpis potvrdil jen dosavadní právo, t. j. výklad, jakého se mu v praxi i v panující nauce dostalo, a jest tedy v tomto smyslu zákonným výkladem posavadního
práva, jenž dle §u 8 obč. zák. na všecky posud nerozřešené případy použit býti musí. Co však se týče Slovenska, jež nemá práva kodifikovaného, nastupuje místo zákona soudní praxe, t. j. normy ustálené právotvornou činností soudů. Obsahuje-Ii však, jak shora řečeno, § 92 úst.
list. jednak odkaz na dané již zvláštní zákony, otázku upravující, jednak slib dalši budoucí zákonné její úpravy, je, když platí i pro Slovensko, zřejmo, že den, kdy ústavní listina a s ní tento § vstoupily v pů
sobnost, t. j. 6. březen 19'20, jest dnem rozhodným, tvořícím rozmezí
v ten způsob, že platí sice v otázce právo soudní praxí až do toho dne
vytvořené, že však od toho dne soudní praxe žádné další právo v ní už
vytvářeti nemůže, nýbrž ve všech případech nezákonného výkonu veřejné moci, líšících se podstatně od případů, pro něž praxe povinnost
státu k náhradě už stanovila, dlužno vyčkati slíbené budoucí zákonné
úpravy. Tento zákaz další právotvorné činnosti soudni praxe najisto
obsažen je v kategorickém výroku ústavní listiny: "Pokud stát ručí ....
určuje z á k o n,« kterýž výrok platí od rozhodného dne 6. března 1920
i pro Slovensko. Jinak by také nastala anomalie mezi obojím právem:
v historických zemích zůstal by platným posavadní stav až do budoucí
očekávané zákonné úpravy, na Slovensku však mohla by praxe tvořiti
právo dál, rozšiřovati ručení státu neomezeně a předbíhati tak budoucímu zákonu, kdežto zákonodárce přijímá sice dosavadní právni stav,
na dál však vyhražuje úpravu sám sobě. Stav dosavadního slovenského
práva soudní praxí vytvořeného, jest tento: Poštovní erár ručí za škodu
způsobenou tím, že manžel poštmistrové sumu peněžitou v poštovním
úřadě mu k úřednímu jednání (na poukázku) odevzdanou zpronevěřil
(Kurie 21. února 1900, Grill II., 1342). Stát zodpovídá za škodu, způ
sobil-Ii četník z nepozornosti, zjištěné příslušným četnickým soudem,
někomu ubUžení na těle výstřelem z pušky (Kurie 22. listopadu 1906,
Grill XII., 1143), předpokládaje, že se to stalo ve službě (Kurie 18. října
1911, Grill XVlll., 411), u výkonu povolání (Kurie 21. dubna 1911,
Gnll XVlll., 412), .ne tedy, stalo-Ii se to mimo službu, na pl'. když v ho-

spodě při rozhovoru demonstroval četník nabytý revolver, což je zakázáno. Stát povinen je odškodným vdově a dětem toho, koho četník
usmrtil, použiv proti předpisu zbraně, když zavinění četníka trestním
soudem zíištěno (Kurie 18. září 1908, Grill XVI., str. 375). Vojenský
erár ručí za škodu způsobenou vojenskou pohotovostí použitím zbraně
proti předpisu (Kurie 19. května 1909, Gott!, sbírka decisiL čís. 150).
Stát ručí za škodu způsobenou zaviněním orgánu konsulátního při výkonu jeho úřadu na př. defraudací při inventuře pozůstalosti (Kurie 17.
prosince 1912, Sbírka decisií soukromoprávních Vll., 22). Stát ručí za
škodu, kterou jeho zaměstnanci vinou svou při výkonu svého úřadu nebo
služby způsobili, ač-Ii škodu pravidelným opravným prostředkem nebyli:> lze odvrátiti a jestli poškozený od provinilého orgánu státního pro
jeho nemajetnost náhradu obdržeti nemůže, na pl'. lodivod státní vjel
z neopatrnosti do soukromé lodě (rozh. soudní tabule v Budapešti ze
dne 30. října 1917, sbírka decisií soukromopr. XII., 29). Stát ručí za
škodu, kterou způsobil domobranecký četař ve službě bezprávným či
nem (smrtelné bodnutí), pro který byl vojenským soudem odsouzen
(Kurie 4. prosince 1917, sbírka dec. XII., 73). Z této soudni praxe ode
voditi lze právní pravidlo, že stát ručí za jistých připadných dalších
předpokladů za škodu vzniklou nezákonným výkonem veřejné moci jen·
• pod tou neúchylnou podmínkou, že způsobena byla z a v i n ě ním jeho
orgánu při výkonu služby neb úřadu, avšak i tak lze pravidlo to odvoditi toliko pro doby nor m á I n í, t. j. pro případnosti, jež se již za nor·málních poměrů přiházejí a tudíž pravidlům normálního práva podléhají. Tato poslednější podmínka však nedopadá, neboť případ· se staJ
za bouřlivých dob maďarského bolševického vpádu, tedy za doby v á leč n é, v okolnostech mímořádných, kdJ normální řád věcí jest vyšinul z kolejí a rozvrácen, takže nelze jej ani moci státní bezpečně ovládati a měřítko tedy, kdy a pokud lze státu ručení za komisívní neb omislvni excess jeho orgánů ukládati, jest zcela jiné. Antecedence pro tento
případ v soudní praxi tedy není, není tudíž obyčejové právní normy, jež
by pro případ ten stát k náhradě škody zavazovala, avšak normU takovou nově vytvořiti brání, jak vyloženo v §u 92 úst. list. Netřeba tedy
rozbírati, zda eskorta zanedbala povinnou ochranu Henrika B-a a zavinila tak jeho utracení a jsou proto tvrzený. rozpor se spisy a vytýkaná
neúplnost řízení k otázce zavinění se vztahující bezpředmětny. K vůli
úplnosti doložiti dlužno, že slovenské právo nemá zákona podobného
zákonu ze dne 18. srpna 1918, čís. 317 ř. zák., dle něhož jest stát povinen náhradou škody, byla-Ii v »nynější« válce přislušníkem ozbroje-né
moci usmrcena civilní osoba (§ 1 odst. 1), ač-Ii bylo usmrcení s výkonem služební moci ve spojení (týž § písm. e), že však i tento zákon vztahuje se jen na válku světovou (arg. slovo »nynější«), nikoli na válku
československo-maďarskou z r. 1919, a konečně že jest zákon ze dne
18. března 1920, čís. 187 sb. z. a n., jenž platí i pro Slovensko (§ 6) a
stanoví, že stát může tomu, kdo utrpěl škodu při výtržnostech, poskytnoutt dobrovolný příspěvek k náhradě škody, že tedy zde jest učiněno
upatření proti tvrdosti právního stavu, pokud právní nárok na náhradu
Civ)'lnl rozhodnutí VI.
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aznán není, čímž doložena jest zároveň správnost právního stanoviska
shora zaujatého.
čís.

3389.

Jde o převzetí podniku ve smyslu §u l~O~ o~č. zák.,. byl-li přev~at
obchod s převážnou části zboží, s obchodnlml ml~~nost"!1 a pom~cny~
personálem. Lhostejno že byl nadále veden pod Jmou fIrmou. PrevzeŤl
nevztahuje se na osobní dluhy býval~ho majitele, • .s pře~z.a~ ohch?dem nesouvisející (na př. z burso~mch .. speku!ac9· preJah-h p.od?l~
blízcí příbuzní zcizitele, jest vylouceno JIch rucem za dluh, s~)U~~seJI~~
s převzatým obchodem pouze tehdy, prokáží-li, že o dluhu nevedeh amz
věděti museli.
(Rozh. ze dne 15. ledna 1924, Rv I 1280/23.)
žalující banka byla v obchodním bankovním ~pojení ~ fi:m~~ S~ B.
F., jejímž majitelem byl Zikmund S. Z obchodmho sP.ojem p:lslusela
žalobkyni pohledávka 201.000 Kč. Zikm~nd S. 'pr~dal fIrmu svem~ synovi Oskaru S-ovi a zeti Rudolfu W -OVl, na mchz se banka. dom~h 0',
zaplacení oněch 201.000 Kč. O ba niž š í s o u d y u:naly za!obm n~
rok co do důvodu po právu, o d vol a c í s o u d z techto d u vod u:
Základem žaloby je právní poměr, j~k jej má n~ zřetelI ,us~an?Ve.~1
§u 1409 obč. zák. Vzhledem k tomu, ze odvolatele JSou blIzkyml pn~
buznými Zikmunda S-a po rozumu ustanQv,ení §~ 32 konk., ř. a tento
byl majitelem firmy S. B. F., náleželo odpurkym, podatr dukaz .pouz~
o tom, že firma S. B. F. je dlužnicí odpůrkyně a že odvolatele pre~zah
od Zikmunda S-a obchod, který tento pod trrmou S. B. F. :e(lI. p'uk~z
tento se odpůrkyni zdařil, neb?ť okolnost ~1~V~ byla v prve st?hcI Zj!štěna bezvadně okolnost druha pak byla zjlstena v prve stoh CI na zakladě výpovědi' svědka Jiřího H-a ve spojení s jinými skuteonostll1l,a
ve druhé stolici i na základě dopisu ze dne 20. dubna 1922 a to zpusobem úplně postačitelným, při čemž se podotýká, že, i kdyŽ. snad ZIkmund S. něco z obchodu odprodal osobám jiným a ~ěco SI ponecha~
pro svou potřebu, to právní povaze ~řevz~tí obchodu, j.a~ to ustanov.em
§u 1409 obč. zák. má na mysh, nem na UkOl, jm':.no~!t,e, Jde~lr o vec!,
jež, co se ceny týče, nejsou v žádném poměru k cene vecr, ktere byly odvolateli převzaty.
N e j v y Š š í s o li d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil
věc prvému soudu, by ji znovu projednal a rozhodl.
D ů vod y:
Základni spornou otázkou v této rozepři jest, zda žalova,ní převz~li
odnik bývalého majitele firmy S. B. F., zda jeho dluh :,ym protr m~
P • I
' patří k tomuto podniku a zda o dluhu tom melr nebo musIl!
~~í~~ ~~~~~ost (§ 1409 obč. zák.) .•Podle ~jiš5ěných skut~ových okolností nelze o tom pochybovati, že zalovam prevzalr podmk ZIkmunda

S--a) veden}' pod firmou S. B. F., ve smyslu §u 1409 obč. zák., převzavše
jeho obchod zbožím smíšeným a koloniálúim s převážnou částí zboží
v ceně 140.000 Kč, s obchodními místnostmi a pomocným personálem.
To je podstáta podniku kupce, jeho činnosti, i podstata jeho obchodního
úvěru, který má býti právě chráněn ustanovením §u 1409 obč. zák. Obchodní pohledávky k této podstatě nutně nepatří. V tomto rozsahu odpovídá převzatý podnik i motivům zákona, dóvolateli citovaným, ač je
podotknouti, že motivy ty týkaly se púvodního návrhu novely,- vyšfeho
z usnesení panské sněmovny, který však při konečné redakCi §u 1409
obč. zák. doznal změny jak ve znění, tak i v motivech (kais. Vdg. jíber
die drit!e Teilnovelle z. ABGB. mit Materialien, str. 119, 422, 424, 25,
50--53, Ehrenzweig, System des os!. al1g. Privatrechtes 1920, str.
261). Okolnost, že žalovaní vedou převzatý podnik pod jinou firmou,
nerozhoduje. Výtka rozporu se spisy je bezpodstatná, hledíc k tomu, co
bylo právě řečeno o pojmu »podniku«. Pokud se týče vědomosti žalovaných o sporném dluhu, odvolací soud správně poukázal na ustanovení §u 187 ci!. nov., dle něhož žalovaným jako blízkým příbuzným zcizitele podniku je prokázati, že o dluhu nevěděli, aniž věděti musili. O to .
se dovolatelé ani nepokoušejí, nýbrž poukazují na okolnosti, v řízení
sporném již probrané a zjištěné, z nichž dospěly nižší soudy k závěru
právě opačnému. Žalovaní popirají, že šlo o dluh, patřící k podniku, jimi
převzatém, a tvrdí zejména, že Zikmund S. neměl obchodu cennými papíry, nýbrž obchod zbožím smíšeným a koloniálním, že obchod cennými
papíry k jeho podniku nenáležel, že byla to jeho soukromá věc, v obchodních knihách firmy S. B. F. že obchod cennými papíry vůbec nebyl
zapsán. Soud odvolací odbyl tento vytýkaný nedostatek jedné z podstatnýCh náležitostí ručení za dluh zcizitele při převzetí jeho podniku
ve smyslu §u 1409 obč. zák. poukazem na skutková zjištění prvého
soudu, podotknuv, že tato skutková zjištění k rozhodnutí úplně stačí.
Prvý soud v tom směru zjistil, že Zikmund S., bývalý majitel firmy S.
B. F., doznal dopisem ze dne 20. září 1922 svůj dlu)1 u žalobkyně, vytkl,
že žalovaní v odpovědi na žalobu sami doznávají, že firmě S. B. F. (tedy
ne pouze ~ soukromníku Zikmundu S-ovil z dúvodu náhrady škody pří
sluší proti žalující hance pohledávka vyšší, než banka tato za onou firmou si účtuje, a učinil z toho závěr, že tvrzeni žalovan)'ch, že spojení
Zikmunda S-a se žalujfcí bankou bylo rázu soukromého, je· bezdůvod
ným tvrzením, které 'mimo to vyvráceno je výpovědí svědka Jiřího H-a.
Je prý zjištěno, že žalující banka za firmou S. B. F. pohledávku má, na
výši její však v nynějším období sporu nezáleží. Je však opětně zdůraz
niti, že dle znění §u 1409 obč. zák. ručí přejímatel podniku jen za dluhy
k pod n i k u tom u top a tří c i a nikoli za všechny dluhy zcizitele. Na to, že zažalovaný dluh patří k podniku, žalovanými převza
tému, nelze souditi ani z toho, že Zikmund S. žalující straně něco skutečně dluhuje, ani z toho, že žalující banka si účtuje pohledávku z a
f i r m o u S. B. F. a ta opětně vyšší pohledávku za žalující stranou,
ani z toho, co potvrzuje svědek Jiří H. Je namítáno a je též zjevno s před
dl?ž~ných kontokorentů, že majitel firmy S. B. F. byl ve spojení se žaIUjlcI bankou obchody s cennými papíry. Je tedy třeba pře sně roze4'

••
, atl' , co z toho spoJ' eni patři k vedeni obchodu zbožim
smíšeným
a
znav
I
,
'.
v

koloniálním, provozovaného pod firmou S, B, F, a za o,"anyml prevza~
tého, a co z toho spojeni jde na vrub pouhe ,o s o b n 1 s o u. k r o ~' e
$ p e k ul a c e cen n Ý m i pap i r y, o ktere nelz~ tV,rdlt~ ze p~tnla
k provozování z m í n ě n é h o o b c hod u, Potvrzuje-ir s.vedek)m H,
ke konci svého protokolu, že z konta firmy S, B, F. konala zaluj1cl banka
výplaty ku příkazu firmy jejím věřitelům, lze z :oho ~~c: SOU?l~~ na to,
že žalobkyně byla s firmou S, B. F. 1 ve spojem, patnclm ~ jeJlmu, ob.:
chodu, poněvadž však předložené kontokorenty v tom smeru ~edavaJl
vysvětlení, nelze zjistiti, zd~ ~al~jicí ?anka z o, h,o t ? o~chodlllho spo·,
jení za Jirmou S, B. F. jesle nepke pohledavalll ma, Cllr 111C,. Z toho
všeho patrno že není dosud zjištěno, že má žalující banka za frnnou S.
B, F, pohledivku, patřící k podniku, žalovaný!ni převzatén'.u, za. kterou
by žalovaní dle §u 1409 obč. zák, ručili. Nelll proto rozepte am c~ do
důvodu žalobního nároku k rozhodnutí zralou ~e sr;'yslu §~ ~93 c, r. s,
Řízení jest ve smyslu §u 503 čís. 2 c. ř. s. neuplnym, procez bylo rozsudky obou nižších soudů zrušiti a jak uvedeno, .rozhodno.utr .(§ 51.0
c. ř. s,), Při tom bude podle toho, co sho:a bylo rečeno, pr~~ne rozlršiti co z obchodniho spojení žalobkyně s trrmou ~, ~. F, patn k po~hé
os~bní soukromé spekulaci majitele firmy s cennyml pap Iry, a potozky
toho se týkajicí z nároku žalobního vytoučiti.

!

čís.

3390.

Zaopatřovací požitky bývalých zaměstna?,ců na velkém majetku pozemkovém (zákon ze dne 18. března 1921, CIS. 130 sb. z. a n.) ••
Nárok napříznání zaopatřovacích požitků podmíněn test ,tím, ze zaměstnanec již jistých požitků požíval neb alespoň na ne naroku naby~
ze smlouvy, ze zákona n:bo dle zVy'k~?sti. Byl?:li zvykem, poskytovati
pense pouze zaměstnancum doslouzlvslm, nemuze se zvyku toho dovolávati, kdo by~ nedoslduživ, propuštěn z trestu.

(Rozh. ze dne 15. ledna 1924, Rv I 1383/23.)
žalobce byl štěpařem na panství ža~ovaného ~?yl '! roce 1918 pro,
rozmíšky se svým pře?staveným ,ze sluzby propus~en, zalo~~ o placem
zaopatřovacích požitku byla zamltnuta s o u d Y v sec h trl s t o II C,
N e j v y Š š í m s o ude m z těchto
dtlVodů:

Mylným jest názor dovolatelův, že úmyslem zákona ze dne· 18,
března 1921 čís. 130 sb. z. a n. bylo, založiti ná:ok bývalý-ch zan;ěst
nanců na velkém majetku pozemkovém na zaop~trov~cl poz:tky. Zak?,~
upravuje jen tyto požitky; podmínkou úpr~vy jesy, z:, :amestna~cl JIZ
jistých požitků požívají, neb aspoň nabylr .n~ ne naro.Ku ~e zako!,a,
smlouvy nebo zvyklosti. žalobce byl prop.~sten ze sl.~z~b :~Iovaneho
dne 16. června 1918, nebyly mu přiznány pn tom penslJlll pOZltky a ne-

béře

jich. Bylo proto na

něm,

by prokázal, že mu podle zákona, smlouvy

ueb zvyklostí pense povolena býti měla, O takový dilkaz se žalobce pokusil, ale bez výsledku. Jako zákon, podle kterého by žalobci požitky
náležely, přichází v úvahu jenom zákon O pensijním pojištění ze dne 16,
prosince 1906 čís. 1 ř. zák, zr. 1907. Novely k tomuto zákonu ze dne
5. února 1920 čís. 89 sb, z, a n. nemůže se žalobce dovolávati, poně
vadž, když vešla v platnost, nebyl již ve službách žalovaného, Oba nižší
soudy správně uznaly a přiléhavě odůvodnily, že žalobce, nemaje povahy úl'edníka a nekonaje prací výhradně nebo převážně duševních,
pOjištění podle onoho zákona nepodléhal. Zjištění nižších soudů že
p~'áce žalobcov~ bylypře,"~žně fysi~ké a že ne~yl úředníkem, spočívají
dilem na vlastmm vyhcem c111nOSl! zalobcovy, dilem na svědectví Josefa
Ch-a a na dekretu ze dne 7, září 1913, jímž byl žalobce ustanoven ště
pařem v R. a bylo mu nařízeno, by zahradnické a štěpařské práce konal
sám a pomocné síly přibíral jen v nutných případech, Stačily-li nižším
soudům uvedené důkazy, by nabyly plného přesvědčení o rozsahu a povaze služebních povinností žalobcových, nemusily konati další důkazy,
žalobcem o týchž okolnostech nabídnuté (§§ 272 a 275 c. ř, s.), pročež'
bezdůvodna jest výtka kusosti řízení, podle §u 503 čís. 2 c, ř, s., v té
příčině dovolatelem činěná. Ku prokázáni nároku na pensijní požitky
podle uvedeného pensijního zákona nestačil by ostatně důkaz, že se
onen zákon na žalobce vztahoval, žalobce by musil ještě dokázati že
nabyl již nároku na placení invalidního nebo starobního důchodu' že
jest tedy neschopným k další službě, nebo že má podle délky služ~bní
doby neb podle ,svého stáří nárok na důchod starobní. O tento důkaz
se. žalobce ani nepokusil. Tvrzení, že mu náleží nárok na zaopatřovací
P?žitky ~e smlouvy, opírá žalobce jednak o okolnost, žalovaným poprenou, ze na velkostatku žalovaného jest pojišťovací fond, ze kterého
se ::ypláceJí všem bývalým J zaměstnancům pense, jednak o prohlášení
maj1tele velkostatku ze dne 1. listopadu 1908, kterým nahradil zákonné
pojištění svých zaměstnanců u pensijního ústavu náhradními služebními
smlouvami.. V onOm směru zjistily nižší soudy souhlasně na základě
svědectví 'tří čelných hospodářských úředníků žalovaného že mimo
náhradní služební smlouvy uzavírané od roku 1908 zaměst~ancům žalovanél;o právní nárok na pense nepříslušel a nepřísluší, že pojišťovací
fond Jlz pred vstupem žalobce do služeb žalovaného zanikl a že smluv
nebo stanov pensijních vilbec nikdy nebylo, Vzhledem k těmto zjiště
ním byly ~alší, o ,týchž okolnostech nabídnuté důkazy zamítnuty podle
§u 275 c. r. s. pravem, a nelze z důvodu existence pojišťovacího fondu
~a ~elkostatku ,žalovaného smluvní nároky na pensí uznati. V prohlásem ze d~e 1. hst?padu 1908 praví sice tehdejší majitel velkostatku, že
z~cho~a~a a ho.dl,a i v budoucnosti zachovávati vůči svým zaměstnan
cum Jlste penslJlll normy, které jsou pro ně příznivější než ustanovení
nového p~nsijního zákona, ale z prohlášení neplyne, že by tyto staré
n?r?,y n;ely po,"a?u smluvní, majitele velkostatku zavazující. Mohly
byl! take pouhyml normami slušnosti, opírajícími se o zachOvávané
zvyklosti, a další obsah prohlášení, ve kterém pouze pensijním nárokům
podle zákona čís. 1 z roku 1907 se právní závaznost přiznává, jakož

i svě.dectví slyšeni/ch úředníků žalovaného dokazují, že v právní povaze
dříve zachovávaných pensijních norem se tímto prohlášením nic nezměnilo. Bezpodstatné jsou tedy výtky rozporu se spisy a nesprávného
právního posouzeni, uplatňované z toho důvodu, že odvolací soud neuznal uvedeného prohlášeni za důkaz smluvni povinnosti žalovaného
k vyplácení nějakých požitků. Při svědčiti sluši žalobci, že také pense,

opirající se o pouhé zvyklosti, byly upraveny zákonem ze dne 18. března
1921 ,čís. 130 sb. z. a n., a že byla v rozepři zjištěna okolnost, zachovávaná na velkostatku žalovaného poskytovati zaměstnancům pense.
Nejde však o to, zda byla tu takováto zvyklost, nýbrž zda vztahovala
se také na žalobce, jinými slovy, zda bylo zvykem, poskytovati pense
i takovým zaměstnancúm, kteří, nedoslouživše, byli z trestu propuštěl1i.
Podle zjištění nižšich soudÍ! dostávali a dostávají pensi jen zaměstnanci,
kteří na velkostatku k úplné spokojenosti dosloužili, stavše se pro invaliditu nebo stáří služby neschopnými; že pense byly poskytovány také
zaměstnancům, kteří před časem dobrovolně ze služeb odešli nebo byli
propuštěni, prokázáno nebylo. žalobce sám neuvedl jediného případu,
kde by se to bylo stalo. Proto nemůže se žalobce dovolávati zvyklostí
zachovávaných na velkostatku žalovaného, a jest také nerozhodno, zda
zavinil či nezavinil žalobce své propuštění. Veškeré vývody dovolací,
které se propuštěním žalobcovým zabývají, jsou bezpředmětny.
čís.
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jest přípustným pořad práva pro nárok na uznání vlastnického
práva ku pozemku, jehož hranice dosud nebyly vytýčeny, avšak pokojná
držba pozemků jest známa a nespoma.
Předpis §u 418 obč. zák. předpokládá, že stavěno bylo na pozemku
c i z í m a obmezuje se pouze na onu část pozemku, která byla S k uteč n ě zastavěna.
(Rozh. ze dne 15. ledna 1924, Rv I 1408/23.)
Žalobě na zjištění, že část parcely čk. 245/42 jest ve vlastnictví žalobcll, že žalovaní jsou- povinni to uznati", část parcely žalobcům vrátiti
a veškerých disposic nad ní se na příště zdržeti, bylo vyhověno s o u d Y
11 Š ech tří s t o I i c, N e j v y Š š í m s o ude m z těchto
dÍ!vodů:

Neprávem vytýká dovolání rozsudku druhé stolice zmatečnost řízení

(§ 503 čis. 1) a nesprávné právní posouzení věci (§ 503 čís. 4 c. ř. s.).
Jest sice pravdou, jak uvádí dovolání, že nesporným řízením mají se
určiti hranice nejen zanikající nebo neznatelné, nýbrž i sporné hranice
mezi dvěma sousedními pozemky. V tomto případě však nicméně nelze
postupovati dle řízení nesporného; neboť účelem jeho jest v případě,
že hranice jsou neznatelny nebo sporny, by soudce vyšetřil poslední
pokojnou držbu a dle ní hranice určil a, nelze-li tak učiniti, by spornou
plochu rozdělil dle volného uvážení (§ 851 obč. zák). Kromě toho zá-

kon prcdpokládá; že pravé hranice již před tím byly stanoveny, že však
postupem doby se staly neznatelnými, nebo spornými (§ 850, 851 obč.
zák.). V tomto případě však pravé hranice mezi sousedními pozemky
čk. 245/42 'se strany jedné a čk. 245/67 a 245/68 se strany druhé vůbec
ještě nikdy správně vytýčeny nebyly a pokojná držba těchto pozemků
jest známa a nesporna. Užívaliť, jak nesporno, žalující manželé pozemku čk. 245/42 jen až ku zdi, vystavěné omylem o 3·27 m, 2'5 m a
o 1'7 111 západněji, nežli probíhá skutečná hranice, jak ji soudní znalec
určil, kdežto manželé žalovaní uživali pokojně a byli tedy v pokojné
držbě nejen pozemků čkal. 245/67 9, 245/68, nýbrž i větší části pozemku Č. kat. 245/42, jež ležela za zdí svrchu zmíněnou směrem východním. Určením pokojné držby na sporné ploše pozemku čk. 245/42
nebylo by tedy na rozřešení sporu ničeho získáno, spor trval by i na
dále, neboť žalobcům jedná se o to, by určeno bylo vlastnické právo
ke sporné ploše zmíněného pozemku a o to, aby dosavadní užívatelé
jeji ullláni byli povinnými, tuto plochu jim vydati v držbu a užíváni.
aékoliv jsou v její pokojné držbě. Dle tohoto stavu věci jde v tomto
sroru v prvé řadě nikoli o úpravu neb obnovu hranic, nýbrž o to, zda
žalovaní vládnou sporným dílem pozemku, žalobci přesně vymezeném,
právem, běží tedy o žalobu vlastnickou (§§ 366 a 369 obč. zák). Není
.proto odůvodněnou námitka nepřípustnosti pořadu práva, ani s ní so.uvisející ltovolací důvod zmatečnosti řízení dle §§ 477 čís. 6 a 503 čís. 1
a 513 c. ř. s. Avšak ani ve včci samé neposoudíl odvolací soud právní
stránku věci nesprávně (§ 503 čís. 4 c. ř. s.). Ustanovuje sice posledni
věta §u 418 obč. zák., že, věděl-li vlastník pozemku, že se na jeho po,emku staví a bezelstnému staviteli stavby ihned nezakázal, může žádati toliko, by se mu za staveniště dala cena obecná, a stane se bezelstný stavitel zastavením vlastníkem půdy i stavby. Tento právní před
pis však předpokláclá,by stavitel stavěl na pozemku cizím. V tomto
případě však stavěli žalovaní manželé, jak nižší soudy zjistily na základě spisLl stavebního úřadu, nikoli na pozemku žalobců čk. 245/42,
ani na jeho sporné části, nýbrž na svých vlastních pozemcích čk. 245/67
a 245/68. Tvrzení žalovaných, že sporná část pozemku čk. 245/42,
které žalovaní skutečně užívali a drželi spolu se svými pozemky čk.
245/67 a 245/68 tvoří nedílnou stavební jednotku, a že když stavěli na
svých pozemcích čk. 245/67 a 245/68 platí to tak, jako by byli prováděli stavbu i na sporném dílu pozemku čk. 245/42, nenalézá v zákoně
nikde opory. PÍlsobnost ustanovení §u 418 obě. zák. dlužno obmeziti
čistě jen na onu část pozemku, která stavbou byla bezprostředně dotčena, která byla skutečn~ zastavěna, nelze ho však rozšířiti ani na nezastavěnou část pozemku, na němž se stavÍ, tím méně na část sousedního pozemku, na němž stavba vůbec provedena nebyla, byť i ji stavebník současně držel a užíval. Z téhož důvodu nemohlo mítí pro žalobce nepříznivého účinku nedostavení se k politické komisi, konané
k vůli obmýšlené stavbě vily čp. 441 na pozemcích čk. 245/67 a 245/68,
a nečinění námitek proti stavbě té, poněvadž se stavba jejich pozemku
čk 245/42 vůbec nedotýkala (čl. XXXVII uvoz. zák. k c. ř. s. a Randa
Besitz 4. vyd. str. 283 a násl.).
'
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Zadržovací právo lze uplatňovati pouze pro pohledávky z oboustranných obchodů mezi tún, kdo věc zadržuje a tún kdo se domáhá
jejího vydání. Nevztahuje se však na pohledávky, jež byly zadržujícímu
postoupeny, třebas se souhlasem odpůrce.
(Rozh. ze dne 15. ledna 1924, Rv I 1419/23.)
Žalobě
tří

na vydání 3 žacích strojů bylo vyhověno s o u d Y vše c h
s t o I i c, N e j v y Š š í m s Ó ude m z těchto
důvodů:

'"

Námitka žalované strany, že není povinna vydati žalobkyni 3 žací
stroje, jež má u ní žalobkyně v uschování, protože jí přísluší k těmto
strojům zadržovací právo po rozumu čl. 313 ob ch. zák., byla by odů
vodněna a mohla by se setkati s úspěchem, kdyby pohledávka 6.000 Kč,
kterou prý žalovaná strana dle svého udání za žalobl;ynímá a pro kterou zadržovací právo uplatňuje, nehledíc k ostatním v čl. 313 obch. zák.
uvedeným náležitostem, také pocházela z oboustranných mezi žalovanou fírmou a žalobkyní uzavřených obcbodů. Této náležítosti ona pohledávka nemá. Podle vlastních údajů žalované strany nevzešla pohledávka ta z obchodu mezi ní a žalobkyní, nýbrž nabyla ji žalovaná
firma postupem od Oldřicha J-a, který prý ji nabyl tím, že mu žalobkyně z kupní ceny za 10 žacích strojů, kterou již zaplatil, částku
6.000 Kč slevila a měla vrátiti. Okolnost, že postup pohledávky stal prý
se za souhlasu žalobkyně a že postoupení pohledávky mělo býti použito na srážku t kupní ceny za žací stroje, které žalovaná od žalobkyně koupila, ale z kteréžto kupní smlouvy potom sešlo, na tom, že
zde není pohledávky z oboustranných mezi stranamí jako obchodníky
uzavřených obchodů, ničeho nemění. Nepřísluší tedy žalované straně
zadržovací· právo již z tohoto právě uvedeného důvodu a nebylo potřebí zabývati se ještě, jak činily nižší soudy, další otázkou, zda tvrzená
žalovanou firmou pohledávka jí vůbec proti žalobkyni přísluší. I kdyby
pohledávka ta jí příslušela, neopravňovala by jí z důvodu shora uvedeného k výkonu práva zadržovacího.
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I když není mezi stranami obchodního spojem, není prodatel oprávněn poslati kupiteli zboží na dobírku, leč že by zasláni na dobírku bylo
zvláště umluveno nebo bylo obchodnún .zvykem. Odmitl-li kupitel při
Jati zásilku na dobírku, počítá se včasnost plněni dle naJ)'Otomního za-

I~~

:.j!!

siánibez. dobírky.
Lhůtu čl. 355 obch. zák. netřeba poskytnouti, nebyla-li smlouva vů
bec uzavřena, ježto prodatelk nabídce kupitelově ve lhůtě čl. 3190bch.
zák. neodpověděl. Lhostejno, že šlo o obchod pouze na straně kU1>itelově.

Došlo-Ii olerenta přijeti nabídky po lhůtě čl 319 obch. zák. nevznikl" smlouva, když olerent mezitím anebo neprodleně po dojití ~poz
děného přijetí nabídky oznámil druhé straně, že od nabídky ustoupil.
(Rozll. ze dne 15. ledna 1924, Rv I 1470/23.)
Žaloba o zaplacení kupní ceny za gumové razítko byla pro c e sním s o ude m p r v é s t o I i c e zamítnuta, o d vol a c í s o u tl jl
vyhověl. N e j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
Důvody:

Dle SU 864 obč. zák. platí smlouva, nelze-li podle povahy jednání
nebo dle obChodního zvyku očekávati výslovné prohlášení o přijetí nabídky, za uzavřenou, vyhoví-li se skutečně návrhu do lhůty, k tomu
určené, neb do lhůty dle okolností přiměřené. Nesporno jest, že žalovaný objednal lístkem ze dne 7. března 1923 u žalobce gumové razítko
s vyzváním, aby mu je dodal ihned a za cenu CO< nejlevnější. Žalovaný
urgoval d'le 28. března 1923, když od žalobce nedostal ani zboží ani
odpověď, vyřízení objednávky a již 31. března 1923 objednávku odvolal. Nesporno jest, že žalobce ani na lístek ze dne 7. března 1923
obsahující objednávku, ani na lístek ze dne 28. března 1923 písemně
. neodpověděl, zda objednávku přijímá, čili nic a že na místě odpovědi
zaslal žalovanému 29. března 1923 zhotovená razítka s fakturou na
dobírku, která žalovaného došla asi 3. dubna 1923 a že žalobce,když
žalovaný zásilky nepřijal, zrušil dobírku teprve dne 13. dubna i 923.
Lze ponechatí.st;~nou ~tá,:ku, zda povaha obchodu, neb obchodní zvyk
to s sebou pnnasely, ze zalobce nebyl povinen objednávku (nabídku
ke smlouvě ) písemně zodpověděti prohlášením, zda ji přijímá čili nic,
neboť, I když se přistoupí na předpoklad, že žalobce nebyl povinen
na objednávku dáti žalovanému odpověď, nevyhověl objednávce v čas:
t. j. v přiměřené lhůtě ani skutečným plněním. I kdyby se za to mělo
že žalobce-objednané razítko, zhotoviv je do 29. března 1923, zhotovíÍ
a o?eslal ve lhůtě,. okolnostem přiměřené, nelze pokládati zásilku na
d?blrku ceny .trhové za řádné splnění smlouvy, ani za splnění objedn~vky, k~y~" J~k nes~?rn?, zasl~ní proti d?bírce nebylo předem ujednano, .anI z~dan? PnJetJm zbozí na doblrku, kteréž adresátu pošta
nevyda, leč ze predem trhovou cenu zaplatí, jest zkrácen kupítel o zákonné o~rávI.,ěn~ (čl. 347 obch. zák.) zboží zaslané· zkoumati a vady
Jeh~ vytfkatr pr~~· zaplacel11m ceny trhové. Z toho plyne, že kupitel
l1em povInen ZbOZI, zaslané mu na dobírku, přijati, a že zaslání na dobuku ne!ze za řá?l1,é plně~í považovati, leč že by, jak již uvedeno,
tento zpu~ob zaslam b~1 uJed~án aneb byl obchodním zvykem, čehož
však am. zalo~ce netvrdIl. D1uzno proto za to míti, že objednané zboží
bylo plneno az teprve, když žalobce dobírku zrušil, což se stalo teprve
13:d~bnaI923 .• O~j~dnávku ~či,něnou :,šak 7. března 1923 nelze pokladatJ za včasne pnJatou dodamm zbozí, když zboží, 29. března \923
dohotovené, žalovaný obdrží. teprve 13. dubna 1923, tedy více než za

oU

3 týdnů po objednávce, a za 14 dnů po dohotoveni. Když tudíž žalobce
nabídky ke smlouvě ani původně ihned ani po naléhání ze dne 28. března
1923 ihned přisvědčivě nezodpcvěděl a když i skutečné plnění provedl,
jak uvedeno, opozděně, ustoupil, žalovaný pr~vem a plat~ě od n~bídky:
učiniv tak dopisem ze dne 31. brezna 1923 (9 864 obč. zak.). Avsak am
podle obchodního zákona, jehož ustanovení dle čl. 277 platí pro obě
strany, poněvadž objednávka na straně žalovaného jest obchodem (čl.
273 obch. zák.), nevznikla smlouva žalovaným zamýšlená, neboť dle
čl. 319 obch. zák. jest vázán olerent nabídkou pouze po dobu, po kterou
může při řádném (včasném) odeslání odpovědi její dojití očekávati,
při čemž jest oprávněn předpoklád~ti, že je,ho nabídka došla včas. Do:
šlo-Ii přijetí nabídky teprve po teto dobe, nevzmkla smlouva, kdyz
olerent mezi tím, aneb neprodleně po dojití opozděného přijetí nabídky
dá druhé straně zprávu o odstoupení od nabídky. žalovaný zachoval
se dle tohoto přédpisu, odvolav svou nabídku dne 31. března 1923,
tedy v době, do které ho nedošlo ani písemné přijetí nabídky, kte:é měl
žalovaný již dříve obdržeti, ani skutečné plnění. Právem tedy prvl1l soud
uznal že k smlouvě nedošlo. Nelze sdíleti náhledy odvolacího soudu,
že pr~ žalobce, poněvadž je živnostníkem, neplatí předpisy obchodní~o
zákona a že tudíž nemusil dbáti předpisů čl. 319 obch. zák. o včasnem
zodpovědění nabídky ke smlouvě, neboť, bylo-li jednání obchodem na
straně jedné, na straně žalovaného, jenž zboží pro svůj obch?dní závod
objednal, platí předpisy obchodního zákona pro strany obe (čl. 2~3
II 277 obch. zák.). Rovněž nelze sdíleti náhled odvolacího soudu, ze
pouze mezi obchodníky, mezi nimiž je již obchodní. spoje.ní, Jest n~~n~
posílati zboží bez dobírky, a že jinak jest obchodl1lk opravnen, obtIZlÍl
zboží dobírkou, a že adresát jest povinen, zboží takto obtížené přijati.
. Není též správno, že byl žalovaný povinen poskytnouti žalobci dodatečnou lhlltu k plnění dle čl. 355 obch. zák. Předpisy o dodatečné lhůtě
k plnění (čl. 355 obch. zák. a § 918 obč. zák.) předpokládají jiŽ platnou a trvající smlouvu, kdežto v tomto případě, následkem nepřijetí
nabídky žalobcem v čas smlouva vůbec nevznikla, a nebyl proto žalovaný povinen k poskytnutí dodatečné lhůty.
~
čís.

3394.

Zápůjčka či tiché společenství?
.
_ .
Tiché společenství předpokládá nejen účast na zisku, nýbrz 1 na
ztrátě. V ujednání podílu na zisku bez pevných úroků lze po případě
spatřovati zápůjčku.

(Rozh. ze dne 15. ledna 1924, Rv I 1508/23.)
zalobce Ludvík S. přihlásil k úpadku firmy T. a 1.. pohledávku,
tvrdě, že jde o pohledávku ze zápůjčky. Správce úpadkové podstaty
pohledávku popřel, ježto prý jde o vklad žalobce jako tichého společ
níka firmy T. a 1.., následkem čehož jest žalobce dle čl. 258 obch. zák.
súčastněn i na itrátě. Žalobě, že sporná pohledávka jest po právu, o b a

s o II ti Y vyhověly, o cl vol a c í s o II cl z těchto d ú v o ci tl:
prvého soudu, že dle listiny (vyměněných dopisů) ze dne 4.
března 1919 uzavřena byla mezi žalobcem a firmou T. & 1.. smlouva
o tiché společnosti ve sniyslu čl. 250 obch. zák., sdíleti nelze, neboť dle
obsahu oné listiny vyloučen byl podíl Ludvíka S-a na ztrátě při provozováni lirmy T. & 1.., takže schází podstatná známka smlouvy dle čl.
250 obell. zák. Z okolnosti, že dle listiny poskytnuta byla lirmě T. & 1..
jistina 150.000 Kč, že vyjednán byl maximální úrok 12% a k zajištění
jeho žalobci předány směnky, firmou akceptované, dále, že vymíněno
splácení jístiny v 5 ročních lhůtách po 30.000 Kč, nutno usuzovati, že
praV)T úmysl stran směřoval skutečně k uzavření smlouvy o zápůjčku,
tak jak v listině strany samy toto právní jednání označily. Tomu není
ná překážku okolnost, že ve smlouvě poskytnuty byly zapůjčiteli takové výhody, jaké poskytují se tichému společníku, totiž že v připadě
zisku súčastní se určitými procenty, .dle poměru splátek jístiny klesajícími, že mu dovoleno nahlížeti do obchodních knih a vyžadovati si bilance obchodní činnosti, že k uzavírání větších objednávek, ke koupi
realit, ku přijímání hypotek a zápůjček, 20.000 Kč přesahujících, po-.
!řebí svolení žalobcova, neboť při poměrně značné zápůjčce, pro niž nebyla hypotekární jistota opatřena, bylo na místě užiti větší opatrnosti.
Jest tu tedy smlouva o zápůjčku dle §u 983, 985 obč. zák. a přísluší, ano
zaplacení se strany žalované vůbec ani tvrzeno nebylo, žalobci nárok
ten i proti úpadkové podstatě. Právem proto uznal prvý soud, že k úpadku firmy T. & 1.. ve 111. třídě úpadkových věřitelů přihlášená pohledávka žalobcova jest po právu.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovoláni.
niž

Š i

Mínění

D

ů

vod y:

Dovolání míní, že nejde o zápůjčku především z toho důvodu, že
ve smlouvě mezi stranami poskytována jsou žalobci taková práva, jaká
z pravidla příslušejí jenom tichému spólečníku. Po té stráncc ovšem
dlužno dovolateli přisvědčiti, že ú m I u v a str a n, že žalobce súčastní
se, bude-Ii zisk, určitými procenty dle poměru splátek kapitálu klesajícími, že mu je dovoleno nahlížeti do obchodních knih, vyžadovati si bilance o obchodní činností, že k uzavírání větších objednávek, kc koupi
realit, ku přijímání hypotek a zápůjček 20.000 Kč přesahujících je potřebí žalobcova svolení, cl á v á žalob c i II a jed 11 é str a 11 ě
Ú č a s t n a z i s k u, byť í se tak dělo odstupňovanou sazbou percentuelní, tedy že žalobci smluvně zaručené úroky nejsou úro k y ve smyslu zákona, totiž stejnorodou, podle výše a doby počítanou úplatou za
užívání určitého množství zastupitelných věcí (kapitálu, hlavního kmene), nýbrž je pod názvem úroků poskytován žalobci percentuelně odstupiwvaný podíl na získu, ohraničený maximálním obnosem, nad r u h é
str a n ě poskytuje mu dalekosáhlé právo kontrolní, které odvolací
soud má správně vysvětleno a odůvodněno risikem poměrně značné zápůjčky.Naproti tomu nelze dovolateli při svědčiti, že podíl na zisku sám
o sobě postačuje ku vzejiti a jsoucnosti tichého společnictví dle čl. 250

nu

obeh. zák. Stěžej ni zásadou tohoto předpisu jest, že tichý společník
musi učiniti svůj vklad odvislým od osudu obchodu, tedy nejenom podílnictvím na zisku, nýbrž i pod í I nic tví mna z t r á t ě. Je-li
smluveno, že tich}' společník nemá se účastniti na ztrátě, že jeho vklad
neručí za ztráty, je takové smlouvě odňat hlavní znak smlouvy dle čl.
250 obch. zák., nejde o tiché společnictvi, nýbrž učiněný vklad má povahu zápůjčky. Dovolatel mylně se domnívá, že podstatným znakem
smlouvy o zápůjčku je určení úroků, neboť zákon zná, jak lze bezpečně
z předpisu §u 984 obč. zák. odvoditi, i bezúročné zápůjčky, a proto by
ani ujednání o podílu na zisku bez p ev n Ýc h úro k ů nemluvilo
nezbytně proti zápůjčce. Uznal tedy i oovolaci soud, že smlouva mezi
stranami je smlouvou o zápůjčku (§§ 983, 985 obč. zák.) a že odvolací
soud odvodil z toho správné důsledky.
čís.

3395.

Kdo nabyl nemovitosti, v níž provozována byla na cizí koncesi nájemcem živnost hostinská, nemůže se domáhati vyklizení hostinských
místností proto, že koncese oprávněného zanikla.
(Rozh. ze dne 15. ledna 1924, Rv 1 1807/23.)
Žaloba o vyklizení hostinských místností byla zamítnuta s o II d Y .
vše c h tří s t o I i c, Ne j v y Š š í m s o ude m z' těchto
důvodů:

Pro rozhodnutí tohoto sporu je směrodatným žalobní důvod §u 1112
zák., který žalobci uplatnili v prvé stolici, totiž že předmět pachtu
hostince .zanikl, poněvadž úmrtím Alberta B-a zanikla hostinská konCese. Žalobci neopírají nárok na vyklizení hostinských místnŮ'stí o skutečnosti, o nichž jedná zákon na ochranu nájemníkův, a zbytečno prota
obírati se jeho předpisy. Uplatňovaný žalobní důvod je však dle ne'lpor·ného a zjištěného skutkového stavu zcela neoprávněným. Ustanovení
§u 1112 obč. zák. má na mysli úp ln Ý zánik předmětu nájmu (pachtu)
tak, že dalši užívání jeho nájemníkem (pachtýřem )ic nemožným. O takovém zániku sporné hostinské živnosti nemůže býti vůbec řeči. S hostincem a jeho zařízením nestala se žádná změna, jak z přednesu stran
zjevno. Co se týče koncese hostinské, je zjištěno, že žalovaný provozoval hostinskou živnost jako schválený pachtýř na koncesi, udělenou Albertu B-ovi, po jeho smrti (17. října 1921) pak na účet jeho pozůsta
losti (§ 56 odst. (6) živu. ř.) a že si již dne 25. října 1921 zažádalo
vlastní koncesi, která mu dne 13. prosince 1922 byla též udělena. Dle
toho žalobci, koupivše dům, v němž žalovaný na cizí koncesi provozoval hostinskou živnost, vstoupili k žalovanému p o u z e v poměľ n á i e m n í ohledně hostinských místností, o jichž zániku ve smyslu §u J 112
obč. zák. nelze vůbec mluviti. To však již stačí k zamítnutí žaloby, ježto
žalobci se žalovaným v pachtovním poměru ohledně hostínské koncese
obč.

nikdy nebyli a proto se poměľu toho a zvláště nějakého· zániku hostinské koncese. které žalovanému ani nepropachtovali, dovolávati nemohou.
Čís.

3396.

Přípustnost pořadu práva pro pensijní nároky zaměstnanců státních
drah, již nejsou stá t ním i zaměstnanci ve smyslu organ. statutu pro
železniční správu.

(Rozh. ze dne 15. ledna 1924, R II 498/23.)
Bývalý železniční lékař domáhal se na pensijním fondu českosloven
ských státních drah zjištění, že žalovaný fond jest povinen započítati
žalobci dalších 5 let do služební doby a vyměřiti mu dle toho výslužné.
Žalovaný namítl nepřípustnost pořadu práva, kteroužto námitku proé e sní s o udp r v é s t o I i c e zamítl usnesením, pojatým do rozsudku, vyhovujícího žalobě. O d vol a c í s o u d zrušil rozsudek
i s předchozím řízením a odmítl žalobu. D ů vod y: Soud prvé stolice
zaujal stanovisko, že se jedná o nárok soukromoprávní, o němž ve smyslu dřívějšího statutu pensijního ústavu pro úředníky státních drah rakouských přísluši rozhodovati v poslední stolici ministerstvu železnic
jako straně, jakž prý to také uznal nejvyšší správní soud ve svém nálezu ze dne i. července 1921, čís. 8638/21. Odvolací soud tohoto právniho názoru nesdílí. Pro posouzení důvodnosti námitky nepřípustnosti
pořadu práva třeba bráti v úvahu tato zákonná ustanovení. V §u 75 odstavec druhý zákona ze dne 16. prosince 1906 čís. 1 ř. zák. na roK 1907
bylo stanovenO', že rozhodnutí, kterým bylo rozhodnuto o nárocích pojištěnců, lze napadati žalobou u při slušného rozhodčího soudu podle
§u 76 cit. zákona. Císařským nařízením ze dne 25. června 1914, čís. 138
i'. zák. o pensijním pojišťováni zřízenců bylo toto ustanovení §u 75 zákona ze dne 16. prosince 1906, čís. 1 ř. zák. na rok 1907 změněno a
ustanoveno, že výměrům, kterými se rozhoduje o nárocích pOJištěnců,
může býti odporováno toliko žalobou u přislušného rozhodčího soudu
(§ 76) pokud se týče u příslušného řádného soudu (§ 65 čís. 3) v neprodlužitelné lhfltě 6 měsíců po doručení výměru. Zákonem ze dne. 5.
února 1920, čís. 89 sb. z. a n. bylo ustanovení §u 75 odstavec druhý cit.
zákona změněno a ustanoveno, že takovým výměrům může se odporovati toliko žalobou u příslušného rozhodčího soudu (§ 76) v neprodluzitelné lhůtě šesti měsíců po doručení výměru. V prováděcím nařízeni
ze dne 29. prosince 1921 čís. 506 sb. z. 'a n. v §u 9 čis. 8 k zákonu ze
dne 5. února 1920, čís. 89 sb. z. a n. se stanoví, že pro žaloby podle
obdoby §u 75 odstavec druhý zákona jest příslušný rozhodčí soud zemské úřadovny Jl. všeobecného pensijního ústavu v Brně. Ze srovnání
těchto zákonných ustanovení plyne, že zákonodárce úmyslně chtěl rozhodování otázky, zda pojištěnci nárok vůči pOjišťovně přísluší, z pořadu
práva vyloučiti a vyhraditi rozhodčímu soudu. Jinak nebylo by vysvětli
lelno, že ustanovení »pokud se týče u příslušného řádného soudu« ob-

sažené v §11 75 cís. nař. ze dne 25. června 1914, čÍs. 138 ř. zák. bylo
zákonem ze dne 5. února 1920, čfs. 89 sb. z. a n. zrušeno. V tomto pÍ"Ípadě žádá se o zjištění, že žalovaný fond jest povinen, započítati žalobci dalších pět .let do doby služební a vyměřiti mu dle toho jeho výslužné. Jest to žaloba, kterou se domáhá žalobce výroku O pensijním
svém nároku, a o tomto nároku může rozhodovati ve smyslu ustanovení.
§u 75 zákona ze dne 5. února 1920, čís. 89 sb. z. a n. (nařízení ze dne
29. prosince 1921, čís. 506 sb. z. a n.) jen příslušný rozhodčí soud zemské úřadovny II. všeobecného pensijního ústavu v Brně.
N ej v y š š í s o u cl zrušil usnesení odvolacího soudu a uložil IIlU,
by, ne přihlížeje k použitému důvodu zmatečnosti, o odvolání dále jednal a znovu rozhodl.
Důvody:

1921) čÍs. 5-06 sb. z. a 11., jez vydáno bylo na základě §u 2 a zákona
89/20 a upravuje pensíjní pojištění v §u 1 blíže určeni'ch zaměst
nanCŮ drah sloužících veřejné dopravě a jejich ústavů, pokud nejsou
pojištěni dle, z3kolllI z předu citovaných; nařízení toto net5'ká se zřejmě
zaměstnanců státních draho, jak o tom svědčí nejména § 7 cit. naL,
v němž se pravÍ, že pojištění zaměstnanců stá t n í c h dra h je opatřeno dle zvláštních předpisů pensijním fondem státních drah a že ustanovení §§ 4---6 nařízení se na ně nevztahuje. Pro peněžní nároky zaměstnanců státních drah, jimž dle §u 19 organ. statutu pro železniční
správu ze dne 19. ledna 1896, čís. 16 ř. zák. vlastnost státních zamčst
nanců nepl'isluší a pro něž důsledkem toho dvor. dekret ze dne 16. srpna
1841, čís. 555 sb. z. s. platnosti nemá, jsou tudíŽ příslúšny soudy řádné
(srv. rozhodnuti otištěná v komentáři Neumann I. k §u 1 j. n. na str. 45,
vyd. 1914).
čís.

čís.

Rekurs jest oprávněn, neboť nelze schváliti názor odvolacího soudu.
který uznal námitku nepřipustnosti pořadu práva odůvodněnou a
z toho důvodu rozsudek prvého soudu i jednání jemu předcházející zrušil. Nelze sice stěžovateli přisvědčiti v tom, že, míní-Ii soud odvolací,
že by sporná věc příslušela výlučně na rozhodčí soud zemské úřadovny
ll. všeob. pensijního ústavu v Brně, není tím odůvodněna uplatněná námitka nepřípustnosti pořadu práva, neboť nepříslušnost právního pořadu jest tu již i tehdy, když věc na soud vznesená jest vyňata v pravomoci řádnych soudů (§ 1 j. n.). Usnesení jest však nesprávné v tom
smčru, že by k projednání a rozhodnutí byl výlučně příslušným jmenovaný rozhodčí soud, a základní právní omyl jeho spočívá v tom, že se
sporná otázka řeší dle zákonú, které se na případ vůbec nehodí. Zákony
ze dne ló.prosincc 1906, čís. 1 ř. zák. na rok 1907, cís. !lař. ze dne 25.
čelvna 1914, čís. 138 ř. zák. a zákon ze dne 5. února 1920, čís. 89 sb.
z. a n., z nichž soud druhé stolice názor svůj odvozuje, jednají o pensijnim poiištění zřízenců ve službách soukromých a nčkterýchzřízenclt ve
službách veřejných a z pojistné povinnosti těmito zákony upravené jsou
vj'slovně vyňati zaměstnancí podniků a ústavů provozovaných nebo zaručených státem, mají-Ii normální pensijní nároky, které jsou spojeny
s mís tem Jimi zastávaným (§ 23 zákona ze dne 5. února 1920, čís. 89
sb. z. a n. a srovnej § 2 (4) zákona ze dne 16. prosínce 1906, čís. 1 ř.
z1tk. na rok 1907 a § 2 (6) zákona ze dne 25. června 1914, čís. 138 ř.
zák. dříve platných). Zaměstnanci státních a státem provozovaných
drah, k nimž žalobce nesporné náleží, požívají starobního a invalidního
pojištění u »pensijního fondu .českoslov. státních drah« založeného při
státní železniční správě na stanovách vydaných výnosem 1111111sterstva
železnic ze dne 27. prosince 1921, jejž zastupuje ministerstvo železnic,
pokud se týče příslušné ředitelství státních drah, a nepodléhají tedy pojistné povinnosti dle shora cit. zákonů, důsledkem čehož nelze se pro
projednávanou spornou věc co do otázky příslušnosti dovolávati před
pisll §§ 65, 75 a 76 cit. zákonů, jak činí soud druhé stolice. Stejně mylnj'm jest poukaz na § 9 čís. 8 prováděcího nařízení ze dne 29. prosInce
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Na stavbu, zbudovanou na cizí půdě, jest vésti exekuci dle předpisů .
o exekuci na nemovitosti.
(Rozh. ze dne 15. ledna 1924, R II 499/23.)
Cíhelna, o niž šlo ve sporu, byla vystavěna pachtýřem na spachtovaném pozemku. K vydobytí pohledávky proti pachtýři navrhl vymáhající věřitel exekuci vnucenou dražbou cihelny. S o u dp r v é s t ol i c e zamítl exekuční návrh, poněvadž stavba, o niž jde, není ani nemovitostí ve smyslu zákona, ani nemovitostí, nezapsanou v knize pozemkové, nýbrž stavbou, která dle úmyslu stran neměla se státí příslu
šenstvím pozemků, na kterých byla zřízena, a proto ve smyslu dotyč
nS'ch ustanovení zákona se jím také nestala, takže nepřípustnou jest navržená vnucená dražba, která předpokládá věc nemovitou (nemovitost).
Podotýká se, že předmětem exekuce může býti jen· právo nájemní, pří
slušející povinnému proti vlastníku pozemku, poněvadž základem pro
právní poměr mezí vlastníkem pozemku a vlastníkem stavby jest pachtovní smlouva, na jejímž základě byla cíhelna zřízena. Rek u r sní
s o u d exekuci povolil.. D LI v od y: Při svědčiti jest právnímu názoru
prvého soudce, že st;lVba, o kterou jde, zřízená na základě pachtovt1í
smlouvy na cízí půdě, tedy ne v tom úmyslu, by povždy na ní zůstala,
jest věCí movitou, jakž jde na jevo z §u 297 obč. zák. a z nadpisu v §u 431
obč. zák. a v §§ 436, 451 odstavec druhý obč. zák. Přes to lze takové
stavby exekučně zciziti jen vnucenou dražbou. To jde na jevo z povahy
věcí, z třetí dílčí novely k obecnému zákoníku občanskému která smě
řuje k tomu, by s nemovitostmi, jež nejsou zapsány v knih'ách, a stavbamí bylo stejně nakládáno, a z materialíí k třetí dílčí novele k obecnímu zák?níku občanskému, ve kterých se výslovně poukazuje na §§ 133,
134 ex.ť. (str. 167), pokud se tkne vnuceného zcizení nemovitostí
v knihách nezapsaných, a staveb na cizí půdě. Nelze též přisvědčiti ná~
zoru prvního soudu, že předmětem exeknce může býti jen právo pach-

lOV ni,

příslušející povinnému proti ,:,last!,íku pozemku. Přc;dmětem pach-

tovní smlouvy jsou pozemky, ntkohv vsak cIhelna, na mz se vede exekuce.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Při svědčiti dlužno rekursnímu soudu, že, ačkoliv cihelna, na niž se
vede exekuce, nemůže býti následkem rozeznávání, zavedenéh.o třetí
dílčí novelou ku všeobecnému občanskému zákoníku, mezi nemovItostmI,
které nejsou zapsány y knihách poz~mkových, a st.avb~mi, poklád.ána
za věc nemovitou, přece lze vésti na tíl exekucI prodejem Jen po?le predpisů platných pro nemovitosti (§§ 133 a násl. ex. ř.). I kdy~ stavby,
provedené na cizí půdě, ~er;'ají zůs.ta:i p.~dle. vůle .stran na m trvale .a
nemohou býti proto pok1adany za JeJI pnslusenstvl p.odle §.u 297 ob.c.
zák., jsOu přece hospodářsky vázá~y n~ pozemek tr';' ~pusobem, z~
ztratí přenesením na jiné místo pravldelne tohk na cene, ze se to .rovna
jich částečnému a mnohdy i úplnému znehodnoceni. Pro~o vyzaduJ~
právní obchod s ta.~ovými, hosp?dář~ky .nepřenosite~ným". stavbamI
jiné úpravy, než se JI dostalo obyceJnym vecemm?v.ltym. Teto hosp?~
dářské potřebě vyhověla třetí dílčí novela, prohlaslla. s~avby na CI Zl
půdě za rovny nemovitostem, jež nejsou zapsány v kmhac,? P?zemko~
výeh a změnila za tím účelem §§ 431--437, 451 a 481 ?bc. zak. ~ove
předpisy nejsou povahy výjimečné, jak stěžo~ate~ tvrdl, n.aopak !SOU
důsledným vybudováním zásady §u 293'obč. zak., ze nemovltos~mr.Jsou
věci, jež nemohou býti přenášeny z místa na místo be;: por~.sem své
podstaty, a není tedy překážky, by jich nebylo obdo?ne pouzltO•.1 pro
.obor práva exekučního. Exekuční řád ze dne 27. kvetna 1896, CI.S. 79
ř. zák. obsahuje zvláštní pravidla o vedení exekuce na nem?Vltos~l,
v knihách pozemkových nezapsané (§§ 90-95:.13.4 ex. ř.!' a .les! dusledno, by tato pravidla platila i pro stavby, ]lchz o.statm pravn.1 pO.měry byly třetí dílčí novelou stejně upraveny jako u techto ne:novl!ostr.
Podle zprávy komise pro justiční věci, podané o n.ávrhu zmen vseob.
Dbčanského zákoníka (čís. 78 příloh ku stenograftckemu pr?tokolu p~n
ské sněmovny, XXI. sezetií 1912), nebylo nového upravem exekučmho
práva ohledně staveb na cizi půdě třeba, poněvadž tu §§ 90, !?2:. 133
a 134 ex. ř. poskytují dostatečnou oporu. Tomu nelze ~ozun:etr J1na~,
než že již před třetí dílčí novelou exekuc~ na stav~y. m,e1~ br!l. provaděna podle zásad platných pro nemovitostI. Po v~da~! t;etr dl~CI ~ove1y
nemůže býti o tom pochybnosti. O tom, zda oneprekazeF n.avrze~e eX,ekuci nabytá práva vlastníka půdy a jakým zpusobem ma bylI k mm pnhlíženo bude moci býti uvažováno až po provedení zájemného popsání
podle
134, 90 a násl. ex. ř. a při ~tano,:ení dražebr;ích podm~ne~: Pro
povolení exekuce jest rozhodnym Jen prednes a ~av~h v,YtpahaJlciho
věřitele a soudu náleží pouze zkoumah, zda vyhovu]l predplsull1' §u 133
ex. ř. Jelikož vymáhající věřitel navrhuje výslovně exekuci dražbou budovy (cihelny), nelze ho odkazovati na vedení exekuce zabavením a
zpeněžením pachtovních práv, která příslušejí dlužníku. proh propachto-
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vateli) nebof volba exekučního prostředku náleží vymáhajícímu věřiteli
a zpeněžen, pachtovních práv dlužníkových bylo by jiným exekučním
prostředkem, než zpeněžení dlužníkovy budovy. Vymáhající věřitel vysvětlil v re!<ursu proti usnesení prvního soudu, proč exekuci omezuje
na zpeněžení budovy; navrhovaná exekuce jest podle zákona přípustna
a soudu nezbývá) než říditi se ·návrhem.
čís.
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Zaopatřovací požitky bývalých zaměsb.dl1CŮ l1a ve:kém majetku pozemkovém (zákon ze dne 18. března 1921, čís. 130 sb. z. a 11.).
Nárok přísluší i zaměstnanci, jemuž zaměstnavatel poskytl pensi,
jen aby ho nemusel dále podržeti ve službě.

(Rozh. ze dne 15. ledna 1924, Rv II 751/23.)
zalobu na placení služebních požitků dle zákona čís. sb. 130/1921
opíral žalobce o soudní smír ze dne 18. prosince 1905, jímž se mu žalovaná zaměstnavatelka zavázala , platiti 1.000 K ročně. Pro c e sní
s o u d pr v é s t o J i c e žalobu zamítl, o d vol a c í s O u d jí vyhověl. D ů vod y: Plnění, které žalovaná smírem ze dne 18. nrosince
-1!Xl5 vzala na, sebe, jest pokládati za zaopatřovací požitek podle rozumu
1 zákona ze dne 18. března 1921, čís. 130 SD. z. a n. Tomu na$vědčuje jednak poznačení »pense«, kterým toto plnění ve smíru nazýváno, ale hlavně tomu nasvědčuje povaha tohoto platu, totiž příjem, kterého se dostává ze služby vystoupivšímu zaměstnanci od jeho bývalého zaměstnavatele pro služby oním tomuto vykonané. Nezáleží na
tom, že žalovaná se k placení pense uvolila, ačkoli nenastaly podr.,:nky,
ujednané ve smlouvě, kterou strany služební poměr žalobcův a předpo
Klady pense byly upravily. za10vaná byla zajisté oprávněna, žalobci
ihned nad svou povinnost pensi povoliti. Bylo-li ve smíru výslovně k obsahu této smlouvy poukázáno, stalo se tak zřejmě jen k přesnému poznačení rozsahu povinnosti, kterou žalovaná smírem nad smluvní záv"zek se odhodlala plniti. Také na tom nesejde, že žalobce byl tehdy
podle v1ar.iního tvrzení schopen služby a skutečně pak ještě dlouhá léta
službu konal. Tím nepozbyla jeho pense povahy zaopatřovacího požitku,
neboť je všeobecně známo, že se pense často vyplácí i osobám ze služby
vystoupivším bez invalidity, ať již způsobené stářím nebo chorobou, a
osobám, které si po té ještě hledaly a našly službu jinou. Že také zákon čís. 130/21 tak pojímá výraz zaopatřovací požitky, lze nejjasněji
seznati z vládního nařízeni. ze dne 2. března 1923, čís. 46 čl. 1., uvádě
jícího za příklad případ, ve kterém bývalý zaměstnanec béře zaopatřo
vací požitky od dvou bývalých zaměstnavatelů, a nad to nabývá ještě
nároku proti třetímu. Toto nařízení a jeho .ák1ad, zákon ze dne 13. čer
vence 1922, čís. 215 sb. z. a n., oním prováděný" zůstaly napadeným
r?zsudkem v podstatě vůbec nepovšimnuty. Při náležitém oceněni jejIch obsah~ nebylo by bývalo lze právem tvrditi, že se oba důvody pro
uplatňováni zaopatřovacích požitků, uvedené v §u 1, pod písm. a) a
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písm. b) zák. čís. 130/21 navzájem vylučuJÍ o a že musí oýti us~~tečněny
při službě, která přímo předcházela ~z do pUS~bI~OStI zakona z,nze~cov~
neaktivnímu stavu, nýbrž bylo by byvalo Jasne, ze tento sOllbeh na!oku
je podle oněch předpisů možný a tam výslovně uprave:,. Zárove~ by
byly bývaly také zmizely obavy domnělých nesrovnalostI, na ktere napadený rozsudek ~e svém příkladu poukaz?je a pro které se dovolává
přirozeného právmho CItu ve prospech sveh~ nazoru. Pw t~nto nelze
nic vyvozovati ani z odst. (1) §u II prov. nar. ze dne 23. kvetna 1921,
čís. 189 sb. z. a n., neboť povínnost, oznámiti nároky poslednímu zaměstnavateli, kotví patrně v úvaze, že zpravidla bude pos~ední z~měst
navatel podle §u II zák. také povinen požitky plniti a zamestnancI snad
t,aké je nejblíže a nejsnáze přístupný. Že z tohoto předpISU ~IC ~leplyne
pro názor soudu prvé stolice, vysvítá hned z (2) ?dstav,:e tehoz ~u 11
nař. čís. 189/21, podle něhož je zam€stnanec povmen vsem zamestnavatelům, od kterých zaopatřovací požitky bóře, učiniti tam blíže předepsané oznámení.
N e i v y š š í s o u d nevyhověl dovolání.

jako p~l1se 1;<1 čas j.eho
z,aopatro~aclho pOŽItku,

života) čímž dostalo se mu nepochybně povahy
kteráž ostatně zřetelně vyniká i z toho, že byla
tllnto smlrem upravena pense i pro manželku žalobcovu pro případ •
by on zemřel. POhpu,tka, která dov,olatelku k tomu vedla, jest ne;o~~
hodna;,p,rop~sl!la-h zalobce ze sl~zby za současného závazku, platíti
mu mClty duchod na Jeho zaopatrem na čas žívota, přiznala mu tím
p~nsI, pk te,nto důchod ve smíru i označila,
její pokus, věci pravý její
vyznam odml! s p~ukazem na § 914 obč, zák. musí zůstati bezúspěšným.
Dovolatelk~ sp~truJe v. napadeném rozhodnutí neprávem křivdu pro
?ebe, n~bot pos~yt1a-h zalobcI onu pensI - Jak tvrdí - jen proto, aby
Jej ,n~dale po~rzeÍI nemusIla v~ sluzbě, kterou by si byl nárok na vý~Iuzne vy~lou~:I, Jes,t sp!avedhvo, by mu pensi tu platila, a okolnost,
ze Jl musI ZVySltI pnmerenou kvotou, jak nyní nové zákonné předpisy
o zaopatř?vac,í,ch požitcích bývalých zaměstnanců na velkém majetku
pozem,kovem CIS. 130/21, 189/21 a 215/22 předpisují, jest jen důsled
ke~ techto ~o~ých záko.?ů. Dovolatelka nedoznala tedy v nižádném
smoru bezp;avI, bylo-Ir Jl napadenym rozsudkem uloženo placeuí této
kvoty, na 11l podle §u 11 cit. zák. čís. 130/21 a 215/22 připadající.

a

Důvody:

Dovolání napadá rozsudek odvolacího SOU?U j:dině dov~iacím llů;
vodem čís. 4 §u 503 c. ř. s; a pouze v tom sme:u" ze odv?la:~ soud ~ry
neprávem přijímá roční, ducho,d 1000 K, ktery zalovana pnznala, zalobci podle soudního smlru ze one 18. prosll1ce 1905 J~ko pensI .na (,obu
jeho života, za zaopatřovací požitky po rozumu §;I p:S~'. a) zakona ze
dne 18. března 1921, čís. 130 sb. z. a n., a hledI clste Jen z pohnutky,
která žalovanou k tomuto smíru přiměla, dovoditi, že důchodu tom~ ne~
lze této povahy přiznati, neboť prý jí šlo pouze o to;, a~y s.luzebm
smlouva se žalobcem, jež byla nevypověditelna, a dle ~lZ, mel nar?k na
pensi jedině pro případ nezpůsobilosti k práci (sluz,be)" rozvazala:
ježto ji žalovaný služebně nevyhovoval, a by se zahaJeneho prolI m
sporu zbavila, a z tohoto důvodu se odhodlati ,m?sila k p:něž~ím o~ě
tem na ten způsob, že, nemajíc po ruce dostatecnych prostredku, by zalovanému dala jednou pro vždy odbytné v přiměřené výši,jeI~1U toto od~
bytné poskytla ve způsobě ročního důchodu. ~al~bc: nezaloval pry
tehdy na pensi, jež mu vůbec nepříslušela, a z t~~:.o: duv?~U neby~.mu
tento důchod, třeba byl označen jako »pense«, zaesten pry pko pozlt.e~
zaopatřovací, ježto žalovaný neodcházel, ~e s~uzby' J~ko ne;opus?blly
k povolání, nýbrž bylo výslovně s tím P?Člta~o, ze ,Sl ,naJde ~luzb? JIn~e,
a za lim účelem bylo mu vydáno i sluzebm vysvedcem. Vyvodum tem
dostalo se však případného vyvrácení již v ~apackném rozsu,dku a lze
v celku na ně poukázati. § 1 pism. a) uvedeneho zakona mluvI o zaopatřovacích požitcích z důvodu trvalého služebního poměru a v to,? smyslu vykládá pojem ten i prováděcí ,nařízení čis. ,189/2,1. Že zalobce
tehdy ještě služehního věku k nabylI pense nedosahl a ze se nestal a?1
jinak nezpůsobilým ke sl~žbě, nem,ění ?a věci ?ičeho, ,když tento, duchod přiznán byl mu z duvodu sluzebmho pO,meru, Jenz byl trv~lym ~
podle vlastního tvrzení dovolat elky nevypovedltelnym, a to vyslovne

!.

čís.
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Kontribučenské obilní fondy jsou samostatnými právnickými 080'bami.
.. .Jd~ o záv~z~k soukromoprávní (§ 1 j. n.), zavázali-li se příslušní
cJ!!'tele odvá~e!J z kontribučenského obilního fondu příspěvek ku platu
ucltele loká1m skoly.
Konkurenční povinnost patrona pozemkové vrchnosti a obce přispívati na plat učitele lokální školy; kotvila v právu veřejném.
'

(Rozh. ze dne 16. ledna 1924, R [ 1114/23.)
O,~res,ní ~k~ln! fond v P. (v Čechách) domáhal se na okresní 110s~o?arske z,alozne v P. zaplaceni 267 Kč 30 11 a zjištění povinnosti, odv,adet: ročne 89 Kč 1 h do pokladny okresního školního fondu v P.
Nárokr. tyto o~vo~ovalz toho, že tu jde o část příjmů učitele v Z., jež

°

pry dllve pozustavala z povinnosti kontribučenského obilního fondu
v Z., od,váděti,~čit~1i ročně 2 dolnorakouské měřice pšenice, 6 dolnorakou~kyc,~. menc ZIta, 3 dolnorakouské měřice ječmene a 4 dolno"akouske n,'ence ovsa, což prý dle ustanovení §u 23 zemského zákona ze
unor~ !876, čís. 86 z. zák. bylo změněno v peněžní ročn! dávku
dne
89 K 10 h, Jez prý byJa posledně placena 26. února 1909 od okresn!
hospodářské záložny v M., nyní v P., jež jest nástupcem a právním pokračovatelem kontnbučenského obilního fondu v Z. žalobce opíral nárok na 89 ~č 10 h o 'pr~t?kol z~ dne 24; srpna 1857, kterým se prý záStUpCI a prednostove pnskolenych ObCl zavázali k odvádění naturální
shora uvedené, dávky z kontribučenského fondu v Z. a, protože prý byl
Ion'! ten utvoren příspěvky usedlíků, tvrdí žalující strana, že usedlíci
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uvedeným prohlášením jako podílníci tohoto fondu převzali závazek na
sebe. Tento protokol ze dne 24. srpna 1857 pokládá žalující stra.na co
do žalobního důvodu za důvod soukromoprávní, ač tvrdí, že v dobe, kdy
protokol byl sepsán, nebylo zákona, který by jednotlivcům uklá~al povinnost, přispívati na náklady na udržení školy a učitel:" a že ~akonem
pO','inen byl k tomu pOLlze patron školy (vrchnost). zalovan.~. hospodářská záložna vznesla námitku nepřípustnosti pořadu práva, JIZ s o u d
p r v é s tol i c e vyhověl a žalobu odmítl. Rek u r sní s o u d zamítl
námitku nepřípustnosti pořadu práva.
Ne j v y Š š í s o u cl nevyhověl dovolacímu rekursu.
Ditvody:
Jde o námit~u ~epříp.ustnosti pořad~ p~áva. o Upla~ňová~ jest pří~
spěvek na osobm naklad skoly. v Z., k ne,?~z se puv?dne zavazal Z-sk}
kontribučenský obilní fond. Zalobce oplra tento narok o smlouvu ze
dne 24. srpna 1857, O převzetí závazku tohoto žalovanou záložnou a
o vydržení. Jak správně rekursní soud uvádí, jest se obírati pouz~ ot.áz~
kou zda nárok, žalobou uplatňovaný, jest povahy soukromopravllI Čl

veř~jnoprávní. Zda se žalobci p,odaří prok~z~ti ná!o.k po ~trá!1(;e _práva
hmotného, jest řešiti teprve pn rozhodovam o vec~ s~me. Predeslah
jest, že závazek nestává se závazkem soukron;oprav.mm P9 uze pr.oto,
že založen byl smlouvou, t. j. formou v .souk:omem pr~vu ?ezno~ ~y.brz
rozhodno jest, zda jde o předmět, ovladany n?rn;aml prava verel?eho:
.lest se proto obírati zákonnými yř.edpisy, z mch:. by .v .tomto ~npad~
otázku tuto bylo možno zodpovedeh. V tomto p:lpade Jd'; o zakonne.
přcdpisy, jež platily před novou úpra~ou šk~l~tVI, v sed~em.?e.setlleh
předešlého století provedenou. V druhe polOVICI 18. sto leh pocma mocnější vliv státu na záležitosti školské. Dle všeobecného !ádu,. z.avede74 , ;nely ?yh ~. o zv.
ného nejvyšším rozhodnutí.m. ze dne ~. p;osinc~
trivíální školy (t. j. školy, Jez mImo nabozenstvl uClly trem predmetum,
čtení, psaní a počtům, t. zv. triviun;) ~ří~e.~y .ve všech mfstech, kde
byly farní kostely nebo .od nich vzdalen: hhal?l kostely. Tnu rozm.noženy triviální (obecné) skaly n~ venk~ve, k~er~ podle .toho, ku. kter~m~
kostelu příslušely, zvány byly skolaml farnmll nebo skolaml flh~l111ml.
Povinnost, zříditi a udržovati školy takové, uložena obcím ~a pnspelll
pO'lemkových vrchností. Nejvyšším rozhodnutím ze dne. 11. unor~ 1787
upraven byl pak poměr t. zv. školního patronátu, ktery mo~1 bytt n~
ceně připojen k farnímu patronátu; majitel .farního .f.atr~nau; Jsa ~a
roveň patronem školním, byl taktéž povlllen, skolu, JeJ~z znze~1 dle, y~
daných pokynů bylo nutno, zříditi a v~držovat.i. Tlm z~lozena mezI
škohlím patronem pozemkovou vrchnostt a obcI tak zvana konkurence
oro osobní a věc~é náklady školní. Zároveň tím umožněno zakl~dati
triviálni"školy, které sloužily jen potřebě určité obce, a jež sluly skoly
lokální. Platové poměry učitelů na těchto všech školách byly upraveny
v §§ 167 a násl. tak zv. politického zřízení škol obeclllch (Manzovo vydání zák. sv. 27 díl l. odst. 1-17, Mayerhoferův Handbuch IV; sv.
str. 559 a násl. a Jan Šafránek "Školy České« díl l. str. 217 a nasl.).
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Toto

»zřízenÍ«

bylo

četn}rmi nařízeníml c:oplňováno; ze}mena

dekretem

studijní dvorské komise ze dne 30. září 1827, čís. 5883 nařízeno, že
při školách, které Inaií býti nově zřízeny, jest působiti k tomu, by platy
učitelovy '(ve výši 130 až 150 zl. konvenční mince ročně) byly kryty
z mís t n í c h p r a !ll e n Ů a nemusily se doplňovati z t. zv. školského
fondu, který v Praze by' zřízen již v roce 1773. Podotýká se, že do
platu učitelského započítával se školní plat, vybíraný od rodičů školních
dětí, odměny za služby kostelní a mešní, výnosy z nadací a podobné
příjmy učitelovy a že zmíněná konkurence oněch tří činitelů týkala se
vlastně jen doplnění platu na výši, školním zřízením předepsanou. V projednávaném případě, jak z předložených archiválních listin patrno, zajištěn byl učiteli při lok á I n í š k o 1 e v Z. listinou ze dne 8. října
1847 plat v zákonné výši z místních pramenů, při čemž k doplnění platu
na zákonnou výši přispěla Z-ská vrchnost, zároveň majitelka školního
patronátu, a obec Z. Z uvedeného zákonného stavu jest jasno, že tyto
obojí konkurenční příspěvky kotví v právu veřejném a ony závazky jsou
povahy veřejnoprávní. Ale jinak měla se věc v roce 1857, o což vlastni
v tomto případě jde, když měl býti zvýšen plat učitelův ze 130 zl. na
200 zl. konvenční měny ,:>čně. Jak ze zprávy okresního úřadu v P. ze
dne 13. října 1857 pab'D, ;lebylo možno částku, k zvýšení platu po-třebnou, opatřiti z mís t ní c h p r a m e n ů, atu se dle oné správy
přednostové a zástupci přiškol~nýcn obcí zavázali, že budou poskyto, vati ze Z-ského kontribučenského obilního fondu naturální dávky v žalobě uvedené, oceněné tehdy na 26 zl. 30 kr. K. m. Na závazku tohoto
kontribučenského obilního fondu, tímto prohlášením přednostů a zástupců
oněch obcí prý vzniKlém, zakládá žalobce svůj žalobni nárok. Kontribučenské obilní fondy jsou po rozumu patentu ze dne 9. června 1788
samostatným účelovým jměním, a byl účel těchto londů " tomto patentu
jasně stanoven. Jsou tudíž tyto fondy samostatnými právnickými oso- .
bami po rozumu §u 26 obč. zák. a to rozdílnými od obcí i ocl usedlíků
(insassů, kontribuentů) jako fysických osob, v jichž zájmu fondy tyto
byly zřízeny. Jak dále ze zákonů shora citovaných, jimiž stanoveny konkurenční příspěvky pro školy, patrno, nepatří kontribučenské obilní fondy
mezi činitele, jimž zákonem jsou uloženy konkurenční příspěvky na školy,
a nekotví tudíž nárok v žalobě tvrzený v právu veřejném, nýbrž může
spočívati jedině v důvodu soukromoprávním. Takové závazky vůči veřejným školám zachovány byly v platnosti §em 1 zákona ze dne 24.
února 1873, čís. 16 z. zák. pro čechy. V §§ 5 a 6 tohoto zákona jest sice
stanoveno, že školním úřadúm přísluší, by zachovávaly a zjišťovaly takovéto na soukromých důvodech spočívající závazky, ale činnost, těmito
předpisy adnnnistrativním úřadům uložená, zahrnuje v sobě jen administrativní péči o udržení těchto závazků v patrnosti a dobýváni a správné
pOUžití splatných příspěvků a nic více. Vzejde-li spor o právo samo, jsou
jen řádní soudové dle §u 1 j. n. povoláni, by rozhodovali o vzniku a platnosti oněch závazků. Podobné zásady platí dle dekretu ze dne 7. června
18Jil, čís. 541 sb. z. s. i ohledně nadací vůbec. Ježto v tomto sporu jde
o podstatu závazku samotného, právem rekursní soud námitku nepří
pustnosti pořadu práva zamítl. Nemohlo býti proto rekursu vyhověno.
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K vývodtlm rekursu Se ještě podotýká, že § 8 zákona ze dne 3. dubna
1919, čís. 189 sb. z. a n. nejedná o příspěvcích, spočívajících na souromoprávních důvodech, a že § 35 zákona ze dne 8. dubna 1920, čís. 292
sb. z. a n., dle něhož všechen osobní náklad na školy hraditi jest ze státních peněz, nenabyl dosud účinnosti (vl. nař. ze dne 6. listopadu 1920,
čís. 605 téže sbírky) a že stanovisko správních úřadů o přípustnosti politické exekuce k vydobytí zažalovaných dávek jest pro tuto věc nerozhodno.
čís.

3400.

Výmaz (linny) akciové společnosti, jež splynula s jínou akciovou
lze povoliti teprve tehdy, když bylo vyhověno všem nále247 obch. zá\!:.

společností,
žitostem čl.

(Rozh. ze dne 16. ledna 1924, R I 5/24.)
Banka O., akciová společnost, byla následkem fuse s bankou č.,
akciovou společností, zrušena a toto zrušení bylo zapsáno do obchodního rejstříku. Návrhu na výmaz firmy banky o. rej st ř í k o v Ý
s o u d nevyhověl, poněvadž nebylo prokázáno, že bylo vyhověno před
pokladům čl. 247 obch. zák., takže toho času nelze důvodně tvrditi, že
ona firma již úplně zanikla a že důsledkem toho může býti z rejstříku
obchodního vymazána. Rek u r sní S" u d usnesení potvrdil.
N e j v y Š š í s o u II nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Pro navrženou

změnu

napadeného usnesení není zákonné podmínky

§u 16 nesp. říz. Dovolací rekurs uplatňuje sice nezákonnostnapadeného
usnesení, avšak, jak z vývodů jeho je patrno, zaměňuje sám zápis zrušení akciové společnosti podle čí. '247 čís. 4 obch. zák. s výmazem této
společnosti (t. j. její firmy) v obchodním rejstříku podle čl. 25 ob ch.
zák., a čl. III. čís. 8 min. nař. ze dne 10. prosince 1901 čís. 40 ř. zák.,
jež výslovně poukazuje na rozdíl mezi zrušením společnosti a výmazem
firmy. čl. 247 obch. zák. neustanovuje ničeho o předchozím výmazu
firmy, z čehož je dovoditi, že k výmazu tomu může dojíti teprve po
splnění všech náležitostí tohoto článku. Stěžovatelka vykládá si předpis
ten mylně v opačném smyslu, vyžadujíc předčasně výmaz firmy, ježto
nezáleží jen na tříměsíční lhůtě, jí uváděné, nýbrž na splnění všech
náležitostí. Pokud jmění zrušené společnosti spravuje se odděleně, nelze
o něm říci, že splynulo se jměním jiné společnosti, že došlo k splynutí
jeho (fusi), a pokud se tak nestalo, nezanikla společnost naprosto, by
mohla býti její firma vymazána v obchodním rejstříku.
čís.

i111li
"

3401.

V řízení o žalobě na rozluku manželství jest soud povinen vyšetřo
vati z úř a d u pouze důvod rozluky, nikoliv však též zaviněni toho
kterého manžela na rozluce.
(Rozh. ze dne 16. ledna 1924, Rv I 425/23.)

s o

Dovoláni H1anzeia ve sporu o rozluku
d nevyhověl mimo jiné z těchto

manž.elství

N e j vy

Š

ší

II

důvodů:

Dovoláni žalobcovo směřuje toliko do výroku, že vinu na rozvratu
manželstvi nesou obě strany, a domáhá se změny rozsudku odvolacího
v ten rozlliT;,.~ že na rozvratu má vinu pouze strana žalovaná. Především
jest čeliti názoru dovolatele, že posouzení otázky zavinění stran na
rozluce (na důvodu rozluky) jest věcí, již jest vyšetřiti z povinnosti
úředn). Názor ten jest nesprávný. Zákon (min. nařízení ze dne 9. prosince 1897 čís. 283 ř. zák. § 11) ukládá soudu toliko povinnost, by
v rozsudku uznal také, který z manželů má vinu na rozluce, povinnost
soudu vyšetřovati z moci úřední vztah"je se však toliko na d ů vod
rozluky, nikoli na otázku zavinění toho neb onoho z manželů; v otázce
té zásada vyhledávací neplatí, jest proto v otázce té postupovati podle
všeobecných pravidel civilního řádu soudního (srovnej rozhodnutí tohoto soudu ve sbírce Vážný čís. 1626). Důsledkem (oho nemohou dojíti
povšimnutí vývody dovolání, jimiž se dovolatel snaží docíliti přezkou
mání zjištění stolic nižších po stránce hodnocení důkazů, třeba se tak
dělo pod rouškou dovolacího dúvodu §u 503 čís. 3 c. ř. s.
Čís.

Jde o plnění jiné
než umluveno.

věci

3402.

(aliud), byl-Ii dodán motot Illenši výkonnosti,

(Rozh. ze dne 16. ledna 1924, Rv 1 843/2~.)
žalobce koupil v listopadu 1920 od žalovaného motor na nassávaný
plyn o 10 HP c, zaplatil kupní cenu. Motor byl dodán žalobci v prosinci 1920 a ježto se později zjistilo, že jest slabší výkonnosti (8 HP),
žádal žalobce v říjnu 1921 žalovaného, by vzal motor zpět a vrátil mu
kupní cenu, a, když žalovaný nevyhověl, domáhal se žalobou zrušení
smlouvy a vrácení kupní. ceny. žalobě 1;lylo vyhověno s o u d Y vše c h
třl s t o I ; ,:, N e i v.y š š í m s o ude m z těchto
důvodů:

Nižšími soudy bylo zjištěno, že žalobce koupil dne 13. listopadu
1920 od žalované úplný motor na nassávaný plyn o 10 HP a že když
žalobce dopisem ze dne 16. ledna 1921 oznámil žalované, že na stroji
našel červenou značku e HP, tázal se jí, má-li na motor certifikát, a
žádal o 'vysvětlení, žalovaná ho ujišťovala, že jest motor o 10 HP a že
červená značka znač\ něco jiného. Z toho jest vidno,že šlo žalobci
o motor určítévýkonnosti, kteréž však, jak ze znakckého posudku nižší
soudy zjistily, neměl, nýbrž jen asi 8 HP. Uváží-li se ještě, že nižší
soud\, dále ze znaleckého posudku zjistily, že nejen, že neměl dodaný
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motor výkonnosti 10 HP, nýbrž že i jí za žádných okolností nemuze
dosíci, nutno dojíti k závěru, že správně věc po stránce právní posoudily, uznavše, že jde o aliud, a důsledkem toho vyhověly žalobní žádosti. Dovolací soud se k tomuto názoru připojuje, neboť nemůže býti
pochybnosti o tom, že rozdíl mezi objednaným motorem a dodaným třebas byl téhož druhu a složení byl tak závažným, že při rozumném
uvážení věci nemohla by žalovaná ani pokus učiniti, aby tímto motorem dojednanou smlouvu plnila, a nemohla také nikterak očekávati,
že si kupující motor podrží jako plnění oné smlouvy. Je-li tomu' tak,
nelze se dovolávati čl. 247 a násl. obch. zák.
čís.

3403.

úmluva manželů o lysickém rozdělení společných nemovitosti za úče
lem úpravy rodinných a majetkových poměrů před rozvodem od stolu a
lože nevyžaduje lormy notářského spisu.
(Rozh. ze dne 16. ledna 1924, Rv I 905/23.)
Zalobkyně sdílela se žalovaným svým manželem i po rozvodu manželství od stolu a lože společnost domácnost. Dne 19. července 1920
(ještě před rozvodem) dohodly se strany v ten rozum, že si jednotlivé
pozemky, náležející jim dosavad spoluvlastnicky, jakož i hospodářské
příslušenství rozdělí tím způsobem; že některé pozemky (příslušenství)
připadnou manželi, jiné pak manželce. Napotomní žaloba manželky
o zrušení spoluvlastnictví byla obě Ol a niž š í Ol i s o u d y zamítnuta, o d vol a c í Ol s o ude m z těchto d ů vod ů: Pod hledisko
nesprávného právního posouzení spadá výtka odvolatelčina, že prvý
soud dospěl k mylnému prý názoru, že ujednání stran ze dne 19. čer
vence 1920 obsahuje dosud platné punktace o rozdělení společného
majetku. Odvolatelka snaží se dovoditi, že toto ujednání platnosti nenabylo, poněvadž jde o úmluvu mezi manželi, která, i kdyby měla povahu pouhých punktací dle §u 885 obč. zák., potřebovala by ke své
platnosti zřízení notářského spisu, a poukazuje na to, že ke smlouvám,
jejichž platnost závisí dle zákOna ze dne 25. července 1871 čís. 76
ř. zák. na zřízení ve formě notářského spisu, náležejí i smlouvy kupní
mezi manželi. Leč v tomto sporu nejde o smlouvu kupní, nýbrž o dohodu, týkající se rozdělení společného majetku, a z doslovu citovaného
zákona nedá se odůvodniti, že i platnost smluv tohoto druhu jest vázána na zřízení notářského spisu. To platí jak o smlouvě hlavní, tak
o punktacích a proto fe námitka nedostatku zachování formy notářského
spisu bezr1ůvodna, nemajíc v zákoně opory. Zmiňuje-li se tedy prvý
soud ve svých důvodech o tom, že k vlastnímu provedení ujednané dohody o rozdělení společného majetku dle zákona ze dne 25. července
1871, čís. 76 ř. zák., zejména k sepsání řádné listiny bylo zapotřebí
notářského spisu, nelze s tím souhlasiti, a zdá se, že tato zmínka spočívá na nedopatření, vzešlém asi tím, že prvý soud, maje na zřeteli
listinu, ke knihovnímu vkladu způsobilou, užil nesprávně označení »no-

tářského aktu«. Odvolatelka snaží se ovšem dovoditi dále, že: i kdyby
pro příslušnou dohodu stran nebyla předepsána forma notářského spisl!,.
nestalo se u-jednání slran platnÝ'm dříve, než bylo písemně sepsáno a
stranami podepsáno, poněvadž bylo dne 19. července 1920 současně

ujednáno, že strany se v urč}týden na to dostaví d? not~řské ka~celáře,
by tam o tom sepsaly notarsky SpIS. V tomto smeru zJ1strl prvy soud,
že >ylo Inezi stranami dne 19. července 1920 dále umluveno, že se za
účelem zrušení spoluvlastnictví na podkladě úmluvy z téhož dne dle
zásad v pí uvedených sepíše notářský spis ku vkladu způsobilý. Z těchto
skutečnos,í ovšem nevyplývá, že platnost dohody ze drce 19. července
1920 byla podmíněna sepsáním smlouvy v určité lormě, a, dovolává-li
se odvolatelka v té příčině ustanovení §u 884 obč. zák., činí tak bez
úspěchu. Jeť zcela při rozeno, že se strany dohodly také na tom, že pů
jdou k notáři, by s nimi byla sepsána listina k~ knihovnímu ~kladu způ
sobilá, vždyť bez takové listiny nebylo by 1110zno, by v k11lhach pozemkových byly provedeny zápisy, jichž ku provedení ujednaného rozdělení
majetku bylo třeba. Avšak právě proto nelze z ujedná!,í. písemné for~~
souditi, že platnost dohody ze dne 19. července 1920 zavlsela od sepsa111
písemné smlouvy, třeba ve lormě spisu notářského, a ani z §u 884 obč.
zák. . e znění lIl. novely nic takového nevyplývá. Tu stanoví se pouze
'zákol,ná domněnka, že v případě výhrady určité formy pro smlouvu
strany před splněním této formy nechtějí býti vázány. Tato domněnka
\nůže býti zajisté vyvrácena důkazem, že strany předchozí ujednání
považovaly za závazné, a to platí i v tomto případě, kde bylu bezvadně zjištěno, že strany po dohodě ze dne 19. července 1920 ve smyslu
této dohody se o pozemky a také o část příslušenství rozdělily, jmenovitě že oba manželé úrodu v roce 1920 a 1921 z těch pozemků, které
jim dle úmluvy připadly, každý .zvlášť pro sebe sklízel a že si žalobkyně některé věci ke svému otci odvezla. Vše to nebylo by se stalo,
kdyby strany ujednání ze dne 19. července 1920 nebyly považovaly
za závazná. Tím je domněnka §u 884 obč. zák. vJvrácena. Poukaz na
ustanovení §u 936 obč. zák. není případným, neboť v tomto připadě
nejde o předběžnou smlouvu dle §u 936 obč. zák., nýbrž o závaznou
úmluvu ve smyslu §u 885 obč. zák. Poněvadž, jak prvým soudem zjištěno a i tub dovozeno, strany se dne 19. července 1920
způsobu
rozdělení rdajetku platně a závazně dohodly a žalovaný jest ochoten
tuto úmluvu ve všech bodech řádně splniti, není žalobkyně oprávněna
od této dohody jednostranně ustoupiti (§ 918 obč. zák.) a domáhati se
zrušení spoluvlastnictví k nemovitostem veřejnou dražbou, to tím méně,
když dohodou ze dne 19. července 1920 bylo právě rozdělení nemovitostí ujednáno způsobem určitým a jasným.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

o

Důvody:

Nelze při svědčiti dovolání, že dohoda ze dne 19. července 1920 má
pováhu směnné smlouvy mezi manžely o převod nemovitého majetku,
vyžadující ku své plJtnosti formu notářskéhospisu dle §u 1 zákona
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z roku 1871 čís. 76 ř. zák., poněvadž z jasného obsahu listiny jest ne. pochybným úmysl stran, rozděliti fysicky společné nemovité a movitt,
jmění, by upravili takto své rodinné a majetkové poměry před rozvodem od stolu a lože po rozumu §u 105 obč. zák. Že platnost takové
dohody mezi manželi o rozdělení společného majetku z důvodu nastávajícího rozvodu nebyla tu podmíněna formou notářského spisu, odů
vodnil již případně odvolací soud a lze k jeho důvodům odkázati. Z okolnosti, že strany do ujednání (punktací) nepojaly intabulační doložku,
nelze usuzovati na neplatnost ujednání, poněvadž při punktacích pravidelně strany předpokládají, že je nahradí řádně sepsanou smlouvou,
tedy dle potřeby formálně vyhovující i požadavku listiny vkladné. Z téhož důvodu nebylo ani v listině (punktacích) třeba uváděti dobu vzájemného plnění, přechodu držby nebo závazku ku placení dani a poplatků a pod. Že strany učinily podmínkou platnosti ujednání písemnou formu, zvláště formu notářského aktu, ani žalobkyně ve sporu
v prvé stolici neuvedla, nýbrž až v řízení opravném, a ku tvrzení takovému jako nepřípustné novotě nebylo lze hleděti (§§ 482, 504 odstavec
druhý, 513 c. ř. s.).
čís.

3404.

Zavázal-Ii se I{upitel prodateli zaplatiti bez výhrady náklady za opavývozního a dovozního povolení, za vyclení zboží a jeho dopravu,
nemůže svůj závazek činiti odvislým na vydání celní kvitance prodatelem. Ustanovení čl. 393 obeh. zák. nelze tu ani obdobně použiti. Povozník nemůže odepírati odesilateli plnění pro nedostatek průvodních
listin.
(Rozh. ze dne 16. ledna 1924, Rv I 1170/23.)
tření

žalobce, dodav žalovanému z ciziny zboží, domáhal se na něm náhrady nákladu na opatření vývozního a dovozního povolení a na vyclení a dopravu zboží. Pro c e sní s o ud p r v é s t o I i c e vyhověl
žalobě proti tomu, že žalobce vydá žalovanému celní kvitanci. O d v oI a c í s o u d k odvolání žalobce vyloučil jeho vzájemnou povinnost.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
i!ll

D

ů

vod y:

Odvolací soud posoudil věc po právní stránce správně. Lze stranou
ponechati, zda je prodatet p o v i n e n odevídati kupiteli zároveň se
zbožím nebo vůbec celní kvitanci v případě, že zboží, jako zde, pocházelo z cizíny a bylo při dodání do tuzemska "yeleno, pokud se týče opatřiti kupiteli na své útraty ověřený její opis. V žádném případě nebyl
žalovaný oprávněn proto, že se žalobce zdráhá této. domnělé povinnosti
vyhověti, odepříti mu zaplacení nákladů za opatření vývozního a dovozního povolení, za vyelení zboží a jeho dopravu, k jichž zaplacení se
bez výhrady zavázal a jichž výši také výslovně uznává. Že by měl takový
smluvní nárok, žalovaný sám netvrdí. Ze zákona jej vyvoditinemuže

a zejména neíze na tento případ obdobně použiti článku 393 obch. zák.,
jenž upravuje právní poměr docela jiný, totiž právní poměr mezi odesílatelem a povozníkem, kotvící ve smlouvě dopravní, dle něhož ostatně,
jak správně pfipomíná odvolací soud, odesílatel povozníkovi po případě
jen ručí za pokuty a újmy, kier.é ho pro nedostatek nebo nesprávnost
průvodních listin postihly a který nijak nestanoví, že by povozník mohl
na odesilateli vyd;:ní těchto listin vynutiti, anebo proto, že mu odevzdány nebyly, odepříti nějaké vlastní plnční, k němuž se vůči odesílateli zavázal. Dle toho učinil prvý soud placení zažalovaného peníze
neprávem závisiým na tom, že žalobce žalovanému odevzdá žádanou
celní kvitanci, pokud se týče ověřený její opis, a jest správným napadený rozsudek, jenž vyhověv v tomto směru odvolání žalobcovu, Onen
dodatek do rozsudkového výroku nepojal.
Čís.

3405.

Bylo-li narovnání smluveno pod podmínkou, že žalobce ustoupí od
žaloby, stačí i změna žaloby v tom smyslu, že se na místo plnění z pů
vodního důvodu žalobního žaluje na plnění ze závazku, převzatého
st)1írem.
(Rozh. ze dne 16. ledna 1924, Rv I 1172/23.)
Puvodní žalobou domáhali se žalobci na žalovaných vrácení pře
dem vyplacené kupní ceny 750.000 Kč za důl, z jehož kupu bylo po té
sešlo, a vymohli si k zajištění žalobního nároku prozatimná opatření.
Za sporu uzavřely strany smír, jímž se žalovaní zavázali zaplatiti žalobcttm 750.000 Kč pod podmínkou, že žalobci vezmou žalobu zpět a
že budou prozatimní opatření zrušena. Žalobu na zaplacení 750.0GO Kč
z důvodu závazku ze smíru o b a niž š í s o u d y zamítly, o cl vol a c í
s o ud z těchto d ů vod ů: Odvoláni přes výslovné ustanovení narovnad listiny ze dne 21. ledna 1921 dovozuje, že nebyl vznik závazku
žalované strany ku zaplacení 750.000 Kč podmíněn dřívějším zpdvzetím
žaloby a že úplně postačovalo, změniti pouze právní ::!ůvod původní žaloby z kondikce na narovnání. Naproti tomu procesní soud prvé stolice
na základě skutkového děje, v dotyčném ohledu dostatečné zjištěného,
jmenovitě té skutečnosti, že bylo úmyslem stran ve sporu, který v rodině strany žalované a příbuzných této rodiny působil veliké vzrušení,
spor ten za kažuou cenu ze světa sprovoditi, jakož i na základě znění
narovnaci listiny dospěl k úsudku, že vznik závazku strany žalované
byl podmíněn dřívějším zpětvzetím žaloby ze dne 13. října 1920 a zrušením prozatimních opatření. S tímto názorem souhlasí též odvolací soud,
nesdíleje názoru odvolání, že změna právníhO důvodu jest totéž, jako
zpětvzetí žaloby, proto, že při pouhé změně právního důvodu nejpodstatnější část žaloby, totiž věcný konečný návrh žalobní žádost ;.....
v platnosti zůstává a jmenovitě též prozatímní opatření nadále trvají.
Původní žalobní žádost bráti v úvahu neměl prvý soud příčiny, ježto
žalobci' 'své půvo'órií žalobní žác'.itítí změnili a vznesli žalobn! návrh

'"
výhradně

o smír opřen)T, na odsouzeni ku splnění platebních povinností
smírem převzatých.
Ne j vy Š š í s o u cl uznal dle žaloby.
o II v o ci y:
Souhlasiti je s odvolacím soudem v tom, že písemnou smlouvou ze
dne 21. ledna 1921 došlo mezi stranami k narovnání podle §u 1380 obč.
zák., záležejícímu v tom, že žalovaná strana uznala zažalovanou spornou
pohledávku za svůj dluh, žalující strana pak upustila částečně od úrokové pohledávky a povolila aspoň co do části platební lhůtu, vzdavši
se též nároku na náhradu útrat sporu vzniklých před narovnáním. Tímto
nově vzniklým smluvním nárokem z narovnání zanikl nárok, uplat~ěný
původní žalobou z jiného právního důvodu. Splnění, nikoli vznik závazku žalované strany k zaplacení částek, vytčených v listině, učiněn
byl závíslým na tom, že žalující strana ustoupí od této původní žaloby
a upustí od prozatimného opatření, jež vydobyla si k zajištění své pohledávky. Odvolací soud vychází z názoru, že žalující strana nedostála
svému závazku, a zamítl proto žalobu. Tento předpoklad odůvodnií
by jen zamítnutí žaloby pro tentokráte, ježto nebylo by ptíčiny odníti
žalující straně možnosT, domáhati se nároku, kdyby pozdějí dostála
své povinnosti. O tom však není třeba dále uvažovati, ježto názor odvolacího soudu není správným. Soud ten přejímá přesvědčení procesního
soudu, že šlo o vzájemná plnění z ruky do ruky. Tomuto požadavku co
do prozatimného opatření byla přizpůsobena žalobní prosba, dle níž
je žalovaná strana povinna plniti proti vzájemnému zrušení zmíněného
opatření, a nemůže proto žalující strana ani na základě rozsudku vymáhati plnění jinak, než když sama bude plniti z ruky do ruky (§ 25
odstavec druhý ex. ř.). Od původní žaloby ustoupila žalující strana
změnou právního i skutkového důvodu, a změnou žalobní prosby ve
smyslu narovnání ze dne 21. ledna 1921. Prohlášením, že opírá žalobu
na zaplacení částky, k níž uvolila se žalovaná strana, o narovnání, a
přizpůsobivši žalobní prosbu tomuto narovnání omezením úrokového
žalobního žádání a připojením podmínky vzájemného zrušení prozatimného opatřeni, vznesla žalující strana novou žalobu i na žalovaného
Josua I-I-a, proti němuž vedla dosud spor na základě původní žaloby,
a uplatnila proti němu nárok od původního zcela odlišný. K odstupu od
původní žaloby nebylo třeba, by žalující strana podala i na Josuu H-a
znova žalobu zvláštním žalobním spisem, nýbrž stačila k tomu změna
ialobního důvodu i žalobní prosby, jakož i podání zvláštní žaloby na
druhé dva žalované, čímž ve skutečnosti byl proti všem žalovaným
zaháj en nový spor, v němž o původní žalobě se více nejednalo, takže
bylo tím od ní upuštěno. Tím bylo vyhověno úmyslu stran, projevenému
narovnáním, neboť stranám nešlo o podání, jímž by žalující strana pro"
hlásila formálně odstup od žaloby, nýbrž dle zjištění odvolacího soudu
o to, by zprovozen byl ze světa spor, působící veliké vzrušení rodinám
žalovaného a jeho příbuzných. Toho bylo docíleno změnou žaloby, ježto
nemohlo býti dále jednáno o skutečnostech, projednávaných dosud na

základě

puvoclní žaloby. Odvolací soucl dospěl k jinému náhledu jen
důvody) vzájemně si odporujícími, ježto jednou dovozuje, že žalobní
prosba zůstala v platnosti, po druhé však připouští, že žalující strana
ji přes to zmenila. Co do tvrzené předčasnosti žaloby, je v první řadě

poukázati na to, že žalovaná strana neměla vůbec úmyslu, vyhověti
závazku, převzatému narovnáním, což vyplývá z toho, že proti novému
žalobnimu nároku vznesla mimo jeho předčasnost ještě i jiné námitky
popírající přímo tento nárok. Námitky ty byly již procesním soudem
právem vyvráceny a dovolací soud nepokládá za nutno k nim se znova
vrátiti a dovoditi jich bezdůvodnost. Avšak bez ohledu na tuto skuteč
nost pozbyla námitka předčasnosti své opravněnosti, jakmile žalobní
prosba byla přizpů20bena narovnání ze dne 21. ledna 1921 vytčením
vzájemného závazku (zrušení prozatimného opatření), a omezením co
do úroků. Zalovaná strana měla možnost odvrátiti od sebe následky
prohraného sporu, t. j. uznati ihned žalobní nárok, jakmile byl upraven
shodně se smlouvou, a požadovati náhradu útrat podle §u 45 c. ř. s.
Jen tím způsobem mohla pro sebe těžiti z počáteční předčasnosti žaloby. Zalovaná strana však pustila se dalšími námitkami ve spor, v němž
b)'lo zjištěno, že žalobní nárok je po právu.
čís.

3406.

, V řízení o žalobě, domáhající se dodržení smlouvy nájemní, neplatí
kratší lhůty §u 575, odstavec prvý c. ř. s., třebas bylo současně žalováno i na odevzdání předmětu nájmu.
(Rozh. ze dne 16. ledna 1\J24, R II 6/24.)
Rozsudek procesního soudu prvé stolice, jímž bylo vyhověno žalobě.
na dodržení nájemní smlouvy a odevzdání bytu, byl doručen žalovanému
dne 5. listopadu 1923. Odvolání žalovaného, dané na poštu dne 19.
listopadu 1923, o d vol a c í s o u d odmitl jako opozděné, maje za
to, že vzhledem k předpisu §u 575, odstavec prvý, c. ř. s. mělo býti
podáno ve lhůtě osmidenní.
N e j v y Š š í s o u d změnil napadené usnesení v ten rozum, že se
odvolání na soud přijímá.
Důvody:

Ole §u 575 odstavec prvý c. ř. s. činí lhůta k podání odvolání 8 dní
jen v řízení, upraveném v třetím oddílu šesté části civilního soudního
řádu, t. j. v řízení o námitkách proti výpovědi, o žalobách na vyklizení
a odevzdání pronajatého předmětu, pokud se týče v případech, kde je
žalováno, by nájemní smlouva byla prohlášena za z ruš e n o u nebo
z a n i k I o u, neboť i toto řízení jest »v tomto oddílu« upraveno. Na
jiné spory nájemné nebo pachtovné a zejména na rozepře, kde jde o dodržení takové smlouvy, tedy o to, zda smlouva byla platně a závazně
dojednána a zda tedy vůbec k místu přišla, se ·ustanovení §u 575 odsta-

vec prvý c. ř. s. nevztahuje. Nemění na tom ničeho, že se žalobní žádostí na dodržení smlouvy spojena byla žalobní žádost na odevzdání
najatého předmětu, již proto, že nejde tu o odevzdání po rozumu §u 567
c. ř. s. Odvoláni podané ve lhůtě 14denní jest tedy podáno zavčas; slušelo se je k soudu přijati a O něm, jako zavčas podaném, jednati.
čís.

3407.

I když jest při určitém druhu zboží (na př. přízi) obchodní zvyklostí
výměna uzávěrných listů, platí i ústně uzavřen" obchod, leda že smluvnki ujednali, že obchod jest dojednán teprve výměnou uzávěrných listů.

Čís.

3408.

Zaopatřovací požitky bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém (zákon ze dne 18. března 192t, čís. 130 sb. z. a n.).
Ten, kdo dovršil před 6. květnem 1921 čtyřicetiletou službu u majitele velkostatku, nabyl nároku na zaopatřovací požitky dle zákona čís.
sb. 130/1921, třebas mu byloodpočivné vyměřeno až po onom dni.
Tím, že zaměstnanec podal po vyhlášení zákona čís •. 130/21, ale před
tím, nežli zákon nabyl účinnosti, žádost, by dán byl do výslužby, ohlásil majiteli velkostatlm svůj nárok. Lhostejno, že zaměstnavatel vyřídil
jeho žádost teprve po 6. květnu 1921.
Stárek patří po případě do skupiny 4. zaměstnanců.

(Rozh. ze dne 22. ledna 1924, Rv I 615/23.)
(Rozh. ze dne 22. ledna 1924, Rv I 1018/23.)
Žalobu O zaplacení kupní ceny za dodanou přízi o b a niž š í
s o u d y zamítly.
N e j vy Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nížších soudu a vrátil
věc prvému soudu, by ji znovu projednal a rozhodl.

žalobě zaměstnancc ve mlýně žalovaného majitele velkostatku, by
mu byly vyměřeny zaopatřovací požitky dle 4. skupiny tabely k zákonu
ze dne 18. března 1921, čis. 130 sb. z. a ll. bylo vyhověno s o u d Y
vše c h tří s tol i c, N e j v y Š š í m . s o ude m z těchto

Důvody:
důvodů:

Oba nížší soudy vycházejí z právního názoru, že nedošlo k uskutečnění obchodu, poněvadž nebyly vyměněny závěrečné listy, jak dle
posudku znalců v obchodě přízí jest zvykem. Tomuto názoru nelze bez
výhrady přisvědčiti. Dle čl. 317 obeh. zák. není platnost obchodních
smluv podmíněna písemným sepsáním anebo jinakou formou, stačí tedy
úplně ujednání ústní, pokud strany neučinily dojednanost. anebo platnost smlouvy vůbec závislou na zachování určité formy na př. na výměně závěrečných listů. Co mezi žalobkyni a Hugonem L-em v zastoupení žalované bylo umluveno, rozsudky nižšich stolic přesně nezjišťuji,
a z předložené korespondence nedá se nikterak usouditi, že strany uči
nily podmínkou platnosti smlouvy výměnu závěrečných listů. Stačí poukázati k dopisu ze dne 19. srpna 1921, v němž sama žalovaná uvádí:
»...... glaube ieh, dass wir gar keinen Schlussbrief brauehen und
zwisehen uns eine mundliche Abmachung dieselbe OeHung hiilte wie
ein Schlussbrief.« Znalci ovšem potvrdili, že jest při obchodu přízí výměna závěrečných Íistů obvyklou. Tím není však ještě řečeno, že by bez
zachováni této zvyklosti smlouva byla neplatnou; vždyť dle čl. 1 obchodního zákona rozhodny jsou v prvé řadě předpisy obchodního zákona,
tedy i čl. 317, jenž přiznává platnost pouhým smlouvám bezformálním
a teprve potom mohou přijíti v úvahu obchodni zvyklosti. Jest tedy nutno zcela přesně a určitě zjistiti, co bylo v měsíci srpnu 1921 ujednáno
mezi stranou žalující a zástupcem žalované Hugonem L-em, byla-Ii
smlouva uzavřena s konečnou platností, zda byl k takovéto uzávěrce L.
oprávněn, či zda vyhradil schválení smlouvy své firmě pokud se týče
zda bylo smluveno, že smlouva má býti dojednanou teprve po výměně
závěrečn}Th listů.

i

Iii

VýtKy, činěné dovolatelem rozsudku oovolacího soudu, že vadně
posoudil věc po stránce právní a že vyčerpávajícím způsobem neuvážil
a neprozkoumal odvolacích vývodů týkajicích se těžiště celého sporu,
totiž otázky, zda v tomto případě lze vůbec na žalobce použiti zákona
zedne 18. března 1921, čís. 130 sb. z. a n., nejsou oprávněny. Hlavní
námitce dovolatelově, že žalobce nemůže se pro žalobní nárok dovolávati uvedeného zákona čís. sb. 130 z roku 1921, ježto v době počátku
účinnosti zákona, t. j. 6. května 1921 byl ještě v čin n é službě, nelze
přisvědčiti. Vždyť právě účelem tohoto zákona -< mimo jiné bylo
také, by byl umožněn odchod do výslužby zaměstnancům na velkém
majetku pozemkovém, kteří v době vyhlášení zákona měli již plný počet služebních let, avšak službu opustiti nemohli, poněvadž neměli zajištěné pense, a novým .zákonem měla jim býti právě zabezpečena existence po vstupu do výslužby. O žalobci není sporno, že v době účin
nosti zákona byl již přes 40 let zaměstnán na velkostatku žalovaného,
což patrno z pochvalného dekretu místodržitelství v Praze ze dne 9.
března 1918, jímž dostalo se mu veřejného uznání za nepřetržité, vÍCe
než 40leté věrné a uspokojivé zaměstnání ve službách velkého pozemkového majetku žalovaného, a dále svědčí tomu i dekret o jeho pensionování ze dne 23. října 1921. Žalobce, dovršiv před 6. květnem 1921
40letou službL' u žalovaného, vyhověl zákonné podmínce a nabyl dle
§u 1 odst. I. lit. b) zákona ze <ine 18. března 1921, čís. 130 sb. z. a n.
nároku na zaopatřovací požitky již před účinností zákona. Dle tohoto
ustanovení zákona třeba rozlišovati nabytí pouhého nároku na pensijní
požitky od skutečného přiznání požitků zaměstnavatelem, neboť zákor;

při nároku po rozumu §u 1 odSL,!. lit. b) nepoža(~ujc,by již před,6.
květnem 1921 zaměstnavatel zamestnancI defImhvne pnznal zaopatrovad požitky, ani, aby zaměslI:anec nároku nabyl jediné z právního jednáni se zaměstnavatelem. Prováděcí nařízení ze dne 13. května 1921,

čís. 189 sb. z. a n. vykládá v čl. I k §u 1 zákona v od~~. !V. lit...~), ~e takového nároku lze nabýti bud' podle zákona o penslJ1l1m pOj1stem (na
př. dle zákona čís. sb. 89 z roku 1920)',ncbo sm}ouvou, nebo podle
zvyklostí a konečně tím, že zaměstnanec pred 6. kvetnem 1?21 ~okonal
40letoll službu - a právě o takový případ v tomto sporu Jde. Zalobce
po vyhlášeni zákona čís. 130 z roku 1921, avš~k ještě pře~ jeho půs?b
ností podal 30. dubna 1921 žádost, aby byl dan do vysluzby, a ohlasll
takto žalovanému svůj nárok ve smyslu zákona včas, n~boť, jak z ~?
vodové zprávy sociálně-politického a zemědělského vyb~ru ltsk CIS.
1471 lze seznati, byla působnost zákona v §u 16 z toho duvod~ na,3?
.dnů odložena, by přesloužilí úředníci a zřízenci, dosud v člllne sluzbe
jsoucí, mohli ještě před účinností zákona vstoupiti do neakti~ního poměru. Nároku žalobcovu nemůže býti na úkor, že Jeho zamestnavatel
mu znemožnil, přestoupiti do neaktivního poměru před 6. kvě.t?em !~21
tím, že mu jeho žádost vyřídil teprve až 23. ~íjna 1921,a nemu";,e am z~
lovaný upirati nyní žalobci nárok na zaopatrovacl pozltky z duvodu, ze
ještě po 6. květnu 1921 byl žalobce u něho v činné služb~, neboť tak~
vým způsobem, zřejmě duchu zákona a úmyslu zákonodarcovu se pnčíchu, vyhnul by se prostě zaměstnavatel plnění povi.n~os~í, záko~en:
mu uložených, a připravil by, oprávněného. o, do?~o?lm zakona, Jlmz
jeho hospodářská existence mela mu byl! prave ~aJ1stena, pr? dobu, pro
něj nejnepříznivejši, kdy, vyčerpav 401etou ~lu~bou ~ve .~Ily ku. prospěchu zaměstnavatelovu, pozbyl pokročllosl! veku pre~azne zpuso~::
losti k samostatné výdělečné činnosti. Nelze též prehlednoul! a mzsl
soudy právem k tomu poukázaly, že žalovaný žalobcův nárok nazaopatřovací požitky zásadně uznal, když jeho žádostí dekretem z~ dne 23.
října 1921 vyhověl, přiznav mu je dle skup1l1y 2. po rozumu zako~a ČIS.
130 a prováděcího nařízení čís. 189 z roku 1921, a nelze souhlaSIl! s dovolacími vývody, pokud se snaží jasnému zněni dekretu dáti výklad o a
význam jiný. Bezdůvodnou jest též námítka předčasnosti žaloby zdu:
vodu že žalobce neohlásil žalovanému svého nároku podle ustanovem
§u 1 prováděcího nařízení čís. 189 z roku 1921, neboť dovolatel pře
hlíží, že předpis tento má zřejmě na mysli osoby, které při vydání ~á:
kona byly již v ueaktivním poměru, kdežto žalobce byl dosud ve sluzbe
ónné a nemělo ani praktického významu, aby doklady prokazoval okolnosti zaměstnavateli známé, a z listin, zaměstnavatelem samým vydaných; plynoucí. Zbývá ještě zabývati se otázkou, zda přísluší žalobci
zaopatřovací požitky dle skupiny 4. vysvětlivek k tabulce zaopatřova
cích požitků; tu bylo názor nižších soudů uznati správným. Při posuzováni zaměstnanecké činnosti žalobcovy ve službách velkostatku jest
dovolací soud vázán skutkovými zjištěními nižších soudů, jimž dovolání
ani nečiní výtek, že by se neshodovala se spisy, neuplatňujic vůbec dovolacího důvodu dle čís. 3 §u 503 c. ř. s., a nebylo lze ovšem ani přihlí
žeti k dovolacím vývodům, pokud od soudních zjištění se uchylrljí, ani

i

nepiípustnť brojí
městnancích skupiny 4.
(v opaku kll skupině 5.)

pro oceňování průvodů nižšími soudy. Při zanevyžaduje se nějaké odborné vzdělání školní
a postačují tu zvláštní odborné zkušenosti, zejména dlouholetou praxí nabyté, které zaměstnance kvalifikují výše než
průměrného mistra řemeslnického, činíce ho způsobilým k samostatnému obstarávání podniku při větší zodpovědnosti. Dle zjištění nižších
soudů bylo žalobcí. již roku 1902 svěřeno jako stárkovi samostatné vedení mlýna a mletí ve mlýně k velkostatku patřícím a obstarával veškeré s výrobou mouky i jiných mlynářských výrobků spojené úkony,
obsluhoval samostatně za vlastní zodpovědnosti mlýnské stroje, maje
k ruce jen dva pomocníky (tak zvané pěšáky), přijímal od zákazníků
obilí" a vydával jim mletí, čině o tom zápisy do knihy příruční, a byl
osobně za výrobu zodpovědným. Tuto samostatnou činnost žalobcovu
při vedení průmyslového podniku (mlýnu) za vlastní zodpovědnosti za
výrobu, hodnotily nižší soudy správně jako rovnocennou s činností vedoucího mistra řemeslnického a vším právem zařadily žalobce do skupiny 4. Snaží-li se dovolání snížiti jeho způsobilost a odbornou zkušenost, vybočuje z mezí skutkových zjištění nižších soudů, které také
správně posoudily i význam dohlédací činnosti správce velkostatku vc
mlýně, omezené jen na zájem obchodní.
pokud

čís.
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Zákon o ručení za škodu z provozu silostrojů (zákon ze dne 9. srpna
1908, čís. 162 ř. zák.).
Lhůty §u 6 zák. nevztahují se na nárok, uplatňovaný podle předpisů
občanského zákoníka (§ 8 zák.), nýbrž pouze na nároky dle §u 1, 2 a 3
poslední odstavec zákona.
Dle §u 8 zák. ručí majitel silostroje za zavinění osob, jichž používá
k provozu, bez ohledu na to, zda ho stihá nedopatření ve výběru čili nic.
(Rozh. ze dne 22. ledna 1924, Rv 1 1040/23.)
žalobce byl přejet automobilem žalovaného, jejž tehdy řídil šofér
Antonín K. Žalobě na majitele automobilu o náhradu škody o b a n I z s I
S o u d y vyhověly, o d vol a c í s o u d z těchto d ů vod ů: Nesprávné
posouzení právní shledává odvolatel v tom, že první soud míní, že žalobní nárok podle zákona automobilového není prekludován, poněvadž
žalovaný nedostal sice ve lhůtě čtyřnedělní zprávu o úrazu od žalobce,
že však zvěděl v téže lhůtě jiným způsobem o úrazu. Odvolatel dovozuje, že závěr ten byl by dle §u 6 autom. zák. odůvodněn jen tehda,
kdyby bylo prokázáno, že žalovaný zvěděl ve lhůtě čtyřnedělní jinou
cestou nejen o úrazu, nýbrž i o osobě po š k o z e n é ho; to však že
nebylo prokázáno. Nehledě k tomu, že dle doslovu poslední věty §u 6
autom. zák. stačí k vyloučení průpadu důkaz, že náhradou povinný zvě
děl ve lhůtě čtyřnedělní (čítané ode dne, kdy poškozený zvědělo osobě
náhradou povinného) jinou cestou o úr a z u (nehodě), je poukázati
k seznání svědka Antonína K-a, že žalovaný již asi týden po úrazu přišel
Civi'lní rozhodnuti VI.
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k svědkovi, že mu vytýkal, proč mu nic nehlásil, že ho huboval že se
ptal, jak o kdy se věc stala, při čemž se na jméno poškozeného 'neptal.
Z tO,ho nutno usuzovati, ~e žaI?~aný věděl již tehda, tedy asi již týden
po urazu, nejen o nehode - Jez byla oznámena na policejnim ředitel
siví hned 19, července 1920 - nýbrž i o osobě poškozeného neboť je
"a?rosto nemyslitelno a neu~ěřiteln?, že by se byl žalovan/ svého ři
dlce am nezeptal, kdo Je poskozeny, kdyby to byl již nevěděl. Avšak
?kolnos~ ta Je v tOI;,tO, případě vůbec nerozhodna. § 6 autom, zák. jedná
Jen o naroclch, oplraJlclch se o §§ 1, 2 a 3 p o s led n í o d s t a _
v e c a u tom. z á k, kdežto napadený rozsudek shledává. že nárok
žal~bní j,e dův?dem po pdv~ P?dle §u 8 autom, zák. a' podle předpisů
ob,:an:~e~o zakona. Prav?1 nahled odvolatelův, že propadná a promIcecI ,huta §u 6 autom. zak. Je pro uplatňování všech náhradních nároků na náhradu ško?y, ~působené jízdou automobilem, tedy i na pří
pady §u 8 autom. zak, Je mylný. Uplatňují-li se náhradní nároky ve
smy~lu, §~ 8 ~ák. autom, podle obecného práva občanského, neplatí
zvlastl1l predplsy §u 6 autom, zákona, nýbrž všeobecná ustanovení zákon~ obča~~kého, a předpis §u 8 autom. zák o ručení majitele silostroje z~ znze~ce; Do~lo~ §u 6 autom; zákom nepřipouští pochybnosti
o tO;" , ze Jak ctyrnedelm propadna Ihuta, tak 6měsíční lhůta promlčecí
plaŤ! t o II k o pro nároky, jež se uplatňují podle §§ 1, 2 a 3 poslední
úds,tavec autom, zákona. Tyto krátké lhůty odůvodněny jsou tím, že
v techto případe~h je břímě průvodní obráceno a že nemůže býti žád~no od za~ov~?eho" b'y .sn,:d tep:~e ,po :étech opatřoval si a prováděl
du~~z ~yVInUJICL ~Ť!ha-h vsak brIme pruvodní žalobce, odpadají tyto
zvlastm ohledy na zalovaného; propadná lhůta odpadá vůbec a pro promlčení platí předpis §u 1489 obč. zák, tedy tříletá lhůta promlčecí. To
vysvítá jasně z dějin vzniku §u 6 autom. zákona, zejména z parlamentárního projednávání v panské sněmovně, jejíž usnesení stalo se zákonem, Rovněž mylným je názor odvolatelův, že dle §u 8 autom, zák i tam,
kde se jedná o posouzení nároku na náhradu škody z úrazu automobIlem podle zákona občanského, ručí majitel automobilu za řidičovo zavinění jen do míry zavinění ve výběru. Podle §u 8 zák autom, ručí vlastník automobilu za zavinění osob, kterých užívá při provozu automobilu
pokud jde o jejich službu při tomto provozu, i tenkráte, když nárok poškozen~ho pos~zuje se podle práva občanského. Toto ručení je bezvýJImečne a nenI nIkterak obmezeno. Důvod tohoto ustanovení, jež je
výjimkou ze zásady, že za škodu bezprávně způsobenou ručí jen ten,
kdo ji přímo nebo nepřímo zavinil, hledati dlužno v úvaze, všeobecně
za správnou uznané, že při provozu nebezpečných podniků nésti má
nebezpečí ten, v jehož zájmu se provoz děje a že tedy také toho, kdo
používá vozidla tak nebezpečného, jako je automobil, má stihati větší
zodpovědnost. V §u 8 autom. zák. bylo zavedeno ručení za c i z í zavinění, za vinu pomocníkovu i tehda, když nárok poškozeného je posuzovati jinak dle zákona občanského. Když bylo právoplatným rozsudkem
trestního soudu, jímž je soudce civilní v mezích §u 268 c. ř. s. vázán,
prokázáno, že řidič žalovaného, Antonín K. svým z a v in ě ním, totiž

neopatrnou jízdou automobilu, patřícího žalovanému, přivodil těžké
zranění žalobcovo, a když je dále zjištěno, že stalo se tak při výkonu
služby pro žalovariého jako vlastníka silostroje, jsou již tím splněny
předpoklady pro ručení žalovaného za ono. prokázané zavinění řidičovo
a za škodu z toho vzešlou dle §u 8 zák. autom, Nebylo proto třeba, by
žalobce dokazoval kromě toho ještě nějaké vlastní subjektivní zavinění
žalovaného, zejména vinu ve výběru, jak míní odvolatel, a nebylo vůbec
Heba, zabývati se otázkou, zda je K. řidičem způsobilým čili nic.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Po stránce právního posouzeni věci shledává dovolací soud výklad
ustanovení §u 8 autom. zákona, jaký mu dává soud odvolací, správným.
Z doslovu tohoto zákonného ustanovení vysvítá, že zavedeno jest zde
ručení majitele automobilu za zavinění třetí osoby bez ohledu na to,
zda lze mu vyčítati vinu ve výběru čili nic. Soud odvolací správně uvedl,
proč zákonodárce u automobilů toto ručení za cizí zavinění pro majitele
automobilu ustanovil, a soud dovolací těmto vývodům soudu odvolacího plně se připojuje, Co dovolatel ohledně výkladu §u 8 automobilového zákona v dovolání uvádí, není způsobilým, aby jasné toto ustanovení o ručení majitele automobilu za zavinění šoféra (osoby třetí) vyvrátilo, Nárok žalobce opírá se o ustanovení §u 1325 a 1326 obč. zák.,
které sám automobilový zákon v §u 1 při poškození tělesném cituje, a
tvrzení dovolatelovo, že majitel automobilu ručí za škodu dle občanského
zákona jen tehdy, když ho stihá zavinění ve výběru ve smyslu §u 1315
obč. zák, nenalézá ve znění §u 8 automobilového zákona opory, Promlčení šestiměsíční a čtyřnedělní propadná Ihilta §u 6 zák. aut. vztahují
se jen na nároky, opírající se o § 1, 2 a 3 autom. zákona, nikoli však
pro nároky podle §u 8 tohoto zákona a jest proto nerozhodno, zda žalobce se svo.u žalobou, kdyby ji opíral o ustanovení §u 1, 2 a 3 aut.
zák., byl by vyloučen, neboť toto propadnutí a promlčení podle §u 6
autom, zák. jeho nároku, opírajícímu se o § 8 aut. zák, škoditi nemůže,
Není proto správným tvrzení dovolatelovo, že jako vlastník auta ručil
jen potud za vinu osoby. třetí, pokud proti němu nebyl nárok na náhradu
škody ve smyslu §u 6 aut. zák. promlčen, po tomto promlčení že však
ručí za třetí osobu jen potud, pokud mu obč. zák. v §u 1315 toto ručení
ukládá, neboť dle jasného doslovu §u 8 aut. zák. ručí dovolatel jako majitel auta za zavinění třetího až do promlčení tříletého, bez ohledu na to,
zdali ho stihá také vina na výběru čili níc.
čis.

3410.

Jde o obchod fixní, bylo-li smluveno složeni cizi valuty v určitý den
s tim, že by ten, pro něhož měla býti složena »jinak na ni nereflektoval«.
Lhostejno, že omyl, jenž způsobil opozděné složeni valuty, nezavinil
přúno skladatel.
(Rozh. ze dne 22. ledna 1924, Rv I 1046/23,)
6'
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žalovaná agrární banka československá koupila dne 24. října 1920
oJ žalující bankovní společnosti 2,000.000 Krak. za 411.522 Kč 64 h
s výhradou, že valuta bude složena u vídeňské filiálky živnostenské
banky nejpozději do 29. října 1920 s tím, že by žalovaná jinak na ni ne:eflektovala. Koupených 2,000.000 Krak. bylo sice dne 29. října 1920
na ujednaném místě uloženo, ale omylem pro Moravskou agrární banku.
žalovaná pro nedodání včas obchod stornovala. žaloba na zaplacení
411.522 Kč 64 h byla zamítnuta s o u d Y vše c h tří s tol i c, Ne jv y Š š í 111 S o II dem z těchto
vod ů:
Odvolací soud, převzav zjištční soudu procesního, dospěl z nich ke
skutkovému závěru, že žalovaná banka smlouvou ze dne 24. října 1920
koupila prostřednictvím Rudolfa T -a od žalující firmy 2,000.000 Krak.
za 411.522 Kč 64 h (a 997 Kč 36 h) s výhradou, že valuta složena bude
pro žalovanou banku firmou K. ve Vídni u živnostenské banky, filiálky
ve Vídní nejpozději do 29. října 1920, je ž to by j i n a k žalovan á n a n i n e r e f I e k t o val a, kdežto protihodnota měla býti
dle dalšího ujednání ze dne 25. října 1920 žalovanou bankou složena teprve tehdy, až obdrží zprávu o složení korun rakouských. Správným
jest právní názor odvolacího soudu, že výhradu složení ukoupené valuty dnem 29. října 1920 se sankcí »ž e b y ž a lov a n á j i n a k n a
ni n e r e f I e k t o val a« pokládati jest za podstatnou podmínku
smlouvy v ten rozum, že pozdější plnění nemá býti pokládáno za splnění
smlouvy, že tedy jde o obchod fixní ve smyslu čl. 357 ob ch. zák. Bylo
také zjištěno, že stanovení konečného dne splatnosti s řečeným účinkem
nebylo nikterak nahodilým, nýbrž že základem jeho byl závazek žalo-o
vané banky, by svému komitentu do téhož dne s týmž účinkem valutu
onu ve Vídni opatřila, což právě nasvědčuje tomu, že vůle žalované
strany nesla se k tomu, že jen včasné plněni pokládati jest za splnění
smlouvy. Nesporno jest, že firma K. sice ony 2,000.000 Krak. dne 29.
října 1920 u živnostenské banky filiálky ve Vídni složila, ne však pro
žalovanou, nýbrž omylem pro Moravskou agrární banku, a že teprve
dne 6. listopadu 1920 omyl tento byl napraven, o čemž žalovaná teprve dopisem ze dne 10. listopadu 1920 byla zpravena. Nebylo tudíž
vyhověno podstatné podmínce včasného plnění, neboť 2,000.000 Krak.
dne 29. října 1920 pro žalo van o u u živnostenské banky filiálky
ve Vídni složeny nebyly, takže jimi toho dne disponovati nemohla. Nerozhodno jest, že omyl onen nezavinila přímo žalobkyně, nýbrž firma
K. & Co., neboť zodpovědnost spadá i v tom případě na žalobkyni, jež
oproti žalované vzala na se závazek, že zmíněná částka včas bude
složena.
čís. 3411.
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Vráceni služného, jež prý neprávem vyplatil svému úředníku
se stát domáhati na soudě.
..
'

nemůže

žalovaný byl poštovním komisařem a bylo mu dne I. července 1922
vyplaceno měsíční služné. žalovaný přijal místo u zemské správní komise, což oznámil dne 7. července 19'22 ředitelství pošt a telegrafů, a,
když byla jeho žádost o poskytnutí dovolené zamítnuta, vzdal se svého
dosavadníhc místa u pošty. žalobu státu na vrácení služného za měsíc
červenc·c pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e zamítl, o d vol a c í
s o u d jí vyhově!.
N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů i s před
chozím řízením a odmítl žalobu.
Důvody:

zalovaný uplatňuje v dovolání kromě dovolacích důvodů čís. 3 a 4
§u 503 c. ř. S. též dovolací důvod čís. 1 §u 503 C. ř. S. a tento dovolací
důvod jest dán, třebaže v jiném směru, než jak míní dovolate!. Zmateč
nost podle §u 477 čís. 6 C. ř. S. neprávem spatřuje dovolatel v tom, že
odvolací soud řešil i otázku, zdali žalovaný opustil svémocně službu
u ředitelství pošt a telegrafů, o čemž prý jedině rozhodovati přísluší
disciplinární komisi, ale zmatečností právě uvedenou, že totiž bylo rozhodnuto o věci na pořad práva nepatřící, napadený rozsudek přes to
trpí, což vidno z tohoto. Státní pokladna domáhá se v tomto sporu na
žalovaném vrácení služného za měsíc červenec 1922, které mu na prvního
toho měsíce vyplatila, z důvodu, že prý služné žalovanému nepříslušelo,
ježto byl tehdy již ve službách zemského správního výboru v Praze a též
od něho služné za měsíc červenec 1922 obdrže!. žalovaný naproti tomu
tvrdí, že přijal služné od státní pokladny právem, ježto prý byl v den
výplaty ještě ve státní službě a služné 111U proto náleželo. Jak vidno, jedná
se v tomto sporu o pohledávku státu proti jeho úředníku ze služebního
poměru a jde ve sporu o to, zdali vyplacené služné příjemci příslušelo
čí nikoli. Podle dvorního dekretu ze dne 16. srpna 1841 čís. 555 sb. z. S.
jest o pohledávkách státu proti jeho úředníkům a sluhům a na vzájem,
jsou-li odvozovány ze služebního poměru, rozhodovati cestou správní. Dle
řečeného je sporný nárok pohledávkou státu proti jeho úředníku ze služebního poměru a je tudíž ohledně něho pořad práva vyloučen (Pražák:
spory O příslušnost l. str. 170). Trpí tedy rozsudky nižších soudů i s před
chozím řízením zmatečnosti podle §u 477 čÍs. 6 C. ř. S. a bylo proto na
dovolání se usnésti, jak se stalo.
čís.

3412.

Pokud dlužno v žalobě rozlišiti vindikovanévěci.
Vyplývá-Ii ze skutkové podstaty protiprávního jednání závazek solidárni, není třeba, by žalobce solidárnost blíže odůvodňoval.
Alternativní zmocněni možno učiniti pouze za řízeni v prvé stolici.

(Rozh. ze dne 22. ledna 1924, Rv I 1409/23.)
(Rozh. ze dne 22. ledna 1924, Rv I 1490/23.)

Žalobkyně měla v komoře v domě žalovaných uloženu výbavu. Tvrdíc,
že žalovaní, otevřevše si komoru paklíčem, odnesli a přivlastnili si kusy
šatstva a prádla, domáhala se zalobou, by byli uznáni rukou společnou
a nerozdilnou povinnými, vydati jí části šatstva a prádla, v žalobě jednotlivě uvedené. Pro c e sní s o ud p r v é s t o I i c e uznal dle žaloby,
o d vol a c í s o u d k odvoláni žalovaných vyloučil jich s o I i d á r n í
závazek. Ne j v y Š š i s o u d nevyhověl dovolání žalovaných, k dovolání
žalobkyně obnovil v otázce solidárniho závazku rozsudek prvého soudu
a nevyhověl návrhu žalobkyně, aby rozsudek soudu prvni stolice doplněn
byl v ten rozum, že se žalovaní mohou placením 5.000 Kč sprostiti rozsudečného plnění co do hlavní věci jim uloženého. V otázkách, o něž tu
jde, uvedl v

důvodech:

K d o vol á níž a lov a n Ý c h: Po stránce právního posouzení vytýká se především, že žaloba nevyhovuje předpisu §u 370 obč. zák., ježto
vindikovaných předmětů neidentifikuje vytčením znaků, dle nichž mohou
býti od jiných rozlišeny; soud odvolací nesprávně prý odmítá tuto námitku jakožto nepřípustnou novotu, tou výtka tato prý není, ježto' jde
o otázku právntho posouzení, již musí soud, rozhoduje o oprávněnosti
nároku, sám bez podnětu stran zkoumati. Názoru tomuto lze sice v zásadě přisvědčiti, přes to však soud odvolací výtlm tuto právem odmítl,
neboť předpis §u 370 obč. zák. nelze vykládati v přísném doktrinářském
smyslu, totiž v ten rozum, že jest bez výhrady a za všech okolnosti' třeba
tak zevrubného popisu věci vin di kovaných, aby od ostatních mohly býti
rozlišeny. Zajisté požadavek této identifikace řídí se nejenom povahou
věci, nýbrž i povahou případu. Souhlasiti jest s odvolacím soudem,
že některé věci, zejména předměty druhové, k nimž zajisté náleží též
prádlo, nelze tak zevrubně odlišiti od druhých; v tomto případě jde
však o věci, jež oběma stranám jsou známy, neboť dle zjištění nižších
soudů dostala žalobkyně prádlo, jehož vydání se na žalovaných domáhá, právě od nich darem, takže žádná ze stran - a jen o ty jde nemůže býti v pochybnosti, o které věci od nich snadno rozlišitelné se
jednati může. V tomto smyslu má odvolací soud dále pravdu, míně, že
tato námitka měla býti učiněna již ve stolici první, neboť nenamítali-li .
žalovaní tehdy co do nedostatečné identifikace ničeho, dali tím na jevo,
že jest jim povědomo, které určité věci žalobkyně vlastnickou žalobou
na nich požaduje, a že přesnějšího popisu třeba není.
K d o vol á níž a lob k y ně: Dovolání žalobkyně brojí proti rozsudku dovolacími důvody §u 503 čís. 3 a 4 c. ř. s. jen v tom směru, že
byl v rozsudku prvého soudu vyloučen závazek solidární nejen co do
rozsudečného plnění, nýbrž i co do útrat sponl. Dovolací důvod čís. 3
§u 503 c. ř. s. splývá v jedno s dovolacim důvodem druhým; neboť
nejde o protispisovost rozsudku v určitém skutkovém předpokladu, pro
rozhodnutí důležitém, n)rbrž jen o procesně mylné právní odůvodnění)
záležející v tom, že solidární závazek nebyl ve sporu náležitě uplatněn.
Dovolání jest oprávněno. Plnění solidární bylo v žalobním návrhu výslovně žádáno a bylo již dle právní povahy skutkové podstaty sporu

o tom Llvažovatí) zda žalobní návrh jest i v tomto vzhledě o~ľávn~n;
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tet,o ~ecl vsak \ y
plývá ze skutkové podstaty jasne, ze Jde o pInem neddne (§ 890, 891
obč. zák.), takže závazek solidární jest odůvod~ě~ nejen co__ do hla':.n~
věci, nýbrž i co do útrat (§ 46 c. ř. s.). Dovolam b~lo _t~dIZ .v~~ovelI
ve smýslu dovolacího návrhu a to nejen co do hlavm veCI, nyblz I co
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čís.

3413.

Pověřilo-Ii představenstvo družstva v mezích stanov jeho zřízence
vedením obchodu neplatí pro jeho zastupitelské oprávnění předpisy
stanov o tom kte~ak jest družstvo svými representanty na venek zastupováno, nýbrŽ obsah a rozsah zastupit~lského op!áv,nění řídl se ustanoveními obchodniho zákona o obchodmclt zmocnenclclt.
(Rozh. ze dne 22. ledna 1924, Rv I 1513/23.)
Žalující firma dodala žalovanému družstvu zbo}í a domáhala se ~a~
placeni kupní ceny. Žalované družstvo namítlo,. z~ smlouvu o . doda~1
uzavřel se žalobkyní- Jaroslav F. svým vlastním J1nenem a mkohv ]menem družstva. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e uznal dle žaloby,
o d vol a c í s o u d rozsudek potvrdil.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
D

ů

vod y:

Jest pravda, že podle §u 11 odstavec čtvdý. stanov _žal?vaného družstva zastupuje družstvo na venek a podpiSUje za n~ t:redstav~nst~?,
sestávající dle §u 10 stanov z předsedy a dvou členu, ze podpIS deJe
se tak, že pod firmou družstva podepíší dva členové předsta;enstva
vlastní rukou svá jména, a že také k jinakému zastupování ,d:uz~tva.J:
potřeb i součinnosti dvou členů představenstva. Ale dovolam prehhzl,

8M

že tato ustanoveni platí pro členy představenstva, tedy pro zástupce
(representanty) družstva, nikoli též pro jeho z ř i z e n c e, jichž před
stavenstvo dle §u II odstavec třeli stanov používá při vedení běžné
správy a kteří legitimují se dle téhož paragrafu plnou mocí představen
stvem vydanou. Zjištěno jest, že Jaroslav f., třebaže byl zároveň čle-·
nem představenstva, byl ustanoven jednatelem, tedy, jak zcela správně
rozpoznaly nižší soudy, obchodním zmocněncem žalovaného družstva
podle čl. 47 obch. zák. pokud se týče §u 1029 obč. zák. Jako takový
byl oprávněn v mezích tohoto zmocnění žalované družstvo přímo
zavazovati. Žalované družstvo ostatně v prvé stolici ani netvrdilo, že
Jaroslav f. nebyl oprávněn družstvo zastupovati a že snad proto sporný
obchod družstva se netýkal, nýbrž stálo na tom, že Jaroslav f. tento
obchod neujednal jménem družstva, nýbrž že tak učinil jménem vlast-_
nim, že tedy mouku nekoupil pro družstvo, nýbrž pro sebe, čimž se žalované družstvo· nemusilo ani hájiti, pak-li, jak nyní tvrdí, Jaroslav f.
jejím zmocněncem nebyl. Důkaz o tom, že Jaroslav f. spornou mouku
nekoupil pro družstvo, nýbrž pro sebe, se žalovanému družstvu ovšem
nezdařil, a bylo piloto rozhodnuto správně, že ji žalované družstvo musí
zaplatiti.
čís.

3414.

Ten, kdo dal zápůjčku ku zřízení herny, věda, že se v ní mají hráti
zakázané hry, nemůže se domáhati jejího vrácení, třebaže pak ku zří
zení herny nedošlo.
(Rozh. ze dne 22. ledna 1924,Rv I 83/24.)
Proli směnečnému platebnímu příkazu namítla dlužnice, že peníze,
k jichž krytí byla směnka vystavena, byly zapůjčeny ku zřízení herny,
v níž měly býti hrány zakázané hry. O b a niž š í s o u d y ponechaly
smčnečný platební příkaz v platnosti, o d vol a c í s o u d z těchto
d ů vod ů: Žalovaná namítala proti platebnímu příkazu, že směnečný
peníz byl dán jako zápůjčka k zakázané hře. Námitku tu rozvedla však
v ten rozum, že její synovec Pavel K chtěl zříditi hernu, a že mu žalobce
oněch 50.000 Kč zapůjčil za tímto účelem. Dle toho nezapůjčil žalobce
Pavlu K-ovi peníze za tím účelem, by hrál zakázanou hru. Dle §u 522
tr. zák. dopustí se sice i ten, kdo ve svém bytě dovolí hraní zakázané
hry, téhož přestupku jako hráč. Avšak § 1174/2 obč. zák. omezuje nepřípustnost žádosti o vrácení páuze na takové zápůjčky, které byly dány
ku provozování zakázané hry. Námitka jest však i dle prvé věty §u 1174
obč. zák. neodůvodněná, poněvadž žalobce Pavlu K-ovi peníze nedal
ku zřízení herny, nýbrž mu je pouze zapůjčil. Smlouvou o zápůjčku zavázal se Pavel K pouze k tomu, že žalobci zapůjčené peníze vrátí,
nikoli však k tomu, že zřfdí hernu. Pavel K. musil dle ujednání ze dne
10. ledna 1920 vrátiti oněch 50.000 Kč i tehdy, kdyby z jakéhokoliv
důvodu ku zřízení herny nedošlo. Pavel K pfedsevzal také dle před
nesu obou stran pouze práce přípravné a ku zřízení herny nedošlo. Zalovaná se také za zřízení herny nezaručila, nýbrž pouze za to, že Pavel

K. č-ástku jemu zapůjčenou" které chtěl použíti ku zřízení herny, vrátí.
Ve vrácení zápújčky však nelze spatřovati nic nedovoleného. žalovaná
uvedla v námitkách dále, že žalobce žádal na ní ku krytí zápůjčky
akcept a zastavení jejího dědictví ~o její I;,atce. ~ toho Fly~e, že ž~
lobce dal zápůjčku pouze z toho duvodu, ze mu zalovana davala zaJIštěni a že neměl k tomu zvláštni důvěry, že se Pavlu K-ovi podaří zhditi hernu a zaplatiti zápůjčku z jejího výtěžku.
N e j v y Š š í So u cl zrušil směnečný plateb ni příkaz.
Důvody:

Poslední věta §u 1174 obč. z~k. vylučuje žalovateln~st zápůjček
daných za účelem zakázané hry. Ucelem. toh?to u~~an?ve~1 byl? podle
motivů k třetí novele použití všech prostredku k shzel1l nahodnych her,
a je předpis ten vztahovati nejen z~ zápůjčk~, dané přímo h~áči ~ zakázané hře, nýbrž i na všecky zápujčky ~a~~. proto, ?y .zaka~ana h!,a
byla umožněna. Nežalovatelná Je proto 1 zapuJcka, dana vedome na znzeniherny, v níž mají býti hrány zakázané hry, neboť úmysl zapůjči
telův nesl se k tomu, by zápůjčkou umožnil zakáz:lnou hru, čímž splněna
je náležitost poslední věty §u 1174 obč. zák. Nezáleží na zjištění soudu
p"rvní stolice, dle něhož vypůjčitel Pavel K. ubezpečil žalobce, že herna
bude trpěna úřady, t. j. mlčky dovolena. Tato poslední skutečnost ne. byla sama pro sebe prokázána a mohl žalobce právem předpokládati,
že účelem tohoto nesprávného tvrzení K-ova bylo, pohnouh ho k poskytnutí zápůjčky. Měl se proto sám přesvědčiti, zda tvrzení to odpovídá pravdě. Odvolací soud posoudil věc nesprávně po právní stránce.
Žalovaná, jež přistoupila k dluhu K-ovu jako spoludlužnice podle
§u 1406 obč. zák., může podle §u 1407 užíti všech námitek, příslušev
ších původnímu dlužníku proti věřiteli. Podle čl. 82 směn. řádu není
námitkám těm na překážku ani směnečná forma dluhu, ježto jde o přímé
smluvní strany. Zjištěno bylo, že žalobce zapů,ičil, dlužníku K-ovi peníze k zřízení herny, ač věděl, že mají se v herně té hráti zakázané hry.
Tím splněna je náležitost §u 1174 posl. věty obč. zák. Nezáleží na tom,
že nedošlo k zřízení herny pro bdělost úřadů, a že vrácení zápůjčky
není nedovoleno, nýbrž postačí úplně ustanovení zákona, že zápůjčka,
daná za účelem zakázané hry, není žalovatelná. Bylo proto zrušiti smě
nečný příkaz platebnl, nařizující zaplacení této zápůjčky, a není proto
třeba jednati o dalším důvodu dovolacím.
čís.

3415.

Narození P. Marie (8. zál'í) jest dnem svátečním.
(Rozh. ze dne 22. ledna 1924, R II 496/23.)
Usnesení, povolující zajišťovací exekuci zabavením a uschováním
dlužníkových movitostí, bylo dlužníku doručeno dne 31. srpna 1923.
Jeho rekurs. podaný na poštu dne 10. září 1.923, odmítl rek u r sní

90

s O u d pro opozděnost. N e j v y Š š í s o u d zrušil napadené usnesení
a ulož·jl rekursnÍmu soudu, by vyřídil rekurs, nehledě k důvodu, pro
který jej odmitl.
Důvody:

Usnesení ze dné 23. srpna 1923, jímž byla povolena zajišťovací
exekuce zabavením a uschováním dlužníkových movitostí, bylo dlužníkovi dor~čeno dne 31. srpna 192,3. Osmidenní lhůta k rekursu (§§ 65,
~02 .~~. L) byla by se te.dy ovsem končila 8. září 1923. Ježto však
o. zan 1923 bylo Narozeni P. Mane, kterýžto den dle dosud nezrušeného ustanovení §u 44 jedno ř. platí za svátek ve smyslu §u 221 C. ř. S.
a 9. září 1923 byla neděle, byl dle §§ 126 odstavec druhý C. ř. s. ;
78, 402 ex. ř. posledním dnem lhůty 10. září 1923. Toho dne však byl
rekurs podán. Neprávem odmítl jej rekurs ní soud jako opozděný.
čis.

3416.

Za opatrovnici dědice nelze stanoviti notářovu choť, třebas pozů
stalost projednával notářův substitut.

(Rozh. ze dne 22. ledna 1924, R II 1/24.)

II

Pozústalost po Františce R-ové v P. projednával notář B. ze Z. jakožto substitut P-ského notáře L-a. P o z ů s t a los t n í s o u d určil
opatrovnicí nezvěstného dědice manželku notáře L-a.
Rek u r sní
s 00 II d usnesení zru.šil -a vrátil věc prvému soudu k 'novému jednání.
O u vod y: Soudce Je vyloučen z vykonávání soudcovského úřadu vobčanských věcech právních, v nichž vystupuje jako strana jeho manželka
(§ 20 čís. 2 j. n.). Dle soudní praxe platí týž důvod vylučovací, týká-li
se poměr příbuzenství nebo švakrovství i jen zmocněnce stran. Byla-li
tedy v tomto případě manželka soudního komisaře povolána k úřadu
opatrovnickému, je tím zákaz §u 20 j. n. porušen (důvod zmatečnosti).
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

D ú vod y:
Dle předpisu čl. IX. zákona ze dne 1. dubna 1921, čís. 161 sb. z. a
n. přisluší provésti pozůstalost notáři v P. jako soudnímu komisaři a
nikoli, jak stěžovatelé mylně se domnívají notářství v P., jak soud prve
stolice patrně omylem napsal. Z toho plyne, že k projednání pozůsta
losti po Františce R-ové v P. dne 14. Července 1923 zemřelé povolán
Lyl jedině notář 1.. v P. Dle §u 123 not.. řádu má notářův substitut na
11 ístě notáře všecky jeho úkony předsevzíti, a jeho jednací rejstříky a
,áznamy dále vésti. Z toho plyne, že notářův substitut, i když samostatně vede notářovu agendu, tohoto representuje a že úkony notář
ského substituta považovati jest za úkony notáře samého. V důsledcích
toho přes to, že pozůstalost po Františce R-ové neprojednal notář 1..
osobně, nýbrž jeho substitut notář B. ze Z., neměla choť notáře L-a

opatrovnicí nez!. syna zústaviteJčina syna Jaroslava R-z,. bý'ti ustanovená a s ní pozůstalost substitutem notáře ,L-a býti projedná~1a. Kdy~
se tak stalo,· byl tím předpis §u 20 j. n. poruscn a so;,d r,~kur~m spr~vne
pro tuto vadu usnesení okresního soudu v P. Jakoz 1 nzem mu predcházcjíci zrušil a soudu prvé stolice nové projednání pozůstalosti nařídil.

čís.

3417.

Ustanovení §u 6 zák. o obchodech splátkových ze dne 27. dubna
1896, čís. 70 ř. zák. nelze použiti, bydlí-Ii kupitel na Slovensku (v Podkarpatské Rusi).
(Rozh. ze dne 22. ledna 1924, R II 17/24.)
Žalobce prodal žalovanému, bydlícímu v Trstené na Slovensku, na
splátky stroje, a, ježto žalovaný splátek nedodržel, domáhal se vrácení
strojltžalobou, zadanou u okresního soudu v Přerově, jemuž se byl žalovaný dle splátkového listu podrobíl. Pro c e, s ~ í. s o udp r v ~
s tol i c e vyhověl žalobě rozsudkem pro zmeska11l.
O d vol a c 1
s o u á zrušil napadený rozsudek i s předchozím řízením a odmítl žaJobu pro nepříslušnost soudu vzhledem k ustanovení §u 6 zákona o obchodech splátkových.
Ne j v y Š š í s o u d zrušil usnesení odvolacího soudu a uložil mu,
by, nehledě k domnělé nepříslušností, odvolání ve věci vyřídíl.
o

Ll V

n

l~

y:

Názor odvolacího soudu, že rozsudek prvního soudu je zmatečný,
protože byl vynesen soudem, který ani výslovnou dohodou siran se nemohl státi pro tuto rozepři příslušným (§ 477 čís. 3 C. ř. s.), není správný. Jde sice o splátkový obchod po rozumu zákona ze dne 27. dubna
1896, čÍs. 70 ř. zák. a podle §u 6 tohoto zákona nemá pro žaloby proti
kupiieli u splátkového obchodu místa .sudiště smlouvy a jest dobrovolné podrobení se kupítele jinému soudu nezávazné, avšak toto ustanovení platí podle téhož§u, má-li kupitel bydliště v obvodu platnosti
zákona o splátkových obchodech a neplatí dle §u 10 téhož zákona, je-li
splátkový obchod na straně kupitelově obchodem ve smyslu obchod,lÍho zákona. žalovaná strana má bydliště v Trstené na Slovensku, tedy
mimo obvod platnosti zákona ze dne 27. dubna 1896, čís. 79 ř. zák.,
neboť tento zákon, plativší pro království a země na říšské radě zastoupené, platí nyní pro Čechy, Moravu, Slezsko a území k těmto zemím dle
mírových smluv přivtělená, nikoli však pro Slovensko. Nelze tudíž ustanovení §u 6 zákona o splátkových obchodech již z tohoto důvodu na
spor, o který jde, použiti.
čís. 3418.
Pachatelé, zúčastuivší se pleněni každý na svůj vlastni vrub, neručí
solidárně za spáchanou škodu.
.
(Rozh. ze dne 22. ledna 1924,Rv II 591/23.)

žalobkyně domáhala se žalobou, by žalovaní byli rukou společnou
a nedílnou uznáni povinnými, nahraditi jí škodu, již jí způsobili vypleněním obchodu. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e uznal jednoho
k"ždého žalovaného povinným, nahraditi žalobkyni škodu, jež jí byla
Zpllsobena zjištěnou krádeži (podílnictvím na krádeži) toho kterého žalovaného. O d vol a c í s o u d k odvolání žalobkyně rozsudek potvrdil.
N e j v y Š š í s o LI d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Oovolatelka uplatňuje jako dovolací důvod nesprávné právní posouzení věci dle §u 503 čís. 4 c. ř. s., leč neprávem. Soud odvolací
v souhlasu s prvým soudem dospěl na základě obsahu trestních spisů
ke skutkovému a právnímu závěru, že žalovaní nejednali ani společně,
ani ve společném zlém úmyslu, nýbrž že každý z nich jednal na vlastní
vrub. Tím je však odňat právní podklad pro s o I i d á r n í ručení všech
žalovaných za veš ker u škodu žalobkyni rabováním jejího obchodu
při shluku davu povstalou. Ustanovení §§ 1301 a 1302 obč. zák. před
pisuje totiž solidární ručení několika pachatelů jenom tehdy, když způ
sobili škodu s p o leč n ě, ať přímo, ať nepřímo, a to buď ú mys I n ě,
nebo když Se n e d á z j i s ti t i, j a k Ý pod í I na škodě každý z nich
měl. Pachatelé musí tedy především jednati s p o leč n ě ve smyslu
§u 1301 obč. zák., tedy ve společném srozumění buď ú mys I n ě, t. j.
s vědomím a vůlí (§§ 1, 5 tr. zák.) v tom směru, by škoda povstala
v rozměrech skutečně nastalých, neb aspoň s vědomím, že škoda taková
následkem jich společného, úmyslného, bezprávného činu povstati mů
že, buď jen k u I P o sně, však tím způsobem, že není jisto, která škoda,
kterým činem toho neb onoho společníka vznikla. Podle zjištění nižších
soudů nejde při žalovaných vůbec o s p o leč n Ý bezprávný čin ve
smyslu §§ 1301 a 1302 obč. zák., čímž solidární jich ručení za veškerou
škodu je vyloučeno. Tím vyloučen úmyslný čin v širším shora uvedeném smyslu společného konání a jsou proto žalovaní právi jen z a
tuš k o d u, kterou každý sám n a s v ů j v rub, třeba úmyslně, způ
sobil. Srv. Stubenrauch Kom. z. AbGB. 1903, str. 654 ad B, Ehrenzweig,
System d. ost. allg. Privatr. 1920, II. svazek, str. 92, čís. 3 a), Mayr,
Lehrbuch des b. R. 1923, II. svazek, lil. kniha, str. 92, 93, § 328. Citované dovolatelkou místo v Randově náhradě škody 1891, str. 16, nejedná o s o I i d á r ním závazku, nýbrž o příčinné souvislosti.
čís.

3419.

Stač! taková vědomost o osobě škůdce, by poškozený mohl proti ně
mu vznesti a podle §u 178 c. ř. s. odůvodniti své náhradní nároky. .
Vyhradil-li si poškozený v žalobě, uplatňující některé nároky na náhradu škody, uplatniti ostatní nárOky později, musí i dhledně těchto podati žalobu ve lhůtě §u 1478, 1489 obč. zák.
Ustanovení §u 1472 obč. zák. platí při řádné promlčecí lhůtě, nikoliv
při lhůtách kratších (§ 1480, 1487, 1489 obč.zák.).

Neodevzdaná, pozůstalost nenáleží k osobám, uvedeným v §u 1472
zák.
(Rozll. ze cine 22. ledna 1924, Rv II 597/23.)

ohč.

Dne 27. srpna 1919 srazil se .manžel žalobkyně, jeda na voze, s motorovým vozem pouliční dráhy žalované obce, byl těžce poraněn a za
několik dní zemřel. žalobou ze dne 9. října 1919 domáhala se žalobkyně na žalované obcí placení měsíční renty a náhrady výdajů pohřeb
ních. žalobní nárok byl uznán co do důvodu z polovice po právu, v poslední stolici rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 19. prosince 1922.
žalobou ze dne 14. února 1923 žalobkyně, poukazujíc k tomu, že si
v onolí, sporu vyhradila nárok na náhradu škody za zničení vozu a
z poranění koně při onol11 úrazu, domáhala se na žalované obci náhrady
polovice hodnoty vozu a koně. O b a níž š í s o u d y žalobu zamítly,
~ d vol a c í s o u d z těchto dů vod ů: Odvolatelka vytýká, že prvý
soud neposoudil věc správně v otázce promlčení. Nelze prý dovolávati
se tříleté promlčecí lhůty proto, že dědící po zemřelém manželu žalobkyně byly nezletilé děti a promlčení proti nim nemůže prý započíti.
Avšak z pozllstalostních spisů plyne, že k pozůstalosti přihlásila se jako
dědička toliko žalobkyně, kdežto ostatní spoludědici, zůstavitelovy děti,
VZdaly se právoplatně dědictví. Nelze proto na nezletilost těchto dítek,
které nejsou dědici, vzíti vůbec zřetele při promlčecí lhůtě. Nesprávným
jest názor odvolatelky, že promlčení počalo· teprve, když Nejvyšší soud
rozhodl v otázce, že žalovaná obec jest na škodě spoluvinna, ježto před
tím žalobkyně neměla bezpečné jistoty, a tedy bezpečné vědomosti
O tom, kdo škodu způsobil a zavinil. Vždyť žalobkyně sama podala na
obec z důvodu náhrady škody následkem úrazu žalobu již v říjnu 1919,
z čehož plyne nad vší pochybu, že věděla již tehdy, kdo škodu zavinil
a jí způsobil. Nerozhoduje při tom, zda otázka zavinění byla již tehdy
soudem právoplatně rozřešena a zda tedy byla zjištěna i rozsudkem.
Stačí, když žalobkyně z okolností mohla bezpečně souditi na zavinění
obce. že tomu tak bylo, uznala sama žalobkyně podáním žaloby (§ 1478
obě. zák.: »an sich«). Nerozhoduje také, že si žalobkyně vyhradila v dří
vější žalobě na obec další nároky. To by vadilo· promlčení těchto nároků jen tehdy, kdyby je býla v zahájeném sporu uplatnila a kdyby se
jednalo o takové nároky, které jí v době vzniku škody nebyly snad známy. Kdyby byl správnym opačný názor žalobkyně, mohla by zažalováním nepatrné částky prodloužiti promlčecí lhůtu zcela libovolně. Neodů
vodněným jest konečně i názor odvolatelky, že promlčení se staví po
dobu, po kterou byla pozůstalost po zemřelém manželi projednávána,
a že se proti pozůstalosti zdvojnásobuje lhůta promlčecí. Tento názor
nemá v zákoně pražádné opory, naopak dle §u 1493 obč. zák. čítá Se
do promlčecí lhůty doba, jak proti nástupci tak i proti zůstaviteli běžící.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
.
O
žalobkyně 'uplatňuje
skutečnosti však

a 4, ve

ůvo

dy:

v dovolacím spise výslovně důvody čís. 2, 3
jen důvody čís. 2 a 4 §u 503 c. ř. s. Dovolání
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Odvolací soud posoudil věc
správně ,P? st:á~~c ~rávní; v'ývod.>: .do~olacího spisu nejsou způsobilé,
by vyvratJly ve CI I zakonu vynovuj1cl duvody rozsudku odvolacího soudu: :okud žalobkyně v dovolacím spise poukazuje na obsah vědeckých
SpISU Randy, Kramze a Mayera, nedokazuje nesprávnosti právního posouzeni věci soudem druhé stolice, neboť ze správných právních úsudků
j1nenovaných právnických spisovatelů, S nimiž rozsudek soudu odvolacího llcní v rozporu, vyvozuje nesprávné závěry, kterýmž ovšem nelze přisvědčiti. Podle §u 1478 obč. zák. promlčuje se každé právo nellylo-U ho v ~á~onné lhůtě užito, ač mohlo o sobě, tedy objektivně: být
vyl~~nal1~. Pn ~aloba,ch o nahradu škody jest podle §u 1489 obč. zák.
dalslm zakonnym pozadavkem pro promlčení, by uplynuly tři roky od
do?y,~dy P,oškoze:,ý z~ěděl o škodě a osobě Šklldcově. Že žalobkyně
o vs~odeJ z~usob~n~, zmcem:n vozu a poraněním koně, věděla již za tři
meSlce po ~razu LepIlO manzela, že tudíž od doby, kdy zvěděla o škodě,
uplynuly vIce n,ez tn roky do dne, kdy podala nynější žalobu, jest již
v rezsudkn prveho soudce správně uvedeno a náležitě odůvodněno žalobkyně .v t?mto směru vů~ec ani nevytýká v dovolacím spise nesprávn,:ho pravmho posouzenÍ. Ze žalobkyně již 8. října 1919 spolehlivě vě
dela, kdo škodu způsobil, plyne zřejmě z odstavců čís. 3 až 7 žalobv
č.
eg II 17 4/1~, kterou tohoto dne podala u krajského soudu proÍi
mestske obCI; v techlo žalobnlch odstavcích čís. 3 až 7 totiž podrobIl<:
a s plnou určitostí vylíčila, jak a proč se úraz stal, " obšírně odůvodúo
va~a, zaviněni ž,alova~é o"bce na úr~ze tom. žalobkyně neprávém nyní
t~l~l vV ~ovolacl~11 SplS~, ze :ozsude.K: napadený má za to, že musila v(;detl, ze zal ovana obec Jest Vll1na na úrazu, již v čas tohoto úrazu. V raz·sudku odvolacího soudu jest v této příčině jen uvedeno, že žalobkYI1"
z okolností mohla bezpečně souditi na zavinění městské obceM. Tvrzení dovolacího spisu, že žalobkyně dověděla se o osobě škůdcově teprve rozsudkem Nejvyššího jako dovolacího soudu, vydaném 19. prosince 1922, ,v j~jím ,~r~ém sporu, jest nesprávné; mínění její, že předpis
§u 1489, obc. zak. za~a plnou. JIstotu o osobě škůdcově, kteréžto jistoty
lze nabY!1 teprve pravopl~tnym soudním rozsudkem, jest mylné. V ~u
14~9 ~bc. ,zak. jest obsazena modIfikace všeobecné zásady §u 1478
obc. zak., ze tohko objektrvní překážky u vykonávání žalobního práva
?rání z~po~etf promlčení žaloby. Předpis §u 1489 však nežádá, by posKozeny mel uplnou a nezvratnou jistotu o tom, kdo škodu způsobil.
Pouhá domněnka ovšem nestačí, ale vzhiedem na ustanovení §u 1478
stač,í taková vědomost o osobě škůdcově, aby poškozený mohl proti ni
vzneslI a podle §u 178 c. ř.s. odůvodniti své náhradní nároky. Tuto znalost ?s.oby šk~dcovy -o ne poouze domněnku - měla žalobkyně již v době
podam prve zaloby; duvodu, obsažených v této žalobě o zavinění žalované obce, mohla pro žalobu o náhradu škody, způsobené zničenírh
vozu. ", poranění';! ,koně, ~žiti již tenkráte, pokud se týče krátce potom
a nejdele za 3 mtSlCe po urazu, kdy znala také již škodu, vzešlou zniče
n~m vozu i zraněním koně. Mínění znalce v prvém sporu že obec nezavmila škodu, jest nedůležité, neboť o zavinění rozhod~je soud, nikoli
znalec. Pro možnost, podati nynější žalobu nebylo třeba zjištění škůd-

Jej! jest ve všech

J

směrech neoprávněno.

cov)' osoby soudním rozsudkem a není důležito J že žalobkynt> až do roz-

hodnutí prvého sporu v třetí stolici byla v nejistotě o tom, zdali spoluV1l1a obcc na úrazu bude právoplatně soudně zjištěna. Promlčení má za
následek ziráfu práva proto, poněvadž oprávněná osoba byla nedbalá
v uplatl10vání svého nároku; žalobkyně zanedbala své právo domáhati
se na městské obci M. náhrady škody, způsobené zničením ~ozu a poraněním koně. Žalobu o tuto náhradu mohla podati již na konci roku
1919, kdy zvěděla o škodě a kdy také již věděla spolehlivě, kdo škodu
způsobil. Nižší soudy tudíž právc:n uvedly, že nynější žaloba podána
byla po uplynutí zákonné třileté lhtlty a že tedy je promlčena. Mohou
ovšem nastati případy, kdy uplatňování nároku není objektivně možno,
ačkoliv' snbjektivní podmínky §u 1489 obč. zák. zde jsou. V takových
případech nepromlčuje se náhradní žaloba ve třech létech od doby, kdy
poškozený zvědO o osobě škůdcově a o škodě, neboť není zde předpo
kladu §u 1478 obč. zák., aby žaloba o sobě mohla býti podána. Takového případu zde však nenÍ. žalobkyně uvádí v dovolacím spise dvě
věty z Randova německého spisu o náhradě škody, ale měla uvésti dříve
také vótu, předeslanou tam těmto dvěma větám a objasňující jejich
smysl. Všecky tři věty zní takto: »Jestliže škoda dostaví se teprve delší
dobu po škodlivé události, jako na př. někdy při nervových onemocně
ních, počíná se tříletá promlčecí lhůta teprve seznáním škody, doda(ečně Se objevivší; jestliže při nejistém konečném výsledku poškození
podána jest žaloba ve tříleté lhůtě, lze si vyhraditi další nárok náhradní;
proto nepočíná se promlčení ani potud, pokud poškozený nemohl zjistiti příčinnou souvislost mezi zaviněním pachatelovým a mezi vzešlou
'\kodou.« Že žalobkyně nemŮže těchto výroků Randových užiti ke svému prospěchu, je zřejmo, neboť škoda, vzešlá zničením vozu a poraněním koně, dostavila se úplně již při prodeji koně, tedy za 3 měsíc~
po úrazu; později se žádná další škoda z tohoto důvodu již neoójevila,
takže výsledek poškození a příčinná souvislost mezi zaviněním obce a
vzešlou škodou byly už v době prodeje koně zcela jisté a žalobkyni
známé. Z této úvahy také plyne, že žalobkyně ovšem byla oprávněna,
v první žalobě vyhraditi si nárok na náhradu škody, způsobené zniče
nim vozu a poraněním koně, poněvadž v době podání oné žaloby ještě
neznala spolehlivě celé této škody. Ale výhrada ona byla platna jen
v.mezích §§ 1478 i 1489 obč. zák.; žalobkyně totiž měla tento svůj náhradní nárok uplatniti žalobou ve třech letech od doby, kdy zvěděla o
celé této škodě. K výslovné oné výhradě v první žalobě byla oprávněna
za tím účelem, aby v pozdějším sporu o náhradu této škody nebylo pochybností o tom, že se nároku na tuto škodu nevzdala mlčky tím, že
neuplatrl0vala zároveň s nárokem, vymáhaným první žalobou, hned také
narok!.~ druhého) totiž nároku z dúvodu zničení vozu a poranění koně;
výhradou onou však nemohla ke svému prospěchu prodloužíti zákon110U promlčecí lhůtu §u 1489 obč. zák., ani nemohla promlčení přeru
sól! podle §u 1497 obč. zák. Promlčecí lhůta činila, jak bylo již nahoře
uvedeno, tři roky. Mínění žalobkynino, že proti pozůstalosti jejího manž~la dl:rž~o počítati tuto lhůtu dvojnásobně, jest mylné, neboť jednak
vfJ1mecne ustanovení §§ 1472 a 1485 obč. zák. o delší vydržecí a pro-
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uvedeným tam osobám platí podle svého jasného
vydržecí a promlčecí lhůtě a, jsouc vyjimečným zákonným ustanovením, nemůže býtí podle §u 7 obč. zák. rozšiřováno
na kratší lhůty §§ 1480, 1487 a 1489 obč. zák., jednak pozůstalost neodevzdaná nenáleží k osobám, uvedeným v §u 1472 obč. zák., neboť
podle §§ 547 a 811, podle druhého odstavce §u 1452 a podle poslední
věty §u 1464 obč. zák. ani dědicové zůstavitelovi, ani neodevzdaná pozůstalost nemají více práv, než měl zustavitel a lze proti nim vznésti
všecky námitky z osoby zůstavitelovy, tedy zde vzhledem na to, že zustavitel byl osobou lysickou, lze také vznésti námitku tříletého promlčeni
právě tak, jako by mohla býti vznesena proti samému zůstaviteli.
Otázka stavení promlčení podle §u 1494 obč. zák. z důvodu, že některé
děti zemřelého byly v době jeho smrti a také potom ještě nějakou dobu
nezletilé, nemuže v tomto sporu vůbec přicházeti v úvahu, poněvaďž děti
zemřelého byly sice podle zákonné posloupnosti povolány k dědictví
po něm, ale nebyly k jeho pozůstalosti přihlášeny, nýbrž žalobkyně při
hlásila se sama jako dědička k pozůstalosti a tedy podle §u 547 obč.
zák. jen ona, nikoli děti, zastupovaly a zastupují pozůstalost jako samostatnou právnickou osohu, a nelze děti zemřelého pokládati za dě
dice, na které přešel zůstavitelův nárok na náhradu škody z důvodu zničení jeho vozu a poranění jeho koně. V tomto sporu je tudíž nedůležito,
že některé z dětí zemřelého byly po jeho smrti ještě nějakou dobu nezletilé.
čís.

3420.

V rozsudku o námitkách proti směnečnému pla,tebnímu příkazu lze
k žalobcovu návrhu. směnečný platební příkaz zachovati v platnosti též
s omezením exekuce na určité majetkové předměty dlužníka.
Zástavní věřitel má na vůli domáhati se uspokojení žalobou zástavni nebo žalobou o zaplaceni dluhu. Tím, že věřitel nepřihlásil pohledávky ve vyrovnání, nepozbyl jí. Vyrovnání dlužníka nemá vlivu na
uplatňování pohledávky v rámci oddělného práva. Osobní pohledávka,
pokud převyšuje vyrovnací kvotu, jest pouhou pohledávkou naturální.
(Rozh. ze dne 22. ledna 1924, Rv II 801/23.)
Proti směnečnému platebnímu příkazu na zaplacení 117.000 Kč namítl dlužník mimo jiné, že směnečný dluh doznal změny soudně potvrzeným vyrovnáním, dle něhož věřitelé obdrží 25% svých pohledávek, a že
žalobkyně jest pouze oprávněna žádati 10%, které kvoty jsou dosud
splatnými, nebo držeti se poskytnutých jí zástavních práv, z nichž arciť
prý obdrží více než 25%kvotu. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e
ponechal směnečný platební příkaz v platnosti a obmezením, že exekuce jest přípustna pouze na zástavní práva žalobkyně, jež v rozsudku
jednotlivě uvedl. D ů vod y: Soudně potvrzené vyrovnání nemění dle
přesvědčení soud"ího dvoru ničeho na povaze a výši srněnečného závazku žalovaného, pokud závazek tento jest kryt platnými a vyrovna-

I

CÍm řízenim dle §u 11 (1) vyrovnacího řádu nedotčenými právy na oddělení. Takovýmito právy jsou zástavni práva žalobkyně na nemovitostech i movi~ostech) uvedená ve výroku ľOzsudečném, a ježto zástavních práv na nemovitostech nabyto bylo dne 22. února 1922 (11. května
1922), na movitostech pak dne 8. května 1922, zůstávají tato práva ve
smyslu uvedeného nstanovení vyrovnacího řádu nedotčena. O d v o I a c i s o u d ponechal k odvolání žalovaného směnečný platební pří
kaz v platnosti jen ohledně 17.550 Kč. D ft vod y: Právem vytýká odvolatel, že platební rozkaz nebyl rozsudkem částečně zrušen, jak to zákon připouští, nýbrž přizpůsoben žádosti žaloby z práva zástavního a
to bez návrhu žalobkyně. Ze směnky samé, jako obligace skripturní,
nemůže plynouti oprávnění neb omezení směnečného věřitele, by hledal
uspokojení na základě směnečného platebního rozkazu nebo rozsudku,
vyc12ného v řízení směnečném, jen z určitých věcí dlužníkových, které
mu byly dány v zástavu. V řízení směnečném nelze uplatňovati právo
zástavní pro směnečný dluh nebo pro obecnoprávní dluh krycí směnkou
utvrzený. To plyne z §u 555, 559 a 553 c. ř. s. Žalobce ani neučinil návrhu, by plateb ni rozkaz směnečný byl zachován v platnosti s omezením
jeho vykonavatelnosti na určitý zastavený majetek dlužníkův. Neuplatnil zástavy v řízení směnečném a proto byl první soud tím méně oprávnén v rozsudku takovéto omezení, v řízení směnečném nepi~ipustné, do
. rozsudku o platebním rozkazu pojmouti. Chtěl-Ii žalobce uplatniti právo
zástavní jako právo na oddělené uspokojení, měl to učiniti žalobou zástavní a nikoliv směnečnou. Mylný jest ovšem názor odvolatelltv, že se
žalobkyně tím, že směnečné pohledávky (pohledávky z poskytnutého
ÚVČíLl) vťtbec nepřihlásila v řízení vyrovnacím, vzdala jejího uplatnění
(vzdala se této pohledávky vůbec) a dala již tím na jevo, že se chce
spokojiti toliko s právem zástavním. Práva na oddělené uspokojení, na
příklad právo zástavní, zadržovací a ze zajišťovacího převodu, jsou
právy věcnými a vyrovnání stejně jako úpadek se jich netýká. Ale to
nebrání zástavním věřitelům, aby bez ohledu na zástavu své p ohl edá v k y neuplatňovali v úpadku nebo v řízení vyrovnacím. Tomu svědčí
§ 39 vyr. ř. a § 132 konk. ř. Ovšem přísluší zástavním věřitelům v ří
zení vyrovnacím právo hlasovací jen pro zbytek, zástavou pravděpo
dobně nekrytý, a již to svědčí tomu, že pohledávku i věřitel zástavní dle
obecných pravidel v řízení vyrovnacím uplainiti může a neztrácí ji ani,
když. jí .~.epřih.lásil. Přihláška ve vyrovnacím řízeni má jen ten význam,
by Sl ventel Zjednal hlasovací právo ohledně přijetí vyrovnacího návrhu
dlužníkova a případný vliv na obsah vyrovnání, ale, nechce-li věřitel
tohoto práva upotřebiti, pohledávky tím neztrácí, stejně jako ji neztrácí
nepřihlášením k úpadku, jsa vyloučen jenom z účasti na rozdělování
úpadkové podstaty, pokud pohledávky nepřihlásil. Proto neztratila žalob~yně obligačního nároku proti žalovanému tím, že bylo zavedeno ří
zem ~yrovnací a že pohledávky v něm nepřihlásila (§ 53 vyr. ř.). Ovšem
shhaJí Jl bez ohledu na přihlášku následky potvrzeného vyrovnání dle
§u 55 vyr. ř., takže zaniká pohledávka ve zbytku, nekrytém vyrovnávací
kvotou. Vyrovnání samo o sobě není novací, jestliže zvláštní ustanoCiviIni rozhodnutí VI.
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vení úmluvy vyrovn,ací tak nestanovÍ. Proto nezaniká beze všeho po-

tvrzením vyrovnání celý dluh dlužníkův a nenastupuje místo něho nový
dluh z vyrovnání, nýbrž věřitel jest oprávněn na základě dosavadního
titulu svou pohledávku do obnosu kvoty uplatňovati. Věřitel zástavni
ma pak dvojí cestu, kterou může uplatňovati svou pohledávku, jednak
dobýváním ze zástavy bez ohledu na !<votu vyrovnací, nebo všeobecně
s ostatními věřiteli vyrovnacími do výše kvoty. Proto mohla žalobnice
dobývati svou směnečnou pohledávku bez ohledu na to, že byla zástavním právem pro úvěr kryta, proti dlužníku i po potvrzeném vyrovnání,
ovšem jen do výše vyrovnací kvoty. To plync z ustanovení §u 53 vyr.
ř. a §u 132 konk. ř. Má tedy odvolatel pravdu, tvrdí-li, že rozsudkem
měl býti zrušen směnečný platební rozkaz, pokud přesahuje splatné
kvoty do vynesení rozsudku v prvé stolici (§ 406 c. ř. s.). V tom směru
zjisti! odvolací soud z výměrn vyrovnacího soudu o potvrzeném vyrovnání ze dne 5. ledna 1903, že z celkové pohledávky dlužník jest povinen splatiti toliko 25% a z toho splatno bylo v té době toliko 15%. Do
této výše bylo tedy ponechati platební rozkaz v platnosti, ohledně zbytku bylo ho zrušiti.
Ne j v y Š š í s o u d obnovil k dovolání žalobkyně rozsudek prvého
soudu, dovolání žalovaného pak nevyhověl.
Důvody:

Soud prvé stolice k námítkám žalovaného zachoval sice směnecny
platební příkaz co do celých zažalovaných 117.000 Kč s přisl. v platnosti, ale s tím omezením, že exekuce jest přípustna jen na nemovitosti
a movitosti, nvedené ve výroku rozsudkovém, k nimž žalobkyni přísluší
smluvní právo zástavní. Soud vyloučil tedy již předem exekuci na ostatní
jmění žalovaného, a v tom směru vyzněl rozsudek v neprospěch žalobkyně a ve prospěch žalovaného, což došlo výrazu také výrokem, že se
útraty sporného řízení navzájem zrušují. Částí rozsudku, jímž bylo ono
omezení vysloveno, byla dotčena jen žalobkyně, ale tato se neodvolala
z rozsudku, a proto odvolací soud, jakmile zachoval - třeba jen čá
stečně - v platnosti směnečný příkaz platební, nesměl tak učiniti bez
zmíněného omezení. Žalovaný nebyl oprávněn, odpírati oné části rozsudku, která byla v jeho prospěch, a pokud se ve svém odvolání přece
o to pokusil, měly příslušné vývody zůstati nepovšimnuty, zvláště když
ani věcně nebylý opodstatněny. Civilní řád soudní neobsahUje ustanovení které by bránilo směnečnému věřiteli, prohlásiti ve směnečné
žalobě' že se spokojuje s exekucí na určité majetkové předměty žalovanéh~, naopak plyne přípustnost takového prohlášení z, di:P?si~~ího
práva věřitele; proto však .není ani závady, by nebyl smene;n~ p:l,kaz
platební vydán s příslušnou výhradou, a důsledkem toho nem prekazky,
by v rozsudku o námitkách žalovaného směnečný příkaz platební nebyl
zachován v platnosti i s takovým omezením. Z předpisů §§ 553, 555,
559 c. ř. s., k nimž poukazuje odvolací soud, a z ustanovení §u 557
c. ř. s., jehož žalovaný se dovolává, nelze nic odvoditi proti uvedenému

právnímu názoru. Omezení; vyslovené prv)/11l soudem, není však v rozporu ani s právem h1110tll)/I11. žalobkyně sama prohlásila, že hledá uspokojení svého .nároku zatím jen z věcí - movitých a nemovitých - danl'ch jí do zástavy. Je pravda, že žalobkyně 111 o h I a dosíci tohoto

uspokojení bez zažalování osobního nároku také uplatněním práva zástavního, t. j. žalobou zástavní dle §u 461 obč. zák. Ale zástavní vě
řitel

není povinen a nucen, domáhati se uspokojení žalobou zástavní,

l1j'rbrž můze za účelem svého uspokojení také žalovati? zaplacení pohledávky, zajištěné právem zástavním, jak zřejmě vysvítá též z §u 91
j. n., který staví výslovně vedle sebe obě žaloby. Věřitel zvolí druhou
cestu,' bude-li moci důvodně očekávati, že povede rychleji k cíli, jak
tomu bude z pravidb při pohledávkách směnečných, zajištěných kromě
toho právem zástavníl'1. Nebylo tudíž ani dle hmotného práva překážky,
by žalobkyně nezažalovala směnečnou pohledávku 117.000 Kč s přísl.
Existence .a výše obecnoprávní pohledávky, k jejíž krytí byla dána
směnka, nebyla v písemných námitkách popřena, bylof v nich pouze
vytýkáno, že dosud nenastala splatnost zažalované pohledávky. Dle
zásady §§ 550 odstavec druhý a 559 c. ř. s. nebyl tedy žalovaný více
oprávněn, namítati ve sporu, že zažalovaná pohledávka 117.000 Kč
n"ní po právu. J kdyby přednes žalovaného při ústním líčení ze dne
16. srpna 1923, že popírá existenci dluhu 315.000 Kč, uvedeného v pří
. pravném spise žalobkyně, poněvadž neni dosud zúčtován, zahrnoval
v sobě námitku, že dluh není po právu ani částkou 117.000 Kč, byla
by tedy tato námitka opozděna a nebylo by k ní hleděti. Tím méně lze
ovšem přihlížeti k námitce, vznesené v té příčině teprve v dovolacím
spise ialovaného. V dovolacím řízení jde tedy, ježto žalovaný netrvá
na námitkách neplatnosti indosace a nesplatnosti směnky, pouze o to,
jaký vliv má na směnečný nárok žalobkyně soudní vyrovnání, jež žalovaný učinil se svými věřiteli, a jež bylo potvrzeno usnesením krajského
soudu v U. ze dne 5. ledna 1923. V tom směru odvolací soud správně
vyložil, že žalobkyně tím, že nepřihlásila své pohledávky k vyrovnacímu
řízení, jí nepozbyla, a že vyrovnáním nenastala novace. Vývody dovolacího spisu žalovaného, jimiž se tento snaží dolíčiti opak, lze odkázati
na příslušnou část rozhodovacích důvodů napadeného rozsudku, a na
"bsáhlé výklady, obsažené v komentářích Dra Arnolda Lehmana 1/774
a násl., 11/163 a nás1., jakož i Dra Roberta Bartsche a Dra Rudolfa
Pollaka 11/53,56,286,289 (§ 156konk. ř. A) pOZll. 1 a 2, C) pozn. 8;
§ 53 vyr. ř. A) pozu. 1, C) pozn. 9), k nimž se dovolací soud přidává.
Jinak ale nelze souhlasiti s právním názorem odvolacího soudu. Není
sporu o tom, že žalobkyni přísluší proti žalovanému nejen osobnj iíárok
lla zaplacení 117.000 Kč, nýbrž že žalobkyně jest i věřitelkou oddělnou
jíž bylo před zavedením vyrovnacího řízení poskytnuto smluvní práv~
zástavní na nemovitostech a movitostech, uvedených ve výroku roz-

sudku prvého soudu, k zajištění pohledávek 200.000 Kč, i20.000 Kč
a 250.000 Kč. Tato oddělná práva žalobkyně nebyla zavedeným vyro;:,acÍI;' Hzenim d?tčena (§ 11 odstavec prvý vyr. ř.), t. j. žalobkyně
mu ze veCI, ke kterym se vztahují oddělná práva, použiti k uspokojeni
r
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své celé pohledávky, z níž zažalována část 117.000 Kč, a ničeho jiného
se žalobkyně v tomto sporu v pravdě nedomáhá, jak patrno z jejího
přednesu v prvé stolici a z toho, že nechala vejíti v moc práva výrok
prvého soudu, že se právo exekuce pro zažalovanou pohledávku OIuezuje na zmíněné věci. Jen ohledně osobního nároku žalobkyně nastal
soudně potvrzeným vyrovnáním účinek §u 53 vyr. ř., záležející v tom,
že žalovaný byl sproštěn povinnosti, nahraditi žalobkyni ztrátu, t. j.
75% pohledávky dodatečně ze svého o s t a t n í h o jmění, k němuž
žalobkyni nepřísluší právo oddělné. Ovšem ani tato část dluhu nadobro
nezanikla, stala se pouze obligací naturální, která může síce býti zaplacena, ale nikoli zažalována nebo vyúčtována (srov. Lehmann,
BartschjPollak 1. cit.). Kdyby se byla žalobkyně domáhala zaplacení
pokud se týče uspokojení svého celého osobního (směnečného) nároku bez jakéhokoliv omezení, tedy také z ostatního jmění žalovaného,
k němuž jí nepřísluší právo oddělné, byl by žalovaný ovšem oprávněn
býval, namítati soudně potvrzené vyrovnání a jeho úČínky, a byl by
soud mohl v platnosti zachovati směnečný příkaz platební jen co do
vyrovnacích kvot, připadajících na zažalovanou pohledávku a již dospěvšich. Poněvadž však, jak uvedeno, žalobkyně uplatňuje svou pohledávku pouze v rámci svého oddělného práva, nutno v mezích tohoto
oddělného práva zachovati směnečný pfíkaz platební v moci co do celé
zažalované částky. Z těchto právních úvah plyne jednak neoprávně
nost dovolání žalovaného, který, uplatňuje dovolací důvody §u 503
čís. 2, 3 a 4 c. ř. s., žádá za zrušení celého platebního příkazu, jednak
odůvodněnost dovolání žalobkyně, jež podle §u 503 čís. 4 c. ř. s. napadá rozsudek odvolacího soudu, pokud jím směnečný příkaz platební
byl zachován v platnosti jen co do 17.550 Kč s přís!', co do zbytku
však zrušen, i bylo proto zamítnoutí dovolání žalovaného, naproti tomu
vyhověti dovolání žalobkyně a změnou rozsudku odvolacího soudu
obnoviti v hlavní věci rozsudek soudu prvé stolice.
čís.

3421.

Zaopatřovací pltHtky bývalých zllI11ěstnanců na velkém majetku pozemkovém (zákoo ze dne 18. března 1921, čÍs. 130 sb. z. a n.).
úředníci jedenácté skupiny tabell' musí býti v ř/zení svěřených jim
podniků úplně samostatni, podléhajíce a jsouce zodpovědní přímo vlastnlku a musí spravovati zemědělský neb lesni podnik většího rozsahu.
Nerozhodno, že zaměstnanec měl titul ředitele panství. K pojmu »vět
šího hospodářského objektu«.

(Rozh. ze dne 23. ledna 1924, Rv I 1269/23.)

l!

Mezitimním rozsudkem· prvního sotÍdu a potvrzujícím rozsudkem
soudu odvolacího bylo vyhověno první části žalobního nároku, aby
bylo zjištěno, že žalobci přísluší nárok na 76% plných požitků jedenácté
skupiny dle tabulky připojené k zákonu o úpravě zaopatřovacích poži/hlt
bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém ze dnq 18.

března

1921) čÍs. 130 sb. L. a J1. Žalovan}' přiznal žalobci nárok pouze
na 7490 požitků a to jen dle skupiny desáté a trval na tomto svém stanovisku i v dovolání. Pro c e sní s O II d P r v é s tol i c e přiznal
žalobci zaopatřovací požitky ve výši 760/c plných požitkú skupiny jedenácté tabulky k zákonu ze dne 18. března 1921, čís. 130 sb. z. a n.
O d vol a c í s o u d rozsudek potvrdil.
N e j v y Š š í s o u d přiznal žalobci zaopatřovací požitky pouze ve
výši 76% plných požitkl\ desáté skupiny dle zákona ze dne 18. března
1921 čís. 130 sb. z. a n.
Dů\'ody:

Dovolání nelze odepříti úspěchu, pokud odporuje z důvodu nesprávného právního posouzení dle §u 503 čís. 4 c. ř. s. tomu, že žalobce byl
zařaděn místo do skupiny desáté do skupiny jedenácté. Tato skupina
jest poslední a nejvyšší skupinou a náleží do ní ředitelé, inspektoři, les_
mistři a podobní jim na roveň postavení vedoucí úřednící větších země
dělských lesních a prltmyslových podniků. Ze srovnání s úředníky, zařaděnÝ'mi do Jesáté skupiny, a z vysvětlivek připojených ku provádě
címu nařízení ze dne 13. května 1921, čís. 189 sb. z. a n. plyne, že úřed
l1íci jedenácté skupíny musí býti v řízení svěřených jim podniků úplně
samostatní, takže podléhají a jsou zodpovědni přímo vlastníku, dále že
. musí spravovati zemědělský nebo lesní podnik většího rozsahu. Podle
výsledků jednání a jmenovitě předložených listin, ve kterých práva,
povinnosti a služební poměry žalobcovy jsou jasně vymezeny, byl na
statcích žalovaného takovým vedoucím úředníkem, náležejícím do skupiny jedenácté, předchůdce žalobcův v P. Karel K., když se stal chefem
ceutrálního správního úřadu zřízeného pro velkostatky B. a P. pode
jménem ínspekce velkostatku, ale nebyl jím žalobce, třebas byl prvním
a vedoucím úředníkem na velkostatku P. a obdržel po jisté služební
době titul ředitele panství. žalobce byl jen pojezdným, tedy úředníkem
skupiny sedmé, když byl v roce 1895 jmenován správcem panství v P.
Dle dekretu ze dne 27. února 1896 byl pověřen jednak správou oekonomie pozůstávající ze tří dvoru v rozsahu asi 464 ha, maje při tom
po ruce jen hospodářského adjunkta, jednak užší administrativou. Naproti tomu byl od něho úplně neodvislý a podléhal přímo inspekcí velko"Iatku nadlesní v technické správě lesů ve vS·měře 2027 ha a v disposící
nad lesním personálem, měl také dle předlož,:ných výkazů s tejný plat
a stejné jiné .služební požitky .iako žalobce, a všechny zprávy musily býti
podepísovány společně od žalovaného, nadlesního a důchodního, t"kže
jistou zodpovědnost nesli všichni tři uvedení úředníci společně. Žalovaný byl dále omezen v řízení velkostatku inspekcí v B. jako předsta
veným úřadem, jehož příkazů byl povinen poslouchati, a na nějž všechny
zprávy musily býti zasílány. Jako správce oekonomie náležel by žalovaný do skupiny deváté, se zřetelem na to, že mu bylo přiznáno prvenství mezí třemi vedoucími úředníky velkostatku P., všeobecný služební
do.zor a jiné méně významné funkce užší administrativy, jest zvýšení
o jednu skupinu. tedy zařaděn! do třídy desáté spravedHvo. ale zařadění
do nejvyšší, jedenácté třídy není odůvodněno. Nerozhoduje, že žalobce
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obdržel v roce 1911, postoupiv automaticky do vyšší třídy platové,
název ředitele panství) neboť jeho služební poměry se tím nezlTlěniJy,
a nerozhoduje ani změna, která v roce 1912 nastala v organisaci ústředí
tím, že lunkce' inspekce velkostatku v B. byly přeneseny dílem na soukromý sekretariát žalovaného, dílem a hlavně na centrální kancelář v J.
a cC'iitráíního ředitele B-a. V právech a povinnostech žalobcových se
touto novou organisací zcela nic nezměnilo, dle dekretu ze dne 18. září
1912 byl žalobce povinen, bezpodmínečně poslouchati rozkazl! centrálního ředitele B-a a měl nový centrální ředitel jmenovitě pečovati o org .
nisaci oekonomie. žalobce nebyl tedy samostatnym, Jen žalovanému
vlastníku zodpovědným ředitelem celého velkostatku P. Nebyl zodpovědným za technickou správu lesa, ba ani za důchod a nepodléhal vlastníku přímo, nýbrž prostřednictvím centrální kanceláře a jejího ředitele.
Není však splněna ani druhá podmínka pro zařadění do jedenácté skupiny, totiž, abi velkostatek P. byl větším zemědělským nebo lesním
objektem. Že náleži k velkým majetkům pozemkovým, nemůže býti
sporno, kdyby tomu tak nebylo, netýkal by se ho vůbee zákon čís. 13U
z roku 1921. Jestli však podmínkou zařadění úředníků do jedenácté
skupiny, aby podnik byl vět š í, znamená to, že musí býti zvláště veliký, takže se činnost vedoucího úředníka vztahuje na značný počet
zaměstnanců vyšších kategorií. Které podniky takovými jsou, lze spolehlivě posouditi podle vJádního nařizení ze dne 3. listopadu 1922
čís. 318 sb. z. a n., jímž byli úředníci na velkém zabraném majetku
pozemkovém zařaděni za účele'TI jich zaopatření po případě odškodnění do sedmi skupin, odpovídajících úplně skupinám 5-11 zákona
čís. 130 z roku 1921. Podle tohoto nařizení náležejí do nejvyšší skupiny
jenom vedouci úředníci lesních objektů přes 10.000 ha a zemědělských
objektů pfes 2.000 ha, a jest výslovně stanoveno, že vedoucí úředníci
na obiektech menších zařadí se do skupiny předcházející i když mají
titul skupiny nejvyšší. Velkostatek P. má pouze asi 535 ha půdy země
dělské, z níž jest na drobno asi 170 ha pachtováno, a 2027 ha lesů.
Nenáleží tedy k větším hospodářským objektům, a žalobce by se nemohl zaladění do skupiny jedenácté s úspěchem domáhati ani tehdy,
kdyby byl měl jako ředitel jeho úplnou samostatnost a plnou zodpovědnost.

čís.

žalující bankou, nýbrž hypotečni bankou, jež byla dodavatelkou žaluiicí banky, a to proti žalující bance. Žaloba byla zamítnuta s o u d Y
\l š ech t ř r- s t o I i c) N e j v y Š š í!TI' S o II dem mimo jiné z těchto
lILlvodů:

Nesprávné právní posouzeni věci shledává dovolatelka v tom, že
odvolací soud souhlasně se stolicí prvou má za to, že prodej, provedený
'Iodavatelem žalující banky ve smyslu čl. 343 obch. zák. (správně §u 352
a § 347 uherského obch. zák.), nepůsobí proti žalované firmě. V té
1)říČilii~ sdílí dovolací soud názor nižších soudů, jelikož prodej, ať podle
čl. 243 obch. zák., ať podle §u 352 uher. obell. zák. anebo § 351
uh. obcll. zák., jenž téměř souhlasí s odst. 2. čl. 343 obch. zák. - má
za účel, aby byl prodatel zbaven tížícího uschováni zboží. kupujícím
nepřijatého, nebo zpěčujícím se je přijati a předpokládá tedy v prvé
řac'}' prodlení kupujícího. Na tom, zda měl prodatel již tehdy, když
zboží mohl a chtěl dodati, ve svém držení, nesejde, naopak stačí, by
ho měl k dispo~;ci. čemuž je tak i tehdy, když je třeti osoba chová
k jeho disposici, při prodeji však musí býti v jeho držení, neboť to člá
flek 343 odstavec druhý obch. zák. předpokládá, mluvě o tom, že může
Drodatel zboží na nebezpečí a náklady liknavého kupujícího buď ve vefeillém skladišti nebo u osoby třetí uložiti, nebo po předcházející pohrÍlžee zboží dáti prodati. Podobně jest tomu při §u 352 i §u 351 uh.
obch. zák. Z ustanovení těchto tedy. nade vši pochybnost jasně vyplývá,
že úkony, v nich naznačené, může podniknouti jedině prodatel vůči
svému liknavému kupiteli, že se tu předpokládá, že právě oni jsou
smlouvajícími stranami v onom právním poměru, ve kterém jde o zbOŽÍ,
'ež má býti prodáno. Není-Ii tu těchto přímých stran, nelze vůbec oněch
ustanovení použíti, svémocný prodej, jejž provede třeba po zákonu dod~vatel strany prodávající vůči této, nemůže nikdy, působiti proti další
kupujicí straně, jelikož mezi dodavatelem a touto není právníh? poměru,
leč by kupující strana dobrovolně následky takového prodeje, provedeného vůči iejímu prodateli jeho dodavatelem, na sebe převzala a s tím
~ouhlasila, aby ji stihlo z toho prodeje plynoucí nebezpečí i náklady
spojené s prodejem. Takového závazku však žalovaná firma na sebe:
clle spisů nevzala.
.

3422.

Prodej dle čl. 343 obch. zák. může provésti pouze prodatel, jenž
má zboží v moci, proti kupiteH. Prodej, jejž provedl dodavatel prodatele proti tomuto, nemá účinku vůči kupiteli.
(Rozh. ze dne 23. ledna 1924, Rv I 1289/23.)
Žalující banka Č. prodala žalované firmě 40 vagonú dřevěného uhlí
a ježto 'žalovaná byla v prodleni s přijetím, žalovala o náhradu škody,
ji'ž tvořil rozdíl mezi cenou smluvenou a cenou docílenou prodejem
dle čl. 343 obch. zák. Ve sporu se zjistilo, že prodej nebyl předsevzat

čís.

3423.

Ku žalobě o zaplacení zápůjčky stačí projev ochoty vrátiti lornbBrdované cenné papíry. Závazek tento jest pojati do výroku rozsudečného
1. moci úřední.
Banka, jeZ p~kytla při úpisu válečné půjčky zápůjč~u na lomb~rd
válečných půjček, jest oprávněna domáhati se zaplacent lombardntho
dluhu, třebas ještě válečné půjčky nebyly splatny.
Není třeba, by na lombardované cenné papíry byl vydán zástavní

list.
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Byly-li válečné půjčky upsány u tuzemské filiálky vídeňské banky
a filiálkou poskytnuta zápůjčka, jest ji zaplatiti v Kč, třebas příkaz
filiálky k nákupu válečných půjček provedla vídeňská ústředna;
(Rozh. ze dne 23. ledna 1924, Rv I 1402/23.)
žalovaný upsal u žalující pražské filiálky víde!'íské banky pátou rakouskou válečnou půjčku v nominální cené 400.000 K proti tomu, že
mu žalující filiálka poskytla lombardní zápůjčku do výše 75% upsané
·,álečné půjčky. žalujicí příkaz provedla a nechala ležeti přidělené papíry v hromadné úschově u své ústředny ve Vídni. žalobu o zaplacení
zapůjčených peněz v Kč pro c e sní s o udp r v é s tol i c e zamítl, o d vol a c í s o ud jí vyhověl. D ů vod y: Odvolání brojí pouze
proti poslednímu odstavci rozsudku, který zní: »Za tohoto stavu věci
byla by tudíž banka oprávněna požadovali na žalovaném zaplacení zažalované pohledávky s přísl., ježto nijaké zvláštní obchodní zvyklosti
netvrdila, ve smyslu čl. 1 obch. zák. a § 469 obč. zák. pouze proti současnémn vrácení lombardem stížených dluhopisů V. rak. 40leté válečné
půjčky; poněvadž však žalobkyně domáhá se přisouzení zažalované pohledávky bez tohoto omezení, ježto pouhé její prohlášení před skončením posledního líčení, že je ochotna žalovanému pro něho upsané
válečné půjčky kdykoli vydati, jakmile žalovaný zaplatí zažalovaný peníz, nelze pokládati za změnu žalobní žádosti a poněvadž soud dle
§u 405 c. ř. s. není oprávněn žalobkyni přisouditi něco, co není v souhlasu s její žádostí žalob ní, byla žaloba zamítnuta«. Soud prvý je tedy
predevšim toho názoru, že prohlášení žalobkyně, že jest ochotna vrátiti
půjčky po zaplacení pohledávky je nepostačitelné, že žalobkyně měla
se domáhati zaplacení pouze proti současnému vrácení lombardem stížených dluhopisl], návrhu však, který by obsahoval změnu žalobního
žádání, neučÍnila. Soud odvolací je však toho názoru, že prohlášeni žalobkyně tak, jak je učinila, postačovalo, by žádosti žalobní mohlo býti
vyhověno. Náhled tento má opOru v ustanovení §u 1052 obč. zák., dle
něhož jen ten může se domáhati, by druhá strana mu odevzdala, co mu
dle úmluvy má dáti, kdo sám bud' již splnil, nebo je hotov splniti. Stači
tedy projev ochoty k plnění. To žalobkyně učinila. Že neučinila tak
v žalobě a docela snad ne ve spojení se žalobnIm žádáním, nevádí, poněvadž dle ustanovení §u 179 c. ř. s. každá strana až do skončení líčení
může přednésti nová tvrzení ku předmětu jednání se vztahující. Tomu
nasvědčuj e i ustanovení §u 410 c. ř. s. Odvolací soud je ale toho názoru, že žalující strana prohlášení takové ani učiniti nemusila. Zákon
v §u 469 obč. zák., jednajícím o pominutí práva zástavního, stanoví,
že ten, kdo poskytl zástavu, jest jen tehdy povinen splatiti dluh když
mu věřitel vrátí zástavu. A také § 1369 obč. zák. určuje, že te~, kdo
př.ijal ruční zástavu, má ji ihned vrátiti tomu, kdo mu ji odevzdal, jakmIle bude uspokojen. Z těchto zákonných ustanovení plyne, že povinnost zástavní[lO věřitele k 'lydání zástavy nastává teprve tehdy, když
došel uspokojení své pohlédávky. Dříve musí býti tedy zaplacení a pak
teprve nastává jeho povinnost k vrácení zástavy, neboť zástavní právo

trvá tak dlouho, dokud dluh zaplacen není. Nemůže tedy býti požadováno na věřiteli! vymáhajícím dluh, pro nějž zástava byla zřízena, 'aby
dnmáhal se .·zaplacení jeho pod podmínkami a následky prvým soudem
požadovanými. To plyne i z dalšího ustanovení §u 1369 obč. zák., dle
něhož hypotekární věřitel je povinen vydati výmaznou kvitanci hypotekárnímu dlužníku, když tento dluh zaplatí, ale nepožaduje se na něm,
by žalobou hypotekární domáhal se zaplacení jedině proti současnému
vydání výmazné kvitance. Dlužník v takovém případě chráněn býti může
tím, že když zástavní věřitel povinnosti své zadost učiniti nechce,
oprávněn jest dluh složiti k soudu (§ 1425 obč. zák.).
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání, doplnil však rozsudečný
výrok odvolacího soudu v ten rozum, že žalovaný jest povinen platili
jen proti vydání lombardovaných úpisů páté rakouské válečné půjčky.
Důvody:

ZalOvaný přednesl proti zažalovanému nároku řadu námitek. První
soud uznal je všechny za bezpodstatné, zamítl však přece žalobu z dů
vodu formálního, poněvadž do žalobního návrhu nebyl pojat vzájemný
úvazek žalující strany, by vrátila lombardované úpisy válečné půjčky.
Na žalobcovo odvolání zabýval se odvolací soud pouze otázkou správného formulování prosby žalobní, uznal právem právní názor prvního
soudu za mylný, změnil jeho rozsudek a vyhověl žalobě. žalovaný prohlašuje předem rozhodnutí odvolacího soudu, že žalující banka nepotřebovala nabízeti v návrhu žalobním vrácení lombardovaných úpisů
válečné pújčky, za pochybené, leč neuvádí pro toto své tvrzení důvodů,
stačÍ tudíž v té příčině odkázati ho na správné a případné odůvodnění
napadeného rozsudku. Naproti tomu jest podstatnou další výtka dovolatelova, že odvolací soud se měl zabývati taKé ostatními námitkami,
které byly proti žalobnímu nároku vzneseny, zvláště, když žalovaný
v Odvolacím řízení výslovně na nich setrval a znOva je provedl. Tento
jako neúplnost rozsudku označený nedostatek napadeného rozhodnutí
není vytýkán jako vadnost říz e n í dle §u 503 čís. 2 c. ř. s., neboť
není uvedeno, v jakém směru by řízení potřebovalo doplnění neb nápravy a jmenovitě není žádné skutkové zjištění prvního soudu vzato
v odpor, nýbrž jen jako neúplné a proto nesprávné právní posouzení.
Proto nenf třeba zrušiti rozsudek odvolacího soudu a možno rozhodnouti ve věci samé (§ 510 c. ř. s.). žalovaný upsal prostřednictvím
žalující bankovní filiálky pátou rakouskou válečnou půjčku v nominální
ceně 410.000 K proti tomu, že mu tato filiálka poskytla na ni 75% ní
lombardní zápůjčku penízem 307.500 K. Dle skutkových zjištění prvního
soudu splnila žalující strana udělený jí příkaz. nechala ležeti přidělené
papíry v hromadné úschově u své ústředny ve Vídni, vyrozuměla žalovaného i o provedeném úpisu i o po-skytnutí lombardní zápůjčky, aniž
mu však při tom oznámila čísla a serie přidělených papírů, načež žalovaný uznal opětným podpisem zaslaných mu pololetních výpisů z účtu
i úpis válečné půjčky i poskytnutou mu lombardní zápůjčku. Tímto
uznáním vzdal se žalovaný práv, dle čl. 362 obch. zák. sniiil mu vále-
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žeií~ícn a, .?ennUe již .od~?rovavti t~~n(~J že váie?~á půjčka br1a ,upsána
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na jeho ~cet. o yop\lstila-:l se. ZalUjlCl banka nepkeho poruselll svých
pOVlll;lOSlt, m,:ze zaloval~y pozadovalI len náhradu škody. To platí jmen?Vl~e ,oh!:?l1e vyty~anellO r~~o~nan?ení čísel a serií phdělených kusů
valecne. pUlcky. Prvlll s?ud zJistil mImo to na základě obchodních podmll1ek ZalUjlCI banky, ze byla povlllna vydatí seznamy čísel u slosov~telnfch cennfch papírů stranám jenom na požádání, a žalovaný udal
sam, ze o oznamem člsel a serií upsaných papírů žádal banku teprve
v době, když úpis uznal již za učiněný na svůj účet. Banka nedopustila
se tedy zavinění, když čísla a serie přidělených papírů neoznámila
z vla~t?íh? popudu žalované,n.'u ihned po přidělení, z pozdějšího zanedball! teto povlllnosh nemuze žalovaný dovozovati neplatnost úpisu.
Ze skutkového zjištění prvního soudu plyne dále, že žalujicí banka mj
up,s,ané c.enné p~píry ve své moci a že jest jednak ochotna, jednak že
muze ]c"zalovanem,u proh zaplace?í lomb~rdního dluhu kdykoliv vydati.
T? sta,cl pro ,uzna~l povlllnosh zalovaneho ku placení. Mylným jest
nazor zalovaneho, ze pro neudání čísel a serií papírů žalovanému při
dělených nenabyl žalovaný k papírům práva vlastnického a žalující
banka nemohla proto na nich nabýti práva zástavního. Ku převodu
vlastnictví stačilo odevzdání prohlášením dle §u 428 obč. zák. ku nabytí práva zástavního bankou pak, že podle zástavní smlouvy ostaly
cennepapíry v trvalém uschování banky (§ 451 obč. zák.), .pří čemž
lest Ihostelno pro posouzení vzájemných práva závazků z lombardní
zápůjŠky, z~~ bylo věcných práv stran nabyto k dlužním úpisům jednotltve dle clsla a sene poznačeným, či jen k části všech v hromadn~m
uschoyáni ba~ky se na?házejících úpisů páté rakouské válečné půjčky
určene nommall1lm pel1lzem 410.000 Kč, zvláště když není sporno, že
banka po leta kupony z těchto dlužních úpisů pro žalovaného zpeně
žovala a výtěžek v jeho prospěch účtovala, a že první slosování páté
válečné půjčky se mělo státi teprve v prosinci 1921, že však k němu
vůbec n~d?~l? Ohledn~ splatnosti 10;11bardního dluhu namítá žalovaný
v dovolal1l liz lenom, ze banka nemuže žádati zaplacení, dokud nebudou zaplaceny lombardované úpisy válečné půjčky státem, aniž však
toto své tvrzení může odůvodniti něčím jiným, než že prý při poskytování lombardních zápůjček na válečné půjčky nebylo dřívější vymáhání
úmyslem žádné banky. Pouhý úmysl bank není ještě závazkem, doba
splatnosti poskytnuté zápůjčky řídí se pouze smlouvou, a tu zjistil prvý
soud, že o době splatnosti nebylo nic smluveno, takže platí dispositivní
předpisy §§ 904 a 1417 obč. zák. a čl. 326 obch. zák .. a banka může
žádati placení hned. S právem banky na zaplacení lombardní zápúičkv
nelze směšovati povinnost rakouského eráru zaplatiti válečné půjčky
slosováním v určité době, tím méně jisté závazky rakouské vlády pře
vzaté dle předloženého prospektu do 30. června 1921 ohledně 10m bardu
rakousko-uherskou bankou a pokladnou pro Válečné půičky. Vzájemný
poměr stran jest určen jen smlouvou a nikoliv uvedeným prospektem.
Zcela pochybenými jsou důsledky, které vyvozuje žalovaný z okolnosti,
že mu banka nevydala na 10mbardovai1é dlužní úpisy zástavního listu.
Před;>is §u 1370 obč. zák. není povahy donucovací, nevydání zástavníh~

listu

nečiní

proto smlouvu o zástavu neplatnou,
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žalující banky nelze

však o neplatnosti zástavního poměru z toho důvodu mluviti také proto,
že jí náleží na papírech také zákonné právo komisionáře dle čl. 374
obch. lák. Konečně namítá žalovaný, že jest povinen platiti pouze v korunách rakouských, poněvadž skutečným sll1luvníkell1 byla prý ústředna
banky ve Vídni, kdežto její pražská filiálka byla jenom sprostředkovac
telkou. Jako skutkové tvrzení jest tato námitka novotou, a to novotou,
odporující přednesu obou stran v nižších stolicích, pročež nemůže býti
1.: němu dle §u 504 c. ř. s. přihlíženo. Jako právní názor jest námitka
bezpodstatná. Bylo sice skutkově zjištěno, že pražská filiálka provedla
příkaz jí žalovaným udělený vídeňskou ústřednou a že u ní ponechala
v úschově přidělené kusy válečné půjčky, pro smluvní poměr stran jest
však ro~hodn~m pouze, že pražská filiálka banky jest samostatným
obchodmkem, ze se mohla samostatně zavazovati a práv nabývati, a že
vlastním jménem vzešla se žalovaným v obchodní spojení. Jelikož měla
a má sídlo v Praze a tamtéž bydlil při uzavření smlouvy a bydlí i nyní
žalovaný, jest splništěm dle čl. 324 obch. zák. Praha, a dluh žalovaného
jest <lle §u 6 zákona ze dne 10. dubna 1919 čís. 187 sb. z. a n. splatný
v korunách československých. Dovolání žalovaného jest ve všech smě
r.e,h bezdůvodné a bylo zamítnuto. Rozsudkový výrok odvolacího soudu
byl doplněn tím, že byl do něho poj"t vzájemný závazek žalující banky,
. by vydala žalovanému proti zaplacení lombardního dluhu lombardovanoU válečnou půjčku. Tento vzájemný závazek, opírající se o zákonné
předpisy §§ 469 a 1369 obč. zák. byl žalující stranou uznán, a bylo jej
se zřetelem na § 1052 obč. zák. a § 7 ex. ř. pojati do výroku rozsudkového, třebas žalobce toho výslovně nenavrhl a navrhovati nepotře
boval.
čís. 3424.
Při vyměřeni odškodného svedené ženy (§ 1328 obč. zák.) nelze
přihlížeti k majetku svůdce. Není vyloučeno, by podle okolností případu
nebylo odškodněni vyměřeno ve výši věna, obvyklé v prostředí svedené

ženy.

(Rozh. ze dne 23. ledna 1924, Rv I 1498/23.)

Svedené ženě, domáhající se na svůdci odškodného 20.000 Kč, při
pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e 10.000 Kč, o d vol a ci
s o u d 5.000 Kč.
'" e j v y Š š í so u d nevyhověl dovolání ani té ani oné strany.

Zli~:

DtlVocly,
Ani ta ani ona strana není spokojena s výší náhrady, tak jak ji upravil soud odvolací. talovaný, by docílil dalšího snížení žalobního nároku z 5.000 Kč na 3.000 Kč dovozuje, že prý ze smíru mezi stranami
jest aspoň to patrno, že žalobkyně sama oceňovala svůj nárok jen na
3.000 Kč. Avšak pohnutka, proč žalobkyně cestou smíru by se byla
spokojila touto částkou, jest pro tento spor nerozhodna, to tím spíše,
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ježto dle zjištění odvolacího soudu žalobkyně předpokládala, že ža!ovany bude ji a dítě i nadále podporovati. Jaký majetek má žalovaný,
jest v tomto sporu rovněž nerozhodno, ježto jde o náhradu škody dle
XXX. hlavy obč. zák.; jest také nerozhodno, že v jiných případech. na
př. při stanovení výživného nebo věna (§§ 91, 139, 154, 166 a 1221
obč. zák.) přihlíží zákon k majetnosti osoby zavázané. Dle §u 1328
obč. zák. má ten, kdo trestným činem (o kterýž případ tuto jde), při
měje osobu ženskou k mimomanželské souloži, nahraditi jí utrpěnou
škodu a ušlý zisk. K náhradě ve smyslu tohoto zákonného předpisu patři i odškodněni za zmenšenou vyhlídku na lepší zaopatřeni, jehož způ
sobem nejpřirozenějším je u ženy sňatek. Předevšim jest uvésti, že náhledu žalovaného, že nejsou stíženy vyhlídky žalobkyně na sňatek, ježto
ditěti jsou přiznány vyživovací příspěvky, nelze vzhledem k životním
poměrům a panujícím názorům přisvědčiti. Odvolací soud stanově výši
odškodnění ve smyslu §u 1328 obč. zák., čehož se žalobkyně jedině
v žalobě domáhá, - správně uvážil všechny závažné okolnosti, totiž jak
stará je žalobkyně, že je matkou nemanželského dítěte, dosud žijícího,
že otec: jeho má na ně platiti 120 Kč měsíčně, a správně vzhledem k panujícím poměrům životnim a společenským usuzuje, že tím není úp 1 n ě
zmař~na naděje žalobkyně na sňatek. Dále vzal odvolací soud též zře
tel na její povolání a příslušnost do maloobčanských společenských
kruhů, jakož i na výši věna, jaké dívky těchto tříd dostávají, a vyměřil
pak žalobkyni náhradu ve výši takovéhoto věna, takže postavení a sňat
kové vyhlídky zachovalé dívky bez věna staví na roveň sňatkovým vyhlídkám u dívky, která má věno v obvyklé výši a která jen pod slibem
manželství dala se pohnouti k pohlavním stykům. Samo sebou se rozumí, že ve všech případeeh nebylo by správno, určmvýši náhrady prostým zjištěním výše věna obvyklého u občanské třídy, k níž svedená patří, nýbrž že vždy uvážiti jest všechny okolnosti pro výši náhrady smě
rodatné. V tomto případě však i dovolací soud vzhledem ke všem shora
uvedeným okolnostem shledává náhradu, odvolacím soudem přisouze
nou, za úplně přiměřenou. Pro tvrzení žalobkyně, že odvolací soud, stanově tuto výši náhrady dle svého volného přesvědčení (§ 273 c. ř. s.),
nemá tolik povšechné znalosti životníeh a společenských poměrů, jako
;:>rvi' soudce a že hy proto Siněrodatným měl býti osobní dojem tohoto
jakož i jeho znalost místních poměrů, není v tomto sporu žádného skutkového podkladu. K dalším vývodům dovoláni žalobkyně, jež domáhá
se zvýšení náhrady z 5.000 Kč na 10.000 Kč, 'se podotýká, že pln o u
vyhlídku na sňatek nelze zajistiti ani věnem vyměřeným ve větší výši,
než jaká odpovídá životním a společenským poměrům té třídy, k níž
žena ona patří; mimo to náhrada v této nepoměrné výši přesahovala by
za okolností v tomto případě danýeh rozsah toho, co pod pojmel11utrpěné
škody a ušlého zisku lze jí v rámci §u 1328 obč. zák. přisouditi.
čís.

3425.
nemohou

Před odevzdáním pozůstalosti
dědicové ve vlastním jméně
uplatňovati pohledávky, dle dohody o rozdělení pozůstalosti jim při

padnuvší.

.li z,,!alování pozůstalostníCh pohledávek jest dědicům třeba svolen. pozustalostního soudu.
.

(Rozh. ze dne 23. ledna 1924, R II 500/23.)
. D~~ud neodevzdaná pozůstalost po Rudolfu K-ovi, zastoupená při
hlasl~slml se dědici Jenovefou K-ovou, Hubertem K-em a Emilem K-em
d?l~aha~a se na žalovaném zaplaceni peněz, jež mu byl zůstavitel za~
PUlCil. Zalovaný namítl nedostatek aktivní legitimace ku sporu ježto
za~alovana po~ledávka byl,a dle úmluvy dědiců o rozdělení dědictví při
znana Jenovefe K-ové, takze lato jedll1a mohla zažalovati. Pro e e s n i
S? udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl, přiklonív se k názoru žalova~eho. Odvolací sou~ zrušil rozsu~ek a vrátil věe prvému soudu, by, vyck:je pravon~o.el, v.ec znovu, pr~jednal a rozhodl. D li vod y: Otázka
ZCle lO~hodujlcl, Z~l takto: Kdo jest oprávněn, zažalovati pozůstalostni
poh!edavky. v dobe po přihlášení se dědice k dědictví až do odevzdání
P?zustal~str? ~:o ř?šení ,této otázky přicházejí v úvahu tyto zákonné
pre~plsy .. 1. Ven tele poz~stalosti nejsou nuceni čekati na přihlášení se
k dcdlct~1 (§ 811 obc. z~k.); k zastoupení pozůstalosti budiž povolán
opatrovnr\ jen tehdy, nenl-Ir,tu již přihlášení se k dědictví (dvorní dekret ~ze d~e 19. ledna 1790, C}s. 1094 ~b. z. s.). 2. Totéž platí o exekuci
p;otr pozustalostr (§ 34 ex. r.). I tu znzuje se pro pozůstalost opatrovn~k j~~ tehdY',není-~l tu dědické přihlášky. 3. Dědic, jenž mimo přijatou
pnh}asku k dedlctVI proká~al své dědické právo, má nárok na správu
pozu~tal~st~ (§ 810 ~bč. zak.). Toto právo dědice na správu pozůsta
lostnrho jmenl uznava I § 145 nesp. říz. 4. Po přihlášení se k ďd' t .
• '. 1
.,
o
e IC Vl
povo Iava se { sprave pozustalosti opatrovník jen žádá-li t
d' ď
(§ 690 obě. zák.)., 5. Byl:li před přihlášením se k dědictví již °pov~ll~
opatro:,Dlk, pomme jeho emnost po přihlášení se k pozůstalosti k ná. vrhu dedlce. 6. Dle §u 797 obč. zák. nesmí nikdo Ze své mOci p" __ '"
pOLůstaJost. Dědic musí býti soudem v pozůstalost uveden odevzdállím
pozůstalosti. Z těchto předpisů vysvítá: a) pozůstalostní pohledávKy
mohou před odevzdáním pozůstalosti býti uplatňovány jen jménem pozůstalosti. b) K zastoupení pozůstalosti jsou povoláni všichni dědicové,
jichž přihláška k dědictví byla soudem přijata a jichž právo dědické dle
předložených výkazů odpovídá zákonu. Nejsou-li dědicové svorní, rozhoduje o zmocnění ke sporu soud pozůstalostní zřízením opatrovníka.
c) Není třeba, by tito dědicové si dříve opatřili od pozůstalostního sondu
správu pozůstalosti nebo zmocnění k vedení sporu. Stačí, jsou-li dle
§u 810 obč. zák. oprávněni zažádati o správu pozůstalosti. Je tedy pozlrstalost v takových sporech zastoupena jedině dědicem, jehož při
hláška k dědictví byla soudem přij ata (srovnej: Ehrenzweig: soustava
11./2, str. 424, Wroblovski, komentář k §u 811 obč. zák., str. 812);
stačí, že po té mohl na základě §u 810 obč. zák. učiniti návrh na udě
lení správy pozůstalosti, pokud tomu návrhu dle §u 810 obč. zák. uči
niti návrh na udělení správy poziistalosti, pokud tomu návrhu dle §u 810
obč. zák. musilo býti vyhověno (proti tomu: Rintelen v poctě pro dra
Kleina 1914, str. 120). Není třeba, by i skutečně správa pozůstalosti
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mu byla svěřena. V tomto případě nebyl~ pozůstalost dosud .?deVZ~alld.
Jsou proto ku zažalování sporné pohledavky pozustalosh jejlm ]m~nem
povoláni všichni dědicové. Že tato pohledávka podle dohodnutI dedlcLI
po odevzdání pozůstalosti bude patřiti Jenovefě K-ově, je pro tento spor
bez významu; neboť toto dohodnutí nabude právní účinnostI teprv odevzdáním pozůstalosti.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu.

nákupy a prodeje. V tomto případě nebyla správa dědicům sverelld a
ani jim zmocnčnÍ k tomuto sporu dáno. Bude tedy věcí soudu -proce·sního, by dle §ll 6 odstavec druhý c. ř. s. odstranil nedostatek tohoto svolení k žalobě, COž se dosud nestalo. Nelze však již nyní činiti důsledky
z toho, že není zmocnění k sporu vykázáno, d nemohlo býti proto ~H:i
z tohoto důvodu rekursu žalované strany vyhověno v tom směru, aby
věc byla druhé stolici odkázána k věcnému rozhodnutí.
čís.

D

ů

3426.

vod y:

Jde o dvě otázky: 1. zda zletilí dědicové, provedše ro~dělen~ ~o:ů
stalo sti před jejím soudním odevzdáním, mohou ve vla,stm:n pnene .,;a;·
lobou uplatňovati pohledávky, jim dle dohody o :ozde~e~l pnpadajlCI,
nevyčkávajíce odevzdání pozůstalosti, 2. zda k. zazalov~m pozustalost~
ních pohledávek třeba jest svolení soudu pozustalostn:ho. K bodu I:.
V §" 547 a 797 obč. zák. je jasně stanoveno, že dědlcove teprv odev~da
ním" pozůstalosti nabývají pozůstalého jmění. Tudíž teprve odevzdamm
pom;jí pozústalost jako zvláštní právní P?dmět a. aŽ. do ~ohoto .okamžiku může jako žalobce ve sporech, ktere se dotrkajl Jment P?zusta~
lostního, vystupovati jen pozůstalost san:'a. a,ne :ustav~tel?VI dedlco~e
ve vlastním jméně. Na věci ničeho se nem~nt, ze de,dlco~e l~ed ?dev~da
ním pozůstalosti provedou rozdělení pozus~alostn~ho jmenl. Predplsem
§§ 170 a 171 nesp. říz. neJsou mkterak dotceny; predpIsy,§§ 547 a 797
obč. zák.. d věc jest prostě ta, že rozdělení pOZL1stalostr. ~red JeJlm odevzdáním týká se jmění, které teprve v budoucnostr ~tatr se ma nJaJetkem dědiců. Proto přisvědčiti jest odvolac~mu soudu:.ze Je pro sp?r b:zvýznaml1O, že dle dohody o rozdělení poz~stalos~l pflpadnoutr ma, zaz~
lovaná pohledávka výhradně jen Jenovefe K-~ve, a ~elze .z toho,o duvodu žalobu zamítnouti. Proto bylo usnesenr druhe stohce, rozsudek
prvého soudu zrušující a další jednání nařiz~jící, potvrdi~. Jak. dalece
jest ono rozdělení pozůstalosti závazno pro dedlce ve vmtrmm J'ch poměru mezi sebou, jest pro tento spor nerozhodna. K bodu 2.: Dle dvorniho dekretu ze dne 19. ledna 1790, čís. 1094 sb. z. s., §§ 547, 690, 810,
811 obč. zák. a §u 145 nesp. říz. jsou dědicové zásadně oprávněni k tomu, by pozůstalost ještě neodevzdanou zastupo;:ah a ~pr~vova:l.. I?le
jasného z~:'ní §u 810 obč. zák. a §u. 145 nesp. flZ. ~elll vsa~ dedlcum
ponecháno na vůli, by dle své hbostr Ch~plh se ~pravy po~ustal~str a
jí nakládali, nýbrž jest tř;ba, by osoud po~ustalos_tn: za podrmnek za~on
ných přenechal jim spravu pozustalostlllho Jmenl. P~d t?uto ospravou
nelze rozuměti beze všeho .též činnost, která lest realtsacI pozustalostnlho jmění a nakládáním jeho podstatou, a proto dle .~u. 145 o~s~avec
prvý, věta druhá nesp. říz. jest třeba svolení soudu, maJ1-h byh ve~l pozflstalostní zcizeny nebo zatíženy a pohledávky postoupe~y a. pemz" .od
dlužníkfl vybrány. V důsledku tohoto jest treba k zahaJem aktr~mch
sporů pozůstalostních, jakým jest i tento spor. svolení•. soudu P?:usta~
lostního. Podotýká se, že v některých případech, na pnklad; sveren~-h
dědicům správa pozůstalostního podniku živnostens~ého, ~~h.rnut~ !es~
ve svolepí ku správě a k vedení tohoto podniku i pravo, Člmtl potrebpc

Naturální požítky jest kromě případů §u 3 zákona ze dne 15. dubna
1920, čís. 314 sb. z. a n. započítati do zabavitelného důchodu dlužníka.
(Rozll. ze dne 23. ledna 1924, Rv II 555/23.)
žalované a pobíral kromě celého
byla žalobkyni proti
dvou třetin důchodů
dlužníka s tím omezením, že mu musí z celkového důchodu zůstati volných nejméně 3.000 Kč ročně. K vybrání bylo žalobkyni přikázáno
1280 Kč. Ježto žalovaná této částky dlužníku ze mzdy nezadržela, domáhala se ho žalobkyně na ní žalobou, jíž bylo vyhověno s o II ci Y
vše c h tří s t o I i c, N e j vy Š š í m s o ude m z těchto
Manžel

žalobkyně

byl

zaměstnán II

zaopatření 200 Kč měsíčně. Pro dlužné výživné
němu povolena exekuce zabavením a přikázáním

důvoclÍl:

Dovolacímu dlrvodu čis. 4 §u 503 c. ř. s. nelze příznati oprávnem.
Dlužník Emil J., .jenž zaměstnán byl v řeznické živnosti u dovolatelky,
dostával jako mzdu byt, stravu a mimo to hotově 200 Kč měsíčně. Dovolatelka tvrdí, že ony naturální požitky nelze započítávati do platu.
exeku~i podléhajícího, a že si nelze představiti, jak v opačném případě
bylo by exekuci prováděti. Avšak zákon ze dne 15. dubna 1920, čís.
314 sb. z. a n., v němž upraveno tak zvané existenční minimum, sám
praví v §u 3 (1) věta 2., že z exekuce jsou vyňaty a nezapočítávají se
platy pen ě žit é nebo n a tur ál n í, určené k tomu, by zapraven byl
náklad veřejné služby nebo pohřebné a pod. platy. Z těchto slov zákona
samého plyne, že poď pojmem služebních platů rozuměti jest i natunilni požitky a že tyto mimo případy §u 3 jsou exekuci podrobeny a započítávají se do dúchodů zaměstnané osoby. Proto právem přihlížel odvolací soud k ceně naturálních požitků Emila J-a. Věcí žalované strany,
jako poddlužnice bylo, by po zabavení dúchodů Emila J-a upravila ony
naturálni dávky, které dlužníku mají zůstati volny (do výše 3000 Kč)
takovým způsobem, aby nejednala proti zákazu exekučního soudu, a
nesmí proto Emilu J-ovi na účet zabavené mzdy dávati stravu v ceně
vyšší, než jak dle onoho pravoplatného usnesení exekučního soudu jest
oprávněna. Nejednala-li žalovaná takto, musí si nésti důsledky toho sama. Předpísy §u 330 a 291 ex. ř. nepřicházejí tu v úvahu. Jak již odvolací soud správné a podrobně uvedl, bylo tu tolik příjmů Emíla J-a, exe-
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ku ci podrobených, že z nich celá zažalovaná pohledávka zapravena býti
mohla.
čís.

případné

další kroky, jest oprávněn domáhati se na přikazateli náhrady
i:iž za~!atil. šlo-Ii ~zásilku nutnou, nebyl zasílatel
povmen, vyzadatt Sl od prikazatele dalsí pokyny,

cel1~iho pop!~tku~

3427.
(Rozll. ze dne 24. ledna 1924, Rv I 1303/22.)

žaloba dle §u 35 ex. ř. může býti podána neb odůvodněna také pouze
ohledně části vymáhaného nároku. V tom případě může se odklad exekuce týkati pouze části vymáhaného nárolm.
(Rozh. ze dne 24. ledna 1924, R I 38/24.)
S o II d P r v é s t o I i c e povolil odklad ~xekuce k ~ydobytí peně
žité pohledávky 19.730 Kč 35 h. Rek u r s n I s o u d navrh na odklad
,
n
zamítl.
N e j v y Š š i s o u d obnovil usneseni prvé stolice po~~d, ze povo I.
odklad exekuce pouze ve příčině částky 1.000 Kč, dne 2. nJna 1923 pry
zaplacené, a dále částky: .000 l5č, dne 8; října 1923 prý ~ap1acene S ve~
škerým přis1ušenstvím techto castek az do pravoplatneho rozhodnuti
o žalobě, podané dne 16. hstopadu 1923 ..

Diívody:
Rekursní soud míní, že, když se žalobkyně domáhá žalobou,~le §u 35
ex. ř. zrušení exekuce jen ve příčině částky 1.000 Kč, dne 2. njna 192~
prý zaplacené, a dále částky 1.000 Kč, dne 8. října 1923 prZ ~ap1acene,
kdežto ohledně vymáhaného zbytku 17.730 Kč 36 h exekucI za',~b.oL; ~~
odporuje, nemůže se domáhati úspěšně odložení ;xe~u,ce ve pnčme castek, na vymáhanou pohledávku zap1acenych, nybrz ze. by. m?h1a do~
síci pouze omezení exekuce dle §u 41 ex. r. Pro tento pravm na,:?r n.e~1
v zákoně opory. Nelze-li pochybovati, že žaloba dle ~u 35 ex ..L m~ze
býti podána neb odůvodněna také pouze ohledně č a s t I vym~haneho
nároku což vyplývá zřetelně z předpisu §u 41 ex. ř., podle ktereho, v~
skytno~-li se zrušovací důvody uvedené v §§ 35 až 37, ~~ a 40 ex. r:,
pouze ...... ohledně č á s t i vykonatelného nároku, slusI. exekucI nikoli zrušiti, nýbrž omeziti poměrným dílem, ~e~?ť. mohou:h, se v~skyt..
nouti důvody exekuci zrušující pouze oh1edne castl exek;tc111ho ?aroku,
může i žaloba dle §u 35 ex. ř. býti podána neb odůvodnena take pouze
ohledně č ás t i vymáhaného nároku, a nelze také poc~ybova\!, ze ;J!e
§u 42 čís. 5 a § 44 ex. ř. P!á:,~ se ~řením n,a § 41. ex. r. e~ekuC,e muze
býti odlož e n a i oh1edne c a Stl vy m a han e h? . n a.r o k u, po~
kud jest v této příčině podána žaloba dle §u ~5 ex .. r. ~? Jest ~sta:n~
,,"slovně uvedeno v §u 162 poslední odstavec Jednaclho radu a 'yp1yva
t~ také z §u 43 odstavec třetí ex. ř.
čís.

3428,

Zasílatel, jenž podrobil se sice při vyclení zboží nazotIA celního
úřadu, podal však ohraženÍ, vyhradil si reklamaci přeplat!"l a učinil

žalující zasílatelská firma zaplatila při proclení zboži v Břeclavě
15.314 Kč. Proclení pro,ved1a k příkazu žalované firmy. Ježto jí žalo~ana zap]~:11a za ce1111 ",y!ohy pouze 5.0,88 Kč, domáha!a se na ní zbytku
zahhou, ,lIZ hylo vyhoveno s o u d Y v sec 11 tří s t o I i c, N e j v y š" í \ll S o ude fP. z těchto
důvodů:

Rozhodnutí tohoto sporu závisí na zodpovědění otázky, zdali lze žalující spediční firmě přičítati nějaké zavinění při vyclení 14 bubnů žír<~:'é ,ody, éi zdali učinila vše, co pečlivý obchodník za ct.lný·ch poměrg
ucmltr mohl. (Cl. 282 a 380 obcll. zák.). Žalovaná tvrdí, že není povinna nahraditi žalující firmě clo, vyměřené podle položky 445 a) celního sazebníku (příloha k vlád. nař. ze dne 12. května 1919, čis. 379
sb: z. a n. v nové úpravě dle vlád. nař. ze dne 19. prosince 1921 čís. 460
sb. z. a 11.2 na ~5.~14 Kč 10 h žalující firm.ou skutečně zaplacené, nýbrž
!en clo, jez spravne podle položky 597 a) 1 5.088 Kč mělo býti vymě
r~n~ a zap1a~eno (~l. 371, 381 ob ch. zák.), a vytýká žalující firmě zavif'.em ve ?vo]lm smeru: 1. že pří vyclení deklarovala zásilku jinak, než
l' ?y10 ,za10vano,u uloženo, a že netrvala na proclení jen žíravé soli;
2. ze pn neshode, která se mezi ní a celním úřadem v Břeclavě sběhla
nevyžádala si od- žalované telegraficky dalších instrukcí. K ČÍS. 1.: Po~
dle příkazu ze dne 6. února 1922, měla žalobkyně zásilku 14 bubnů žír~vé so~y proclití a dále firmě R. ve Frýd1andě odeslati; podle dodateč
neho pnkazu ze dne 7. února 1922, měla proclení provésti obratem a
rr;ě1,a. dovozni P?vo!ení bez odk~ad.u expres s žalované zaslati. Z toho je
vldeh Jednak, ze za10bkY11l urclta deklarace při proclení uložena nebyla, jednak že příkaz bylo provésti se všemožným urychlením. i'od1e
nákladního listu ze dne .30. ledna 1922, šlo o žíravou sodu ve váze
5304 kg, balenou ve 14 Dubnech, a podle celní deklarace ze dne 9. února 1922, přihlášeno bylo k vyclení 14 plechových bubnů, plněných žíravým natronem. Podle zjištění nižších soudů chtěla žalobkyně proclíti
zásilku jen jako žíravý natron podle pol. 597 a) 1., ale celní úřad na
tuto deklaraci nepřistoupil, nýbrž, odvolávaje se na předpis §u 14 čl.
X., odstavec pátý celního předpisu, požadoval deklaraci, jak uvedena
jest v příloze čís. 3.; odmítal jinak odbavení zboží a nebyl by zásilku
jinak než podle pol. 445 a) vyc1i1, i kdyby žalovaná firma sama byla
vyclíva1a. Jestliže za tohoto stavu věcí žalobkyně, aby odbavení zboží
docílila, podrobila se názoru celního úřadu, podala však v deklaraci
ohražení a vyhradila si reklamaci přeplatku; dále i estliže dala za úče
lem zjištění totožnosti bubnů tyto očíslovati a pulepiti listky s razítkem
celního úřaoll a zapsala čísla ta do deklarace; konečně jestliže podala
Civilni rozhodnuti VI.
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stížností k zemskému finančnímu ředitelství i k ministerstvu financl a
vyrozuměla žalovanou, jakým způsobem může si vymoci náhradu celní
diference zpět, učinila vše, co jako řádný speditér za daných poměrů
učiniti mohla. Bylo pak jen věcí žalované, aby se podle toho zařídila a
tak k náhradě celní diference přišla. Neučinila-li tak, šlo to na její vrub,
a nemůže následky své nečinnosti přesunouti na žalobkyni. Tvrdí-li žaIOV,111á, že žalující firma a s ní i nižší soudy vyložily si § 14 čl. X. odstavec pátý celních předpisů mylně, není v právu, neboť soudy neměly,
proč by tento předpis vykládaly, a žalující firma, ač s výkladem celního
úřadu nesouhlasila, neměla možnosti, aby se svým názorem pronikla,
chtěla-li vůbec odbavení zásilky docíliti. Vykládal jen celní úřad a podle jeho výkladu musila se žalobkyně zaříditi. Zdali výklad ten byl
správným či nesprávným, jest v tomto sporu lhostejno. Tvrdí-li žalovaná dále, že měla býti proclena žíravá soda, balená v plechových bubnech, a nikoli plechové bubny plněné žíravým natronem, a vytýká-li odvolacímu soudu rozpor se spisy, ze kterých prý jest zjevno, že vycleny
byly bubny, t. j. obal a nikoliv obsah, jest to jen hra se slovy, neboť
žalující firmě právě tak jako celnímu úřadu byla podstata věci velmi
dobře známa, že totiž zásilka záležela v žíravé sodě jako zboží, obsaženém v plechových bubnech jako obalu, a záleželo jen na celním úřadu,
jak tyto skutečnosti posoudí a které položce při vyclení zásilku podřídí.
K čís. 2.: Ani druhá výtka, kterou žalovaná žalující fírmě činí, že si totiž nevyžádala telegraficky dalších instrukcí, není odůvodněna. Jak již
svrchu bylo podolčeno, nebyl žalobkyni způsob deldaDce 2 postup při
vyclení předepsán a neuchýlila se tedy podstatně od d:lOého příKan,
jak míni dovolatelka. šlo o věc' nutkavou a právem namítá žalobkyně,
že by jí byl s druhé strany mohl býti vytýkán průtah v expedicí. Na způ
sobu vyclení nebyl by ničeho změnil ani odchylný názor žalované, kterému by se byl celní úřad nepodřídil, jak nižší soudy podle seznání
svědka, celního revidenta Leopolda M-a zjistily. Že by se byla žalovaná
odhodlala, nutkavou zásilku dirigovati přes jiný celní úřad a nésti zvýšené náklady na stojném a dopravném, to žalobkyně předpokládati nemohla, ani kdyby byla věděla, že jiné celní úřady ží,avou sodu v plechových bubnech vyclívají podle položky 597 a) I. Volila-li za tohoto
stavu věcí žalobkyně východisko, jaké zvolila, bylo to východisko nejjednodušší a nelze v tom shledati žádnou neopatrnost.
čís.

3429.

Smlouva o inserci jest smlouvou svého druhu, podobající se nejvice
smlouvě o dílo. Objednána-Ii inserce po určitou dobu, nemůže ji objed-

natel předčasně jédnostranně odvolati, třebas odpadl jeho hospodářský
zájem na inserováni.
(Rozh. ze dne 24. ledna 1924, Rv I 1371/23.)

_o. \
•

Dne 18. května 1921 objednal žalovaný u žalobce jako majitele odborného listu inserát tohoto znění: »F. Sch-a sídelní hotel, dům prv-

~lího ,řádu, li.lproti vřídlu, po ccl)' rok v provozu, ústřední topení.« Ob]ednavka _ stala se na celý rok, počínajíc od I. září 1921 za úplatu
150 Kč za jedno uveřejnění a žalobce inserát tento v době od 1. záři
1921 do I_S .. srp_~a 192~ celkem 24krát uveřejnil, aČkoliv žalovaný, prodav od meSlce n]na 1921 hotel; pokusil se opětovně, po prvé v dopisu
ze dne 22. záři.1921, objednávku inserátu zrušiti. Ježto žalovaný zdráhal se zapravIl! poplatek za uveřejnění, domáhal Se toho žalol5ce ža:obou, jíž bylo vyhověno soudy všech tří stolic, Nejvyšs I m s o ude m z těchto
důvodv',

žalovaný zdráhá se zaplatiti 2.700 Kč, žádaných žalobcem za uveřejiíování inserátu, ačkoliv přiměřenost co do výše uznává. žalovaný
namítá, že smlouva o inserci má právní povahu smlouvy zmocňovací,
kterou mohl z podnětu prodeje hotelu jednostranně odvolati, že od
smlouvy mohl také z toho důvodu ustoupiti, protože nastala mimořádná
a nepředvídaná událost, totiž prodej hotelu, která zIT'ařila konečný cíl
inserátu (§ 901 obč. zák.), že tudíž žalobce nebyl oprávněn proti vůli
ž2.!ovaného a znaje pravSr stav věci, inserát dále uveřejňovati, a že nižší
soudy, pokládajíce odvolání insertního příkazu za nepřípustné, neposoudily věc po stránce právní správně. Názoru dovolatelovu nelze při
znati oprávnění. Souhlasiti jest s nižšími soudy v tom, že smlouvu
o inserci nelze podřaditi pod žádný z oněch smluvních zjevů, jichž
pojem a účinky zákon zvláště upravil, nýbrž .že jest to smlouva svého
druhu, která náleží k t. zv. nepojmenovaným smlouvám. Její právní
účinky dlužno tedy posuzovati především podle jejího obsahu a v další
řad~ - pokud strany nic jiného neustanovily - podle zákonných před
piSU o podobných smlouvách. Jako »innominátní smlouvy« přicházejí
v úvahu zejména smlouvy o r ů zná k o n á n í, které si hospodářský
Život vytvořil, které však v zákoně zvláště upraveny nejsou a ve příčině
jic~ž z,ákon, jsou-li úplatné, odkazoval v dřívějšíín doslovu §u 1173

obc. zak. na o~dobu s ,m 1 o II v, y nám e z dní. Předpis §u 1173 obč.
za~. s~al se ovsem novym doslovem §u 1151 obč. zák. bezpředmětným,
Jezto. uplata za vykonané práce nemusí již záležeti v penězích; ale tim
o?dooa smlouvy námezdní s innominátními smlouvami o různé úkony
vyzn3"nu . nepozbyla. Nižší soudy také skutečně posuzovaly smlouvu,
o mz tu Jde, podle předpisů o smlouvě služební a o dilo. Různost jest
Jen v tom, že první soud shledal větší podobnost se smlouvou o dilo
k?ežto odv~lací soud větší podobnost se smlouvou služební; oba soudy
vsak ~hoduJ I se v tom, že smlouva taková nemůže býti jednostranně
odvolana, a v tom j~st jim dáti za pravdu. Ať již ona smlouva posuzuje
se tak neb onak, mkdy nemůže se pokládati za smlouvu zmocňovací
kte:-á by objed~atelem mohla býti jednostranně odvolána. Kdežto při
s~uzebl11 s~louve zaměstnanec přenechává zaměstnavateli svou pracovní
silu po neJakou ,dobu a podle jeho opaeení, přenechává při smlouvě
o ,chlo . p;acovl1lk objednateli za úplatu určitý v Ý s 1 e dek své
prace, leJz pko samostatný podnikatel vyrobil a jenž nemusí právě
S'
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záleželi ve hmotném výrobku, který by přešel do držby do vlastnictvi objednatelova, nýbrž může záležeti také jen v jiném nehmotném
statku (na př. divadelní představení, podání informace o určité osobě
a pod.). V tomto smyslu dlužno přisvědčiti procesnímu soudu, že smlouva o inserci podobá se spíše smlouvě o dílo, než smlouvě služební.
Ostatně může obojí druh smluv obsahovati r(lzné kombinace té neb
oné smlouvy a může přecházeti i ve smlouvu zmocňovací, protože opatření cizí záležitosti k příkazu jiné osoby (§ 1002 obč. zák. ) jest o sobě
také jen zvláštním druhem konání služby. Proto zákon v §u 1151 odstavec druhý obč. zák. odkazuje také na smlouvu zmocňovací. Avšak
v tomto případě nejde o obdobu smlouvy zmocňovací, neboť tato liší
se od smlouvy služební a o dílo jednak tím, že mandatář jedná v z as t o up e ní jíného, jednak rázem úslužností. Mandatář béře na sebe
opatření jistého jednání v zájmu a zastoupení mandantově a odtud podávají se předpisy §§ 1020 a 1021 obč. zák. Smlouva o inserci jest však
smlouvou úplatnou a dvojstrannou (§§ 917 a 918 odstavec prvý obč.
zák.), má podle vůle stran sloužiti zájmům o b o u str a n a nemá za
následek z a s t o u pen í inserenta dotyčným majitelem časopisu, jenž
uveřejňuje inserát ve svém časopisu sice na objednávku, ale jako samostatný podnikatel; jest tedy taková smlouva po dobu smluvni pro obě
strany závaznou a nelze ji jednostranně zrušiti. Na tom ničeho nemění
okolnost, že u žalovaného prodejem hotelu odpadl hospodářský zájem
na dalším uveřejňování inserátu, neboť neodpadl hospodářský zájem
druhé smluvní strany, totiž majitele časopisu, na dalším trvání smlouvy,
když tento s určitým pramenem příjmů po dobu smluvní počítati mohl
a počítal. Tvrzení dovolacíhO spisu, že žalovaný v době udělení příkazu
k inserování ještě nevěděl, že hotel prodá, a že se pak náhle rozhodl
tak učiniti, jest jednak novotou, na kterou v řízení dovolacím nelze
vzíti zřetele (§ 504 c. ř. s.), jednak odporuje přednesu žalovaného, že
již v létě 1921 pojal úmysl, hotel prodati. Ostatně byl žalobce podle
zjištění nižších soudů ochoten, text inserátu po prodeji hotelu přimě
řeně změniti, čímž by byl vyšel vstříc i hospodářskému zájmu nového
majitele, kdyby se s ním byl pro datel hotelu o převzetí inšerátu dohodl.
Ježto žalobce svůj závazek úplně splnil, jest i žalovaný povinen, svému
závazku na zaplacení inserátu dostáti; k tomu by byl povinen i tehdy,
kdyby si byl další plnění smlouvy se strany žalobcovy ani nepřál.
čís.

3430.

Byla-li nedopatřenrm úředních orgánů zapsána služebnost do pozemkové knihy v rozsahu většiitt, než uvedeno ve zřizovací listině, jest
rozhodným obsab listiny.
'
(Rozh. ze dne 24. ledna 1924, Rv I 1411/23.)

Iii

I !!I

Dle trhové smlouvy ze dne 8. července 1873 byla na hostinci čp. II
v D. v 1 o žen a pro žalovaného služebnost bytu, pokud bude svoboden. Podle doslovu trhové smlouvy byla služebnost bytu zřízena ~a

d?bu) poku<J b~lde žal~v~nyy svov~ode~ a 11 e z a o pat ř e n. žalovaný
zustal svobodnym, dosahl vsak zlvotnlho zaopatření. Vlastník nemovitosti, zvěděv prý teprve roku 1921 pravý obsah smlouvy, domáhal se
na žalovaném uznání, že služebnost bytu uhasla a že dle rozsudku, žalobě vyhovujícího, může býtí vložen výmaz služebnosti bytu na hostinci
čp. 11. Pro c e sní s o udp r v é s tol i c e žalobu zamítl, o d v ol a c í s o u d rozsudek potvrdil.
N e j v y Š š í s o u d uznal dle žaloby.
Důvody:

Odvolaci soud mírd, že knihovní zápis stal se pravoplatným ať podle
§u 62 knih. zák., nebo podle ustanovení zákona ze dne 25. července
1871 čís. 96 ř. zák. o upravovacím řízení při zakládání pozemkových
~nih, že tedy je tento zápis rozhodným pro obsah i časový dosah sluzebnosÍ! (§§ 4 a 5 kníh. zák.), že se žalovaný m ů ž e dovolávati i dří
Vějš!h o u,stanovení §u 1469 obč. zák. o 'tabulárním vydrženi, zvláště
k~yz ,z vysledku sporu a ze skutkového zjištění prvé stolice nevyplývá
mpka Jeho obmyslnost, že má tedy žalovaný právo bydleti, dokúd je
svobo,den. Odvolac!mu soudu nelze přisvědčiti. žalovaný nabyl podle
tr: hove smlouvy sluzebnosÍ! bytu pouze na dobu, dokucl bude svoboden
a nezaopatřen; jenom této služebnosti bylo jím nabyto, a nikoliv té
která jest od nabyté rozlišna a která se do pozemkové knihy dostal~
po~ze na základě neúplného zápisu. Nebylo zjištěno, že tato původní
sluzebnost bytu byla při pozdějších převodech vlastnictví nějak změ
něn~, )menov~tě, že byla proměněna ve služebnost toho rozsahu, jaký
tvrdl zalovany. Ve smlouvě ze dne 5. května 1896 (převod vlastnictví
z ] ana S-a na Barboru R-ovou) jest uvedeno: »Bez započtení do trhové
c~ny př~jímá Barb?ra R-ová k n i h o vně pro Václava S-a (hlovaneho) vaz~oucI sluzebnost bydlení na tak dlouho, dokud je svoboden«.
Ve smlouve ze dn~ 21. srpna 1913 (převod vlastnictví z Barbory R-ové
na ž,a lob c e) Jest uvedeno: »Kupující přejímá bez započtení clo
trhove ceny pod 1 e trh o v é s ml o u v y z e dne 8. č e rve n c e
1873 pro Václava S-a váznoucí právo za dobu svobodného stavu podle
o~sahu kniho:,ního zápisu k dalšímu trpěni, pokud se týče vybývání«.
PreJal tedy I zalobce služebnost s poukazem na trhovou smlouvu ze dne
8. ~e:vence 1873, byť i podle obsahu knihovního zápisu, k dalšímu
trpem, pokud se týče vybývání, tedy převzal původně zřízenou služebnost v rozsahu určeném trhovou smlouvou ze dne 8. července 1873 a
~elze souhlasiti s právním názorem soudu odvolacího, že přijal tuto ;luzeb~ost pOdl,; zk~moleného zápisu knihovního, neboť knihovní zápis
nent ,naby:,aC1l11 duvodem a nesejde na tom, že v době převodu vlastn~c~vI na zalobce byl ~alovaný již zaopatřen a že nebylo řeči při uzavíramsmlouvy o, tom, ze sporná služebnost již, uhasla, neboť vzhledem
k obsahu trhove smlouvy ze dne 8. července 1873, které se může žalo~a~ý dovolá~ati jedině jako nabývacího důvodu, založené do sbírky
h~t1l1 a součast pozemkové knihy tvořící (§§ 1 a 5 knih. zák.), nemohlo
by tl pochybnosŤJ, že knihovní zápis, na kterém žalovaný buduje s níže
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soudy své udánlivé právo, jest nezhojitelně zmatečný, poněvadž
zkomolením, tedy chybou soudních orgánů zápis ten vykonavších, vytváří pro žalovaného zcela jinou služebnost, než jak pro něho zřízena
byia řečenou smlouvou. Zápis takový nikdy nemůže nabýti právní moci,
předpisu §u 62 knih. zák. nemůže býti v tomto případě užito. Odvolacímu soudu nelze také přisvědčiti, pokud podle svých zjištění usuzuje,
že držba žalovaného ve příčině sporné služebnosti není obmyslná a že
se žalovaný může dovolávati ustanovení §u 1469 obč. zák. O knihovním
vydržení. Žalovaný, nenahlédnuv do sbírky listin a v ní uložené smlouvy
trhové, jeho služebnost zřizující, projevil tak nápadnou nedbalost, že
jest tím jeho bezelstnost vyloučena a proto nemůže býti řeči o bezelstnosti jeho držby. Proto bylo uznati, že jeho služebnost bytu, zřízená
na dobu, pokud bude Václav S. svoboden a nezaopatřen, zanikla, pOl·l'vadž bylo zjištěno, že je zaopatřen.

SU111

čís.

3431.

žaloba na plnění interese dle §u 368 eX. ř. Byla-Ii původní smlouva
obchodem, dlužno interese posuzovati dle čl. 355 a 357 obeh. zák. Pro
určení výše abstraktní škody jest rozhodnou doba, kdy rozsudek, přisu
zující plnění, se stal vykonatelným. Ustanovení §u 7 Iichevního zákona
nepřichází tu v úvahu.
(Rozh. ze dne 24. ledna 1924, Rv 1 1459/23.)
Žalující komunální ústředna uzavřela se žalovaným velkostatkářem
smlouvu o dodání dřeva. Ježto žalovaný dřeva nedodal, domáhala se
žalobkyně plnění žalobou, jíž bylo právoplatně vyhověno a žalovanému
uloženo plnění ve lhůtě šestiměsíční. Když exekuce ku vydobytí přisou
zeného plnění zůstala bezvýslednou, domáhala se žalobkyně na žalovaném náhrady abstraktní škody, již vypočetla rozdílem mezi průměr
nou cenou dřeva v době podání žaloby a cenou umluvenou. Rozdíl dle
výpočtu žalobkyně činil celkem 338.402 Kč. Pro c e sní s o udp r v é
s t o I i c e přiznal žalobkyni 229.044 Kč, to jest rozdíl mezi průměrnou
cenou dřeva v době, kdy uplynula pariční lhůta rozsudku na plnění, a
cenou umluvenou. O d vol a c í s o u d k odvolání žalovaného rozsudek potvrdil.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
o

ů

vod y:

Dovolatel lupadá podle čís. 4 §u 503 c. ř. s. odvolací rozsudek jenom ve příčině výše žalobního nároku a ve příčině doby, která byla
vzata tomuto výpočtu za základ. Dle§u 912 obč. zák. může věřitel za
určitýcH podmínek žádati na dlužníkovi kromě hlavního dluhu také vedlejší příslušenství, a příslušenstvím takovým jest také náhrada škody,
nebo toho, co druhému na tom záleží, že závazek nebyl splněn náležitě
Tohoto nároku, opírajícího se v dalším o předpís §u 368 ex. ř., ,e ža-

•

lobkyně

na lalovaném domáhá. Dovolalel spatřuje nesprávné posouzení právní po této stránce především v tom, že odvolací soud uznal, že
jde o obchod, a že proto použil při výpočtu zažalovaného interese Srr.ěí
nic čl. 355 a 357 obeh. zák. Uvádí, že žalobkyně vůbec nikde netvrdila,
že dříví koupila za účelem dalšího zcizení, a že lze se zřením na její stanovy souditi,' že koupila jen za i1čelem zásobení svých členů, což není
obchoďem. Přehlíží však, že žalobkyně jako společenstvo s omezeným
ručením podle zákona ze dne 9. dubna 1873, čís. 70 ř. zák., podle §§ 3
čís. 3 a 4 do společenstevního rejstříku zapsaná, jest podle názvu hospodářským ústavem československé samosprávy, a má podle §u 2
písm. b) svých stanov kromě jiných účelů také za účel, kupovati a prodávati všeliké předměty, k nimž se působnost společenstva vztahuje,
jak pó komisionářsku, tak na vlastní účet, a provozujíc své obchody
jest podrobena všeobecným i zvláštním předpisům, v tom směru platným a závazným. Z toho plyne, že žalobkyně při plnění společenstev
nich úkolů provozuje podle čl. 271 obch. zák. absolutní obchody a že
i v tomto případě jde o obchod, ale také z toho plyne bezdůvodnost
v této příčině uplatněného důvodu dovolacího, neboť pak zažalované
interese dlužno posuzovati podle čl. 355 a 357 obch. zák. V dalším spatřuje dovolatcl nesprávné posouzení právní v tom, že odvolací soud pova..žoval za dobu dlužné dodávky při uplatňování ínterese dle §u 368
ex. ř. dobu, kdy rozsudek na plnění stal se nejdříve vykonatelným. Aní
tu není uplatněný důvod opodstatněn. Doba plnění Určena byla v tomto
případě rozsudkem, vázaným arci na pravoplatnost; proto, když odvolací soud vzal za podklad zažalovaného interese dobu, kdy rozsudek
prvé stolice o dodání dříví stal se vyk0natelným, nepochybil po právní
stránce, neboť jenom tato doba je při ;:oosuzování výše požadovaného
ínterese podle §r: 368 ex. ř. rozhodující. A ještě v dalším spatřuje dovolatel nesprávné posouzení právní v tom, že odvolací soud nepovažoval
požadavek žalující strany, který byl jí přisouzen napadeným rozsudkem,
za požadavek dobrým mravům se příčící a nemohoucí podle §u 879 bbč.
zák. obstáti. Dovolatel přehlíží, že jde o plnění z pravoplatného rozsudku, ~terě se pro nemožnost, v dovolatelově osobě nastalou, zmenilo
v plněm z neplatné smlouvy, a hlavně, že nejde o zisk, pokud se týče,
zlsk nemravný, protizákonný a trestný. Podle čl. 357 ob ch. zák. řídí se
výše abstraktní škody, kterou prodate1 jest povinen nahraditi, rozdílem
mezi smluvenou cenou kupní a mezi cenou prodaného zbOŽÍ, jaká je
v čase a místě plnění. Pokud poukazuje dovolatel nepřímo na ustanovení
zákona ze dne 17. října 1919, čís. 568 sb. z. a n., podle něhož (§ 7) ne- .
smí .nik~o ,:a předměty ne~bytné ,potřeby požadovati přemrštěné ceny,
a mlm, ze cl. 357 obch. zak. dluzno posuzovati vzhledem na citovaný
zákon o trestání válečné lichvy omezujícím způsobem, dlužno mu jen
potud dáti za pravdu, že by žalobkyně, kdyby od dov0latele skutečně
b~la zboží obdržela a je dále prodala, byla vázána předpisy řečeného
zakona, vydaného ve všeobecném zájmu spotřebitelstva; leč v tomto
případě o takový všeobecný zájem spotřebitelstva, řečeným zákonem
chráněný, neběží, a proto by bylo v dovolání dovolatelem požadované,
ale předpisu čl. 357 obch. zák. se příčící snížení nároku žalobkyně v pod-

.I.u
statě zákonitě neodůvodněnou odměnou

dovolateli za to, že smlouvy

nedodržel a ani po rozsudku neplnil.
čís.

3432.

Zavázal-li se kupitel zaplatiti dávku z přírůstku hodnoty nemovitosti, může se na něm domáhati prodatel fl á hra d y š k o d y'pro nesplnění závazku teprve, když sám dávku zaplatil nebo jinakou škodu
prokázal.
(Rozh. ze dne 24. ledna 1924, Rv I 1504/23.)
žalobkyně prodala žalovanému nemovitost s lim, že žalovaný zaplati dávku z přírůstku hodnoty. ~ávka byla předepsána žalobkyni a,
ježto jí žalovaný nezaplatil, byla na ,žalobkyni exekučně vymáhána.
Exekuce byla odložena, žalobkyně však dávky nezaplatila, nýbrž domáhala se na žalovaném zaplacení dávky z důvodu náhrady škody.
Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobě vyhověl, o d vol a c í
s o u d ji zamítl, přikloniv se k názoru žalovaného, Že žaloba jest před
čas na, domáhajíc se náhrady škody, které žalobkyně dosud neutrpěla
(§ 1295, 1298 obč. zák.).
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Oovolatelka spatřuje dovolací důvod čís. 4 §u 503 c. ř. s. v podstatě
v tom, že jest právním názorem odvolacího soudu, že žalobkyně může
požadovati zaplacení dávky z přírůstku hodnoty teprv až sama zaplatí
tuto dávku, poněvadž, dokud nezaplatila, dotud jí nevzešla škoda. 00volatelka míní, že škoda vzchází již se vznikem závazku, a nikoli teprve
s jeho splněním, že tedy žalobkyni vzešla v okamžiku, ve kterém platební rozkaz o dávce z přírůstku hodnoty nabyl právní moci, poněvadž
tím okamžikem nastalo zmenšení majetku žalobkyně o tento dluh, a
v tomto zmenšení jejího majetku spočívá š k oda. Byť i byly tyto právní
úvahy dobře míněny, správny nejsou. škoda jest újma, která byla ně
komu,zpllsobena na jmění, právech nebo jeho osobě (§ 1293 obé. zák.),
tedy nikoliv újma na jeho zájmech. Tvrdí-li dovolat elka, že jí škoda
vzešla v okamžiku, ve kterém platební rozkaz o dávce z přírůstku hodnoty nabyl právní moci, poněvadž tím okamžike'm nastalo zmenšení jejího majetku o tento dluh, a v tomto zmenšení jejího majetku spočívá
š k o d a, přehliží, že platehní rozkaz jejího jmění dosud nezmenšil, a
že ho také nezmenšila provedená exekuce, poněvadž nebylo zjištěno,
že žalobkyně dávku zaplatila sama, neboť zmenšení to nastane teprve
zaplacením dávky, a to všecko, co dovol<itelka v dovolání pocíťuje jako
újmu na jmění, není ničím jiným, nežli újmou na zájmech. To vyslovila
dovolatelka ve svém dovolání zřetelně prohlášením, že přece není povinna čekati, až poruší žalovaní smluvní závazek, aby se pak hojila .na
nich, kteří musí zastoupí ti jej í š k o d u, aže by s tím spojené pro ni

úhony společenské a trvalé nebezpečens tví pronásledování exekucemi
byly zlem, jemuž dlužno zabrániti, když jest jiný povinen jej í š k o d u
poclstoupUi. Oovolatelka tím otevřeně vylíčila, že nejde o škodu na
jmění, ani na právech, ale že jde pouze o újmu na zájmech. Závažno je
zajisté, že právním základem žalobn{m, jenž za řízení v prvé stolici nedoznal nějaké změny podle §u 235 c. ř. s., jest nárok z náhrady škody,
zaviněné žalovaným tím, že v č a sně nesplnil s p I a t n é h o závazku
smluvního tím, že dávku z přírústku hodnoty, když platební rozkaz nabyl právní moci, nezaplatil, a tím také zavinil, že proti žalobkyni byla
zahájena exekuce, movitosti u ní byly zabaveny a dražební rok byl vypsán na 31. leden 1923. Porušení smluvní povinnosti zavazuje sice provinilého tímto porušením smluvníka k .náhradě konkretní, s k ut e č n ě
v z eš I é škody, tedy v tomto případě k zaplacení dávky s příslušen
stvím a dalším průtahem v plnění zaviněných útrat exekučních, ale tu
bylo důkazní povinností žalobkyně, aby prokázala, že jí tato škoda skutečně vzešla, poněvadž tyto částky byla donucena sama zaplatiti. Toho
důkazu žalobkyně nepodala, a proto žalobní nárok nemá ve zjištěních
odvolacího soudu a také v zákoně nijaké opory. Poněvadž sama nezaplatila, nemůže se žalobkyně dovolávati úspěšně ani předpisu §u 104"
obč. zák., toho také ovšem z té přičiny níkoli, jelikož nežalovala na tomto
právním základě. Dle čís. 4 §u 503 c. ř. s. uplatněný důvod neni opod~atněn.

čis.

3433.

Zahradnická bouda, již zřídil pachtýř na zpachtovaném pozemku,
není stavením ve smyslu §u 418 obč. zák.
(ROlh. ze dne 24. ledna 1924, Rv I 1522/23.)
Žaloba podpachtýře na vlastníka pozemku,· by mu postoupena byla
dle§u 418 obč. zák. do vlastnictví část pozemku,. daného mu do podpachtu, na níž vystavěl dřevěnou boudu, byla zamítnuta s o u d Y
vše C h tří s t o I i c, N e j v y Š š í m s o ude 111 z těchto
d.ůvodů:

Pro posouzení této rozepře jest v prvé řadě rozhodujícím zjištění
odvolacího soudu, podle kterého byl sporný pozemek dán žalovaným,
tehdejším pachtýřem vlastníků za jejich souhlasu právnímu předchůdci
žalobců do podpachtu, a za trvání tohoto podpachtu byla podle žalobců
»budova«, podle žalovaného »bouda« na propodpachtovaném pozemku
podpachtéřem vystavěna. K tomu přistupuje další zjištění, že řečená
stavba je zahradnickou boudou, která nevyhovuje ustanovením §u 8 a)
(24) stavebního řádu pro hlavní město Prahu a sousední obce, že k jej ímu zřízení nebylo dáno svolení příslušným úřadem stavebním, že
proto nemohla býti označena popisným číslem a že, ač jest nyní obývána třerJl'i rodinami, nemůže jí bý.ti přiznána povaha. budovy ve smyslu
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§u 418 obč. zák. Za tohoto stavu věci jest nerozhodno, zdali vlastníci
rozemlel!, za nichž byla zahradnická bouda rodpachtéřcm postavena
věc1čli o provedení této stavby a zda, ač o ní vcděli, nezakázali jcjih~
provedení, neboť sluší uznati, že, když se koná na cizím pozemku, třebas
s vlastníkovým vědomím a třeba by toho vlastník nezakazoval, u výkonu
nějakého práva (totiž v tomto případě podpachtéřského) nějaká stavba
rázu a povahy odvolacím soudem zjíštěných, může se podle poznatelného úmyslu stran (§ 863 obč. zák.) trvání této stavby omezovatí pouze
na dobu trvání smluvního oprávnění, tedy že stavba nebyla zřízena v úmyslu, by ustavíčně na podpropachtovaJ1ém pozemku trvala, protože
i podpachtéř, i pachtéř i vlastník pozemku musili si býti vědomi, že
:o'vání takové stavby prozatimni bude zakončeno skončením pod pachtu,
lIcboť pale již podpachtéř nebude míti na podpropachtovaném pozemku
ničeho pohledávati (§ 297 obč. zák.).
čís.

3434.

Pojišťovací zákon ze dne 23. prosince 1917, čís. 501 ř. zák.
Pojem )}nebezpečenské okolnosti« ve smyslu §u 3 poj. řádu.
Zahrnovalo-Ii životní pojištění i sebevraždu, jest úmysl sebevražedný v době uzavření smlouvy nebezpečenskou okolnosti a jeho lstivé
zamlčeni má v zápěti zákolmé následky.

(Rozh. ze dne 24. ledna 1924, Rv II 638/23.)
Dne 22. března 1922 uzavřel František E. se žalovanou pojišťovnou
pojišťovací smlouvu, dle níž se žalovaná zavázala zaplatiti po úmrtí
E-ově doručiteli pojistky 200.000 Kč. Ustanoveni §u 8 pojišťovacích
podmínek byla úmluvou pozměněna v ten smysl, že pojištění zůstane
i tehdy v platnosti, spáchá-li pojíštěný sebevraždu v prvých dvou letech po uzavření pojištění. Za to zaplatil František E. přirážku 4.000 Kč.
V noci ze dne 6. na 7. kvě.ten 1922 spáchal František E. sebevraždu,
načež žalobce, universální dědic E-ův domáhal se na pojišťovně zaplacení 200.000 Kč. O b a niž š í s o u d y žalobu zamítly, o d vol a c í
s o u d z těchto d ů vod ů: Odvolání není v nižádném směru odůvod
něno. Podle §u 6 poj. podmínek lze odporovati pojišťovaCÍ smlouvě,
bylo-li její uzavření pojištěným nebo pojistitelem vylouděno lstívým
předstíráním, a podle §u 3 zákona ze dne .23. prosince 1917, čís. 501 ř.
zák. mMe pojistitel ustoupiti od smlouvy, jako kdyby nebyla bývala
dojednána, když pojištěný při uzavření smlouvy zodpověděl otázky nesprávně nebo neúplně, nebo, nebyl-li tázán, při uzavření smlouvy lstivě
zamlčel okolnost závažného nebezpečí v úmyslu, přivoditi škodu. že
úmysl, spáchati sebevraždu, jest okolností podstatného nebezpečí po
rozumu odstavce (3) tohoto zákonného předpisu, o tom nelze pochybovati. Neboť jest jisto, že žalovaná nebyla by uzavřela pojišťovaCÍ
smlouvy, kdyby byla věděla, že František E. zanáší se sebevražednými
myšlenkami. Lstivost na jeho straně po rozúmu pojišťovacích podmínek a uvedeného zákona byla by tu již v případě, kdyby při jednání a

při zodpovědění otázek nebyl učinil zmínky o tretím zájemníku a kdyby
též neprohlásil, že pojištění slouží pro zatím ku krytí. Odvolací soud
sclilí však přesvědčení prvního soudu, že E. již při dojednání pojišťo
vací smlouvy měl úmysl spáchati sebevraždu.
Ne j v y š·š í s o II cl nevyhověl dovolání.
Důvody:
Dovolatel:spatřuje nesprávné posouzení právní p~ťdevším v t0111)
že odvolací soucl zjištěný sebevražedný úmysl E-ův již při uzavírání
pojišťovací smlouvy považoval za »nebezpečenskou okolnost« podle
§u 3 zákona ze dne 23. prosince 1917, čís. 501 ř. zák., jejíž zamlčení
samo o sobě přivoditi musí účinky, v řečeném předpisu zákona uvedené. Nebezpečenskou okolností je skutkov}' vztah, jenž má povahu ať
positivnI, ať negativní podmínky ve příčino dostavení se pojistné pří
hody a jehož znalost může pojistitelovi býti praemísí k úsudku o pravděpodobnosti dostavení se toho. Podle výše pravděpodobnosti, jaká
vyplývá z konkretní úvahy pro dostavení se příhody, hodnotí pak pojistitel své nebezpečenstvÍ, stanoví jeho míru a risiko (maximum možné
škody). Přihlédne-li se k ustanovení §u i 38 cit. zák., podle kterého při
pójištění na případ smrti jest pojistitel prost závazku, krlyž příhodník
(t. zv. »pojištěný život«) skončí sebevraždou, a dále k ll. odstavci tohoto předpisu, podle kterého sebevražda nemá tohoto sprošťujícího účinku, trvala-li smlouva v době, kdy došlo k sebevraždě, v platnosti nejméně již po pět let, kteréžto ustanovení je však v souvislosti jedině
s tak zvanou n e n a ř í k a tel n o stí pojistky, dlužno považovati, jak
to odvolací soud učinil, plnýnl právem, že už při uzavírání pojišťovací
smlouvy se škrtem dvouleté doby karenční ustálený úmysl sebevražedný pojistníka, jenž se pojistil za změněných a podle jeho zjíštěného
stavu příjmového nepostižitelných pro něho podmínek, jen aby ze své
sebevraždy, byť i podle jeho posledního pořízení ze zdánlivě šlechetného úmyslu, pro třetí osoby na úkor žalované pojišťovny vytěžil pojištěnou sumu, jest »nebezpečenskou okolnosti« takového významu skutkového i právního, že její úmyslné a podle zjištěných okolností i 1s t iv é zamlčení musilo přivoditi následky, v §u 6 pojišťovaci smlouvy uvedené. Platí zajisté pro pójišťovací smlouvu stupňovaná věrnost jako stě
žejní zásada smlouvců, tuto smlouvu uzavírajících, a bylo by hrubým
omylem právním, kdyby pouhý škrt karenční klausule měl vydati pojistitele na pospas smluvně nevěrnému pojistníku, aby on šhtem karenční klausule s pojistitelovy strany mu věnovanou z výš e II o u d ů
věr II s m I II V TI í směl porušiti svou smluÝnÍ nevěrností, právem jako
lstivost kvalifikovanou.
čís. 3435.

Valutový spor jest přerušiti i tehdy, bydlela-li jedna strana v rozhodný den (26. února 1919) v Rakousku, třebas v saisoně bydlivala a
konala své povolání v tuzemských lázních.
(Rozh. ze dne 29. ledna 1924, RII 020/23.)

Řizeni o žalobě chebské filiálky banky E. proti Dru Pavlu P-ovi
ženskému lékaři ve Vídni a jeho manželce o 49.542 Kč s o udp r v
s t o I i c e k návrhu žalovaných přerušil, rek u r sní s o u d návrh žalovaný-ch zamítl. Ne j vy Š š í s o u d obnovil usneseni prvého soudu.

é

Důvody:

,~

:.1

• ~odle .zjišt~~í procesního. soudu byli žalovaní jíž z doby předvá
lecne se zalullcl bankou, hhalkou v Chebu, v bankovním obchodním
spojení na běžný účet, ze kterého uplatňuje žalobkyně protí žalovaným
sald~ ke dni 21. září 1921 49.542 Kč s přísl. Podle dalšího zjištění procesmho soudu vzmkla hlavní pohledávka již před rozlukou měny. Dále
vpvítá z běžného účtu, žalobkyni předloženého, že pohledávka ta čínila
v. un~ru 1919 přes ~9.000 K. Zbytek přirostl na úrocích, provisích, poplatclch, dam ch, nakladech a pod. z téhož obchodního spojení. Procesní soud zjístil dále, 2e žalující bankovní filiálka měla dne 26. únord
1919 své sidlo v Chebu, kdežto žalovaní měli v době od roku 1913 až
~o ko~ce r.oku 1.92~ d v o te by d I i š t ě: jednak ve Vidni, jednak ve
t ranhskovych Laznlch. Prvzalovaný MUDr. Pavel P., ženský lékař, mel
totiž ve Vídni sanatorium, kde v zimní době lékařskou praxi provozoval
a tam se svou manželkou bydlil, kdežto v letních měsících provozoval
praxi jako lázeňský lékař ve Františkových Lázních, kde měl vlastní
dům a kde rovněž se svou manželkou za léta bydlil. Konečně zjistil procesní soud, že žalovani dne 26. Ú nor a 1919 b Y d I i I i v c V ídni a že mezi stranami jest sporno, v jaké měně zažalovanou pohledávku jest platiti, kdežto žalobkyně žádá zaplacení v Kč, tvrdí žaÍO\'ani,
že ona pohledávka, kterou proti nim žalobkyně má, může být, žádána
len ve starých korunách. Proto učinili žalovaní již v žalobní odpovědi
n"vrh na přerušení sporu ve smyslu nařízei1i vlády republíky Českoslo
venské ze dne 21. dubna 1921, čís. 173 sb. z. a n., kterémuž návrhu oroce::ilJÍ ~oud vyhověl, jejž však rekursní soud zamítl. Dovolací rekurs'· žalovaní'ch jest odůvodněn, neboť jsou tu všechny předpokladv pro přeru
šení .5-poru ve smysl-u onoho nařízeni, jakož i ve smyslu dalŠích _nařízení
vlády republiky československé ze dne 19. prosince 1921, čís. 472, ze
dne 22. prosince 1922, čís. 371 a ze dne 13. prosince 1923, čís. 236 sb.
z. a n. Že spornou jest měna a lže žalobní pohledávka z největší části
vznikla již před 26. únOrem 1919, o tom mezi stranami není sporu. Pokucl žalobkyně uplatňuje další přírůstek na úrocích, útratách, provisích
atd. za dobu po 26. únoru 1919, spadá i tato částka pod předpis §u 1
poslední odstavec vl. nař. čís. 173/1921, ježto vyplynula z .právního
jednání, uzavřeného mezi stranami již z doby před 26. únorem 1919.
Rekursní soud změnil usnesení procesního soudu proto, že žalovaní
měli dne 26. února 1919 bydliště nejen ve Vídni, nýbrž i ve Františko··
ví'ch Lázních, že měli tedy řádné bydliště také v republice českosloven
ské, kde bylo též sídlo žalobkyně, že dluh žalovaných částečně vznikl
také z Františkových Lázní, a že jest nerozhodným, kde se žalovani dne
26. února 1919 právě zdržovali. Tomuto názoru nelze přisvědčiti. Naří
zení čís. 173/1921 a další nařízení platnost jeho prodlužující, uldádaji

so~důrn přerušení. sporů a od~lad exekuci, při čemž účelem jejich bylo
vycka fr rozhodnut. lakym zpusobem má býti provedeno vyrovnání pohledávek a závazků vzniklých v korunách rakousko-uherských mezi vě
řiteli nebo dlužníky československými a rakouskými. Nařízení ta mají
býti připravou k dalšimu postupu, upravenému zákonem ze dne 30.
června 1922, čÍs. 207 a vládními nařízeními ze dne 7. srpna 1922 čis .
264 a 265 sb. z. a n. Všechny tyto předpisy předpokládají ovšem jako
případ pravidelný, že lysická nebo. právnická osoba, o kterou jde, má
jen jedno řádné bydliště nebo sídlo a te tam, kde skutečně bydlí nebo
sídlí, ale nevylučují i několik bydlišť a u,tanovují za rozhodné ono bydliště, které měla dotyčná osoba dne 26. února 1919. Že táž osoba může
míti několik bydlišť, jest přirozeno a také zákonem v §u 65 odstavec
druhý j. n. uznáno. Má-Ii táž osoba několik řádných bydlišť, rozhodnou
jest jedině ta okolnost, ve kterém z nich dne 26. ú n a r a 1919 s k uteč n ě by d I i 1 a. Že je:! tento den jest rozhodným, že ve všech před
pisech sem spadajících je" na tento den se klade důraz a že přesídlení
vHitele nebo dlužníka po tomto dni do Rakouska nebo naopak jest lhostejné, vyplývá nejen z §u 1 písm. c) nař. čís. 173/1921, nýbrž také
z motivů, uveřejněných ve věstníku ministerstva spravedlnosti z roku
19.12 strana 19, pak z nařízení čis. 265/1922, upravujícího soupis dotyčných pohledávek a závazků a to z §u 1 odstavec (1) písm. c), z §u 3
odst. (1) a (4), z §u 5 čís. 1 písm. a) a čís. 2 pÍsm. a) a z posledního
odstavce §u 5, podle něhož jest přihlásítitaké pohledávky a dluhy, o kterých jest pochyb na, jsou-li soupisem povinny. Ze všech těchto předpisů
jest nejen zjevno, že rozhoduje jen s k u teč n é bydliště dne 26. 'února
1919, nýbrž také, že jest lhostejno, kde dotyčná pohledávka jest splatna a o d k u d p'říslušné příkazy bance byly dány, tedy odkud dluh vznikal. Měli-li tudíž v tomto případě žalovaní dne 26. únOra 1919 ve Vídni
své řádné bydliště, a v tomto řádném bydlišti skutečně bydleli, jest nerozhodno, že měli také ještě bydliště ve Františkových Lázních, kde
zmíněného dne nebydleli. Protože žalobkyně dne 26. února 1919 měla
své sídlo v Chebu, jsou tu všechny podmínky pro přeruše:lÍ sporu a
správně tedy přerušil první soud spor, jakmile podmínky ty zjistil (viz
také výnos min. sprav. čís. lOve věstníku z rokl! 1921).
čís.

3436.

Přerušení valutových sporů.
. Nepodal-li žalpbce do usnesení, přerušujícího valutový spor oprav~eho prostředku, nemůže před uplynutím lhůty, na niž spor bil přeru
sen,. n.~v.~~nouti p(jkračov~n.~ v řízení s poukazem na právní předpisy,
plativSI lIZ v den usnesenI, jtmž byl spor přerušen.

(Rozh. ze dne 29. ledna 1924, Rl 1042/23.)
Pra~oplatnýl~ u~nese~ím prvého soudu

ze dne 23. února 1923 byl

val~tavy spor prerusen az do 31. prosmce 1923. V říjnu 1923 domáhal
se zalabce, by bylo pokračováno v jednání v přerušeném sporu. S o u d
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p r v é s t o I i c e usnesenim ze dne 10. října 1923 návrh zamítl, r e _
k u r s II í s o u d návrhu vyhověl a uvedl po formální stránce (co do
přípustností návrhu) v d Ů vod ech: Formální pravomoc přerušova
cího usnesení ze dne 23. února 1923 není pokračování ve sporu na závadu, poněvadž soud i z moci úřední k důvodům přerušení přihlížeti
má (§:O nař. ze dne 21. dubna 1921, čís. 173 sb. z. a n.) a, neshledá-li
jich vice, není v dalším svém postupu vázán; ostatně nebylo nikterak
závady, ustanoviti pokračování v jednání na dobu po 31. prosinci 1923.
N e j vy Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.

včdL

Bude-li prv)r soud toho názoru, že bylo třeba této výpovědi které
II cl k e [Ii
jakožto skutkového a právniho podkladu postrádajicí a tuelíž bezdůvod
nou, neodmítne ji však pro domnělou nepřípustnost pořadu práva.
lze dociliti jedině v řízení nesporném, zamítne žalobu r o z s

čís.

3438.

Vodné nepožívá na nemovitostech zákonného
zástavního
216 čís. 4 ex. ř.).

Hi

(přednostního)

práva

D ů vod y:

(Rozll. ze cine 29. ledna 1924, R I 23/24.)

Usneseni soudu první stolice ze dne 23. února 1923, přerusu]lcI spor
do 31. prosince 1923, vešlo v moc práva, aČ žalobce mohl opravným
prostředkem proti němu uplatniti právní důvody, jimiž podepřel návrh
na pokračování ve sporu, podaný 28. září 1923. Nepodáním opravného
prostředku projevil souhlas s přerušením řízení do 31. prosince 1923,
a je na věc pohlížeti tak, jakoby se strany byly shodly na klidu řízeni
do téhož dne podle §u 168 c. ř. s., jehož účinky jsou v podstatě totožny
s účinky přerušení řízení, k nimž náleží dle §u 163 c. ř. s. nepřípustnost
obsílek k jednání ve sporu. Byl proto právem zamitnut procesním soudem návrh, podaný žalobcem před 31. prosincem 1\J~3 na pokračováni
ve sporu a odůvodněný právními předpisy, plativšimi již v čas usneseni ze dne 23. února, ježto ve skutečnosti šlo jen o obnovu řízení před
uplynutím lhůty, na. niž bylo souhlasně přerušeno (§§ 164 a 168 c. ř. s.).

výtěžku za exekučně vydraženou nemovitost nesoud žádostí obce, by ji bylo přiznáno dlužné vodné.
P e k u r sní s o u d usnesení potvrdil. D ů vod y: Dle §u 216 ex. ř.
je z rozdělovací podstaty v přednostnim pořadí zapraviti mimo daň
s přirážkami a poplatky z převodu i jiné dávky z nemovitosti z posledních tři let přede dnem příklepu, které podle platných předpisů pOživají zákonného zástavního nebo přednostního práva. Není pochybnosti,
že v tomto případě jde o obecni dávku veřejnou, jejíž vybírání bylo
obecním zastupitelstvem usneseno a, jak z přihlášky dávky té k řizení
ch'ažebnímu, potvrzené expositurou okresni politické správy vyplývá,
povoleno výnosem zemského správního výboru a jak dále z ověřeného
opisu.pravidel o vybírání vodného ze dne 15. července 1922 je patrno,
ubnesenÍm vládnim republiky československé ze dne 7. prosince 1922
p<lVoleno bylo CLI do doby od 1. října 1922 na dále. Dle ustanovení
oněch pravidel ukládá se vodní dávka mi1jitelům nemovitosti jako takuvým a jde kdy o dávku z nemovitostí. Poněvadž se žádá dávka pouze
za léta 1922 a 1923, jest zřeimo, že není účtována za dobu delší tří let.
Soud rekurs ní však nemůže přisvědčiti názoru rekurentky, že dávka
tatO' dle platných předpisů požívá zákonného práva zástavního nebo
přednostního na nemov'tosti, bez kteréžto podminKy nemají ani dávky
veřejné nároku na úhraJu ve výsadním pořadí. Není zákonného před
pisu, který by dávce vodni propůjčoval zákonné právo zástaVní nebo
přednootní. Dávku vodní možno zavésti s vyššim povolením .dle zákona
ze dne 24. října 1899; čís. 97 z.zák., kterýž nestanoví nic podobného;
z jeho čl. 1. (§ 89) úsudkem z opaku naopak plyne, že tuto dávku nečitá mezi přirážky k daním přímým. V posledním odstavci téhož článku
se praví, že dávku vymáhá obecni starosta prostředkem exekuce n a
věc i 111 o v i t é. Ani zákon ze dne 12. srpna 1921 "ís. 329 sb. z. a n.
nepřiznal vodní dávce zákonného práva zástavního nebo pi'ednostního.
Rozeznáváť v §u 24 mezi t. zv »příspěvky« (§ 20, 27), »poplatky«
(§ 28) a »dávkami« (§ 30, 31, 33, 34, 35, 38); mezi dávkami rozeznává přirážky ke státním danim a s~mostatné dávky; přirážky dělí na
přirážky k přímým danim, přirážky k aaním spotřebním a přírážky k poplatku státnímu z převodu nemovitosti. Kdežto o přirážkách k danim
státním praví v §u 42 odstavec prvý, že výpočet, předpís a vybírání jich
děie se týmiž orgány, které jsou pověřeny vybíráním příslušných dani

čís.

3437.

Rozhodnouti o tom, zda žaloba na vyklizení bez výpovědi jest odů
zda jest třeba výpovědi, mmno teprve po provedeném řízení
sporném rozsudkem.

vodněna či

(Rozh. ze dne 29. ledna 1924, R I 21/24.)
Proti žalobě o vyklizení bytu namítl žalovaný nepřípustnost pořad~i
práva. S o udp r v é s t o I i c e námitce vyhověl a žalobu odmítl. R ek u r sní s o u d zamítl námitku nepřípustnosti pořadu práva.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekúrsu.
DÍl

vod y:

Řízení o výpovědi nenáleží ovšem na pořad práva, avšak rozhodnutí
o toin, zdali jest žaloba o vyklizení bez výpovědi odůvodněna, či,li nic~
nelze odkazovati na cestu nespornou, nýbrž sluší o tom rozhodnouti po
)rovecleném řízení sporném. Jednáť se zde o to, zda má žalobkyně pro
svůj nárok zákonitý podklad. Právě při rozhodování o tomto podkladu
žaloby bude musiti prvý soud uvážiti, zda přes to, že,'" žaloba opírá
(l smlouvu, bylo třeba výpovědi, po případě soudního ·-volení k výpo-

V

'řízeni

(1

rozvrhu

vyhověi exeKuční
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státních, a v odstavci pátém že jsou splatny s příslušnou daní státní a
že o jich vymáhání a promlčení platí vůhec stejné předpisy jako pro
státní daň, k níž se přirážka vyhírá, stanoví § 41 a 44, že příspěvky, poplatky a samostatné dávky předpisuje a vybírá starosta a že pouze o ří
zeni exekučním (při jich vymáhání) platí tytéž předpisy, jako pro do-·
bývání nezaplacených daní přímých; že pak zákon rozeznával zejména
také co do věc n é h o ručení mezi jednotlivymi druhy dávek a pří
spěvky i poplatky, vysvítá z toho, že v §u 33 o přirážce ke státnímu poplatku z převodu nemovitosti výslovně stanoví, že o »osobním a v ě cn é m ručení" atd. platí obdobně zákonné předpisy o státním poplatku,
kdežto u poplatků ve smyslu shora uvedeném podobného předpisu nemá. Vodné dle §u 28 patří mezi »poplatky«, které se vybírají jako náhrada za užívání zařízení vodovodního, zřízeného a udržovaného v zájmu veřejném, a dle uvedeného není mu tedy přiznáno zákonné právo
zástavní ani přednostní. Stanoví-li pravidla o vybírání vodného v §u 1
písm. a), že při budovách, podrobených dani činžovní, je platiti vodné
ve způsobě při rá ž k y z přiznaného a od· úřadu pro berně upraveného
hrubého náj emného, není tu tohoto označení »přirážky« užito ve smyslu
přirážek, o kterých jedná zákon v §u 30 a 31. O vodní dávce nelze také
tvrditi, .že je příspěvkem konkurenčním, jaký má na mysli dvor. dekret
ze dne 4. srpna 1836, čís. 113 sb. z. s., protože se nerozepisuje na občany dle výše předepsaných daní, nýbrž buď dle výše nájemného, nebo
dle plochy, .kterou místnosti nebo zahrady zaujimají anebo konečně dle
množství spotřebované vody.
N e j v y Š š í S ou d nevyhověl dovolacímu rekursu.

rEintky,

ŽE

z tendence posléz uvedeného zákona na přednostní pravo při

vodném -usuzovati dlužno, ·budiž uvedeno, že zákonodárce, kdyby vodnému výsadní právo přiznati byl zamýšlel, by vzhledem k významu,
který by výsada ta pro reální úvěr a bezpečnost hypotekárních věřitelů
měla, dotyčné ustanovení do zákona byl zajisté poial. (srovnej na př.
ds. pat. ze dne 4. března 1849, čís. 152 sb .. z. s. (§ 22) - zákon ze
dne 30. května 1869, čís. 93 ř. zák. (§ 23) - zákon ze dne 1. června
1883 čís. 92 (§ 44) - zákon ze dne 7. července 1896, čís. 140 (§ 21)
- zákon ze dne 25. října 1896, čís. 220 ř. zák. (§ 16 a 123) - zákon
ze dne 8. dubna 1920, čís. 309 sb. z. a n. (§ 62) - zákon ze dne 12.
srpna 1921, čís. 338 sb. z. a n. (§ 11). Dovozovati z ustanovení §u 44
(3) zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 329 sb. z. a n. po případě čl. I.
poslední odstavec zákona ze dne 24. řijna 1899, čís. 91 z. zák. nebo
z §u 29 pravidel o vybírání vodného, dle něhož o exekučním řízení pro
nezapravený poplatek platí táž pravidla jako pro dobývání nezaplacených .daní přímých, že vodnému přednostní právo přísluší, nelze. význam těchto ustanovení je totiž, jak vidno z čl. 1 k §u 41 a 43 prováděciho nařízení ze dne 21. dubna 1922, čís. 143 sb. z. a n., pouze ten,
že vodní poplatek lze na základě výkazu o nedoplatku jeho vymáhati
buď exekucí politickou nebo soudní, přednostní právo však v exekuč
-ním řízení vodnému se ustanovením tím nepropůjčuje. Že na vodné se
dvorní dekret ze dne 4. srpna 1836, čís. 113 sb. z. s. nevztahuje, dovodil
již rekursní soud. Přednostní právo bylo tedy rekurentce ohledně vodného právem nepřiznáno.
čís. 3439.

D

ů

vod y:

Není sice pochybnosti vzhledem k ustanovení čl. 1. poslední odstavec zákona ze dne 24. října 1899, čís. 91 z. zák. a §u 44 (3) zákona ze
dne 12. srpna 1921, čís. 329 sb. z. a n., jakož i vzhledem k pravidlům
o vybírání vodného rekurentkou na základě usnesení obecního zastupitelstva a schválení zemským správním výborem, pokud se týče vládou
platně vyd;:ným, že vodné, o které se jedná, je veřejnou dávkou, av~ak
z toho nenásleduje, že tomuto vodnému přísluší při rozvrhu nejvyššího
podání za prodanou v exekuční dražbě nemovitost právo přednostní, a
rekursní soud, uznav taktó v napadeném usnesení, nepochybil. Zcela
správně poukazuje rekursní soud k odůvodnční svého názoru na ustanoveni §u 216 čís. 2 ex. ř., podle něhož zapraví se z rozdělovací poCi ..
staty ne déle než 3 léta zadrželé daně, převodní poplatky a veřejné
dávky z nemovitosti placené, v přednostním pořadí tehdy, přísluší-li jim
dle platných předpisů zákonné zástavní nebo přednostní právo. Nestačí
teely k přednostnímu přikázání, že dávka je veřejná, nýbrž nutno, by
k tomu přistoupil ještě zvláštní předpis, přednostní právo dávce přizná
vající. Jak dovodil již rekursní soud, takového předpisu, co se týče vodného není. Nepřiznává mu přednostního práva ani zákon ze dne 24. říj
na 1899, čís. 91 z. zák., ani zákon ze dne 12. srpna 1921 čís. 329 sb. z.
a n. al1i žádný jiný zákon. Není však pochybnosti a k vývodům reku-

Nároku ve smyslu čl. 245 (202 odstavec druhý a třetí) obch. zák.
domáhati se žalobou, nýbrž stačí žádost v řízení nesporném.
Akciová společnost (komanditní společnost na akcie), chce-li posečkati
s rozdělením společenského jmění, nepotřebuje ani skládati hodnotu pohledávky na soudě ani zříditi jistotu.
netřeba

(Rozh. ze dne 29. ledna 1924, R I 41/24.)
Vy,oud!v na akciové společnosti v likvidaci rozsudkem procesního
soudu prve stolIce 13.316 Kč, navrhl Arnošt E., by dlužnici bylo dle
čl. 202 a 245 obch. zák. uloženo, by do 14 dnů pod důhonem oráva složila na soudě k zajištění věřitelovy pohledávky z rozsudku 'krajského
soudu v Ch. ze dne 10. října 1923 13.316 Kč 30 h buď v hotovosti nebo
v ce~ní'ch.p~pírech, sirotčí jistoty požívajících, po případě by o~u pohledavku ]tnym způsohem dostatečně zajistila. O b a niž š í s o u d y
návrhu vyhOVěly.
N e j v y Š š í s o u d změnil napadené rozhodnutí v ten rOzum že
dlužnice jest povinna, by do 14 dnů pod důhonem práva bud'to 13.376 Kč
30 h na so~dě slo.~ila ?ebo aby s rozdělením společenského jměni až do
pr!,voplatneho vynzem sporu Arnošta E-a, zahájeného proti ní o 61.852
Ke 50 II posečkala nebo jm€novanému věřiteli přiměřenou jistotu zřídila.
Civi!lli T.Jzhodnutí VI.
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D ů vod y:
Nároku ve smyslu čl. 245 pokud se týče 202 odstavec druhý a tfetí
obch. zák. netřeba domáhati se žalobou; stačí žádost, o níž rozhodne
soud, vyslechna strany, v nesporném řízenÍ. (Srovnej rozhodnutí nejvyššího soudu ve Vídni ze dne 6. srpna 1872, čís. 8271. rep. nálezů
čís. 14, Randa, obchodní právo 1905, 2. sv. str. 246). Jelikož jsou tu
i podmínky §u 16 nesp. říz., jest dovolací rekurs přípustný. Rekurs
ten jest částečně odůvodněn. Nelze při svědčiti stěžovatelce, že práva
věřitelů dle čl. 202 a 245 obch. zák. jsou podmíněna tím, že s rozdě
lením společenského jmění se započalo. Na poměru věřitelů k společ
nosti nemění se ničeho tím, že společnost se rozešla a nastala likvidace.
Společnost jest i ve stavu likvidace povinna, by uspokojila věřitele, a
nemůže-li tak učiniti, aby, jde-li o společnost akciovou ntb o společnost
komanditní na akcie, hodnotu pohledávky na soud složila. Jde-li o pohledávku nerozhodnutou nebo, jako v tomto případě, spornou, nastává
tato povinnost jen t e h d y, nechce-li společnost s rozdělením jmení
čekati až do zjištění pohledávky nebo zřídí-li věřiteli přiměřenou jistotu
(čl. 202 odstavec druhý a třetí a 245 odstavec třetí obch. zák.). Dle
toho má, a to právě nižší soudy přehlédly, společnost v takovémto pří
padě vol b u t roj í, může se totiž rozhodnouti, zda chce hodnotu
pohledávky složiti na soudě či zříditi příměřenou jistotu či sečkati s rozdělením společenského jmění; v tomto případě nepotřebuje ani skládati
hodnotu pohledávky na soud, ani zříditi jistotu. Jelikož jde o v ýs lov n Ý předpis zákona, jenž v posléz uvedeném směru byl nižší.mi
soudy zřejmě porušen, bylo mimořádnému dovolacímu rekursu v teto
části vyhověti.
čís.

3440.

Mezispediter, jenž vydal zboží bez zaplacení dobírky, ač ~ylo mu
vydati je proti vybrání dobírky, ručí spedltem za
škodu tím způsobenou. Rozsah škody. Mezispediter musí bezpodmí"
nečně šetřiti i m per a t i v n í c h instmkd spediterem mu daných a
kde by poidádal úchylku v z á jmu svého mandanta za nutnou, musí
nejprve podati zprávu a vyžádati si nové instrukce.
výslovně přikázáno

(Rozh. ze dne 29. ledna 1924, R 1 44/24.)
Žalující zasílatelská firma udělila žalovan~,:,u Jako mezispedit:,rovi
dopisem ze dne 18. února 1920 příkaz, by, rl des e co n; J p r e sněj i j emu d a n Ý m i i n str u k c e In I, vydal vagon stroJu a stroJních součástek destinatáři Josefu K-ovi jen proti zaplacem doblfky ..
žalovaný dopisem ze dne 21. února 1922 příkaz tento přijal a ~ýslovn.ě
slibil, že všechny příkazy žalující firmy pře sně provede, ze ZbOZI
vydá až p o vy b rán í dobírky a že z á j In Y žalující Hr!ny ~eJlep
ším způsobem bude hájiti. žalující firma t,:legram~m I s?~casny.m dopisem ze dne 27. února 1922 oznámila zalovanemu vysl doblfky a

znova žádala, b / žalovaný jen proti vybrání dobírky vagon adresátovi
vydal. žalovaný přes to zásilku bez zaplacení dobírky Josefu K-ovi
vydal a ježto žalobkyně z dobírkov}'ch částek r~níz 2391 Kč 45 h dosud
sporný· ani od Josefa K-a ani od žalovaného úbdržeti nemohla a neobdržela, domáhala se žalobkyně zaplacení na žalované žalobou, jíž
pro c e sní s o udp r v é s tol i c e vyhověl. O d vol a c í s o u d
zrušil napadený rozsudek a vrátil věc prvému soudu, by, vyčkaje pravomoci, ji znovu projednal a rozhodl.
N e j vy Š š í s o u d zrušil usnesení odvolacii;o soudu a uložil mu,
by rozhodl ve věci samé.
Dúvody:
Správně posuzuje odvolací soud žalobu na zaplacení 2391 Kč 45 h
jako žalobu o náhradu škody a správně vyslovil, že žalovaný zanedbal
péči řádného obchodníka a prohřešil se tím proti předpisu čl. 380 obch.
zák. Žalujl,í zasílatelská firma uložila žalovanému ITIezizasilateli velice
důtklivě a připomněla opětovaně, by zásilka jen proti zaplacení dobírky
byla vydána, a žalovaný slíbil to způsobem téměř slavnostním v dopise
.e dne 21. února 1922. Nedostál-li přes to této smluvní povinnosti, porušil zjevně své povinnosti uložené mu v čl. 282 a 380 obch. zák. Mezispediter, t. j. ten zasílatel, na nějž jest zboží adresováno k cíli dalšího
zaslání, nebo vydání, musí bezpodmínečně šetřiti i m per a t i v n í c h
instrukcí jemu spediterem daných, a, kde by pokládal úchylku v z á jmu
svého mandanta za nutnou, musí nejprve podati zprávu a vyžádati si
nové instrukce, je-li to vůbec jen možno. Jen od fakultativních instrukcí
mohl by se podle rozumného uvážení a v z á jmu svého mandanta
uchýliti. Ježto tedy žalovaný své povinnosti porušil, jest podle čl. 380
obch. zák. povir.en k náhradě škody. Že jde o nárok na n á hra d u
š k od y, vidno nejen ze čl. 380 obch. zák., nýbrž i z §u 72 (4) žel.
dopt. ř.. podle kterého železnice, která by vydala iboži bez vybrání dobírky, jest povinna n a hra d i tiš k o d II odesílateli až do výše dobírky. Také z předpisů §u 920 obč. zák. a čl. 283 obch. zák. jde to na
jevo. V čem škoda v tom kterém případě záleží, jest otázkou případu.
Podle §u 1323 obč. zák, nutno dle možnosti uvésti vše v předešlý stav,
nebo dáti náhradu in natura, nebo v rovnocenné náhražce nebo konečně
- není-li to jinak možno - v penězích. Již z toho jest viděti, v čem
záleží škoda při vydání zboží dobírkou zatíženého bez vyplacení dobírky. Záleží v oné částce dobírky, kterou by byl odesílatel obdržel
z ruky do ruky již při vydání zboží a které následkem porušení smluvní
povinnosti mezíspediterovy neobdržel a kterou by si musil teprve od
destinatáře s vynaložením práce, útrat a času zjednati, nebo dokonce
- jako v tomto případě - sporem dobývati. Nelze tedy souhlasiti s názorem odvolc.cího soudu, že řízení procesního soudu jest v tom směru
kusým, že ncbylo zjištěno, zač žalobkyně 2391 Kč 45 h požaduje a
v jaké výši jí škoda vznikla, neboť v poměru mezi žalobkyní a žalovaným
stačí úplně, že částka ta v dobírkovém příkazu byla obsažena a proti
příkazu nebyla vybrána. Na tom ničeho nemění okolnost, že žalovaný
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nechal složiti od jose!a K-a dobírkové částky u banky, neboť tím nebyla pro žalobkyni žádná jistota zřízena, jak to již nižší soudy správně
odůvodnily, když uloženými penězi může disponovati jen josef K. a
nikoliv žalobkyně. Tím méně ovšem byla takovým uložením II banky
nahražena výplata dobírky, kterou by byl odesílatel bez dalších obtíží
a bez sporu obdržel, nebo zásilku jako zástavu podle čl. 382 obch. zák.
zadržel. Nerozhodno jest také pro tento případ, že josef K. se zdráhal
dobírku vyplatiti, neboť pak bylo povinností žalovaného, by vyžádal si
od žalobkyně nové instrukce a neuchýlil se svémocně od imperativního
příkazu. jednal-li na vlastní pěst, jednal také na vlastní nebezpečenství.
jemu vůbec nenáleželo zkoumati, zda a v jaké výši žádaná dobírka byla
proti destinatáři odůvodněna. Poměr mezi žalující firmou a destinatářen,
Josefem K-em jest pro tento spor úplně lhostejným, jak již oba nižší
soudy správně vyslovily, třebaže Josef K. přistoupil za vedlejšího intervenienta k žalovanému, neboť tím se stranou ve sporu nestal (§ 19
a 20 c. ř. s.). Ježto tedy není zde kusosti řízení po rozumu §u 496 čís. 2
a 3 c. ř. s., ze kteréhožto důvodu odvolací soud rozsudek soudu prvé
stolice zrušil, bylo důvodnému rekursu žalující firmy vyhověti a napadené usnesení zrušiti.

tis. 3441.

:11

Třebaže k návrhu dědice nařízeno bylo svolání pozůsta1ostních vě
řitelů (§ 813 obč. zák.), nelze z důvodu §u 42 čís. 6 ex. ř. povoliti
odklad exekuce na jednotlivé součásti pozůstalostního jmění, bylo-li za
odklad žádáno teprve, když již vymáhajicí věřitel nabyl exekučního

práva zástavního.

lil

(Rozh. ze dne 29. ledna 1923, R I 45/24.)

"f

Usnesením pozůstalostního soudu ze dne 5. listopadu 1923 bylo dě
dicům pozůstalosti po Jaroslavu H-ovi povoleno svolání věřitelů pozů
stalostních, jimž stanovena lhllta k ohlášení a průKazu jich nároků do
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7. prosince 1923. Dne 20. listopadu 1923 žádala záložna v L. za povolení exekuce zabavením spořitelní vkladní knížky, znějící na jméno
zústavitelovo, a na zabavení pohledávky pozůstalosti proti firmě S. Exekuce byla povolena a dne 23. listopadu 1923 vykonána. Dne 26. listopadu 1923 zažádali dědici po Jaroslavu H-ovi za odklad exekuce vzhle~
dem k povolenému· svolání pozůstalostních věřitelů. S o udp r v é s t ol i c e zamítl návrh na odklad, rek u r sní s o u d odklad povolil. D ů
vod y: Prvý soud návrh na odklad exekuce zamítl s poukazem na ustanovení §u 44 odstavec prvý ex. ř., poněvadž prý v exekuci může býti
pokračováno, aniž by to pro dlužnici bylo spojeno s nebezpečím majetkové újmy nenahraditelné neb alespoň těžce napravitelné, ježto běží jen
o zabavení vkladu a peněžní pohledávky. Než názoru tomu nelze. při
svfdčiti. § 813 obč. zák. opravňuje dědice, by žádali za pozůstalostního
řízení o svolání pozůstalostních věřitelů. S tímto svoláním jest mimo jiné
spojen ten účinek, že dědic jest oprávněn až do uplynutí ediktální lhůty

sečkati s uspokojením věřitelů a jmenovitě, když by pozůstalostní jmění
nepnstačovalo, pečovati o stejnoměrné zaplacení všech věřitelů buď
mimosoudně ncb v cestě úpadku neb učiniti jiná vhodná opatření. Kdyby
však bylo dopuštěno, aby věřitelé za svolávací lhůty na základě exekučních titull!, vydobytých proti zůstaviteli (pozůstalosti) vedli exekuci a tím získali přednost před jinými věřiteli,. byl by zmařen účel, kterého má býti dosaženo svoláním věřitelt: (§ 813 obč. zák.). Je tudíž
návrh na odklad exekuce, podaný ještě před uplynutím ediktální lhůty,

po zákonu odůvodněn (§ 42 čís. 6 ex. ř.).
Ne j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
Důvody'.

Dle §u 813 obč. zák. mohou dědicové, kteří navrhli svolání věřitelů,
odložiti uspokojení věřitelů až po vypršení lhuty svolací. Toto ustanovení občanského zákona nebránilo však věřitelům pozůstalosti vymáhati pohledávky žalobou a exekucí na jednotlivé kusy pozůstalostního
iměni ; tomu nemohli dědicové zabrániti. Ust~nov.ením. §u ~2 Čí.s..6 ex.
mělo tomuto nedostatku býti odpomoženo hm, ze mel mlh dedlc moznost, zabrániti provedení exekuce, zabrániti, by se nedostalo věřiteli
exekučního zástavního práva k jednotlivým věcem pozůstalostním,
které by mu sjednávalo přednost před jinými věřiteli (Tilsch: Vliv zákonů procesních na hmotné právo str. 188). Má-li tudíž svolání věřitelů
a s ním spojený odklad exekuce míti úspěch a nemá-li účel předpisu
§u 42 čís. 6 éx. ř. býti zmařen, musí dědicové učinili návrh na odklad
exekuce ještě před jejím vykonem, ještě před tím, než vymáhajícímu
věřiteli se dostalo exekučního zástavního práva a tím i přednosti v uspokojeni jeho pohledávky. Dědicové podali v tomto případě návrh na
odklad exekuce dle §u 42 čís. 6 ex. ř. dne 26. listopadu 1923. Vymáhajicí věřitelka podala však návrh na zabavení vkladní knížky spoři
telny a na zabavení 10.528 Kč 94 h, uložen)'ch u berního, jako schovacího úřadu a na zabavení pohledávky asi 25.000 Kč, příslušející téže
pozůstalosti již Jne 20 .. listopadu 1923 a byla ta to exekuce vykonána
a tím práva zástavního pro vymáhající věřitelku nabyto doručením usnesení, exekuci povolujícího, což se stalo v obojím případě již 23. listopadu 1923, tedy tři dny dříve, než došel návrh na odklad exekuce
(§§ 294 a 325 ex. ř.). V době podání návrhu na odklad exekuce byla
tedy již vymáhající věřitelka zástavní věřitelkou jak ohledně spořitelní
vkladní knížky, tak i ohledně pohledávky, která přísluší pozůstalosti.
Ani svolání věřitelů ani žádaný odklad výkonu exekuce nemohly již
v den podání návrhu na odklad zameziti přednostní uspokojení vymáhající věřitelky před ostatními věřiteli pozůstalostními. Právem proto
první soud zamítl návrh na odklad exekuce, neboť účelu, kterého odkladem tím mělo býti dosaženo, totiž zameziti, aby úplným uspokójením
vymáhajícího věřitele nenastalo nestejnoměrné uspokojení věřitelů, více
nebylo lze dosíci.

!.

čís.

3442.

Prohlásil-Ii k návrhu žalovaných dovolaný sborový soud prvé stolice
a postoupil žalobu příslušnému okresnímu soudu, rekursní soud pak zamítl návrh žalovaných, by řízení před prvým soudem
bylo prohlášeno zmatečným a zrušil usnesení prvého soudu, jímž byla
žaloba postoupena okresnímu soudu, jsa názoru, že věcně jest přísluš
ným sborový soud, jest dovolací rekurs dle §u 45, odstavec prvý, j. n.
řízení zmatečným

vyloučen.

Žalovani spachtovali od žalující strany v roce 1912 dvory na 12 let
a bylo jim předáno 300 q sena, 500 q krmné a 300 q stelné slámy s podmínkou, že při předání pachtovaných dvorů po vyjiti nájmu odevzdají
a vydají žalobci uvedené množstvÍ sena a slámy, k čemuž žalovaní také
se zavázali. Na základě záborového zákona byla dána žalovaným Státním pozemkový'111 úřadem výpověď ze zabrané~o majetku, a, ježto žalovani dodali žalobci pouze 50 q sena a 180 kg stelné slámy, domáhal
se na nich žalobce vydání zbytku žalobou, jíž byío vyhověno s o u d Y
" ech tří s t o I i c, N e j v y Š š í m s o ude m z těchto

(Rozh. ze dne 29. ledna 1924, Rl 46/24.)

důvodů:

Proti žalobě, zadané na sborovém soudě prve sto líce, vzneslí žalovaní námitku věcné nepříslušnosti, jíž s o udp r v é s t o I i c e vyhověl, prohlásil dosavadní řízení zmatečným a odkázal věc na příslušný
okresní soud. Rek u r sní s o u d zamítl návrh žalovaných, by řízení
bylo prohlášeno zmatečným a zrušil napadené usnesení, pokud odkazovalo věc na příslušný okresní soud.
Ne j v y Š š í s o u d odmítl dovolací rekursy obou stran.

Dovolatelé napadajíce rozsudek odvolacího soudu vytýkají, že odvolací soud věc po stránce právní nesprávně posoudil v prvé řadě nesprávným výkladem pachtovní smlouvy zvláště v §§ 9 a 14 a dodatkl:
k §u 15 pachtovní smlouvy ze dne 30. cervence 1912. V §u 14 pachtov11l
smlouvy jedná se o zrušení pachtu a uvádí se mimo vyjití nájemného
(správně pachtovního) období, jako důvod zrušení pachtovní smlouvy
nezachovávání platebních lhůt, pozbytí čestných práv občanských a
uvalení úpadku. Nerozhodno pro spor jest, zda jsou tyto dů\ody uvedeny výčetmo čili nic, neboť žádný z případů tam uvedených nenastal.
Nesprávno jest však, dovozují-li žalovaní právě z toho, že žádného
z těchto dllvodů tu není, že žalující strana by mohla žádati vydání píce
teprve po projití pachtovní doby, totiž dne 30. září 1924. Vždyť vrácení
téhož množství sena a slámy bylo smlouvou vymíněno pro všechny pří
pady zrušení pachtu a nikoliv jen pro onen normální pacht, po 121etém
období končící, Ovšem pachtovní smlouva byla zrušena způsobem, jenž
není v §u 14 pachtovní smlouvy uveden a na kterýž ani strany nemohly
mysliti, jelikož nemohly předvídati, že by v ujednanéin pachtovním období mohlo dojíti k záboru velkostatku státem. Zákonem vyslovenému
záboru vdkostatku musil se vlastník podrobiti, když jeho statek vyhovoval ustanovením §u la 2 zákona ze dne 16. dubna 1919, čís. 215 sb.
z. a n. a nemohl se ani brániti proti výpovědi z hospodářství a podle
§u 12 zákona ze dne 8. dubna 1920 čís. 329 sb. z. a n., pokud se týče
ze dne 13. července 192.2, čís. 220 sb. z. a n. dané, jelikož proti této výpovědí bylo vyhraženo právo stížnosti osobě hospodařící (§ 20 zmín.
zák.), tedy v tomto případě jen žalovaným. Touto zákonnou výpovědí
pominula platnost ujednané pachtovní smlouvy přes ustanovení §u 14
pachtovní smlouvy předčasně a zákonodárce se postaralo to, by byl
vlastník v tomto případě proti pachtýři, jemuž by jinak příslušelo právo na
náhradu škody ať již podle §§1113, 918,1295 obč .. zák., ať podle §u 1120
obě. zák., chráněn, ustanoviv v §u 50 a) zákona ze dne 13. července
1922, čís. 220 sb. z. a n., že pachtýři nepřísluší nárok na náhradu škody
a ušlého zisku ani vůči vlastníku statku zabraného státem, ani vůči tomuto. Byly takto zákonem nároky, jež by byl mohl pachtýř ze zákona
vůči vlastníku vznésti, vyřízeny. Tím však tebyly vyřízeny i závazky
pachtýřů, jež převzetím statku do pachtu pachtovní smlouvou na sebe
převzali a to jsou právě ony zásoby píce a slámy, jichž vydání se žalu-

DŮVOdy:

Rekursní soud zamítl návrh žalovaných, by řízení před prvým soudcem bylo prohlášeno za zmatečné a zrušil jeho usnesení, pokud jím byla
žaloba postoupena okresnímu soudu, jsa toho názoru, že spor, o nějž
jde, nepatří dle §u 49 čís. 6 j. n. k příslušnosti okresního soudu, nýbri
dle hodnoty předmětu rozepře ve smyslu §u 50 j. n. k příslušnosti krajského soudu, dovolaného žalobkyní. Jest zde tedy rozhodnutí o věcné
příslušnosti sborového soudu ve smyslu §u 45 j. n. a žalovaní brojí proti
usnesení rekursníbo sor,du vlastně jen proto, že považují za příslušný
okresní soud. Než předpis uvedeného místa zákonného, že nelze odporovati rozhodnutí sborového soudu prvé stolíce o jeho věcné přísluš
nosti z důvodu, že věc náleží před okresní soud, platí i tehdy, když
věcná příslušnost sborového soudu plvé stolice byla vyslovena rekursním soudem. Jestiť úmyslem zákona, by vyslovená jednou příslušnost
soudu výše organisovaného vždy byla pokládána konečnou oproti
tvrzené příslušnosti soudu jednodušeji zařízeného. Slušelo se proto dovolací rekursy žalovaných jako nepřípustné odmítnouti, což dle §u 523
a 528 c. ř.s. měl učiniti již soud prvé stolice.
čís,

3443.

Bylo-Ii v pachtovní smlouvě v době před záborem velkého majetku
pozemkového vymíněno určité plnění pro propachtOlVatele při zrušení
pachtu z důvodů ve smlouvě jednotlivě uvedených, vztahuje se závazek
pachtýřův i na zrušení z důvodu záboru.
(Rozh. ze dne 29. ledna 1924, Rv I 89fi/23.)

136

jící strana domáhá) a tu právem nižší soudy uznaly dle žalobní žádosti,

jelikož, jak již shora podotčeno, tento závazek nebyl splatným toliko
projitím pachtovního období, nýbrž skončením pachtovního poměru vů
bec. Jiného výkladu ani § 9 ani dodatek k §u 15 pachtovní smlouvy nepřipouští. Zásoby píce a slámy byly velkostatkem dány žalovaným, aby
mohli řádně na statku hospodařiti a bylo vydání zásob téhož množství
z pachtovaného statku při pominutí pachtovniho poměru smlouvou ujednáno. Domáhá se tudíž žalovaná strana jen plnění ze smlouvy a tomu
se nemohou žalovaní vymykati ani poukazem, že byly zásoby ty zužity
a že byli pachtýři povinni navrátiti toliko hodnotu zásob, pokud byli
zužitím jich obohaceni (§ 1447 obč. zák.), ani poukazem na § 9 (2)
zákona ze dne 16. dubna 1919, čís. 215 sb. z. a n., neboť toto ustanovení jedná o tom, že při převzetí zabraného majetku jest postupovati
tak, aby osoby, pro které na zabraném majetku váznou práva, jakož i
osoby, které mají proti posavadnímu vlastníku právo z pachtovního poměru, nebyly zkráceny. Právo, jež žalovaní měli vůči vlastníku z pachtovního poměru, bylo právo hospodaření a to bylo po zákonu chráněno
tím, že jim po záboru musila býti dána výpověď z hospodaření, jak se
skutečně také stalo. že by byla snad pro ně na zabraném statku vázla
nějaká jiná práva, žalovaní ani netvrdili. Tvrzení žalovaných v dovolání, že žaloba, jíž se žalující strana domáhá vrácení zásob, je žalobou
. vlastnickou, nemá zákonného podkladu, vždyť tu jde právě naopak
o závazek ze smlouvy, o nárok obligační, jehož splnění se žalovaná
strana domáhá.
čís.

I~

3444.

Souaní správc.e pozůstalosti potřebuje soudního svolení k žalobě,
jíž domáhá
pozůstalost druhdy svěřenská nyní zpupná oduznání práva
k braní dříví. I po zániku svěřenství trvá pravomoc bývalého svěřen
ského soudu ohledně úkonů, spadajících do doby, kdy svěřenství ještě
trvalo. Nedostatek svolení lze zhojiti i v řízeni opravném tím, že soud
svěřenský dá dodatečně své svolení. Nejde tu o novotu dle §u 482

se

c.

ř.

s.

čís.

3445.

Přípustnost pořadu práva pro žalobu železničního zaměstnance
puštěného pro neslOiŽení slibu republice, jíž domáhá se zaplacení
žebních požitků.

proslu-

železniční zaměstnanec,

jenž nesložil včas dle zákona ze dne 7. února
74 sb. z. a n. slibu republice, může býti kdykoliv propuštěn,
třebas složil prozatimní slib pro dobu, pokud bude v československých
službách.
1919,

čís.

(Rozh. ze dne 29. ledna 1924, Rv I 1370/23.)
(Rozh. ze dne 29. ledna 1924, Rv I 1275/23.)

Žalooě Zdeňka S-cha j akosoudního správce svěřenské pozůstalosti
po Gisele C-ové na Wolfganga G-a, podruha v Ch., o oduznání práva
k braní dříví bylo vyhověno s'o u d y vše c h tří s tol i c. Ne jvy Š š í s o u d uvedl v otázce, o niž tu jde, v
f
\~!

šeno za uhaslě J ~ jmění druhdy svěřenské připadlo do zpupné pozůsta
losti poslední držitelky svěřenství Gisely C-ové, stalo se částí zpupné
pozůstalosti této; ale v pravdě jest žalující stranou pozůstalost (svě
řenská nyní zpupná) Gisely C-ove, zastoupená soudně zřízeným
správcem Zdeňkem Sch-em. Pokud dovolatel namítá správci nedostatek
aktivní legitimace, vytýkaje, že si nevyžádal svolení příslušného soudu
k podání žaloby, vytýká tedy vskutku nedostatek zvláštního zmocnění
k vedení sporu ve smyslu §u 6 c. ř. s. Má pravdu potud, že bylo třeba
zvláštního svolení k žalobě, a nelze souhlasiti s opačným názorem odvolacího soudu, neboť podání této žaloby nelze pokládati za úkon, náležející k řádnému hospodaření. Než nedostatek zvláštního zmocnění
k žalobr může dle druhého odstavce §u 6 c. ř. s. býti odstraněn v každém období sporu, a stalo se tak tím, že v dovolacím řízení byl před
ložen pívopis usnes~ni zemského civilního soudu v P-raze ze dne 4. čer
vence 1923, jímž tento jako dřívější svěřenský a nynější pozůstalostní
soud dodatečně schvaluje zahájení a provádění sporu. Nevadí, že svě
řenství již neexistuje, neboť tím nezanikla právomoc bývalého svěřen
ského soudu ohledné úkonů, spadajících do doby, kdy svěřenství ještě
trvalo. Hledíc k uvedenému ustanovení druhého odstavce §u 6 c. ř. s.,
nelze zmíněné usnesení pokládati za nepřípustnou novotu po rozumu
§§-482 a 513 c. ř. s., neboť, i kdyby nebylo předloženo bývalo, byl by
dovolací soud býval oprávněn a povinen, vyvolati takové usnesení za
účelem odstranění formálního nedostatku.

důvodech:

Neoprávněna jest výtka, že odvolací soud nesprávně posoudil věc
po stránce právní (§ 503 čís. 4 c. ř. s.). žaloba byla podána Zdeňkem
Sch-em jako soudním správcem svěřenské pozůstalosti Gisely C-ové,
která, když svěřenství bylo pro vymření oprávněných čekatelů prohlá-

Žalobce byl od roku 1900 ve službách státních. drah, posléze jako
. adjunkt u dopravního úřadu v Bohumíně. Po státním převratu zůstal
v Bohumíně a konal službu dále. Výnosem ředitelstvi státních drah
v Olomouci ze dne 5. března 1921 byl vyrozuměn, že nepřichází v úvahu
pro převzetí do služeb čsl. státu, že se na jeho další služby nepočítá,
že se sprošťuje na dobro služeb a zastavují se mu dnem 31. března
1921 aktivní s.!užební požitky. Dne 14. března 1921 podal žalobce na
ředitelství státních drah v Olomouci žádost, aby byl znovu přijat do
služeb čsl. státních drah, načež ministerstvo rozhodlo výnosem ze dne
27. září 1921, že žalobcově žádosti o zrušení sproštěni nelze vyhověti,
ježto se po odpadnutí nepřekona'cbé překážky (zrušenf.plebiscitního
území) nepřihlásil ve smyslu ustanovení §u 5 prováděcího nařízení ze
dne 21. března 1919, čís. 154 sb. z. a n. k zákonu ze dne 7. ú'1ora

138

1919, čís. 74 sb. z. a n. v předepsané Sdenní lhlltě ke složení slibu
věrnosti pro republiku čsl., a v důsledku toho rozhodl mínistr železnic v dohodě se súčastněnými ministry, že nastaly účinky nesložení
slibu dle §u 2 cit. zák., t. j. žalobce pozbyl kromě svého místa také
všech nároků na plat a výslužné pro sebe i pro svou rodinu. Žalobě
na doplacení služebních požitků za dobu od 1. ,;ubna 1921 do konce
října 1921 procesní soud prvé stolice vyhověl, odvola:

I~

c í s o u d ji zamítl. D ů vod y: Dle odvolatelova názoru nespravne
posoudil prvý soud věc po stránce právní, vycházeje z mylného před
pokladu, že žalobce byl definitivním zaměstnancem čsl. státních drah
a následkem toho mohl býti i služby sproštěn toliko po provedeném
disciplinárním řízení (§ 136 a 91 služ. pragmatiky pro zřízence státních drah). Odvolání nelze upříti oprávněnosti. Žalobce sloužil až do
převratu, 28. října 19 1S, jako železniční zaměstnanec ve stanici Bohumíně. Po převratu bylo území Těšinska obsazeno vojskem českým ~
vojskem polským. Podle rozhodnutí mezinárodní plebiscitní komise měl!
veřejní zaměstnanci 'na území Těšínského Slezska zůstati i na dále ve
službách, nesměli vša~ až do konečnéhQ stanovení hranic mezi česko
slovenským a polským státem skládati přísahu ani slib. Následkem toho
učinil žalobce dne 14. března 1919 prohlášení, že chce Československé
republice věrně sloužiti. Bohumín náležel do oné části Těšínského
Slezska, kten; obsazeno· bylo vojskem českým. Pařížským rozhodnutím
ze dne 28. července ! 920 byla pak ona část Těšínska, v níž se právě
stanice Bohumín nalézá, neobmezeně při vtělena Československé republice. V srpnu 1920 přihlásil se žalobce dobrovolně do služeb rakouských a prohlásil písemně, že nehodlá setrvati v železničních službách
Čsl. republiky, nebyl však ihned služby sproštěn, nýbrž konal službu
dále a dne 31. prosince 1920 byl vzat do slibu na dobu, pokud zůstane
ve zdejších službách prozatímně, než bude formálně sproštěn služby.
Propuštěn byl výnosem ředitelství státních drah ze dne 5. března 1921
a byly mu služební požitky dnem 31. března 1921 zastaveny. Dne 14.
března 1921 podal žádost, aby bylopětně do služeb československých
státních drah přijat, dodávaje, že jazyka českého není mocen a že se
jazyku českému nikdy nenaučí. žádost tato byla rozhodnutim ministerstva železnic ze dne 27. září 1921 z důvodu nesložení slibu záporně
vyřízena a zároveň vysloveno, že u žalobce nastaly účinky nesložení
slibu dle §u 2 zákona ze dne 7. února 1919, čís. 74 sb. z. a n. Tyto
okolnosti jsou prokázány a dlužno z nich vyvoditi, že ponecháním žalobce ve službě v Bohumíně k rozkazu dohodové komise nestal se žalobce tím samým železničním zaměstnancem československých státních
drah. Postavení jeho bylo prozatimní a o jeho konečném převzetí mělo
býti rozhodnutg po rozdělení Těšínska.oním státem, jemuž byl -přidělen
Bohumín. Ku převzetí bylo zapotřebí, by splněny byly zákonné podmínkF č'ro převzetí. Dle §u 1 a 2 zákona ze dne 7. února 1919, čís. 74
sb. i. a n. měli všichni státní zaměstnanci bývalého státu rakouského
zůstati státními zaměstnanci Československé republiky, přihlásí-li se
a vykonají-li nařízený slib do měsíce, a kdo se v čas, ač není-li překážky
nepřekonatelné, nepřihlásí se a nesloží slibu, pozbývá svého místa a

všech nároků na pbt a v)':ijvné pro sebe a SVOll rodinu. V §u 5 nařízení
ze dne 21. března 1919, čís. 154 sb. z. a n. stanoveno, že ti, kdož nemohli se přihlásiti a slib složiti pro překážky ncý,ekonatelné, jsou poc
vinni ke slibu se přihlásiti a slib složiti clo S dnů, jakmile překážka
odpadla. Překážka ku složení sliou odpadla pařížskýn·,. rozhodnutím ze
dne 28. července 1920, kdy Těšínsko definitivně bylo rozděleno a stae
nice Bohumín připadla Československému státu. Bylo proto povinností
žalobcovou, chtěl-li do služeb československých státních drah před
stoupiti, by se v 8denní lhůtě v §u 5 cHovaného nařízení stanovené,
jakmile tato překážka odpadla, do služeb československých státních
drah přihlásil a slib složil. Toho však žalobce neučinil, naopak se v mě
sící srp.nu 1920 dobrovolně přihlásil do služeb státu Rakouského a prohlásil písemně, že ve službách československých státních drah zůstati
nehodlá. Dle toho nesplnil zákonných podmínek, jichž ku převzetí do
služeb československých bylo zapotřebí a tím nastaly účinky §u 2 citovaného zákona. Okolnost, že žalobce i na dále zůstal ve službě a že
dne 31. prosince 1920 složil slib, na věci ničehož měniti nemůže, když
slib složil jen pro dobu, pokud bude ve službách zdejších, pokud se
týče než bude formálně propuštěn. Bylo proto ředitelství státních drah
oprávněno žalobce služby sprostiti a služební požitky dnem 31. března
1921. mu zastaviti, poněvadž u něho nastaly účinky §u 2 cit. zákona
a žalobce sám prohlásil, že ze služeb dobrovolně vystupuje. Ale také
ministerstvo železnic nepochybilo, když rozhodnutím ze dne 27. září
1921 žádostí jeho, by byl opětně do služeb čsl. státních drah přijat,
nevyhovělo z dúvodů nesložení slibu a rozhodlo ve smyslu §u 4 naří
zení ze dne 21. března 1919, čís. 154 sb. z. a n., že na3taly úč,d,y nesložení slibu dle §u 2 zákona ze dne 7. února 1919, čís. 74 sb. z. a lL
Jest pravda, že zákonem ze dne 28. října 1918, čís. 11 sb. z. a n. bylo
vyslOVeno, že veškeré zemské i řišskézákony a nařízení zůstávají v plat~
nosti a tím tedy i služební řád pro zaměstnance státních drah. Toho
však bylo by lze použiti na žalobce jen tenkráte, kdyby byl skutečně
splnil předpoklady pro převzetí do služeb ČeskoslovehSkého státu a stal
se skutečným jeho zaměstnancem. Tím se však žalobce nestal, ježto
jeho dosavadní poměr rozvázal se tím okamžikem, kdy nastaly účinky
§u 2 cit. zákona a žalobce prohlásil, že ve službách Českého státu zů
stati nechce a, ježto od 1:.clubna 1921 do 31. října 1921 služby nekonal,
nemá nároku na služební požitky.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
D

ů

vod y:

Dovolací důvod nesprávného právniho posouzení věci (čís. 4 §u 503
c. ř. s.) žalobcem jedině uplatňovaný, není opodstatněn. Dovolatel neprovádí tohoto důvodu po zákonu, béte-li v pochybnost také správnost
okolností, odvolacím soudem zjištěných, z nichž jest právě vycházeti při
řešení otázky, zda bylo na zjištěné okolnosti správně použito zákona.
Soud odvolací pokládá v první řadě za zjištěno, že žalobce složil dne
31. prosince 1920 slib pouze prozatímní a to pouze na dobu, pokud
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bude ještě ve zdejších službách, nebo-li než bude
málně propuštěn. Odvolací soud opřel toto zjištění

ze služeb těch foro výpověď svědka
T -a a proti ocenění této výpovědi brojí dovolatel, uvádí-li, že to byla
jen vniterní výhrada tohoto svědka, vzal-li ho, jak udává, do slibu jen
na dobu, než bude formálně sproštěn. Tímto pouze prozatímním slibem
nebylo, jak správně vyslovil soud odvolací, nikterak napraveno opomenutí žalobce, jenž nesložil slibu, ku kterému se měl po rozumu zákona ze dne 7. února 1919, čís. 74 sb. z. a n. a v dalším podle §u 2 a
5 nařízení vlády ze dne 21. března 1919, čís. 154 sb. z. a n. přihlásiti
do 8 dnů, jakmile přestala dosavadní nepřekonatelná překážka, jež
bránila složení slibu. Onen pouze prozatímní slib nelze nikterak rovnati
slibu, vyžadovanému podle zákona čís. 74/19 a proto neodčinil také
onen slib následků, spojených s nesložením tohoto slibu. Má-li dovolate! za to, že ona 8 denní lhůta měla býti počátkem svým úředně vyhlášena, poněvadž se nejednalo o překážku osobní, nýbrž o překážku
rázu státoprávního, jež končila přiřknutím území Těšínského Čsl. republice, jest mu připomenouti, Že dovolatel, příslušný do Vídně, byl
jako příslušník cizího státu o přiřknutí Těšínska Čsl. republice rozhodnutím Pařížským ze dne 28. července 1920 z p r a ven a to již před
20. zářím 1920, jak plyne nepochybně z pře d p O s led n í rubriky
seznamu příslušnosti spisu ředitelstva státních drah, kde dovolatel písemně a svým podpisem stvrdil, že nehodlá setrvati ve službách čsl.
republiky; služby nebyl okamžitě sproštěn jen proto, že nebylo za něho
náhrady. I když nelze v tomto prohlášení spatřiti dobrovolné vystoupení
ze služby, nelze přec jen přehlédnouti smysl tohoto prohlášení, uvésti
totiž příčinu, proč se dovolatel k složení slibu po rozumu zákona čís.
74/19 nepřihlásil. V tom jest shledati vědomé nepodrobení se zákonu,
které jest postiženo následky v §u 2 cit. zák. uvedenými. Mylným jest
proto názor dovolatelův, že složením prozatimního slíbu ze dne 31. prosince 1920 byl definítivně převzat do služby čsl. státních drah a že
od té doby stál pod ochranou služebního řádu, takže nesměl již býti
propuštěn kdykoliv a libovolně. Počínaje nepřihlášením se k slibu po
rozumu zákona čís. 74/19 a prohlášením, že nehodlá setrvati ve službách čsl. republiky, byl sí dovolatel toho vědom, že bude dnes neb zítra
vyslovena nad ním ztráta služby u čsl. státních drah a stalo-li se tak
rozhodnutím ředitelstva státních drah ze dne 5. března 1921, nelze to
pokládati za počin libovolný. Poněvadž bylo dále také vyvoláno roz~
hodnutí ministerstva železnic ze dne 27. září 1921. po rozumu §u 4 shora
uvedeného nařízení a toto náležitě dovolateli doručeuo, byl právem
žalobní nárok dovolatelův zamítnut, neboť účinek tohoto~ rozhodnutí jako
výrokn nikterak konstituvního nýbrž deklarativního působí od tehdejška
(ex tunc), tedy v tomto případě od doby, kdy byl dovolatel služby sproštěn. Vývody dovolání nejsou tudíž způsobilé, by přivodily změnu napadeného rozsudku.
čís. 3446.
Ustanoveni čL 122 obch. zák. nevztahuje se na řízení vyrovnací.
(Rozh. ze dne 29. ledna 1924, Rv 1 1381/23.)

žalobce byl v kontokorentním spojení s bankéřskou firmou F. a B.
a domáhal se zaplacení své pohledávky 30.000 Kč na zmíněné bankéř
ské firmě i na jejím osobně ručícím společníku Adollu F-ovi. O jmění
bankéi"ské fírmy bylo dne 24. března 1923 zahájeno řízení vyrovnávací,
jež nebylo dosud skončeno. žalobě proti bankéřské firmě F. a B. a jejimu veřejnému společníku Adolfu F-ovi pro ce sní s o udp r v é
s tol i c e vyhověl. O d vol a c í s o u d nevyhověl odvolání Adolfa F-a.
D Ů vod y: Ve věci samé nelze souhlasiti s odvolatelem, že ustanovení
čl. í 22 obch. zák. nepřipouští, by on odsouzen byl dle prosby žalob ní.
Uvedený článek předpokládá úpadek, uvalený na společnost i její společníky, leč o takový případ se zde nejedná a nepřichází toto ustanovení
zde v úvahu. Ostatně ale upravuje vyrovnací řád v §u 60 a násl. vyrovn.
ř. účinky narovnání, uzavřeného společností, vůči společníkům a jen
tyto předpisy byly by v tomto případě směrodatnými. Právem proto
prvý soud ponechal ustanovení čl. 122 obch. zák. mimo úvahu a když
pak odvolatele odsoudil dle prosby žalob ní, odpovídá to jak stavu věci
tak i zákopu a neprávem proto vytýká odvolatel rozsudku nesprávné
posouzení věci po stránce právní.
Ne j v y Š Š Í s o u d nevyhověl dovolání Adolfa F-a.
Dúvody:
Soud odvolací správně vytkl, že čl. 122 obch. zák. nelze použiti, ježto
předpokládá řízení úpa d k o v é. V tomto případě bylo však zahájeno
pouze řízení vy r o v n a c í a to jen pro t i s pol e č n o s f i a tu platí
pledpisy §§ 60 a 61 vyf.

ř.
čís.

3447.

Bylo-Ii smluveno prlÍ-vo k výpovědi pachtovní smlouvy, nastane-li
změna v osobě vlastníka, jest, jde-li o převzetí statku pachtýřova státem dle zákol1a ze dne 21. srpl1a 1921, čís. 354 sb. z. a n., Ihutu tuto
počítati teprve od pravoplatného přikázání statku státu l1ikoliv ode dne

~·fflM191L

'

(Rozh. ze dne 29. ledna 1924, Rv I 136/24.)
Manželé Karel a Marie Z-ovi pronajali smlouvou ze dne 10. března
1919 svůj hotel v B. pivovaru v B., který byl tehdy vlastnictvím Maxe
H., na dobu do 31. prosince 1930 a bylo v odstavci XIV. pod lit. f) této
smlouvy st~n~v:no, že jsou pronajímající oprávněni, smlouvu na půl
loku vypovedett, kdyby velkostatek K. a spolu i pivovar v B. vlastnickým ~ právem přešel na osobu jinou než dědice tehdejšího vlastníka.
Smlouvou ze dne 1. ledna 1922 dal pivovar v B. provozování živnosti
hostinské a výčepnické ve zmíněném hotelu žalovaným Antonínu a Františce B-ovým v podnájem i s hotelem samým a se všemi k nělllU náležejícími místnostm~ na dobu od 1. ledna 192"1 do 31. prosince 1930 a bylo
, odstaVCI X. teto smlouvy stanoveno, že v přfpadě zrušení nájemní
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smlouvy mezi Karlem Z-cm, který tehdy po úmrtí manželky byl jediJ1\'m vlastníkem hotelu, a pivovaru ruší se současně i smluvní p0111<2r
p,;ezi manželi Antonínem a Františkou Z-ovými a pivovarem v B. N2.
základě zákona ze dne 12, srpna 1921 čís. sb. z. a n. stal se vlastníkem
panství K. a tím i velkostatku B. československý erár a bylo pro něj
vloženo dne 26. července 1922 právo vlastnické, když byla nálezem Nejvyššího správního soudu v Praze ze dne 1. července 1922 zamítnuta
stížnost Maxe H. proti rozhodnutí ministerstva vnitra ze dne 14. ledna
1922, jež rozhodlo, že stěžovatel náleží mezi členy panovnické rodiny
rakousko-uherské, jichž statky a majetek připadly státu českosloven
skému. V důsledku této změny ve vlastnictví panství K. zažádal Karel
Z. dne 30. září 1922 u okresního soudu v B. o svolení k výpovědi nájemní smlouvy ze dne 10. března 1919 na půl roku, tedy do 31. března
1923, kteréžto žádosti bylo, když byly námitky proti této výpovědi, pivovarem v B. vznesené, při roku dne 11. října 1922 zpět vzaty, usnesenim z téhož dne vyhověnc a pivovaru uloženo najaté mistnosti do 31.
března 1923 pod exekucí vykliditi. V dalším důsledku tohoto stavu zažádal československý erár (státní pivovar v B.) u okresního soudu v B.
dne 23. prosince 1922 o povolení k výpovědi smlouvy podnájemni ze
dne 1. ledna 1922 ke dni 31. března 1923, kteréžto žádosti okresní soud
v B. po konaném šetření usnesením ze dne 20. dubna 1923 vyhověl,
krajský jako rekursní soud však na stížnost manželů Antonína a Františky Z-ových usnesení to změnil a žádost o výpověď odmítl uznav, že
otázka zániku smlouvy podnájemní jen pořadem práva k podané žalobě
řešena býti může. Následkem toho podal československý erár (státni
pivovar v B.) žalobu na Antonína a F>:antišku Z-ovy o uznání, že podnájemní smlouva, se žalovanými uzavřená a vyhotovená dne 1. ledna
1922, zanikla dnel" 31. března 1923, že žalovaní jsou povinni to uznati
a předati žalobci hotel v B. i s živností hostinskou a výčepnickou. O b a
niž š í s o u d y žalobě vyhověly, o d vol a c í s o u d mimo jiné
z těchto d ů vod ů: Námitka strany žalované, že žalující erár stal se
vlastníkem pivovaru v B. vzhledem k ustanovení §u 7 zák. ze dne 12.
srpna 1921, čís. 354 sb. z. a n. s účinkem již od 28. řijna 1918 a že tedy
jak smlouva ze dne 10. března 1919, tak i smlouva ze dne 1. ledna 1922
stala se ve skutečnosti již mezi čs. erárem a manželi Z-ovými a že proto
změna ve vlastnictví pivovaru za trvání smluvního období nenastala,
není opodstatněna, neboť doba, rozhodná pro nabytí majetku při padšiho státu (28. října 1918) nesmí býti směšována s dobou, kdy změna
ve vlastnictví majetku skutečně nastala: to stalo se teprve rozhodnutím
ministerstva vnitra ze dne 14. ledna 1922 pokud se týče nálezem nejvyššího správního soudu ze dne 1. července 1922, kdy stalo se jistým,
že panství K. i 's pivovarem v B. přejde do vlastnictví státu. Až do této
duby to bylo sporným, v době uzavření smlouvy ze dne 10. března 1919
zákona čís. 354/21 ještě nebylo a i smlouva ze dne 1. ledna 1922 uzavřena v době, kdy otázka převodu vlastnictví nebyla ještě rozhodnuta,
takže změ~"!a ve vlastnictví nastala teprve po uzavření obou smluv nájemních.

Ne j v y
jde, v

Š

ší so

II

ci nevyhověl dovolání a uvedl v otázce, o niž t.:

důvoclech:

Nesprávné posouzení r:rávní odvolacího roz.sudku spatřují dovolatelé především v tom, že se odvolací suud nepřipojil k jejich právnímu
názoru, že v čas uzavření podnájemni smlouvy mezi pivovarem v B. a
clovolateli dne 1. ledna 1922 byl majitelem pivovaru již čs. erár v dů
sledku zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 354 sb. z. a n. s účinkem od
28. října 1918. Leč v této přičině poukázal správně již odvolací soud
k tomu; že doba pro nabytí majetku státu připadlého (28. října 1918)
nemtlŽe býti v tomto případě ztotožňována s dobou, kdy změna ve vlastnictví řečeného majetku skutečně nastala, a že teprve rozhodnutím ministerstva vnitra ze 14. ledna 1922, pokud se týče nálezem Nejvyššího
správniho soudu ze dne 1. července 1922 bylo rozhodnuto, že panství
K. i s pivovarem v B. přejde clo vlastnictvi státu, třebas by v §u 3 cit.
zák. výslovně byl jmenován následník trůnu František Ferdinand Este
a jeho potomci a nebyl činěn rozdíl mezi těmito a jinými osobami bývalé panovnické rodiny rakousko-uherské v §u cit. pod čís. 2 c) souhrnně uvedenými. Byla-li zůstavena ta věc r o z hod o v á ní, nelze pochybovati, že se změna ve vlastnictví, jakou má na mysli zmíněná
smlouva, uskutečnila teprve ľ o z hod 11 II t í 111.
čís.

3448.

Odklad exekuce (§ 42 čís. 5 ex. ř.) nelze odepříti, třebas jest ze žaloby nebo z exekučních spisů zřejmo, že žadateli jde pouze o to, by byl
oddálen výkon exekuce.
.
Třebas dlužník blíže neopodstatnil tvrzení, že by mu výkonem exekuce vzešla nenahraditelná újma, jest odklad exekuce povoliti, lze-Ii seznati nebezpečí újmy z exekučních spisů.
(Rozll. ze dne 29. ledna 1924, R II 15)24.)
Návrhn na odklad exekúce vyklizením dílny a stáje až do právoplatného vyřízení oposiční žaloby s o udp r v é s tol i c e usnesením ze
dne 18. října 1923 vyhověl, rek u r s n ís o u d návrh zamítl. D ů v od y: Dle §u 42 ex. ř. může odložení exekuce k návrhu býti nařízeno, když
se vznese žaloba, by exekuční titul byl prohlášen za neplatný, nebo za
neúčinný, neb aby byl zrušen. Je tedy na soudci, by v každém jednotlivém případě zkoumal, zda odlož"ení exekuce je n-a místě, čili nic. Při povolení odkladu exekuce není jen bráti zřetel na stranu povinnou, by byla
ušetřena újmy, jež by ji provedením exekuce byla způsobena, nýbrž i
na vymáhajícího věřitele, by ve svých právech z exekučního titulu nebyl bezdůvodně zkrácen. V tomto případě zastával žalobce ustavičně
právní stanovisko, že exekuční titul, jenž jest základem povolené exekuci, jest po právu. Po právoplatnosti usnesení, povolujícího výpověci'
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ze sporných místností,. požádal žalobce vícekrát až do poslední doby
o odklad exekuce vyklizením, íleZI11Íniv se o tom, že exekuční titul je
neplatný nebo neúčinný. Zalobce vždy jen uplatňoval, že po celou
dobu hledal vhodné místnosti, že však heze své viny nemohl nalézti
přiměřené náhrady. Usnesením okresního soudu ze dne 8. června 1923 .
byl žalobcův návrh na povolení odkladu exekuce vyklizením zamítnut.
Též v rekursu proti tomuto usnesení žalobce ani netvrdil, že exekuční
titul neplatí. Je tedy ospravedlněno podezření, že odklad exekuce byl
navržen, by exekuční řízení a ukojení vymáhajícího věřitele bylo protahováno. Za takovéhoto stavu věci není důvodné příčiny k povolení
odkladu exekuce.
N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.

pcčensjvi majetkové újmy z toho vzešlo. Zákon uvádi tedy pouze podminky, z<r kterých návrh za odklad exekuce jest zamítnouti. Lze-li seznati z exekučnich spisů, že zamítnutím odkladu exekuce povinné straně
mohla by vzejíti nenahraditelná nebo těžko nahraditelná škoda, odporoval by přísně formalistický výklad zákonu i jeho účelu a slušnosti
(rozhodnutí Nejvyššiho soudu ze dne 4. července 1922, č. j. R II 424/21
čis. sb. 1760). Z exekučních spisů a zejména z místního ohledání jest
zřejmo, že žalobce potřebuje sporných mistností k provozování své živnosti, a proto mohla by mu zamítnutím návrhu na odklad exekuce vzejíti nenahraditelná nebo těžko nahraditelná škoda. Bylo proto za před
pokladů §§ 42 čís. 5 a 44 ex. ř. dovolacímu rekursu vyhověti a obnoviti usnesení prvého soudce.

DŮVOdy:

Dovolacímu rekursu nelze upříti oprávněnosti. Dle motivů k §u 42
a násl. ex. ř. jest účelem odložení exekuce, by bylo zabráněno škodlivé
změně poměrů všude tam, kde správnost a přípustnost exekuce stala se
pochybnou, buď z důvodů hmotného práva nebo vzhledem k předpisům
exekučniho řádu. Před odstraněním těchto pochybností nemá býti pokračováno v exekuci na dlužníkovu újmu. Z toho plyne, že, jsou-li zde
podmínky §§ 42 a 44 ex. ř., sluší povoliti odklad exekuce. Není třeba
šířiti se o tom, že při rozhodování o odkladu exekuce nelze se pouštěti
do věcné stránky sporu, zahájeného ve smyslu čís. 5 §u 42 ex. ř., aniž
předbíhati rozhodnutí rozepře rozsudkem. Pouze tímto lze vyslovíti, zda
je žaloba odůvodněna a zda byla podána za účelem protahování exekuce čili nic. Exekuční řád neobsahuje předpisu, že odklad exekuce
nemá. se povoliti, je-li ze žaloby nebo z exekučních spisů zřejmo,že
žadateli jde pouze o to, by byl odd;ílen výkon exekuce. K tomuto
právnímu názoru bylo by lze dospěti jen změnou a doplněním, nikoliv
pouhým výkladem exekučního řádu, který v takových případech jiným
způsobem hájí zájmy vymáhajicího věřitele a to ustanovením druhého
odstavce §u 44 ex. ř., že exekuční soud při povolení odkladu exekuce
může naříditi dlužníku, by: složil jistotu, je-li odkladem exekuce ohroženo věřitelovo uspokojení. Z těchto vývodů jest zřejmo, že rekursní
soud v tomto případě neměl zamítnouti žalobcův návrh na odklad exekuce proto, že jest zde podezření, že odklad byl navržen v úmyslu, by
exekuční řízení a uspokojení vymáhajícího věřitele bylo protahováno.
Takového zamítacího důvodu exekuční řád nezná (§§ 42 čís. 5 a 44 ex.
ř.). Nezbývá tedy než řešiti otázku, zda jsou zde zákonné předpoklady
pro odložení exekuce čili nic. Dlužník podal žalobu dle §u 35 ex. ř. a
učinil v ní návrh, by výkon exekuce byl odložen až do právoplatného
vyřizení této rozepře, ježto výkonem exekuce vznikla by mu prý újma
nenahraditelná. Této obavy blíže neopodstatnil skutečnostmi. Přes to
lze přihlížeti k obsahu exekučních spisů okres ni ho soudu v S. § 44 ex.
ř. nestanoví totiž výslovně, jako na příklad §§y 370 a 390 ex. ř. povinnost, osvědčiti, že povinné straně hrozí újma z pokračování v exekuci,
nýbrž formuluje podmínku odkladu negativně, že odklad exekuce nemá
býti povolen, může-li v ní býti pokračováno, aniž by dlužníku nebez-

čís.
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o nároku manžela, by se manželka vrátila do společné domácnosti
(§ 92 obč. zák.), jest rozhodovati sporem, pro nějž jest věcně přísluš
ným sborový soud prvé stolice (§ 50 čís. 3 j. n.).
(Rozh. ze dne 29. ledna 1924, RII 18/24.)

o návrhu manžela, by okresní soud uložil v nesporném řízení jeho
manželce, vrátiti se do společné domácnosti, rozhodl soud prvé stolice
ve věci samé. Rek u r sní s o u d odmítl navrhovatelovu stížnost pro
opozděnost.

N e j v y Š š í s o u d zrušil usnesení nižších soudů i s předchozím
pro zmatečnost a odkázal návrh manželův na pořad práva.

řízením

Důvody:

Povinnost manželky, sledovati manžela do jeho bydliště (§ 92 obč.
zák.), náleží k ryze soukromoprávním účinkům manželství, které manželé vzájemnou dohodou mohoú dle své vůle upraviti, takže není dů
vodu, proč by soudy v této příčině samy od sebe zakročovaly, řízení
prováděly nebo té neb oné straně zvláštni ochranu poskytovaly. Vzejde-li mezi manželi spor o návrat do manželského společenství, přísluší
rozhodovati o něm dle §u 50 čís. 3 j. n. výhradně sborovému soudu
první stolice a to v řízení sporném, neboť není zákonného předpisu,
který by věc přikazoval řízení nespornému. To plyne také z §§ 381
čís. 8 a 378 ex. ř., podle nichž lze takové nároky vyříditi prozatimním
opatřením, ale jen za předpokladu, že byla již nebo bude podána řádná
žaloba. Návrh manžela, aby jeho manželce bylo okresním soudem v ří
zení nesporném uloženo, vrátiti se do manželova bytu, jest dle zákona
nepřípustným a měl býti hned odmítnut, provedené řízení i rozhodnutí
okres ni ho i rekursního soudu jsou zmatečná, pročež musilo býti dle
§u 42 odstavec prvý a třetí j. n. uznáno, jak se stalo.
, Civilu! roznndnlltí VI.
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Ustanovení čl. m. zákona ze dne 26. dubna 1923, čís. 99 sb. z. a n.
nedotýká se vyrovnáni, potvrzených před jeho účinnosti.
(Rozh. ze dne 29. ledna 1924, R II 26/24.)
Proti směnečnému platebnímu příkazu namítl žalovaný, že zažalovaná pohledávka byla žalobcem přihlášena k vyrovnacim~ řízení !alovaného, že dle vyrovnání, soudem dne 23. ledna 1923 pravoplatne potvrzeného byl žalovaný povinen zaplatiti věřitelům 25% kvotu ve splátkách 10% do 3 měsícu ode dne právoplatného potvrzení vyrovnání,
10% do / dalších tří měsícu a 5ro do dalších 2 měsíců. Pro C e sní
s o udp r v é s t o I i c e zrušil směnečný platební příkaz. D ů vod y:
Zákon ze dne 26. dubna 1923, čís. 99 sb. z. a n., jehož se dovolává zalobce stanoví v doplněném §u 57 vyr. ř., že, nesplní-Ii dlužník včas a
. zcela' potvrzené vyrovnání, zrnšují ~e úplně, i jinaké ,výhody .vyrovn~ním
poskytnuté, čemuž jest nepochyb ne rozumeh tak, ze dluzmk mUS1 za~
platiti celou pohledávku, když. nezaplatil i jen jednu ~~otu ,vyroV?aC1
včas a zcela, jak clle narovnám byl povmen. V tomto pnpade Jedna s",
o to, zda doplněný předpis §u 57 vyr. ř. vztahuje se na vyrovnam, ktere
bylo ujednáno a právoplatně potvrzeno již dnem 23. led~a 1,923, t",dy
před působností cit. zák., t. j. před 19. květnem 1923~ je~,~z druhe a
třetí kvoty vyrovnací, splatné az dne 23. července a 2~ ..zan 1,923, tu~
díž až za působnosti nového zákona, žalovaný nezaplatIl. Pn resem
télo otázky nutno přihlédnouti jednak k. zásadě ~u 5 obč. zák.,. že zákony nepůsobí zpět, jednak ku podstate vyrovnam sameho. Z~kon z~
dne 26. dubna 1923, čís. 99 sb. z. a n. neobsahuje ustanovem o sve
zpětné pllsobnosti. Pokud se týče vyrovnání samého jest tot? sl~lou~ou
niezi věřiteli a dlužníkem. Poněvadž smlouvou strany stanoVl sva prava
a své povinnosti, bylo by muselo ve vyrovnání mezi str~na,mi vfslovně
býti ujednáno, že obživne pllvodní pohledávka, nebude~1I nekter~ kvota
včas zaplacena. Toho žalobce am netvrdIl a vyrovnac1 usnesem neob-.
sahuje takového ustanovení. Proto účinky cit. zák. tedy 1 takto nastatr
nemohou protože jich ani strany samy nezamýšlely a neujednaly. Žalovaný n~byl potvrzeným vyrovnáním právo spláceti pohledávku žalobcovu v určitých lhůtách a vyrovnacích kvotách a t'Jlo prá,:o žalo~~ného
smlouvou jím liabyté nemůže být~ ,zrušeno zákoneu;, kter>: pozde]! vyšel (§ 5 obč. zák.). Žalobce nemuze se tedy dovolavatr zakona ze dne
26. dubna í 923, čís. 99 sb. z. a n., ježto zákon ten, jak výše uvedeno,
nemůže se vztahovati na zmíněné vyrovnání. A poněvadž žalobce dle
toho není oprávněn uplatňovati celou svou pohledávku ze sm~nky ~
touto žalobou ani neuplatňuje pohledávku z vyrovnam, byl Jeho zalobm
nárok zamítnut. O ďv o I a c í s o u d zrušil rozsudek soudu prvé stolíce a uložil mu, by, vyčkaje pravomoci, jednání dopln~l ~ věc zno.v~
rozhodl. V otázce, o níž tu jde, uvedl v důvodech: Prvm čast odvolanr
opírá se o to, že prý čl. lil. zákona ze dn':, 2~. dub~a : 923,. čís. 99 .sb.
z. a n. působí nazpět, a odVOZUje z toho, ze zalobl1l narok je po pravu

v plné výši. Tato první část odvolání není však oprávněna. V tomto
směrusdilí odvolaci soud úplně právní názor prvého soudce, že čl. Ill.
uvedeného zákona pro tent') případ neplatí. K vyvrácení příslušných
vývodů odvolatelových podotýká se ještě toto: Otázka zpětné účinnosti
čl. 111. není řešena v ton',10 článku, nýbrž v čl. IV. Tento zákon nabyl
dle čl. IV. účinnosti dneril vyhlášení, to jest 19. května 1923. článek 111.
ustanovuje výslovně, že tento zákon nepůsobí zpět ve příčině nejnižší
vyrovnací částky ani při návrzích dlužníku na zahájení vyrovnávacího
řízení které byly učiněny přede dnem jeho vyhlášení. Z toho plyne, že
záko; nepůsobí zpět a nabytá práva dlužníků zůstávají v platností. ZákOn v čl. I. a III. zostřil dosavadní právo a změnil je v neprospěch db'iníka. Ani důvodová zpráva vládní předlohy, ani zprávy příslušných výborů poslanecké sněmovny a senátu (tisk 3974 posl. sněmovny, dále
tisk 1574 a 1603 senátu) neposkytují opory pro názor, že čl. III. působí
zpět. Z čl. IV. jde jasně na jevo, že ún;ys!em zákona je.', br: dlužnící ~yli
potud favorisováni, že nedotčena ma]! zustaÍ1 prava, ]!chz nabylI pred
19. květnem 1923. To platí, ačkoliv tento zákon ma povahu práva donucovaciho. Dle toho má žalobce nárok pouze na 25% pohledávky.
N e j vy Š š í s ou d nevyhověl rekursu žalobcovu.
D

ů

vod y:

Žalobcův názor, že zákonu ze dne 26. dubna 1923, C1S. 99 sb. z. a
změněna byla některá ustanovení konkursního a vyrovnávacího
řádu, přísluší zpětná působnost vůbec a že zejména platí ustanovení
čl. III. tohoto zákona, dle něhož sleva a jiné výhody, poskytnuté dlužníku vyrovnáním se i tehdy ruší, jestliže dlužník včasně a plně potvrzeného vyrovnání nesplní, následkem zpětné působnosti též ohledně vyrovnání již před účinností toho zákona k místu přišlých, nebyla-li dosud dlužníkem splněna, sdíleti nelze. V první řadě záleží na tom, co
shora uvedený zákon sám o zpětné své působnosti ustanovuje. V tom
směru poukazuje žalobce na čl. IV. zákona a z tohoto článku snaží se
dovoditi zpětnou pusobnost v hořejším smyslu, než neprávem. V článku
IV. stanovi se pouze, že jest návrhy na zahájení vyrovnávacího řízení,
učiněné přede dnem úč.innosti zákona, pokud nebyly konečně zamítnuty,
co do míry nejnižší vyrovnací částky posuzovati podle posavadního
předpisu. Tímto článkem· upravuj e se tedy jen otázka zpětné působnosti
ohledně podaných a ještě nezamítnutých návrhU na vyrovnání. V té
příčině mohly totiž vzniknouti pochybnosti, zda navrhovatelé, podavše
návrhy na zahájení vyrovnávacího řízení za platnosti dřívějších před
pisů, nenabyli práva, by návrhy ty posuzovány byly podle předpisů
dřívějších. Vždyť ustanovoval čl. VIII., odstavec druhý, čís. 2 uvozova-

n., jímž

cího zakona ke konkursnímu a vyrovnávacímu řádu (cís. nař. ze dne
10. prosince 1914, čís. 337 ř. zák.), že o návrzích na vnucené vyrovnání, které budou učiněny po účinnosti nového konkursního řádu, jest
jednati podle tohoto konkursního řádu, nebo-Ii že při návrzích před pů
sobností nového zákona učiněných platí podle zásady v čl. VIII. a IX.
onoho uvozovacího zákona vyslovené dřívější konkursní řád. článkem IV.
zákona ze dne 26. dubna 1923, čís. 99 sb. z. a n. byly tedy patrně jen
10"
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pochybnosti o zpětné působnosti ohledně nároků na zavedení vyrovnávacího řízení odstraněny, kdežto jinak o zpětné působnosti zákona ničeho nebylo ustanoveno a proto z uvedeného článku zpětnou působnost
dovozovati nelze. Ani v motivech k zákonu (tisk čís. 3972 a 4020 poslanecké sněmovny a tisk čís. 1574 a 1603 senátu) není opory pro názor žalobců. Ve vládním návrhu tisk čís. 3972 poslanecké sněmovny se
uvádí k odůvodnění čl. 111. shora citovaného zákona mimo jiné, což ale
na váhu nepadá, toto: »Podle praxe některých soudů pojímá se namnoze již nyní do vyrovnání ustanovení, že musí dlužník, nesplní-li včas
ujednaného vyrovnání, zaplatiti věřitelům celou pohledávku. Povšechným stanovením tohoto důsledku bude účelně působeno na dlužníky,
aby splnili, k čemu se zavázali vyrovnánim.« Z těchto slov plyne, že na
zpětnou působnost zákona pomýšleno nebylo, ježto zpětná působnost
se z nich nikterak vyčísti nedá. Vyrovnáním, dne 23. ledna 1923 vyrovnávacím soudem potvrzeným, dle něhož byl dlužník povínen zaplatiti
25% dluhů ve3 splátkách, nabyl dlužník práva na slevu a placení ve
lhůtách, aniž by pohledávka obživla, kdyby splátky nebyly dodrženy.
Tohoto nabytého práva byl by při zpětné působnosti čl. lll. zákona ze
dne 26. dubna 1923, čís; 99 sb. z. a n., jak ji tvrdí žalobce, zbaven. To
odporovalo by však ustanovení §u 5 obč. zák., dle něhož nové zákony
nemají účinku ani na činy předešlé ani na práva prve nabytá a nepů
sobí zpět. Tato zásada je všeobecná a neplatí jenom, pokud jde o před
pisy absolutně zapovídající, o jaké se však v zákoně ze dne 26. dubna
1923, čís. 99 sb. z. a n. nejedná, a pokud nový zákon nestanoví něco
jiného. Jak uvedeno, zákon právě uvedený vyjma návrhy podané. a dosud nezamítnuté, ničeho o zpětné působnosti neustanovil a platí proto
ohleuně něho zásada §u 5 obč. zák., že se nabytých práva tedy ani práv
žalovaného skončeným vyrovnáním nabytých nedotýká.'
čís.

3451.

Vnucený správce jest aktivně a pasivně oprávněn ku sporům, týkajícím se užitku spravované nemovitosti.
Smlouvou, sjednanou dlužníkem ohledně užitku nemovitosti před zavedenínt vnucené správy, vázán jest i vnucený správce. Sem patří na
př. smlouva dlužníka s cukrovarem o dodávce řepy z příští .sklizně,spa
dající již' do doby vnucené Sf'f3VY.
.
(Rozh. ze dne 29. ledna 1924, R 11 27/24.)
Pachtýři, manželé S-ovi, zavázali se žalující cukrovarnické společ
nosti, že osází řepou 6 měřic pole; žalující dala jim semeno a 3.000 Kč
zálohy na řepu, již mě1idodati. Proti manželům S-Mým byla po té povolena exekuce zabavením pachtovních práv a zavedený vnucený
správce se na vyzvání žalobkyně nevyjádřil, zda dodá žalobkyni umluvenou řepu a povolí srážku předplacených 3.000 Kč. Cukrovarnická
společnost žalovala proto vnuceného správce na zjištění, že smlouva
mezi žalující stranou a manžely S-ovými, uzavřená na jaře 1923 v ten

smysl, že jsou tito povinni řepu ze šesti měřic po 16 Kč za 1 q dodati a
srážku zálnhy 3.000 Kč z ceny řepy povoliti, jest oproti nimi a i proti
vnucenému správci v platnosti. Pro c e sní s o u cl p r V é s t o I i c e
žalobu zamítl. D ů vod y: Rozhodujícím jest, zda jest vnucený správce
povinen dodržeti smlouvu o dodání řepy, uzavřenou mezi žalobkyní a
manželi S-ovými a sice ještě před povolením exekuce zabavením práv
pachtovních. Dle náhledu soudce není vnucený. správce povinen tuto
smlouvu dodržeti; jak jest zjištěno a ostatně i nesporno, zavázal se Josef S. na jaře roku 1923 ještč před povolením exekuce zabavením práv
pachtovních dodati žalobkyni řepu, která tehdy ještě ani zaseta a která
při povolení exekuce též ještě uzralá nebyla. Dle §u J 19 ex. ř. musí se
výtěžků spravované nemovítosti použiti k tomu, by správní výdaje byly
zapraveny a aby vymáhající věřitel a jiní oprávnění byli uspokojeni, a
nesmí povinní s užitky těmi nakládati. Dle §u 103 ex. ř. může, pokud
vnucená správa není právoplatně zrušena, vedena býti exekuce na
užitky nemovitostí bez újmy práv, již dříve k nim' nabytých, toliko vnucenou správou. O nějakých právech žalobkyně, která by byla tato nabyla na užitcích, kterých vnucený správce může teprve později docíliti,
nemůže býti řeči. Ostatně žalobkyně ani netvrdila, že by nějakého věc
n~ho práva k těmto užitkům byla nabyla a může se zde jen jednati
o obligační nárok proti manželům S-ovým na dodání řepy, kterou budou museti teprve pěstovati a skliditi. Z těchto důvodů není dle náhledu
soudce nucený správce povinen, smlouvu mezi žalobkyní a manželi
S-ovými o.održeti, to tím méně, když i vymáhající věřitelé, ve prospěch
kterých vnucená správa zavedena byla, se proti tomu vyslovili. Není-li
však vnucený správce povinen, smlouvu o dodání řepy dodržeti, není
též povinen z užitků vnucené správy zaplatiti žalobkyni osobní dluh
manželů S-ových.
O d vol a c í s o u d zrušil napadený rozsudek a
vrátil věc prvému soudu, by, vyčkaje pravomoci, ji znovu projednal a
rozhodl.
.
N e i v y š š í s o u d nevyhověl rekursu.
Důvody:

činěným napadenému usneseni, nelze přiznati oprávnění.
správným je' stanovisko odvolacího soudu, že žalovaný jakožto vnucený správce jest pasivně legitimován v tomto sporu, v němž
se žádá za zjištění, že smlouva dlužníků se žalobkyní o dodání řepy na
jaře 1923, to jest před zavedením vnucené správy sjednaná, a zálOha
na tuto dodávku dlužníkům tehdy daná, je platnou i 'oproti vnucenému
správci. V exekučním řádě není sice nikde přímo vysloveno, že vnucený správce v této své vlastnosti mÍlže býti také žalován, ale plyne to
z jeho postavení a pÍlsobnosti, k níž jest povolán. Vnucený správce vede
správu s vyloučením dlužníka (§ 99 a 130 ex. ř.), jen on hospodaří,
pobírá užitky, jemu náleží předsebráti právní jednání a úkony, jichž
provádění vnucené správy vyžaduje a také, pokud k výkonu správy to
náleží, je povolán podávati žaloby (§ 109 ex. ř.). Vzhledem k této jeho
púsobnosti a jeho povolání nemůže býti pochybnosti o tom, že vnucený

Výtkám,

Především
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správce v této své vlastnosti) pokud jde o záležitost do vnucené správy
spadající, může býti také žalovál'. Smlouvou, o kterou jde, dlužníci
úplatně zcizili úrodu, přijali na kupní cenu splátku, smlouva týká se
tedy hospodaření na spravovaném majetku a užitků z něho a, jako nepochybně mohl vnucený správce z této smlouvy na př. o její splnění
žalovati žalobkyni, zajisté opačně může z této smlouvy žalobkyně žalovati jeho. Kdyby měl. býti správným názor, že vnucený správce z této
smlouvy žalován býti nemůže, a žalováni by měli býti dlužníci, protože
oni jsou právi z ujednání před zavedením vnucené správy, došlo by se
k tomu, že tedy dlužníci mohli s užitky nakládati, to však z ustanovení
§u 99 a 130 ex. ř. srovnati nelze. Z toho, co uvedeno a co dále pově
děno bude, plyne také, že odvolací soud právem uznal, že je žalovaný
jako vnucený správce dotyčnou smlouvou dlužníků přes to, že byla sjednána před zavedením vnucené správy vázán. Podle §u 103 odstavec
prvý ex. ř. postihuje vnucená správa užitky spravovaného předmětu
s výhradou práv na užitky ty nabytých. Zákon nerozeznává, zda jsou
to práva zástavní či jiná, zní všeobecně a proto dlužno míti za to, že
zachovává v platnosti i práva obligační. že tom'U tak a že ujednání před
zavedením vnucené správy ohledně užitků s dlužníkem sjednaná platí
i za vnucené správy, plyne také z §u 110 ex. ř., neboť podle ustanovení
tohoto §u vnucený správce je též oprávněn požadovati od třetích osob
plnění, dlužníku povinná a zadrželá, patří-Ii k užitkům spravovaného
předmětu. Tímto ustanovenim zachovávají se v platnosti smlouvy sjednané s dlužníkem před zavedením vnucené správy, a také z tohoto ustanovení plyne oprávněnost stanoviska,. že smlouvy dlužníka jsou pro
vnuceného správce závazny. Ohledně nájemných a pachtovních smluv
uznává to § 111 ex. ř. výslovně a tvrditi, že tím stanovena byla jen výjimka, se důvodně nedá (srovnej též vyjádření min. práv. k §u 111
ex. ř. bod 1, návod pro vnucené správce § 37-39).
čís.

3452.

žalovati o vyklizenl jest již před uplynutím výpovědní lhůty, stanovené mimosoudní výpovědí, postrádající náležitostí §u 565, odstavec
třetí c. ř. s.
(Rozh. ze dne 29. ledna 1924, Rv II 56/24.)
Okresní nemocenská pokladna vystavěla v roku 1920 dům, ve kterém pronajala žalovanému byt. Ujednána byla tříměsíční výpověď. Dopisem ze dne 1. září vypověděla okresní nemocenská pokladna žalovanému na tři měsíce ·pronajaté místnosti s vyzváním, aby je do 30. listopadu vyklizené odevzdal. žalovaný neodpověděl na toto vyzváni a také
\10 na další vyzvání zástupce okresní nemocenské pokladny ze dne
.4. řijna 1923, pročež okresní nem.ocenská pokladna domáhala se žalobou, zadanou počátkem listopadu 1923, jednak zjištění, že nájemní
smlouva, uzavřená mezi stranami, byla zrušena výpovědí žalující strany
ze dne 1. září 1923 a konci 1. prosince 1923; dále, že žalovaný jest povi:en to uznati a byt dne 1. prosince 1923 vyklictiti a žalující straně

odevzdali. Pro c e sní s o udp r v é s tol i c e žalobu zamítl, o dvol a c í· s o u d jí vyhověl. D ů vod y: Není sporným, že žalující
strana dala žalovanému z nájemní smlouvy mimosoudní výpověd)) k.terou žalovaný obdržel a že tato výpověď obsahovala také údaje, uvedené v §u 562 odstavec prvý a druhý c. ř. s., najmě označení najatého
předmětu, udání času, kdyi1ájemní smlouva se má skončiti a vyzvání,
by žalovaný najatý předm,ět v určeném čas.e odov~dal, ,a ,je nespo,rn~~l:
že žalovaný proti výpovedl nepodal namltek. Vypoved, Odpovlda]lcl
zákonným předpisům, má účinek,. náje;l1ní. pon;ěr ;;;rušujícL Nepodal-I!
žalovaný včas ná.mitky, :ze na. zakla~e vypoved! z~lo~atr o. vykhzem
a odevzdání najatých mlstnosÍl a, Jezto ke zrusem naJemm sl11'louvy
v 100ilto připadě třeba jest výpovědi, může dle §u 567 odstavec čtvrtý
c. ř. s. nárok na odevzdání najatého předmětu býti uplatňován již před
vypršením výpovědní lhůty žalobou. žaloba jest tudíž po zákonu odů
vodněna a včas podána. žalovaný zastával v odvolacím sdělení právní
názor, že odstavec čtvrtý §u 567 c. ř. s. se vztahuje pouze na takové
nájemní smlouvy, které po uplynutí určité doby uhasnou a jejichž konečná lhůta byla stranami předem ujednána. Žalovaný je však na omylu,
ježto dle jasného znění zákona shora uvedená norma zákonná se vztahuje všeobecně na všechny nájemní smlouvy, které vyžadují ke zrušení
výpovědi. žaloby bylo však zapotřebí, poněvadž mimosoudní výpověď
nemá náležitostí, uvedených v §u 565 odstavec třetí a čtvrtý c. ř. s.
a netvoří tedy exekučního titulu.
Nejvy

Š

š í s o u ď nevyhověl dovolání.
Důvody:

Dovolatel spatřuje nesprávné posouzení právní v tom, že odvolací
soud považoval přípustným, aby žaloba o platnost mimosoudní výpovědi a o vyklizení ku dni, kdy nájemní smlouva se· skončí, podána byla
v tomto případě již před uplynutím tohoto dne (§ 406 odstavec prvý
c. ř. s.). Dovolatel míní, že v tomto případě nemůže býti užito před
pisu §u 567 odstavec čtvrtý c. ř. s. Nelze mu dáti za pravdu. Není ani
v odpor bráno, že by sporná smlouva nájemní nepodléhala výpovědi,
totiž že by k jejímu .zrušení nebylo zapotřebí výpovědi. Poněvadž však
mimosoudní výpověď neměla náležitostí §u 565 odstavec třetí c. ř. s.,
nezbylo žalobci, než aby žaloval, ale pak mu podle §u 567 odstavec
čtvrtý c. ř. s. příslušelo, by tak učinil již před uplynutím výpovědni
lhůty. Tomu svědčí prameny zákona (společná zpráva Stálé komise
k c. ř.s. čís. 16 str. 15, Mat. II. str. 329), podle kterých vznik odstavce
čtvrtého §.U 567 c. ř. s. děkuje úvaze, by při nájemních smlouvách, podléhajících výpovědi, mohla býti výpovědní lhůta využita k vyrovnání
mezi smlo'lvci ohledně vyklizení a zpětvzetí nájemního předmětu snad
stávajících diferencí a by tím bylo připuštěno a podmíněno stejně hospodářsky jako právně žádoucí anticipativní zjištění restituční povinc
nosti a to v stejné míře v těchto případech, jako je tomu v případu
§u 567 odstavec prvý c. ř. s.
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. čís. 3453.
Za škodu z honorování duplikátu nákladního listu, padělaného ne~
pravého razítka železniční stanice ručl dráha jen
'
podle §u 1315 obč. zák.

oprávněnýmpoužittm

(Rozh. ze dne 30. ledna 1.924, Rv I 1168/23.)
. Richard K. nabídl se žalující firmě, že jí opatří dva vao'ony benzinu.
Kupní cenu měl si Richard K vyzvednouti u banky M. pr~ti předložení
duplikátu nákladních listů. Richard K duplikáty předložil, banka kupní
cenu vyplatila, zboží však nedošlo. Ježto se zjistilo, že Richard K. duplikáty nákladních listů opatřil razítkem dráhy neoprávněně, domáhala
se žalující firma na dráze náhrady škody tvrdíc, že Richard K. zmocnil
se razítka železniční stanice zaviněním železničního úředníka. O b a
niž ší s o u d y žalobu zamítly, o d vol a c ( s o u d z těchto d l1vod ů: Význam duplikátu nákladního listu nemůže býti pro tento spor
směrodatným, poněvadž, i kdyby se mu přiznával význam, odvolatelem
tvrzený, mohl by jej míti toliko tehdy, kdyby tu bylo smlouvy dopravní,
neboť všecky předpisy žel. dopr.řádu, na něž· se odvolatel odvolává
jsou podstatnými náležitostmi smlouvy dopravní a mohou míti pro po~
měr. třetích osob oproti dráze jen tehdy platnost a rozhodující váhu,
kdyz byla smlouva dopravní uzavřena. V tomto případě všal<: je prvým
soudem zjištěn') a v podstatě nesporno, že smlouva dopravní vůbec
uzavřena nebyla. Důsledkem' toho nemůže v tomto případě padělaný
duplikát nákladního listu zakládati vůbec smluvních iávazků, ručení
dráhy mohlo by býti odůvodněno jedině činem nedovoleným podle všeobecných zásad občanského zákonníka. Veškeré vývody o významu
duplikátu pozbývají tím ceny, poněvadž zde vůbec o duplikát, dráhou
vydaný, nešlo, nýbrž o jeho padělek, který nemůže zakládati závazky
smluvní a jiné než smluvní závazky z duplikátu nevyvozují ani vývody
odvolací. zalobce také neuplatňuje nároku z nesplnění smlouvy, nýbrž
z toho, že si Richard K, jenž ani nebyl zřízencem dráhy, opatřil razítky
dva duplikáty nákladního listu a že na základě těchto padělaných duplikátů bylo vyplaceno 260.000 Kč. Právem tedy dospěl prvý soud k závěrku, že nárok .oproti dráze mohl by býti odůvodněn toliko z činu nedovoleného. Naproti tomu dlužno přisvědčiti odvolateli, že prvý. soud
mylně vylučuje zodpovědnost dráhy pro nedostatek příčinné souvislosti
mezi škodou a tvrzeným zaviněním dráhy, záležejícím v tom, že jeji
orgány neopatrovaly řádně razítka. Ta pouhá okolnost, že k tomu, by
škoda vznikla, bezprostřední podnět zavdal trestný čin osoby třetí, od
dráhy rozličné, nevylučuje ještě příčinné souvislosti mezi opomenutím,
~t.eré o.nen tr;stný čin um~žnilo" a ~astalou škodou. Kdyby bylo zjisteno, ze organy drahy raZ1tek radne neopatřily, takže bylapřístupna
pachateli, nemohla by se v~loučiti zodpovědnost dotyčných orgánů a
jednalo by se pak jen o otazku, zda a pokud dráha ručí za tyto své
orgány. Leč. prvý soud nezjišťuje, že razítka na duplikáty dostala. se
do rukou RIcharda K-y neopatrností orgánů dráhy, a pouhá možnost,

kterou prvý soud připouští, ncmuze nahradHí příméhb důkazu. Prvý
soud naznačuje správně, že bylo věcí žalující strany, aby dokázala, že
skutečně' Richard K opatřil duplikáty razítky sám a že mu to bylo
umožněno neopatrným zacházením s razítky na nádraží v K., a zjišťuje
.zároveň, že se důkaz ten nezdařil. Z té okolnosti, že svědek Karel M.
nalezl kancelář otevřenu, prázdnu a razítka volně na stole, nelze ještě
vzíti za prokázáno, že tomu tak bylo i jindy a že zejména použil toho
Richard K. k vyhotovení duplikátů. Odvolací soud dospívá tedy k závěrku, že není vůbec dokázáno, že opatření tiskopisů razítky v tomto
případě bylo umožněno zaviněním orgánů dráhy, poněvadž není vůbec
zjištěno, jak se to stalo. Není tedy ani bezpečně prokázáno tvrzené zavinění dráhy a pouhá pravděpodobnost nemůže stačiti za důkaz. Zbytečno jest však potom rozbírati obšírně otázku příčinné souvislosti tohoto tvrzeného zavinění s nastalou škodou, jakož i řešiti otázku, jak
mají býti uschovávána razítka a zda a pokud vinu na neopatrnosti nese
ředitelství státních drah. Jest úplně lhostejno, zda v tom směru bylo
něco zanedbáváno, zda kancelář byla prázdna 10 minut či více nebo
méně a razítka ležela na stole, když není zjištěno, jak se razítka dostala
na padělané duplikáty. Ostatně, i kdyby skutečně bylo razítek bývalo
zneužito, jak se tvrdí, a kdyby šlo o opomenutí úředníka dráhy, náležitě
je_opatrovati, není tím ještě řečeno, že dráha za to ručí. Podle zvláštních zákonů ručí dráha toliko při plnění smlouvy dopravní a při úrazu
osob příhodou v dopravě, jinak není zvláštních předpisů a ručí dráha
jen jako jiná právnická osoba pokud se týče jako soukromý podnikatel.
Úředníky, na nádraží zaměstnané, nelze pokládati za representanty
dráhy, tak aby jejich jednání mohlo býti pokládáno za jednání dráhy
samé, a příčilo by se zásadě občanské rovnosti, aby podnikatelství dráhy
ručilo za své zřízence jinak než jiný soukromník. Ručí tedy dráha zn
své úředníky a zřízence, pokud nejde o případy ve zvláštních zákonech
upravené, dle §u 1313 a) nebo dle §u 1315 obč, zák. Poněvadž, jak je
nesporno, nejde tu o poměr smluvní, nelze užíti § 1313 a) a platí tu tedy
toliko ustanovení §u 1315 obč. zák. Tu však žalujíci strana ani netvrdí,
že úředník, jemuž na stanici v K. svěřena byla výprava rychlozboží,
'byl osobou nezpůsobilou a nevyšly také najevo okolnosti, které by
tomu nasvědčovaly. Nebylo by tu tedy ručení dráhy, i kdyby byl úředník
na nádraží opomenul náležitě opatřiti razítka a tím umožnil padělání
duplikátů.

N e i v Yš š í

S

ou d

nevyhověl

dovolání.

D ů vod y:
Jest zjištěno, že k dopravní smlouvě vůbec ned6šlo. Dovolatelka
snaží se přes to dovoditi, že dráha za škodu žalobkyně ručí dle zásad
o ručení ze smlouvy, odůvodiíujíc názor ten práv!)í povahou a funkcí
duplikátu nákladních listů, při čemž praví: »Třetí osoba, jíž duplikát
nákladního listu jest předložen, musí liliti za to, že byla uzavřena smlouva dopravní. Dráha jest po zákonu zmocněna, by duplikáty nákladních
listů vystavovala. Ručí' tedy za škodu, která bezelstné třetí osobě vzešla
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tím, že padělky, opatřené p r a v Ý m i r a z í t k y, byly vyhotoveny a
dány v oběh. Tím vzchází určitý poměr mezi drahou a bezelstným třetím
nabyvatelem duplikátu nákladního listu a dlužno vztah tento posuzovati ,,~Ie zásad. o ručení ,ze ,smlouvy.« Tyto vývody jsou pochybeny.
Jak Jlz odvolacl soud spravne dovozuJe, mohl by míti duplikát nákladního listu význam pro tento spor jen tehdy, kdyby bylo došlo k dopravni
smlouvě, To se nestalo, dráha duplikátů nákladních listů vůbec nevydala ~ z P?~hé ~ku:ečno~ti, že listiny opatřeny byly pravými razítky,
nevzesel ]este pravm pomer mezI drahou a žalobkyní. Aby dráha mohla
býti činěna odpovědnou za škodu, již žalobkyně utrpěla, bylo by třeba
prokázati, že zavinila opatření padelku duplikátů nákladních listů pravými razítky (§ 1295 obč. zák.). V tom ohledu nebylo vůbec zjištěno
jakým způsobem si Rudolf K orazítkováni duplikátů opatřil, zejména;
zda zřízenci dráhy při tom přímo či nepřímo spolupůsobili, nebo snad
zane~bání_m povinností k náležitému opatrování razítek umožnili jich
zneuzltr. Ze na pouhe dohady zřetel míti nelze, a že ani z okolnosti, že
svědek Karel M. nalezl kancelář otevřenu, prázdnu a razítka na stole
ležící, ještě nevyplývá, že Rudolf K této příležitosti použil, aby duplikáty .o~atři1 ra~ítky --:- dovodil již odvolací soucl. Zavinění dráhy tedy
prokazano nem, Ale, I kdyby se za to mělo, že padělání duplikátů bylo
umož~ěno "nedbalosti zřízence dráhy, jenž razítek řádně neopatroval,
nevzesel by tím ještě závazek dráhy k náhradě škody. Dle zásady §u 337
ob~. úk. může erár jako právnická osoba a podnikatel drah jednati jen
svyml representanty. Za tak'lvé nelze považovati staniční úředníky a
zřízence. Z nedovolený'ch činů neb opomenutí těchto svých zaměst
nanců ručí však dráha, ježto zvláštních předpisů není (železniční dopravní řád upravuJe jen závazky ze smlouvy dopravni a zákon ze dne
5, března 1869 čís. 27 ř. zák. jen ručení při úrazu osob příhodou v dopravě), toliko v mezích §u 1315 obč. zák. Ze dráha ke službě ve skladišti pro rychlozboží použila úřednika nezpůsobilého nebo vědomě nebezpečného, nebylo v prvé stolici ani tvrzeno, ani prokázáno. Právní
posouzení věci soudem odvolacím jest tedy bezvadné.
čís.

přečetla a podepsala, načež ji podepsal i svědek F;an,tišr:k. Sch. a pohzovatel Jan K. V závěti byla ustanovena umversalm dedlčkou ma~
želka Jana K-a Marie K-ovil. Dne 15. září 1914 byl Jan K presento~a~
a dne 28. září 1914 požádal svědky M-a a W-a, by podepsah dodatecne
jako svědkové závěť ze dne 13. :áří 1914, což .~ni učinili, při,či.niv~e
své podpisy pod slova: »]3ko svedek«. Jan K)lm, p~k prohl,:sll, ,ze
manželka jeho jest dědičkou. Jan K. stal se ve svetove valce nezves!nym
a když byl prohlášen za mrtva, při~lási1a s~ ~ pozůstalostI ~anzelka
ze závěti a příbuzní ze zákona. Byvse p~uk,az,a~1 na porad pr~,~a, domáhali se dědicové ze zákona neplatnostr zavetr ze dne 13, zan !914,
Oba nižši soudy žalobu zamítly, odvolac,í ~oud z t~cht?
I ů vod ů: zalobci zastávají názor, že jde o posledm vuh osoby clvllm,
~dežto prvý soudce zjistil, že Jan K jako osoba vojensk,á učinil posledn~
pořízení dne 28. září 1914. Neplati proto pro tento pr;pad ustan?vem
obč. zák., týkajicí se závěti civil nich osob. V §u 579 obc. zak. ~em stanoveno že se svědkové musí podepsati s dodatkem »]3ko svedek PO"
slední ~ůle«. Dle tehdejšiho vojenského řádu z roku 1873 stač i vůbec
podpis dvou svědků. Co se týče ústního posledníbo pořízení, jehož prohlášení prvni soudce též zjišťuje, ~ovol~vají" se, ž~lo~ci ustanoveni"
platnýcb pro civilní poslední pořízem a prehhzejl, ze Jde o vo]enske
poslední pořízení.
Ne j v y Š š í s o u d uznal dle žaloby.
Důvody:

1

!

)

3454.

Nikoliv již povolání k službě vojenské, nýbrž teprve skutečné její
nastoupení (presentace) opravňuje ku zřízeni vojenského posledního
pořízení. Kromě úlev, výslovně stanovených, jest i při vojenském posledním pořízení šetřiti předpisů občanského zákonníka o posledním
pořizeni.

V pouhém
JIZ dodatečně

ústní.

sděleni obsahu písemného posledního pořízení svědkům,
byli zavoláni k jeho podpisu, nelze spatřovati pořízení
'

(Rozh. ze dne 30. ledna 1924, Rv I 1467/23.)
Byv povolán k válečné službě vojenské, ale ještě před jejím nastoupením, pořídil Jan K dne 13. září 1914 písemně před dvěma svědky
v ten způsob, že Kateřina M-ová dle údajů Jana K-a závěť sepsala, ji

I
I

Především j,st vytknouti, že za voj enskou závěť dle §u 600 obč . zák.
bylo by lze pokládati jen poslední vůli, kterou zemřelý Jan K. by byl
učinil teprve, když, byv povolán de: služby vojenské, t,:to ,služb~, ~a~
stoupil a do ní byl presentován, coz stalo se dle nepopreneho z]lstem
nižších soudů teprve dne 15. září 1914. Od té doby teprve začínal jeho
aktivní poměr a od té doby teprve požíval výhod, které zákon s poměrem tím spojuje, zejména výhod v pořizování (§ 600 obč. zák.), jak
to zřetelně vyplývá z ustanoveni voj. služeb. řádu ze dne 2, července
1886 z §u 41 ad 2), 42 a 43 čís. 1 a 50 branného zákona ze dne 5. čer
vence 1912, čís. 128 ř. zák., dále§§ II a 12 voj. trestního řádu ze dne
5. července 1912 čís. 130.ř. zák. a z úvahy, že ulehčení vojenské závěti
poskytuje zá~on jedině za tím účelem, aby na ten způs~b byly, vyváženy obtíže; jimiž osoba pojatá do svazku a služby vOjenské lest ve
svém volném jednání a v projevu vůle obmezena. Ježto tedy závěť ze
dne 13. záři 1914 byla učiněna sice již po zavolání Jana K-a do vojenské
služby, avšak ještě v době, kdy do služby presentován nebyl a se ještě
doma zdržoval, maje plnou možnost své jednání zaříditi dle obecných
předpisů občanského zákona, nelze z'ávěť tuto pokládati za závěť vojenskou a s tohoto hlediska jest pak závěť tato zřejmě neplatna pro
nedostatek zákonně stanovených vlastností svědků, jak se o tom blíže
šířiti netřeba. Naproti tomu jest závěť, o níž nižší soudy zjistily, že se
stala dne 28. září 1914, posuzovati dle náležitostí pro závěť vojenskou.
Nejvyšší soud však přezkoumávaje platnost její po právní stránce, do-
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spívá k úsudku od názoru nižších soudů odlišnému. Netřeba se blíže
obírati námitkou žalující strany, jinak zajisté nikoli nezávažnou, vztahující se k tomu, že projev vůle, obsažený v listině ze dne 13. září 1914
nevyhovuje předpisu zákona ani v tom směru, že projev posledni vůle
má se státi zůstavitelem nejenom volně a beze všeho nátlaku, nýbrž
i beZ jakékoli přímé účasti osoby jím obmyšlené \.§§ 564, 565, 594, 595
obč. zák.), kteroužto účast žalující strana shledává v tom, že listina
o poslední vůli byla sepsána za spolupůsobení žalované, poněvadž
proto, že zůstavitel nebyl dostatečně znalý řeči německé, musila čás
tečně jeho ústní projevy tlumočiti svědkyni M-ově, která listinu sepisovala, české řeči však mocna není. Poslední pořízení jako závěť písemná nevyhovuje ani lonnelním předpisům, stanoveným pro vojenskou
závěť. Z úlev, platných pro vojenskou závěť dle tehdy platného vojenského služebního řádu příl. 3 k nař. ze dne 2. července 1886, čís. 2839
přichází v úvahu jediné, že stačili jen dva svědci současně přítomní;
vlastnost svědků M-a a W-a, nepřihlíží-li se k jejich jazykové způso
bilosti (§ 591 obč. zák.) vyhovovala i předpisům, platným pro občan
skou závěť . Kromě této úlevy musilo však vyhověno býti všem náležitostem, které zákon pro platnost závěti obec(1ě požaduje, zejména i náležitosti §u 579 obč. zák. prvotního zněni, dle něhož, jak bylo i judikaturou požadováno, podpis svědka musil obsahovati i dodatek tuto
vlastnost vyznačující (»svědek«, »jako svědek« nebo »jako svědek poslední vůle«). Této náležitosti vyhověno není, neboť jak z ověřeného
opisu závěti vysvítá, jsou svědci Adolf M. a Hugo W. podepsáni bez
tohoto dodatku pod slovy: »Als Zeuge«, z čehož nutně vyplývá, že jeden
ze svědků dodatku toho ke svému jménu vlastnoručně nepřipojil. Nedostatek ten jíž sám o sobě odnímá závěti vzhledem na předpis §u 579
obč. zák. platnost závěti písemné a jest dále zkoumati, zda závěť jest
platná jako úst n í vojenská závěť, avšak i v této příčině musí právní
přezkoumání vésti k výsledku zápornému. jak bylo vysloveno ve zdejším plenárním rozhodnutí ze dne 13. března 1922 čís. pres. 1 W/22
(čís. 1538 sbírky, pořádané z příkazu presidia nejvyššího soudu), lze
p. í sem n é poslední pořízení formálně neplatné zachovati v platnosti,
bylo-li vyhověno požadavkům §§ 585 a 586 obč. zák. jako úst n í poslední pOřízení,leda že by bylo prokázáno, že zůstavitel chtěl poříditi
jen pí s e 111n ě a jinou formu závěti ·vyloučiti. Řešené rozhodnutí má
na mysli případ, kdy poslední vůle hyla ústně projevena, aby vtělena
byla pisatelem do předepsané formy listinné a řeší otázku, pokud takovýto projev při formálně vadném osvědčení listinném platí aspoň jako
ústní poslední pořízení. Projednávaný případ liší se však podstatně
od případu v rozhodnutí řešeného tím, že onen ústní projev poslední
vůle do formy písemného posledního pořízení vtěl.ený stal se již dříve
(dne 13. září 1914) a že dle zjištění nižších soudů šlo později (dne
28. září 1914) jen o to, aby toto p í sem il é poslední pořízení bylo napraveno pokud se týče v platnost uvedeno, ježto' co do počtu a vlastnosti svědků bylo shledáno formálně vadným. jedině proto byli svědci
M. a W. k zůstaviteli zavoláni, by tuto již hotovou pí s e mn o u závět
jako další svědci podepsali a jedině proto byla jim zůstavitelem tato zá-

vět

jako jeho poslední vůle k podpisu předložena a od nich podepsána.
Nešlo tedy· o nový ústní projev poslední vůle, neboť strany patrně se
domnívaly, že touto nápravou se_ pí sem n é poslední

pořízení

stalo

formálně

bezvadným a, vyjádřil-li se zůstavitel dle zjištění nižších soudů
při tom k svědkům, že manž,elk!, jest jeho dědiČk.ou, a~ebo. že ji usta~
novuje (anebo ustanovIl) dedlckou, lze .to vy~lada:1 Jen pk? p~uhe
sdělení o obsahu p í s e 111 n é h o posledl1lho ponzel1l, mkoh vsak Jako
nový ústní projev poslední vůle, jak § 585 obč. zák. předpokládá. Vzhlec
dem k tomu bylo důvodnému dovolání vyhověti a uznati na změnu rozsud kel nižších soudů ve smyslu žalobního návrhu.
čis.

3455.

Tomu kdo od jiného koupil věc a ji zaplatil, přísluší náhradní nárok proti 'tomu, kdož mu svémocně odňal věc, již pak onen jiný prodal
po druhé.
(Rozh. ze dne 30. ledna 1924, Rv 1 1524/23.)
žalobce koupil od obceV. v dobrovolné veřejné dražbě dříví a zapláti! je. Zalovaní odvezli však dříví z lesa a prodali je ieš~ě jednou ve
prospěch obce ve dražbě. Žalobě na náhra?u úplaty za drevo: zapravené žalobcem, pro c e sní s o ud pr ves. to 11 C e vyhove1, odvol a c í s o u d ji zamltl.
Ne j v y šš í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
Důvody:

Dovolání jest oprávněno, neboť správným uznati jest jedině právní
posouzení, jehož se věci dostalo soudem první stolice. žalobce koupil,
jak zjištěno, v dobrovolné veřejné dražbě, jejíž formální platnost jest
nepopřena, obecní dříví za dražební cenu v žalobě uvedenou, zaplatIl
tuto cenu a dříví bylo mu do vlastnictví odevzdáno. Správně usuzuje
prvý soud, že žalobce nabyl tím náležitě vydraženého dříví aže se žalovaní tím, že dříví to o .své újmě dali z lesa odvézti pokud se týče odvezli do statku Tomáše.j-a, aby je '? držby žalobce odejmuli a znovu
pro obec dražbou prodati dali, dopustili svémoci, ,jednání protiprávního,
jež je činí odpovědny ze škodYI již žalobci tím způsobili a jež záleží dle
žalobního nároku v ceně, již žalobce za toto jemu odňaté dříví při dražbě
zaplatil. Právem uvádí prvý soud, že žalovaní jednali o své újmě, třebas
i v zájmu obce, nikoli však v jejím zastoupení, a odmítá správně námitku domněle nedostávající se pasivní legitimace, uplatňovanou jed-o
nak proto, že někteří ze žalovaných se protiprávního jednání súčastnili
jen na zjednání druhých. Odvolací soud pokládá jednání žalovaných
rovněž za svémoc, přezírá však význam a dúsledek tohoto protiprávního
jednání uváděje, že se žalobce proti tomu mohl chrániti žalobou pro rušenou držbu nebo žalobou petitorní, a míně dále, že, vzešla-li žalobci
nějaká škoda, což však nepřipouští, nastala prý teprve druhým prode-.
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jem dříví, jenž proveden byl d~e 1~. října! 920 z p~~kazu okresní sprá~ní
komise jakožto úřadu dozorčlho zalovanym To.masem J-,e,l11', pko ura~
dujícím radním v zastoupení obce. Usudkem tnnto zamenu)e odvol~cl
soud mylně skutečnosti, přivodivší P?šk,ození žal~bcovo, co.z ,vede dale
k mylnému názoru o tom, kde by mel za~obce nahradu sve, skody po~
hledávati. Skutečností, jíž byl žalobce poskozen, jest jedme svem?cn<;
odnětí a odvezení jeho dříví žalovanými, neboť tím byla mu prohpravnc
odúata držba věci, které náležitě nabyl; druhý prodej dříví byl jen dalším důsledkem tohoto jednání, neboť bez něho by k němu nebylo mohlo
dojíti. Míní-Ii odvolací soud, že žal?bce mo~1 se ?rániy ža!ob?u pro rušenou držbu nebo žalobou pehtorm, naznacuJe hm sam, ze skoda vzešla neboť těmito žalobamí mohl se žalobce domáhati jen vrácení jemu
odňaté věci. Nepoužil-Ii těchto žalob ať z pohnutky jakékoli, vzdal se
tím jenom držby tohoto dfíví, nepozbyl však nároku na náhradu škody,
kterou po smíchání dříví a jeho neodpíratelném druhém prodeji mohl
arciť vymáhati jen odškodněním na penězích (§§ 366, 361, 13~3 obč.
zák.). Tuto škodu může žalobce nepochybně pohledávah na zalovaných, kteří mu ji svým protíprávníl11' jednáním způsobili (§§ 19, 339,
346,1294,1295 obč. zák.) a to bez rozdílu, zda jednali jedni z vlastníno
popudu a druzí jen na podnět a zjednání těchto (§§ 339, 1294, 1301
obč. zák.) a nesprávně odkazuje odvolací soud žalobce n.a obec, neb?ť
tato s touto svémocí neměla co činiti přes to, že žalovaní Jedlwlt v jeJlm
zájmu, a že obec dříví to napotom podruhé prodala; ostatně by spoluzávazek obce nevylučoval závazku žalovaných. Tvrdí-Ii se v napadeném rozsudku , že žalobcí škoda nevzešla, ježto obec povilina jest vrátití mu dražební cenu, již přijala a po druhém zpeněžení dříví bez pravního důvodu sobě zadržuje, jest tomu rozuměti, že škoda mohla by býti
žalobci tímto vrácením nahrazena, ježto kromě této ceny další škody
nepožaduje. Jest ovšem připustiti, že obec, zpeněživši dříví podruhé,
nemá právního důvodu, první dražební cetlu podržetí, a že by k vrácení
jejímu žalobci byla povinna, leč to neodnímá žalobci práva, by náhradu
požadoval na těch, kdož mu bezprávně škodu způsobili, a přenechal jim,
by oni si na obci vymohli vrácení toho, oč se obec z tohoto jejich jednání obohatila.

.

čís.
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Přehlédne-Ii soud, že v žalobě, opírající příslušnost o § 104 j. n.,
není úmluva listinou prokázána, a neodmítne-li žalobu bez dalšího jednání, dostačí k zamítnutí námitky žalovaného, z tohoto důvodu vznesené, když žalobce dodatečně při jednání o námitce předloží onen listinný doklad.

(Rozh. ze dne 30. ledna 1924, R II 25/24.)
Žaloba o ,;aplacení 141.486 Kč byla původně podána u krajského
soudu v Uh.erském Hradišti, jenž ji k námitce místní nepříslušnosti odkázal na okresní soud v Kroměříži. O k r e sní s O u d v K r O m ě -

ř í ž i vyhověl námitce věcné a místní nepříslušnosti a odmítl žalobu.
Rek u r s nj s o li d nevyhověl námitce věcné a místní nepříslušnosti
a přikázal věc okresnímu soudu v Kroměříži k dalšímu jednání. O ů _
vod y: Rekursní soud, pokud se týče § 88 j. n., nemůže při svědčiti názoru prvého soudu, že zde nejsou okolnosti, zakládající podle §u 104
j. n. příslušnost soudu okresního. Dle citovaného. zákonného ustanovení
může se státi i soud vlastně nepříslušný úmluvou stran příslušným. Taková úmluva jest zde dána závěrečným listem ze dne 11. ledna 1923.
Dle §u 104 j. n. vyžaduje se ovšem jednak úmluva stran, tedy listinná·
smlouva o příslušnosti, jednak, aby tato listina byla předložena a úmluva
prokázána již v žalobě, a okresní soud poukazuje se na to, že zejména
druhé podmínky §u 104 j. n. zde není, avšak ani tohoto náhledu rekurs ní
soud nesdílí. Úmluva dána jest závěrečným listem, neboť žalující strana
nabídku úmluvy té podala obsahem tohoto listu, zejména doložkou »Erfiillungsort und Gerichtsstand !lir Lieferung íst Kremsier.« Žalovaná
strana, nyní námitku nepříslušnosti vznášející, nabídku tu příjala, při pojivši svůj podpis pod vyjádření »leh erklare mích ..... einverstanden.«
Vada, že nebyla listina ta již k žalobě přiložena, napravena byla dodatečným jejím předložením při jednání u krajského soudu, takže, když
došly spisy k soudu okresnímu, byla listina již ve spisech založena.
(Neumann, vydání z r. 1914, str. 281.)
N e i v y š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Dovolací soud plně sdílí názor odvolacího soúdu, že, přehlédne-li
soud, že v žalobě,'opírající se o příslušnost dle §u'104 j. n., není úmluva
prokázána listinou, a neodmítne-li žalobu bez jednání, dostačí k odmítnutí námitky žalovaného, z tohoto důvodu vznesené, když· žalobce
dodatečně při jednání o námitce předloží onen listinný doklad. I poukazuje se k vývodům rekursního soudu, k ním.ž se podotýká: V §u 104
j. n. praví se výslovně, že ona úmluva musí býti prokázána soudu listinou již v žalobě. Ze slova »s o u d u« jest patrno, že zákon při tomto
sudíšti nespokojí! se pouze tím, aby procesní soud pří dojití žaloby
~koumal svou příslušnost pouze na základě údajů žalobníeh (§ 230 c.
r. .s., §~ 4! a 43 j. n.), jak si má počínati při žalobách, opírajících se
o ]lnake duvody příslušnosti, nýbrž nařídí! přísnější podmínku pro toto
zkoušení. Ze znění zákona není však patrno, že zákonodárce zamýšlel
~asáhno?ti i do řízeni, k němuž dojde na základě námitky nepříslušností,
za~ovanym ~zne~ené. Přehlédne-li tudíž procesní soud, že onen listinný
prukaz nem. se zaloboLl předložen, nemůže již sám od sebe dodatečně
~~lobu o,dl11ítno~ti, ale. s druhé strany z tohoto opomenutí nevzniká jeste pro zalovaneho pravo, aby on žádal jen z tohoto důvodu odmítnutí žaloby: naopak jest žalobci volno, aby dodatečně listinný doklad
on~n předloží! (srovnej dílo Dr. Sperla »Vereinbarung der Zustandigkelt und Genchtsstand des Erfilllungsortes«, strana 139 a násL). 00volacl soud I v tom sdílí názor rekursního soudu že listínou žalobcem
k průkazu prorogačnÍ úmluvy předloženou, jest pl~ě podán ddkaz o tom,
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že umluvena prorogace. V tomto směru uvésti jest toto: Žalovaná strana
ani netvrdí, že se proti sporné doložce výslovně ohradila, nýbrž pouze
uvádí, že o prorogaci nebylo mezi stranami ústně jednáno, a že strany
neměly úmyslu, prorogaci uzavříti, a nepovažovaly onu doložku za plat~
nou, což prý nejlépe vysvítá z toho, že v původní listině ze dne 10.
ledna 1922, kterou měla žalovaná strana podepsati a která měla onu doložku na pravém okraji předtištěnou, byla ještě jednou v kontextu ona
doložka opakována, kdežto v listině ze dne 17. ledna 1923 jest doložka
ona jen na okraji předtištěna. Avšak z této okolnosti takový závěr neplyne, neboť zajisté stačí, by doložka Ona byla v listině jednouobsažena. Věcí žalované strany, která jest obchodníkem a jako taková jest
povinna k péči, článkem 283 ob ch. zák. obchodníkům uložené, bylo, by
zkoumala obsah toho, co podepisuje, a nemůže se na vlastní přehlédnutí
vymlouvati, zejména ne tehdy, když podepsala vlastnoručně nejen závěrečný dopis ze dne 17. ledna 1923, nýbrž ještě zvlášť i doložku toho
znění, že »se prohlašuje s obsahem. tohoto závěrečného listu srozuměna.«
Vzhledem k tomu jest správným názor odvolacího soudu, že došlo k úmluvě o příslušnosti po rozumu §u 104 j. n. K dalším vývodům dovolad stížnosti se poclotýká toto: Dle §u 104 j. n. požaduje se jen,aby
mís t o, kde má býti žalováno, bylo výslovně uvedeno, čemuž OnoU pro_
rogační doložkou vyhověno. Z jejího znění a z té okolnosti, že doložka
tato jest součástkou závěrečného listu, plyne pak nade vši pochybnost,
že vztahuje se na placení (»Zahlung«), k němuž dojíti může právě na
základě obchodu, oním závěrečným listem založeného a žaloba tato domáhá se takovéhoto placení, z onoho obchodu plynoucího.
čís.

znač-nt: nedupiatky, k nimz řadí se takt- její pohledávka proti žalované,
odkázána iest na bankovní úvěr a musí II své banky, jak zjištěnu, platiti
více než 9Y; 'Ji,. Názoru odvolacího soudu dlužno přisvědčiti. Zákon. stanOv; sice (Čl. 287 obell. zák., § 1333 obč. zák.), že škoda, způsobená

prodlením placení peněžitého záva;ku, s"e.nahrazuj~ ~lněním zákon~S'ch
úrokl!. Ustanovením tímto nem vsak ventelJ zabraneno, by dle zasad
čl.

283 obell. zák. a §u 1323 obč. zák. neuplatňoval veškeru škodu, o níž
jest s to dokázati,. že v.zešla mu dl~žníkovým prodlenín:~. neboť § 1333
obč. zák. stanoví jen zasadu pro pnpady, ve kterych venteh prodlel11m
dlužnika nevzešla škoda jiná, než ušlé úroky kapitálu, jehož neplacením
nemohl využiti. Tulo příčinnou .souvislost mezi prodlením.,žalo;ané firmy a škodou žal()b~yně shled~va OdV?!~Cl s,o,:d v tomto p.npade praven:
v tom že žalob kyne mUSl po UZl li drazslho uveru bankovl11ho pro značne
nedoplatky svých zákazníků, jmenovitě i žalované. š~oda sam~ pak. záleží nejen v zákonném úroku z prodlem, ale I v rozdllu meZI :Imto urokem (6%) a oním, jejž žalobkyně své bance byla nuce~a platiti ~9Y2 %),
tedy v dalším penízi rovnajícím se 3YS % zažalovane pohledavky. Za
tuto škodu odpovídá tudíž žalovaná firma žalobkyni dle uvedených
zásad.
čís.

Nárok dle §u 796 obč. zák. není rázu obligačního, nS'brž kotví
v právu rodinném. Lze se domáhati změny smíru, jejž ohledně úpravy
nároku toho uzavřela vdova s dědici. Lze tu obdobně použiti ustanovení
§u 19 rozl. zák.

3457.

Byl-li věřitel nucen pro dlužníkovu liknavost v placení opatřiti si
dlahý bankovní úvěr, jest oprávněn domáhati se na dlužnílru náhrady
škody, jež mu tím vzešla.
(Rozh. ze dne 30. ledna 1924, Rv II 441/23.)
Zalobě o zaplacení 288.527 Kč s 9 YS % úroky od 1. července 1922
bylo vyhověno s o u d Y vše c h tří s tol i c, N e j v y Š š í m s o udem z těchto

3458.

(Rozll. ze dne 30. ledna 1924, Rv

II

472/23.)

Byvši manželem vyděděna, domáhala se manželka výživného z jeho
Smírem ze dne 17. ledna 1919 zavázali se dědicové manžela platiti ji 200 K měsíčně: V roce 1922 žalovala vdova dědice o placení d"lších 400 Kč měsíčně vzhledem k tomu, že hospodářské poměry
vůbec a její zvláště se zhoršily. P, o c e sní s o udp r v é s t o I i c e
žalobu zamitl, o cl vol a c í s o u d přiznal žalobkyni měsíčních 200 Kč.
N e j v y Š š i s o u d nevyhověl dovolání žalovaných.
pozůstalosti.

důvodlÍ:

Dův(;uy:

Dovolatelka obmezila podáním ze dne 30. května 1923 dovolání toliko na výtku, že odvolací soud souhlasně se soudem procesním přiznal
žalobkyni vyšší úrok než 6%, a opírá své dovolání v tom směru o § 503
čís. 2c. ř. s., poněvadž prý odvolací soud na vyšší úroky uznal, nezjistiv, zda nutnost placenLtěchto vyšších úroků jest v příčinné souvislosti
s prodlením žalované, tedy že tato je zavinila. Tuto výtku dovolatelky
jest posuzovati jen s hlediska právního posouzení věci (§ 503 čís. 4 c.
ř. s.). Odvolací soud má za to, že žalobkyně jest oprávněna žádati na
žalované firmě vyšší, než zákonný úrok z prodlení proto, poněvadž pro

Dovolán! vytýká s právního hlediska odvolacímu soudu, že nesprávně
posoudil povahu nároku žalobkyně. jako pozůstalé manželky na výživné,
opirajícího se o ustanovení §u 796 obč. zák., dovozuje, že tu jde o nárok ryze obligační, povahou svou povinnému díllJ obdobný, což prý
zjevno z jeho zařazení mezi ustanovení o povinném dílu, a že tudíž platí
také o něm ustanovení §u 55: úbč. zák. o vzdání se dědického práva, a
z toho dospívá dovolání k závěru, že, když žalobkyně učinila s dědici
smír, kterým veškeré její nároky proti pozůstalosti byly úplně vyrovnány, nemŮže ani za změněných poměrů požadovati na žalovaných, aby
Civ-Hnt rozhodnutí VL
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jí nově upravili nedostávající se slušnou výživu po rozumu §u 796 obč
zák., poněvadž při tomto nároku nelze ani použiti doložky rebus sic
stantibus. Než právní názor dovolatelů na povahu nároku na výživné ve
smyslu §u 796 obč. zák. jest zcela mylným. Neboť nárok tento - jak
již odvolací soud správně vyslovil - má svlij základ v poměru a svazku
manželském, tedy v právu rodinném, a zákonodárce zamýšlel ustanovením §u 796 obč. zák. právě zabezpečiti ovdovělému manželi nutno li
eXistenci ze jmění pozůstalostního v ten způsob, že, kdyby mli neshčily jinaké jeho přijmy ku slušné výživě, muže ji požadovati z pozůs,a
losti. Účel včleněni §u 796 obč. zák. v hlavě XIV. mezi předpisy o dílu
povinném, vysvětlují jeho úvodní slova, že manžel nemá práva na povinný díl (který dříve dle §u 548 západohalič. obč. zák. měl), avšak
z pouhého zařadění nelze nikterak usuzovati na právní povahu nároku
samého, který svou podstatou i právním důvodem jest od povinného
dílu zcela odlišným. Také druhá sporná otázka, zda připouští soudní
smír žalobkyně se žalovanými dědici ze dne 17. ledna 1919, jÍIllŽ zavázali se žalovaní platiti žalobkyni měsíčně 200 K, novou úpravou výživného pozůstalé vdově dle §u 796 obč. zák., byla soudem odvolacím právemzodpověděna kladne. Dovolatelé mylně dovozují z posledního odstavcc smíru, že když nynější žalobkyně vzala tenkráte dvě své žaloby
proti ninl zpět, vzdavši se žalobních nároků, a prohlásila, že vzdává se
každého dalšího nároku, jakéhokoliv způsobu, a spokojila se pouze mě
siční rentou 200 K, není oprávněna domáhati se nové úpravy nedostávající se jí vdovské výživy po rozumu §u 796 obč. zák. Nehledíc ani
k tomu, že onen odstavec smíru nepři poušti jiného rozumného výkladu
než že jím byly vypořádány jen spoI'né nároky v době ujednání smír~
mezi stranami, vyžadovalo by vzdáni se zákonného nároku na vdovskou
výživu, aby bylo ve smíru .výslovně uvedeno. O nároku na výživném
není však ve smíru nejmenší zmínky a dovolatelé zpěčují se ještě v dovolání přiznati měsíční rentě 200 K, žalobkyni poskytnuté, právní povahu výživného, tvrdíce, že obě strany ani při ujednání smíru měsíční
příspěvek 200 K za" výživné nepovaŽovaly. Dovolatelé však sami si
odporují, když zase jedním dechem tvrdí, že žalobkyně vzdala se při
tom závazně nároku na vdovské výživné ve smyslu §u 796 obč. zák.,
když o výživném vůbec strany nejednaly. Pro řešení této rozepře neměly však ani rozhodného významu otázky, jaký účel a význan1 měl
důchod 200 K žalobkyni smírem poskytnutý, ani zda měsíčních 200 K
mohlo žalobkyni v roce 1919 k výživě stačiti či nikoli, poněvadž zákon
nevyžaduje, by výživné dle §u 796 obč. zák. z pozůstalostního jmění
poskytované, bylo jediným pramenem obživy pozůstalého manžela. Nepřipustil-Ii tecly odvolací soud o těchto okolnostech důkazu svědky a
znalci, nepochybil proti předpisu §u 503 čís. 2 c. ř. s., ježto tím nebylo
mkterak zamezeno v)'světlení a důkladné posouzení 'sporné věci, a ne:iÍ
dovolací důvod neúplnosti odvolacího řízení opodsta~něn. Dospěl-li odvolací soud, posuzuje smír ze dne 17. ledna 1919 k závěru, že renta
200 K byla v něm žalobkyni zřízena, by jí byla zajištěna slušná výživa,
nejde tu o skutkové zjištění, 11ýbrž o právní úsudek, jemuž nelze odpo-

rovati dovolacím důvodem dle čís. 3 §u 503 c. ř. S'J n)ib~ž jen dú~~~em
nesprávného nrávního posouzení věci \§ 503 čís. 4 c. r. s.). Nez I tu
jest přisvědčÚi názoru odvolacího soudu: ~že s,?írem ze dne ~ 7" l:dna
1919 byly urovnány dva n,ároky žalobkyn~, ;\v.ema samostatnynll za10bam i uplatiíované, z llichz naroku ~a zJlstem neplatnosh ,po~ledmho
pořízení se žalobkyně smírem proste vzd~la, kdezto drllh!"!,~rok na.
plnění výživného, byl dohoclnllt!m stran vyr!z~"n tln:, ze nyneJsI zalovam
dědici se zavázali poskytovati zalobkym mcslcm d:\chod 200 K. Bylo-lI
., I t . "alobk)'nc' s Viktorem O-em dobrovolne rozveden.
o od stolu
l11al1Ze s Vl Z
'v·
I
a lože, nepozbyla tím žalobkyně nároku na vdovskou. vyzlv~ ~e ~n;ys u
§u 796 obč. zák., nehoť nebylo v~ ~poru, rozv?dO~em o JeJI, vme n,a
.. _. , vu'bec rozhodnuto a dovolam oClta se uplnc na scesÍl, do mmJOLVOllU
,.
. " I bk
"
.. -Ii se že v nyněJ·ším řizení měla býti otazka vml' za o . yne na rozI
·
1
'kl
t
vodu znova řešena. Přijal-Ii konecne odvo aCI soU( na. za a d"e v.I asních znalostí za prokázáno, že od roku 1919 do dne ~alo~y,. tJ. do
20, května 1922 se náklad na životní potřeby podstatne zvyšll, Jde tu
o zjištění skutkových okolností, soudu dobře známých. a nebylo pak
ntu ovšem třeba mováděti
o nich ještě důkaz znalecky a nem vytka
l
vadnosti řízení a'ni v tomto směru odůvodněnou. Odvolací soud správně
uznal, že ocl doby smíru se životní poměrý žalo~~yně tak P?dsta~ně
v její neprospěch změniIya to vlivem :"cela mlm?r~dny~h, povale,čnych
hospodářských poměrů, které přirozene strany pn Jednam.o smlr dn~
17. ledna 1919 naprosto předvídati nemohly, a přihlédnul pravem I k JeJI
chorobě, jež vyžadovala několikanedělního léčení ve• ."ídeňs~é !,e~no~
nici a k její úplné nen"'jefnosti. Jsou tu ted~ !11lmorad!,é dulezlte du-·
vody, které opravrlují žalobkyni, by se domahala nove upravy sveho
zákonného nároku na doplnění vdovského výživného po rozumu §u 795
obč. zák. (srov. obdobné ustanovení §u 19 zákona ze .;\ne• .2?:"května
1919 čís. 320 sb. z. a n.), a jest IhostejllO, zda byla JI dnveJsI renta
200 K přiznána smírem jako výživné či nikoli, jež,to při náro~u dle
§u796 obč. zák. na tom nesejde a jest k tomuto., d~chodu ~I~det~ ).en
jako kupříjmll, s nímž při vyměření nedostávajlcl se slusne vyzlvy
jest počítati.

,a

,

".

Čis.3459.

Novela o právu
sb. z. a n.).
Za rozluku dle
uznáno za rozvod
vod, až do podáni

manželském (zákon ze dne 22. května 1919, čís. 320
.
.
§u 17 zák. může žádati i manžel, z jehož viny bylo
a nevyžaduje se, by od rozsudku, vyslovujíclho rozžádosti za rozluku uplynula lhůta jednoho roku.

(Rozh. ze dne 5. února 1924, R I 6/24.)
Právoplatným rozsudkem ze dne 12. dubna 1922 bylo llZn~l~o na
rozvod manželství od stolu a lože z viny manžela Josefa V-a. K zadosÍl
Josefa V-a, zadané na soudě počátkem roku 1923, povolil s o u cl p r v é
st () I i c e rozluku manželství z viny Josefa V-a. Rek II r s n I s o U cl
ll'
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k rekursu manželky usnesení potvrdil. Ne j v y Š š í s o
dovolacímu rekursu.

II

d

nevyhověl

Důvody:

Dovolací rekurs není odúvodnčn, poněvadž zde není podmínek §u 1ti
cis. patentu ze dne 9. srpna 1854, čís. 208 ř. zák. Dle §u 17 zákona
ze dne 22. května 1919, čís. 320 sb. z. a n. může za rozluku manželstvi
žádati i ten i onen z manželů, tedy i manžel, z jehož viny bylo ul.Eánu
na rozvod, a soud vysloví rozluku m'anželství, dojde-li ku přesvědčeni,
že by skutečnosti, ve sporu o rozvod na jevo vyšlé, byly už tehdy odů
vodnily výrok o rozluce, kdyby oň bylo bývalo žalováno. Soudy nižší
7jistily, že takové skutečnosti zde byly, z čehož plyne, že napadenym
výrokem, jímž bylo potvrzeno usnesení prvého soudu, že manždství
stěžovatelky s Josefem V-em se prohlašuje za rozloučené, nebyl po·
rušen zákon. Stěžovatelka přehlíží, že tu nejde o povolení rozluky dle
§u 15 a 16 cit. zákona čís. 320/19 sb. z. a n. a má proto omylem za to,
že žádost za povolení rozluky mohla býti podána teprve po uplynuti
jednoho roku od provedeného rozvodu.
čís.

3460.

stát jest oprávněn žádati, by byl jeho nezvěstný zaměstnanec prohlášen za mrtva.
(Rozh. ze dne 5. únura 1924, R I 33/24.)
I( návrhu jinančni prokuratury byl učitel Edmund R. s o ude 01
prve stolice prohlášen nezvěstným. Rekursui soud ku stížnosti manželky Edmunda R-a usnesení potvrdil. D ů vod y: Zjištěno
jest, že Edmund R., účastník války v letech 1914 až 1919, jest od 26.
března 1915 nezvěstným. Bylo proto podle čl. I. nyní platného zákona
ze ~ne 30. června 1921 čís. 252 sb. z. a n. vyhověti návrhu, by byl prohlásen za mrtva, a poněvadž den jeho úmrtí není zjištěn, platí podle
§u 8 odstavec druhý zákpna ze dne 16. února 1883 čís. 20 ř. zák. za
domnělý den úmrtí den, kterým uplynula lhůta, jejíž projití zakládá
domněnku, že Edmund R. zemřel, tudíž konec dvouleté lhůty stanovené
v.čL I. zákona ze dne 30. června 1921 čís. 252 sb. z. a n., kterým je
v tomto případě správně 26. březen 1917. Oprávnění finanční prokuratury k tomuto návrhu popírá stěžovatelka pozdě i bezdůvodně. Právní
zájem navrhovatelky záleží v tom, že nutno učinití opatření ohledně zaopatřovacích požitků, což státí se může teprve podle výsledku řízení,
zahájeného k návrhu finanční prokuratury.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu ..

Důvody:

Finanční prokuratura jest oprávněna k návrhu na prohlášení nezvěstného Edmunda R. za mrtva. Nemůže býti pochyby o tom, že

hmotn('právni předpisy o prohlášC;llí za mrtva jsou předpisy práva soukrOlného _a že k vykonání práva soukromého nikdo státními orgány ncmllže býti donucen. O případ takový však v tomto případě nejde, neboť
nikdo stěžovatelku jako manželku nezvěstného Edmunda R-a nenutí,
aby žádost za prohlášeni manzela za mrtva podala. Otázka jest, zda stát
jako zaměstnavatel nezvěstného Edmunda R-a má soukromoprávní zájem na tom, by soudně bylo rozhodnl1t~ o tom, z~a nezvěstný ,Edm.~n~
R. má býti pokládán za mrtva a od ktere doby. Otazku tuto sluSI zaJIsté
zodpověděti kladně a stě~ovatelka sama ten~<:. záj:,m st~tu 'připo~š:ii
tvrdí jen že nikdo ii nemuže nutlÍ!, by ona venla, ze mUz leJl nem lIZ
na živu ~ že nenachází se mezi těmi, kteří pouze válečnými událostmi
od vlasti své až dosud jsou odříznuti. O to však zde nejde, nýbrž jedná
se jen o to, zda zákonné podminky k prohlášení nezvěstného Edmunda
R-a jsou splněny a zdali stát jako zaměstnavatelnezvěstného Edmunda
R-a jest oprávněn domáhati se tobo, by nezvěstný prohlášen byl za
mrtva a stanoven byl den jeho úmrtí. Soudy nižší způsobem bezvadným
zjistily, že všecky zákonné podmínky ku' pro~lášení nezvěstl;ého
Edmunda R-a za mrtva, jsou splněny a že den 26. brezna 1917 poklad ah
sluší dle zákona za onen den, kterého nepřežil. Nejde proto v tomto
směru o nějakou zřejmou protizáknnost. Rovněž jisto jest podle stavu
"ěci, že stát jako zaměstnavatel nezvěstného Edmunda R-a !ná na tom
zájem, by přislušným soudem, který jedině k tomu jest povolán, bylo
zjištěno, že nezvěstný Edmund R. již nežije a že m'tl teely poži5ky za~
městnance státního již nepřísluší. Něco podobného cestou nanzovaCl
uložiti nelze. Poněvadž jde zde patrně o soukromoprávní zájem zaměst
navatele nezvěstného zaměstnance, jest stát oprávněn k podání žádosti
o prohlášení za mrtva.
čís.

3461.

Ku zamíinutí žádosti o výmaz zaznamenanéhp práva stačí průkaz
odpůrcův, že byla žaloba spravovací včas podána, a nelze se knihovnímu
soudci zabývati legitimaci stran rozepře.
(Kozh. ze dne 5., února 1924, Rl 35/24.)
Žádosti majitele domu, by vložen byl výmaz záznamu zástavního
práva s o udp r v é s t o I i c e vyhověl, rek u r sní s o u d žádost
zamítl.
Ne j v y Š š í s o ud nevyhověl dovolacímu rekursu.
Dftvody:
Vyřizuje žádost za výmaz záznamu práva zástavního, má knihovní
soudce říditi se ustanovením druhého odstavce §u 45 knih. zák. a žádost ihned zamítnou/i, má-li průkaz o tom. že spravovaci žaloba byla
včasně podána; jinaK ustanoví rok, při němž jest prenotantu prokázati,
že žalobu v čas podal. Prokázal-li tedy v tomto případě odpůrce stě
žovatelů při roku dne 22. září 1923, že žalobu dne 27. června 1923,
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tedy ještě před uplynutím lhůty ku spravení záznamu) do 30. června
í 923 mu povolené, podai a, zjisti!-ii knihovní soud, že předmětem žaloby j cst spravení zaznamu, jehož výmazu vlastník hypoteky se domáhá,

bylo tím vyllOvěno předpisu §u 45 knih. zák., který požaduje jen formální prukaz o podání spravovací žaloby, a měl tedy knihovní soud
žádost o výmaz knihovního záznamu zamítnouti, nebyl však oprávněn
pi'ezkoumávati procesní oprávnění žalovaných, poněvadž o něm jen pořadem práva lze rozhodnouti a jen když bylo ve sporu namítáno, což
plyne i z ustanovení §u 41 písm. c) knih. zák., ze slov »cestou sporu«.
Rekursní soud posoudil tudíž věc zcela správně, když, zjistiv včasné
podání spravovací žaloby, žádost stěžovatelů o výmaz zaznamenaného
zástavního práva zamítl, a neměl se již ani zabývati právní otázkou,
zda je spravovaci žaloba přípustnou proti singulárnímu nástupci prenotatovu, či nikoli.
čís.

3462.

Lhostejno, z jaké pohnutky věřitel v prodejovém řízení nepokračoval
(§ 256, odstavec druhý, ex. ř.). Odloženi exekučního řizení na 60 dnů
od zavedení vyrovnacího řízeni na jmění dlužníka s t a v i běh jednoroční lhůty §u 256 odstavec druhý ex. ř.
(Rozh. ze dne 5. února 1924, R I 57/24.)
Návrhu vyrnáhajicího věřitele ze dne 3. listopadu 1923, by bylo pov prodejovém řízení svršků, jež byly zabaveny dne 4. dubna
1923, s o udp r v é s tol i c e ,vyhověl, rek u r s fl í s o u d návrh
zamítl. D II vo ci y: Dle §u 256 odstavec druhý ex. ř. zaniká zástavní
právo, nabyté exekučním zabavením movitých věcí (§ 253 ex. ř.), zejména také tím, že se nepokračuje řádně v řízení prodejovém, třeba
návrh na povolení prodeje byl učiněn do roka ode dne, kdy zabavení
bylo vykonáno. V tomto případě zabavení svršků stalo se 4. dubna 1923.
Exekuční řízení bylo však odloženo vzhledem k zavedenému vyrovnacímu řízení usnesením prvního soudu ze dne 22. března 1923 na šedesát
dní ode dne zavedénÍ vyrovnávacího řízení, totiž ode dne 15. března
! 923, tudíž do 14. května 1923, a mě! tedy vymáhající věřitel ihned
po projiti této lhůty učiniti návrh na pokračování v i'ízení prodejovém,
a to nejdéle do dne 2. června 1923, kdy uplynula roční lhůta, ustanovená v §u 256 ex. ř. se započtením doby, po kterou exekuce odložena
byla. Když však tak učinil až teprve podáním ze dne 3. listopadu 1923,
nelze sdíleti náhled, že v řízení prodejovém i'ádně bylo pokračováno,'
poněvadž jinak bylo hy dáno vymáhajícímu věi'iteli na vůli, by lhůtu
§u 256 ex. ř., ktera je lhiítou hmotného práva, libovolně prodlužoval.
Sou"ce exekuční při povolení prodeje musí zkoumati sám od sebe, zda
návrh na nový prodej dle §u 256 ex. ř. je přípustný, když tomu ale tak
není a není tu podmínek §u 256 ex. ř., dlužno návrh zamítnouti.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
kračováno

D fl v o cl y:

. Aby exekuční zástavní právo k movitým, VěCťil1, dle §u 253 ex. ř:
,abyté v jednoroční, dnem, kdy tohoto prava bylo nabyto, plynoutI
.očínaJící lhůtě ~u 256" odstave~ druhý nezaniklo,. v~žaduje se, ~:jen,
dby v řečené lhutě podal: b~l l~~vrh na prodej; ,~ybr: aby take ra;!ne
bylo pokračováno v procleJovem nzen!. V tomto pnpade bylo rekursmmu
soudu obirati se jedině otázkou, zda bylo stěžovatelem řádně pokračováno v prodejovém i'ízení, a tu přichází v úvahu vzhledem k tomu,
že zástavniho práva bylo nabyto 4. dubna 1922 a vzhledem k tomu,
že z důvodu zaháj eného řízení vyrovnávacího byla exekuce usnesením
ze dné 22. března í 923 na 60 dnl! ode dne 15. března 1923, tedy až do
14. května i 923 odložena, čímž běh lhůty §u 256, odstavce druhý ex. ř.
byl staven jedině mezičasí, sáhající od 14. května 1923 do 2. června
1923, ve kterém stěžovatel mohl a měl v prodejovém řízení řádně pokračovati. Stěžovatel sice míní, že sluší v jednoroční lhůtu §u 256, druhý
odstavec ex. ř. vpočítati také dobu od 23. června 1922, kdy usnesením
prvé stolice z téhož data povolením prodeje z volné ruky ~le ~u 28~
ex. ř. sešlo s dražebního roku, na den 27. cervna 1922 polozeneho, az
do 13. března 1923, kdy nabylo právní moci usnesení prvého soudu
ze- 17. února 1923, jímž byl návrh dle §u 280 ex. ř. zamítnut; ale tomuto
jeho názoru právnímu nelze přisvědčiti, poněvadž v tétá době prodejové
řizení ve skutečnosti trvalo a exekuce odložena nebyla. Tato doba tedy
v úvahu přicházetí nemůže; naopak přichází, jak už bylo shora i'ečeno,
v úvahu jedině mezičasí, sáhající od 14. května 1923 do 2. června 1923,
ve kterém stěžo\(atel mohl a měl v prodejovém řízení řádně pokračovati.
Stěžovatel tvrdí, že v této době proto nepokračoval v dražebním řízení,
aby dlužnice, prosící ho po dobu téměř dvou roků o poskytnutí času
ku splacení starého závazku, měla možnost zaplatiti, jakmile bude skonČeno soudní vyrovnávací řízenÍ. To však není okolnost, která by mohla
býti považována s hlediska §u 256, odstavec druh:ý ex. ř. za důvod,
ospravedlňující, že nebylo v dražebním řízení řádně pokračováno. Nepochybil tedy rekursni soud po slránce právního posouzeni, vysloviv,
že návrh na pokračování v dražebním řizení, dne 3. listopadu 1923 podaný, podán byl v době, kdy již stěžovatel byl pozbyl na zabavených
předmětech nabytého práva zástavního dle §u 256, odstavec druhý ex. ř.
čis.

3463.

Zajíštění půdy drobným pachtýřům.
Pachtýřův požadovací nárok oživne i tehdy, bylo-li
nostní právo k pozemkUm právoplatně o d u zná n o.

napotom

před

(Rozh. ze dne 5. února 1924, Rl 61/24.)
žádosti drobných pachtýřll, by jim byly přiznány do vlastnictví pozemky záduší v N., bylo vyhověno s o II d Y vše c h tří s tol i c,
'1 e j v y Š š i m s o u cl e 111 z těch to

J68
di'lvodů:

Pozemky č. k. 704, 1257, 1412, 1835, 2071, 2536 v N. spadají pod
ustanovení §u 1. zákona ze dne 27. května 1919 čís. 318 sb. z. a n., a
proto musilo záduši v N. jako majitel tčchto pozemků po vydáni tohoto
zákona počítati s tím, že mu pozemky, pokud zákonem jsou dotčeny)
budou odúaty za náhradu, stanovenou v zákoně; šlo jen o to, komu pozemky připadnou. Střetly se totiž nároky dlouhodobých drobných pachtýřů s nárokem městské obce v N. ve smyslu posledního odstavce §u I.
zákona. V takovém připadě musí pachtýři ustoupiti obci, uzná-li státní
pozemkový úřad její nárok. To se v tomto případě stalo, neboť státní
pozemkový úřad v Praze uznal rozhodnutím ze dne 1. února 1921 ve prospěch obce v N. Proto nezbývalo než zamítnouti nároky drobných pachtýřů. K jejich stižnosti zrušil však nejvyšší správní soud rozhodnutí státního pozemkového úřadu a tento pak právoplatně rozhodl, že se před
nostního nároku obce n e u zná v á. Když takto odpadla překážka, vadící llárokům drobných pachtýřů, oživly samozřejmě tyto nároky; to
plyne z povahy věci, i kdyby nebylo příslušného ustanovení zákona. Než
z á s a d a ta byla.výslovně stanovena v §u 1. I) zákona ze dne 1. dubna
1921, čís. 166 sb. z. a n., kdež se praví, že pachtýřovo požadovací právo
oživuje, vzdají-Ii se korporace nebo ústav přednostního nároku, nebo
pomine-Iiiejich požadovací právo z důvodu §u 21 zákona ze dne 27.
kvčtna 1919 čís. 318 sb. z. a n. (nesložení ceny přejímací). Na případ,
že přednostní právo bylo o cl u zná n o, který svou podstatou a svýmí
účinky zajisté se rovná případům, kde se bylo vzdáno přednostního
práva nebo kde právo to pominulo nesložením přejímací ceny, v zákoně
ovšem výslovně pamatováno není, ale lze souhlasiti s rekursním soudem. že se tak nestalo patrně jen proto, že si zákonodárce neuvědomil
možnosti takového případu a lze důvodně tvrditi, že by byl zákonodárce také tento případ uvecl! v §u 1. f), kdyby byl naň pomýšlel. Nepochybil tudíž soud rekurs ní, použiv ustanovení §u 1. fJ také na případ,
o nějž jde, a nelze vytýkati, že na újmu vlastníka ._- pro něhož byly
pozemky beztoho ztraceny - nepřípustným způsobem rozšířil předpis
zákona, daný" ve prospěch drobných pacht}'řů. Neprávem poukazuje
Imanční prokuratura ke zdejšímu rozhodnutí ze dne 18. září 1923,
Č. R. I 704/23, neboť tam bylo !1011ze vysloveno, že nespornému řízení
jest neznáma obnova dle § u 530 c. ř. s., jehož čís. 7. se dovolávali
pachtýři, tvrdíce, že vyšly na jevo nové skutečnosti, nasvědčující tomu,
že nejde o stavební pozemky, z kterého důvodu byly požadovací nároky zamítnuty. Rovněž nelze důvodně vytýkati, že v tomto případě
pachtýři sami zavinili ztrátu svých nárokú, nepodavše rekursu do pů
vodního usnesení okre;ní~o soudu; jí~ž byly jejich nároky zamítnuty,
s poukazem na uznana prednostm prava obce. Pachtýři pod a" I í rekursy cl? usnesení okresního soudu, ale rekursní soud jim nevyhověl.
Dovolacl rekurs byl by býval beznadějným, neboť rozhodnutí státního
P?zemkového' úřadu, Jímž uznán přednostní nárok obce, bylo pro soudy
zavazne, byť J do neho byla podána stížnost k nejvyššímu správnímu
soudu. V.té příčíně se poukazuje ke zdejšímu rozhodnutí ze dne 4. čer-

venCe 1921, čís. R II 266/21, uveřejněnému ve sbír~eJ pořá~lané ,z př!

kazu presidia nejvyššího soudu pod čís. 1113, kdez .ost~tn" take zdurazněno že zruší-li nejvyšší správní soud rozhodnutl statntho pozemkového 'úřadu, bude požadovatelům volno, žádati za obnovu řízení.
čis.3464.

Lhůta SU 575, odstavec třeti, c. ř. s. počíná se teprve dnem po uply-

nutí

lhůty

k

plnění.

(Rozh. ze dne 5. února 1924, R I 70/24.)
Na základě rozsudku, doručeného mu dne 22. listopadu 1923, navrhl vymáhající věřitel dne 19. prosínce 1923 exekuci, vyklizením bytu:
S o u cl p r v é s t o I i c e návrh zaomítl, r e ~ ~ r sn}, ~ o u d ex~~u~1
. povolil. O ů vod y: Prvý soudce Ihutu k pInem za;ne?u]e, a stoto~nu]e
se lhůtou 14denní uvedenou v §u 575, odstavec treÍl c. r. s.; ma neprávem za to, že' počátek qbou čtrnác~i:lenních lhůt běž~ vymáhající
straně ode dne doručení rozsudku Ne]vysslho soudu v Brne ze dne ~1;
řijna 1923, to jest ode dne 22. I.istopad.u 192~. O~l toho,to dne počma
p o u z e lhůta k plnění, t. ].vykhzeI1l mlstnosÍl, Jez ~on.~I.dn~:n 6. pr~
sin ce 1923. Teprve po uplynutí této Ihuty ma vymaha]IcI ventel m?z~
nost žádati o exekuci a je proto zřejmo, že lhůta §u 575 odstavec treÍl
c. ř. s. uplynula až 20. prosince 1923, takžeexekuč~í návrh}e dne
19. prosince 1923 v každém případě je :,časný a ne11l prot? ~reba se
zabývati ani další otázkou, zda ustanoven~ §u .5~~,?dstavec treÍl c. ,ř. s.
vztahuje se i na tento případ (rozhodnuÍl Ne]vysslho soudu v Brne ze
dne 15. dubna 1919, Č. j. R 1145/19 čís. sb. 135).
N e i v y š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
DLlvody:
'v ývodůI11 dovolacího rekursu nepodařIlo se vyvr?titi s~~ávné, ::~ci
i zákonu vyhovující odůvodnění napadeneho uSl1csem, na nez se 8tezo~
vatel poukazuje. Míní-Ii stěžovatel, že čtrnáctidenní lhút~ rozsudku pr:;e
stolice ze dne 9. června 1923 platila jen pro tento prv11l rozsuclek,' a z,;
již dávno vypršela a že tím, že odvolací i dovolaci so~d rozsudek prve
stolice potvrdily, byl stěžovatel povmen, vykhd~Í1 mlstnosÍl hne,d po
pravoplatnosti rozsudku dovolacího soudu, a ~o z~"se stalo d~rucemm
dovolacího rozsudku dne 22. lIstopadu 1923, prehlIzl ustanovem §u 409
odstavec třetí c. ř. s., podle kterého lhůty k rozsudečnému plně~í poči
nají se dne m pot o m dni, kteréh? r?zsudek na,byl prav11l nlO,cl:
z čehož plyne, a také rekurs ní soud spravne to uvedl, ze Ihuta ku pInem
počala povinnému plynouti dnem 23:. hst~eadu 1923 ,a. kO?člla dnem
6. prosince 1923. Mohl tedy vymáha]IcI ven,tel exekuc11l ~avrhpodat~
teprve dne 7. prosince 1923, a tím dnem pocala plynoutI ctrnactIdennr
lhůta §u 575, odstavec třetí c. ř. s., pročež je správným právní zav~r
rekursního soudu, že exekuční návrh ze dne 19. prosmce 1923 podan
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byl před uplynutím posléze řečené čtrnáctidenní lhůty. Kdyby lhůta
§u 575, odstavec třetí c. ř. s. počala se Současně se lhůtou k rozsudeč
nému plnění, skončila by se dnem 6. prosince 1923, tedy současně se
lhůtou k plnění a vymáhajicí věřitel, jenž teprve 7. prosince 1923 může
podati exekuční návrh na vyklizení, již by tohoto práva pozbyl. Toho
závěru však je zajisté dalek i sám stěžovatel, jenž určitě nezamýšlel
svým právním výkladem zbaviti vymáhajícího věřitele práva vésti
exekuci k vyklizení.
'
čís.

i o povinnósti k náhradě útrat jest l1CodP?rOvatelným. ~ení o tom

p?-

d jl o r o v Ý s o II d rozhoduJe o odporu Jak~ .0pravnel11
prostředku ve druhé stolici, následkem čehož o rekursu protr Jeho usnesením rozhoduje nejvyšší soud jako třetí stolice (viz motivy uveřej
něné ve Věstníku mill. sprav. z roku 1916 str. 269). Proto také po pravidle (§ 14 odstavec druhý nesp. říz.) nebyl by rekurs ve příčině útL't
přípustným, kdyby nebylo zvláštního ustanovení §u 49 odstavec aruh)
řádu, který výslovně připouští, že ty oS,oby. jimž r~zho~nutím odporového soudu bvla uložena II á hra d a u tra t, maJI pravo rekursu na
nejvyšší soud: pokud napadají rozhodnutí o útratách. Jest t~dy jist?, že
maiÍ právo rekursu proti rozhodnutí odporového soudu o ut r a ta ch,
a j~le jen o výklad tohoto zákonného předpi~u v !O,? směru, zda pří
sluší rekurs jak c o do P o v i n n o s t I k nahrade utrat, tak 1 co do
její výš e, či jen v onom směru. Ke správnému Výkladu lze dospěti
jednak z doslovu §u 49 odstavec druhf řádu, jedlla~!e srovnání s ~ 5,8
a 60 řádu. jednak z úmyslu zákol1odarcova, na neJz lze usuzovatI. Pn
úpravě otázky útrat řízení o zbavení svéprávnosti uchýlil se zákonodárce od zásad Lesporného řízení potud, že stanovil za určitých před
pokladů povinnost osob, v řízení vystupujících, k náhr:,dě útrat, (viz
motivy strana 273). Šlo o řešení dvou otázek: 1. kdo ma hraditI utraty
p r-o z a tím, 2. zda a kdo má je n~~ti t r v a ,I e, nebo nahraditI, tomu,
kdo je prozatim založil. Pro tento pnpad stačl poukazatI na to, ze pocile §u 58 odstavec druhý řádu pro z a tím hradí útraty účastník, který
k nim dal podnět, a že v t0111 případě, když řízení o zbavení svépráv~
nosti skončilo zamítnutím návrhu, má podle §u 60 odstavec druhy
řádu n é s t i útraty ten účastník, na jehož návrh bylo řízeni zahájeno
\viz motivy, str. 273-276 a příklad fonn. 96 bl. O tento případ tu
právě jde, neboť řízení zahájeno bylo na návrh dětí, které také ještě
odporového řízení se súčastnily (§ 40 řádu) a jejichž návrh byl odporovým soudem zamítnut a jimž byla náhrada útrat uložena. Praví-li tedy
§ 60 odstavec druhý řádu, že v případě zamítnutí návrhu má útraty n és t i navrhovatel, a praví-li § 49 odstavec druhý řádu, že má právo rekursu ten, komu n á hra d a útrat byla uložena, jde z toho na jevo, že
zákon připouští rekurs na Nejvyšší soud jen co do výroku odporového
soudu o p o v i n n o s t i k náhradě útrat. .len v tomto směru chtěl zákon
ze dne 28. června 1916, čis. 207 ř. zák. stanoviti výjimku ze všeobecného předpisu §u 14, odstavec druhý nesl'. říz. v doslovu novely ze dne
1. června 1914, čís. 118 ř. zák" kdežto ohledně výš e útrat zůstalo při
oravidle, že rekurs do rozhodnutí soudu druhé stolice jest vyloučen. Totéž vyplývá z této úvahy: Že zákonodárci při úpravě doslovu §u 49
odstavec druhý řádu tanul také na mysli starší předpis §u 14, odstavec
druhý nesp. říz., dlužno předpokládati. V §u 14 odstavec druhý nesp.
říz. používá zákon obratu »ve příčině útrat« (»liber den Kostenpunkt«)
právě tak jako v §u 528 c. ř. s., čímž - jak již shora řečeno jest rozuměti jak povinnost k náhradě, tak i výši útrat. Nepoužil-li zákon tohoto
obratu také v §u 49, odstavec druhý řádu, nýbrž obratu »0 útra~ách~
(»iíber die Kosten«) možno z toho souditi, že nechtěl tu zahrnouh obe
sllOra uvedené složky (povinnost a výši), nýbrž jen první z nich, což

chyby, že

3465.

1)0 rozhodnutí od por o v é h o soudu, jímž uložena byla p o v i nn o s t k náhradě útrat, připouští se rekurs, nelze si však stěžovati do
výš e útrat. Ponlatky znalecké jsou útratami.

(Rozh. ze dne 5. únOra 1924. R I 71/24.)
Usnesením okresního soudu v K. ze dne 31. května 1923 byl Čeněk
K. na návrh svých dětí zbaven úplně svéprávnosti pro duševní chorobu.
Na .odpor Čeňka K-a a jeho návrh, by přecj odporovým soudem slyšeni
byh znova znalci z oboru psychiatrie, ustanovil zemský Civilní soud
v Praze znalcem MUDra Ladi.slava H-a, universitního profesora v Praze,
který, prozkoumav objemné soudní spisy a vyšetřiv po čtvřikráte tě
lesný i duševní stav Čeňka K-a, podal rozsáhlý nález a posu~jek a účto
v~l poplatky, které odp~rový soud upravil na 3800 Kč. Po té vyhově!
O?porovy sO,ud, usneSemm ze dne 30. listopadu 1923 odporu, zamítl
navrh, aby Cenek K. byl zbaven svéprávnosti a uložil navrhovatelům
náhradu nákladů. odporového řízení penízem 3800 Kč. Ne j v y Š š í
s o ud rekursu navrhovatelů nevyhověl, pokud směřoval proti výroku
ouporového soudu, že stěžovatelé jsou p o v i n n i zaplatiti útraty ří
zení, a odmítl jej, pokud směřoval proti výš i útrat.
Důvody:

Navrhovatelé podávají jen do výroku odporového soudu o ú t r atác h rekurs na nejvyšší soud a to ze dvojího důvodu: a) že jim zap~~ce,~í n,ákladCt vůb~c by~~ UlOŽe!lO, b) že náklady byly vyměřeny nepnmerene vysoko. Predevsun dluzllo zkoumati, zcla a pokud jest rekurs
věcně vyříditi, či zda a pokud jest jej jako nepřípustný odmítnouti. Řád
o zbavení svéprávnosti ze dne 28. června 1916 čís. 207 ř. zák. upravil
otázku útrat i ?pra~nýc!, prostředků zvláštním způsobem, odchylným
od nesporneho nzem. Ackolrv v z á s a d ě platí i pro řízení o zbavení
svéprávnosti podle §u 56 řádu také předpisy §§ 1-19 nesp. říz. ze dne
9. srpn~ 1~54,. čis. 208 ř. zák., platí jen potud, »pokud nebyly dány
odchylne predplsy«. Platí tu tedy v zásadě také předpis §u 14 odstavec
druhý nesp. říz., že nepřípustným jest rekurs do rozhodnutí druhé sto~ice »ve p~íč.ině út;at a. o poplatcích znalců«, čemuž podle stálé pra>:e
Jest rozumetr tak, ze nejen rozhodnutí soudu druhé stolice o výši, '1ýbrž
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blíže vyjádřil dalšími slovy: "jimž n á hra d a útrat byla u I o žen a.'!
K témuž výsledku dojde se, zkoumá-Ii se úmysl a cil zákonoclárcův při
stanovení předpisů §u 14 odstavec druhý nesp. pat. a §u 528 c. ř. s.
Úmysl byl patrně ten, ulehčiti Nejvyššíll)U soudu ve věcech méně důle
žitých, za které pokládána byla také rozhodnutí o útratách. V řízeni.
o zbavení svéprávnosti však, kde otázka útrat upravena byla způsobem
d o s t i s I o žit Ý m (viz Dr. Sternberg, komentář k §u 64 řádu), kde
dlužno rozeznávati mezi útratami řízení o zadržení v ústavě a řízení o
zbavení svéprávnosti, kde olužno lišiti zahájení řízeni z povinnosti
úřední a na návrh státního zástupce nebo soukromé osoby, kde záleží
.na tom, jaký výsledek řízení mělo, kde jde jednak o prozatimni založeni
útrat, jednak o konečnou jich náhradu, a kde zákon k tomu ještě při
pouští úchylky pro útraty, které vznikly jednotlivými neúčelnými nebo
nedůvodnými návrhy (§ 60 odstavec prvý a třetí řádu), pokládal zákonodárce za nutno, by.rozhodnutí o p o v i n no s t i k náhradě útrat
mohlo býti přezkoumáno třetí stolicí. Naproti tomu upravení útrat c ó
d o výš _e nelíší se v řízení o zbavení svéprávnosti ničím od řízení nesporného ani sporného, a nelze se domysliti důvodu, proč by tu byl chtěl
zákonodárce stanoviti odchylku od pravidla §u 14 odstavec druhý nesp.
říz. a §u 528 c. ř. s. Předpis §u 49 odstavec druhý řádu jest povahy výjimečné, prolamující zásadu §1I 14 odstavec druhý nesp. říz. a dlužno
jej tedy vykládati přesně, tedy spíše omezujícím, ncž rozšiřujícím způ
sobem. Pro tuto výjimečnou povahu neodhodlal se zákonodárce rozšířiti předpis ten také na případy, kde proti usnesení okresního soudu podán byl jen rekurs, kde tedy soud druhé stolice rozhodoval jako rekursni
a kde již zase přichází k plné platnosti zásada §u 14 odstavec druh)'
nesl'. říz. Z téhož názoru vychází patrně také výnos ministerstva spravedlnosti ze dne 6. prosince 1923, čís. 44 věstníku, který v odstavci tře
tím upozorňuje na právo stížnosti znalce i strany proti usnesení poplatky vyměřujícímu, ale jen podle ustanovení platných t r e st n í ch
řád ů, nikoli také podle předpisů o řízeni nesporném. Naproti tomu nelze ničeho vytěžiti z té okolnosti, že §u 49 odstavec druhý řádu mluví
jen o útratách vůbec, kdežto § 14 odstavec druhý nesp. říz. a § 528
c. ř. s. zmiňují se jednak o útratách, jednak o znaleckých poplatcích, neboťtěmito předpisy mělo býti jen vyjádřeno, že vyloučen. jest rekurs nejen strany, nýbrž i z n a I c e, kterému by jinak při nesouhlasných rozhodnutích právo rekursu podle §1I 14 odstavec prvý nesp. říz. a §u 365
odstavec třetí c. ř. s. příslušelo. Kromě toho jest naprosto nepochybno,
že poplatky znalecké náležejí také k útratám řízení o zbavení svéprávnosti, právě tak jako na př. útraty za povoz, jímž byl nemocný k lékaři
dopraven. Náklady za vyšetření duševního stavu jsou s hlediska strany
ú tra t a 111 i, s hlediska znalce jeho p o I' I a t k y. Ze všech těchto úvah
vyplývá již také rozhodnutí o rekursu v tomto případě. Co do p o v i !Jn o s t i k náhradě útrat jest rekurs sice přípustným, ale není odůvod
něn, ježto, odvolávaje se na§ 58 (2) řádu, přehlíží předpis §u 60 (2)
řádu a nerozeznává mezi prozatimnhn založením nákladů a mezi konečnou jejich náhradou. Co do výš e útrat jest pak rekurs nepřípust
ným. Otázka, zdali odporový soud si počínal správně, opomenuv vyžá-

dati si schválení sborového soudu druhé stQtice k upravení položek Zčl
vvšetření tělesného i duševního stavu a za sepsání nálezu a posudku
podle §u 6 (2)vládního nařízení z~ dne 9. října 1923: čís. j92.s? z.. a n.
a výnosu min. sprav. čís. 44 věstmku z roku 1923, tyka se v y s e utrat,
následkelll čehož nemůže se jí Nejvyšší soud zabývati.
čls.

3466.

Třebas schválení representanta cizozemské obchodní společnosti,
zapsaného v obchodnlm rejstříku, bylo sp~ávnút1i_ úřady odvol~n?, jest•
representant i nadále oprávněn zastupovatt spole~nost ?a _~oude I pr?h
bezelstným třetím osobám, dokud nebyl z obehodntbo reJstnku vymazan.

(Rozh. ze dne 5. února 1924, Rv I 1028/23).
žalob.ě na akciovou společnost o zaplacení 81.000 Kč bylo vyhověno
s o u d Y vše c h tří s t o I i c, N c j v y Š š í m s o ude !ll z těchto
důvodů:

f

I

-Žalovaná strana uplatňuje jako dovolací důvod především zmateč
nost (§ 477 čis. 5 c. ř. s.) rozsudku odvolacíhQ soudu, již shledává
v tom, že odvolací soud zamítl odvolání přes to, že vytýkala, že nebyla
v řízení vůbec zastoupena (§ 477 čís. 5e. ř. s.), jelikož z obchodního
rejstříku jest prý zřejmo, že před převratem byl representantem žalované
firmy jakožto cizo.zemské (anglické) akciové společnosti Bedřich B.
usnesením ze dne 9. dubna 1914 zapsaný, že však rozpadnutím říše
Rakousko-Uherské zápis ten pozbyl účinnosti. Skutečně bylo prý i če
skoslovenskými správními úřady schválení Bedřicha B. jako representanta oné společnosti pravoplatně odvoláno - a tb rozhodnutím zel11~ké
správy politické ze dne 22. srpna 1922 a ministerstva vnitra ze dne 22.
prosince 1922. Odvolání to prý neúčinkuje dnem, kdy se stalo, nýbrž ode
dne převratu. Tak prý vznikl nedostatek procesní způsobilosti podle §u 6
c. ř. s. Než dovolat elka přehlíží, že těmito rozhodnutími Bedřich B. pře
stal býti representantem žalované společnosti před správními úřady, že
však před soudy a vůči závazkům, společností převzatým zůstal i ·na
dále plnomocníkem společnosti, neboť byl dle výtahu z obchodního rejstříku jako representant společnosti zapsán až do 22. ledna 1923 a tu c
díž do této doby, jelikož dotud nebyla v té příčině v zápisu žádná změna
předsevzata, také k representaci oprávněn. Pokud tato representace
nebyla z obchodního rejstříku vymazána, platila vzhledem na publícitu
obchodního rejstříku vůči třetím bezelstným osobám, a nemohlo dovolatelkou tvrzené pominutí representace před vymazáním z obchodního
rejstříku míti právní účinnost. Přijal-li tedy Bedřich B. žalobu ze dne
31. prosince 1921 a ustanovil-li pro žalovanou společnost právního zástupce, nemůže býti řeči o tom, že žalovaná společnost nebyla řád n ě
zastoupena, tím méně však, že nebyla v ů b e c zastoupena. Ovšem pominula tato representace odvoláním schválení správními úřady a zápi-
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sem toho do obchodního rejstříku (výmazem represen tace). Leč tíril, že
byl pro žalovanou společnost brzo potom ustanoven opatrovníkem Dr.
František P., jenž udělil posavadnimu právnímu zástupci plnou moc c
neohradiv se proti vedení sporu, do sporu vstoupil, schválil tím jeho ve·
dení takže nelze se dovolávati uplatňovaného důvodu zmatečnosh.
Tvrdí-li žalovaná společnost v dovolání, že Dr. P. jest jen opatrovnikem
jmění společnosti, dlužno k tom\u podotknouti, že se to nesrovnává se
zápisem do obchodniho rej střiku, kde výslovně se mluví o opatrovníku
s p o leč n o sti.
čís.

3467.

Směnka, jejíž směnečný peníz byl po podpisu dlužníka. paděláním
zvýšen, jest vůči majiteli, jenž o padělání věděl anebo do konce na něm
se súčastnil, cel á neplatná.

(Rozh. ze dne 5. února 1924, Rv I 126/24.)
žalovaný spolupodepsal směnku na 3.000 Kč. Za přítomnosti člena
představenstva žalujícího družstva připojila později dcera žalovaného
(přijatelka směnky) k číslici 3.000 Kč další nulu a ke slovu »drei« slabiku »sig«. Směnečný platební příkaz na 30.000 Kč pro c e sní s o u d
p r v é s tol i c e zrušil k námitce žalovaného, že směnka byl<l padě
lána. O d vol a c í s o u d rozsudek potvrdil. D li vod y: Nesprávné
právní posouzení shledává odvolání v tom, že procesní soud prohlásil
žalobní směnku, jež co do směnečné sumy nesporně byla padělána, za
neplatnou. Odvolatelka rozeznává při žalob ní směnce dvoje jednání,
z nichž p r v n f záleželo v tom, že žalovaný předloženou mu směnku,
znějící na 3.000 Kč, v úmyslu, směnečně se zavázati, podepsal, kdežto
druhým úkonem bylo padělání směnky v tom směru, že ku cífře 3.000
připsána byla jedna nula a ku slovu »drei« slabika »sig«. Žalobkyně,
přiznávajíc, že směnka co do částky 27.000 Kč jest neplatnou, zaujímá
stanovisko, že směnka, předmět sporu tvořící, ohledně peníze 3.000 Kč
platnosti nepozhylc. To prý proto, že vůle žalovaného směřovala k tomu, za 3000 Kč směnečně se zaručiti, a že prý by se právnímu citu pří
čilo, by vůle žalovaného, na venek osvědčená následkem pozdějšího
bezprávního činu, padělání směnky, zbavena byla účinku. Správnost
stanoviska toho přiznal prý sám žalovaný
námitkách. Tento právní
názor žalující strany však odvolací soud nemůže sdíleti. Závazek smě
nečný jest rázu čistě formálního. Může vzniknouti jen ze směnky, která
opatřena jest náležitostmi čl. 4 směn. ř. Dle čís. 2 čl. 4 směn. ř. má býti
ve směnce udána směneční suma a náležitosti této vyhověno není, neboť v žalobní smhce částka 3000 Kč uvedena není. Na tom, jaký úmysl
měl žalovaný, zda se chtěl vůbec zaručiti a zda se chtěl zaručiti za 3000
Kč, vůbec nezáleŽÍ, neboť vůle strany sama o sobě nemůže míti za následek směnečný závazek, protože týž vzniknouti může jenom tenkráte,
když má směnka všechny zákonné náležitosti. Směnka, v níž směneční
suma byla později padělána, stává se vůbec neplatnou (čl. 4, 6, 75,
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76 směn. ř.). Není také správno, že žalovaný co do 3000 Kč uznal žalobní směnku za platnou, vždyť jeho faktické a právní přednesy smě
řovaly k tomu, by prokázána byla neplatnost žalobní směnky jakožto
cel k u a konečný návrh námitek vyzněl v ten rozum, aby platební rozkaz byl zrušen co do celého obsahu.
N e i vy š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Dllvody:
Nejvyšší soud souhlasí co do právního posouzení věci se soudem odvolacím, jehož názor kryje se s literaturou (sr. Griinhut, Wechselrecht,
§ 63): Dovolání přehlíží, že žalující straně jako nabyvatelce směnky
byl poule skutkových zjištění znám pravý stav věci. Byl to právě člen
jejího představenstva, jenž přiměl příjemkyni směnky k padělání směn
ky, žalovaným spolupodepsané, a byl t0111uto činu přítomen v jednací
lro'Ístnosti žalujícího společenstva. Toto nemůže se proto dovolávati pro
sebe účínků, jež může í padělaná směnka míti pro bezelstného nabyvatele, jímž za prokázaných okolno'stí není žalujíci strana, jejíž zákonný zástupce (§ 18 zákona o společenstvech) jednal vylíčeným způso
bem. Nehodí se proto na tento sporný případ rozhodnutí rakouského
nejvyššího sondu ze dne 24. května 1898, čís. 6652, podle něhož byl
směnečný nárok uplatněn bezelstným nabyvatelem směnky a směnečný
dlužník navrhl zrušení platebního příkazu jen co do částky, převyšujíci
částku, za niž se zavázal. Pro žalobkyni nedostává se směnečné náležitosti čl. 4 čís. 2 směn. řádu, pro ni' mohla by býti rozhodná pouze část
ka, na niž směnk g nyni zní, ježto jde o závazek skripturní. Žalobkyně
vi však dobře, že směnka nezněla na 30.000 Kč v čase podpisu žalovaného, jehož závazek, znějíCí původně na 3.000 Kč, byl zrušen dodatnou
změnou tohoto číselného označení na částku desítinásobnou. Skuteč
nosti, že žalovaný zamýšlel zavázati se k placení 3.000 Kč, nemůže žalobkyně uplatniti v tomto směnečném řízení, pro něžo není platné směn
ky, byl proto platební příkaz směnečný právem zrušen i co do 3.000 Kč.
čls.

3468.

Spolky, jež nejsou samostatnými dovolenýmI spolky ve smyslu zákona ze dne 15. listopadu 1867, čís. 134 ř. zák., nemohou státi na
soudě.

(Rozh. ze dne 5. února 1924, R II 7/240)
Žalobě proti oddílu československých skautů v F. o vyklizení místnosti pro c e sní s o u cl p r v é s t o I i c e vyhověl, <) d vol a c í
s o u d zrušil rozsudek i s předchozím řízenim a odmítl žalobu. N e j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu.
Důvody:

Aby žalovaný oddíl československých skautů v F. mohl býti s úspě
chem žalován, musil by býti právnickou osobou dle §u 26 obč. zák. a
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tou by byl jenom, kdyby byl s a m o s t a t n Ý Il1 d o vol e n Ý 111 S P o 1ke 111. Zda jím jest, dlužno posuzovati výhradně dle platných zákonů
politicki'ch, v tomto případě podle spolkového zákona ze dne 15. listopadu 1867 čís. 134 ř. zák. Podle §§ 4, 6, 7 a II tohoto zákona nutno
zamýšlené utvoření spolku oznámiti spolu se stanovami zemské správě
politické, po případě ministerstvu vnitra, a nesmí spolek zahájiti čin
nost před čtyřmi týdny od tohoto oznámení nebo před dřívějším svolením oněch úřadll. Podle §u 1 spol. zák. jsou jenom takto utvořené
spolky dovoleny, podle §u 19 spol. zák. jest porušení oněch předpisů
trestné. Jelikož zprávami ministerstva vnitra a zemské politické správy
jest prokázáno, že zamýšlené ustanovení se spolku "Oddíl skautů če
skoslovensk)'Ch v F.« nebylo ohlášeno, byl by tento oddíl jako samostatný spolek spolkem nedovoleným, není tedy právnickou osobou, nemůže býti podm~tem práva závazků a nemá způsobilosti ke sporům.
Při tom jest zcela nerozhodno, ohlásil-li někdo policejnímn komisařství
města F. jeho vstup clo veřejného života, vyvíjí-li oddíl samostatnou
činnost a vede zvláštní pokladnu, pr.očež není třeba ani uvažovati, kdo
jest vlastníkem. majetku; jejž oddíl spravuje. Že by užívání místností,
na jichž vyklizení jest žalováno, bylo bývalo povoleno přímo žalovanému oddílu, bylo výslovně popřeno, žalovaná strana tvrdí, že povolení bylo uděleno ústředí, totiž Svazu československých skautů. I kdyby
však tomu tak nebylo, bylo by zahájené soudní řízení pro nedostatek
procesní způsobilosti žalovaného oddílu přece jen zmatečné dle §§ 6
a 7 c. ř. s., pročež bylo potvrditi rozhodnutí odvolacího soudu, jímž
tato zmatečnost byla vyslovena.
čís.
i;
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3469.

O jednotlivých nárocích opatrovance, jež opatrovník dodatečně navrhl do účtu .pojmouti, jest jednati dodatečně. Byl-Ii opatrovníkem manžel opatrovankyně, jenž spravoval zároveň její jmění, jest o vzájemných nárocich za podmínek §u 2 čís. 7 nesp. říz. rozhodovati pořadem
práva.
(Rozh. ze dne 5. února 1924, R 1\ 20/24.)

Usnesení okresního soudu, kterým byl vyřízen účet, složený bývalým podpůrcem a manželem svéprávnosti částečně zbavené Anny L-ové
za rok 1921, byl novému podpůrci Janu P-ovi doručen dne ll. října
1922, a nebyl proti němu ,e 14denní zákonné lhůtě podán ani rozklad
ani rekurs. Stížnosti Jana P-a, podané teprve dne 7. listopadu 1922
rek II r sní s o u d vyhověl, zrušil napadené usnesení a poukázal opatrovnický soud, by dále jednal a znovu rozhodlo složeném účtu. Ne jvy Š š í s o u d k dovolacímu rekursu manžela opatrovankyně změnil
usnesení rekursního soudu v ten rozum, že odmítl stížnost Jana P-a do
. usnesení prvého soudu.
Duvody:
Usnesení prvého soudu vešlo v moc práva (§ 18 nesp. pa\.), a po.je nelze změniti bez újmy práv nabytýcn z něho manželem Jo-

něvadž

sebn 1.-e'11, lr!'ř! hý ti rekurs, podaný teprve 7. listopadu 192;2, dle §u 11

nesp. pat. odmítnut. Dodati dlužno toto: Podle §u 242 obč. zák. nemúže býti opatrovanci na škodu, bylo-li v některém účtu něco zapomenuto nebo přihodilo-li se jiné nedopatření, pročež není zákonné. pře
kážky, by nebylo o jednotlivých nárocích choromyslné Anny L-OVl',
jichž dodatečné zařadění do účtu za rok 1921 nynější podpurce navrhl,
jednáno dodatečně, zvláště, když si opatrovnický soud při vyřízení účtu
za rok 1921 takové dodatečné jednání a rozhodnutí výslovně vyhradil.
Právní moci požívá účet jen ohledně položek, které obsahuje, o nichž
bylo jednáno a také rozhodnuto. S názorem rekursního soudu, že opatrovnickýsoud měl při vyřízení účtu rozřešiti i otázky, zda a jaká náhrada přfslušf opatrovankyni za místnosti, ve společném domě nyní výhradně jejím manželem používané, a kdo má nésti náklady pobytu Anny
L-ové v léčebním ústavu, nelze souhlasiti. Řešení sporných otázek, pramenicích v poměru opatrovníka k opatrovanci přísluší ovšem opatrovnickénlU soudu a to cestou nespornou, ale nahodilá okolnost, že podpůrce
byl v tomto případě zároveň manželem opatrovankyně a správcem společného majetku, nemůže býti, důvodem, aby opatrovnickým soudem a
cesto II nespornou rozhodovány byly i rozepře vzniklé z poměru manželského a společenství statkú. Předpis §u 2 čís. 7 nesp. pat. staví v této
příčině právomoci nesporného soudce nepřekročitelnou hráz. Opatrovnický so.u~\ musí se om~ziti na to, by majetková práva opatrovankyně
byla zJlstena a zachovana, kde jest k tomu potřeba pro odpor třetích
oso,b sporu, ,,:usí opatrovník býti poukázán, aby jej zahájil. V tomto
smeru bude vsak predem nutno, by stav majetku choromyslné Anny
1.-ové byl řádně. vyš,;tř.en. In;entář ze dne 14. února 1921 byl sepsán
pouze na zakla.cJe udam manzelovych, proti předpisu §u 185 nesp. pat.
nebylo Jeho úplnostI 'a jmenovitě o vlastnictví koně ve společném hospodářství, se nacházejíCího, posud slyšen otec a nynější podpl1rce opatro.va~kyne am Anna L-ova sama, ač z okolnosti, že jest jen částečně
svepravnostr zbave?:, ~Iužno souditi, že má jistý přehled o společném
maJ etku a h~spodar.stvl. Bude dále třeba zjístiti obsah manželských
sml,~v, o ;'lchzse. ob.e str.any opětovně zmiňují, rovněž, zda manželi pří
SIUSI .sprava manze!cl11a Jmění dle §iI 1238 obč. zák., jak Se tvrdí v dovolaclm rekursu, po případě, kdy byla vypověděna. Tyto nedostatky
v. posavaclním. opatrovnickém řízení jakož i neúplnost složeného účtu
trcba nap,ravltr, nemohou však býtí na újmu nastalé již právní moci'usnesem prvmho soudu.
Čis.

3470.

Přísluší-li žalobci z pohledávky pouze část, jíž domáhá se žalobou
řídí se věcná příslušnost dle příslušející mu části.
'

(Rozll. ze dne 5. února 1924, R II 23/24.)

Ž~lo~u, dOl1l~hající se zaplacení 5.000 Kč, postoupených žalobci
z eelkove pohledavky 10.000 Kč, zadal žalobce na okresním soudě, jenž
Civilni rozhodnuii Vl.
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ji k nal1lltce věcné nepříslušnosti odmítl. Rek li ľ sní s o li ci. zrušil
napadené usnesení a uložil prvému soudu, by, vyčkav pravomoci, dále
ve věci jednal. D ů vod y: Prvý soudce vyhověl námítce věcné nepří
slušnosti, jsa toho náhledu, že zažalovaná pohledávka 5.000 Kč jest
pouze části pohledávky 10.000 Kč, že tudíž dle §u 55 j. n. druhá věta
posuzovati dlužno věcnou přislušnost dle výše celé pohledávky a že
následkem toho jest pro spor ten přislušným soud sborový. Stižnosti
nelze upřiti oprávněnosti v tom směru, že ustanovení §u 55 j. n. může
se týkati jen případů, kde žalobci přisluší disposíční právo í ohledně
druhé nezažalované části této pohledávky. (Viz rozh. ze dne 26. října
1920 R I 853/20 čís. 721 sb. Dr. Vážný a rozhodnutí ze dne 14. prosince 1898, čís. 15.264 01. U. 411.) V tomto připadě však nepřisluší
disposiční právo ohledně druhé části pohledávky 10.000 Kč žalujícímu,
ježto mu pouze částka 5.000 Kč z oné pohledávky byla postoupena
a proto jest pro otázku věcné příslušnosti rozhodnou jedině zažalovaná
částka 5.000 Kč (viz též Neumann kom. u §u 55 j. n.).
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Usnesení rekursního soudu odpovídá stavu věci i zákonu, pročež se
poukazuje především na důvody tohoto rozhodnutí. Při
posuzování otázky příslušnosti dlužno v tomto případě vycházeti z toho,
že § 55 j. n. v první a v druhé větě stanoví dvě nhné zásady. Uplatňují-H se více osobamí nároky, každé z nich z téhož právního poměru
protí témuž dlužníku příslušejicí, t o u též žalobou, jest ovšem za úCelem stanovení věcné příslušnosti podle první věty §u 55 j. n. všecky
nároky sečísti; jsou-li však tyto nároky uplatňovány, jak tomu v tomto
případě, různými žalobami, řídí se věcná příslušnost pro každou z těchto
žalob výší v té které žalobě zažalované částky, neboť žalobci přísluší
disposice jen nad onou žalobou vymáhanou částí pohledávky, která
jest jeho, v tomto případě mu byla postoupena. Jakým způsobem a proč
jen část pohledávky na žalobce přešla, jest pro posouzení věcné soudní
příslušnosti nerozhodno, stačí, že žalobcí přísluší dísposice jen nad
onou částí pohledávky, která zvláštní samostatnou žalobou skutečně
jest vymáhána a pro kterol! věcná příslušnost dovolaného SOi'ldu je dána.
stěžovatelka

důvodů:

Nesprávné· právní posouzení věci vidí dovolatel v tom, že také odvolací soucl přiznal žalující straně procesní způsobilost přes to, že není
zastoupena zákonným počtem členů. Správné jest, že podle §u 13 zemského slez. zák. ze dne 15. Hstopadu 1863 čís, 2 zem. zák. na rok 1864
pozůstává kostelní konkurenční výbor nejméně z pěti členů, a jest také
správné, že nynější výbor má jen čtyři členy. Tento nedostatek však
nemůže padati na váhu, když správní úřady, jež jedíně jsou povolány,
by zákonné obsazení těchto výborů vedly v patrnosti a přezkoumávaly
jejich způsobilost jednati a usnášeti se při menším obsazení, za dostatečné nynější obsazení výslovně uznávají, jak se také stalo v tomto
případě, a jak z dopisu okresní poHtické správy ve Frýdku ze dne 13.
listopadu 1921 vyplývá. To tím spíše, jelikož nejde tu o posuzování
nezákonného usnesení, jehož výkonu by se bylo domáháno, nýbrž o to,
zda kostelní konkurenční výbor í bez zákonného obsazení jest podmě
tem, jenž jest k určitému účeli stanoven a jehož práva byla porušena.
Že kostelní kOnkurenční výbor jest takovým podmětem, vyplývá ze zmíněného zákona, jelikož mu přísluší v záležitostech stavby, opravy a
udržování kostelú atd. právo, o nich se usnášeti a na ně dozírati, vždyť
J. tu bylo na něm, aby byl prozatimní kostel v S. vystavěn, a musí tudíž
míti i oprávnění, by částky, za tím účelem mu přiznané, z nichž mu
klásti jest účet, avšak třetí osobou zadrž'ované, také mohl soudně vymáhati. Jeť . nikoliv jen orgánem účetním ohledně těchto prací, nýbrž
jest i zástupcem těchto kulturních zájmů, tudíž i k tomuto kroku proti
žalovanému op~ávněn (víz rozhodnutí správního soudu ze dne 13. prosínce 1878 čís. 1892 !3udw. 381 a Pražák: Spory o příslušnost ll. str.
102 poz. 36).
čís.

3472.

Je-Ii to v obci zvykem, lze uložiti vlastníku ohraženÍ (§ 858 odstavec
druhý, obč. zák.) po levé straně od vchodu.
(Rozh. ze dne 5 .. února 1924, Rv II 473/23.)
Žalobkyně

čís.

3471.

Kostelní konkurenční výbor (ve Slezsku) jest způsobilým
soudě, třebas neměl předepsaného počtu . členil.

jednati na

(Rozh. ze dne 5. února 1924, Rv II 334/23.)
žalobě kostelního konkurenčního výboru ve Slezsku proti faráři
o vydání peněz, určených na stavbu kostela, bylo vyhověno s o u d Y
vše c h tří s t o I i c, N e j v y Š š í m s o ude m mimo jiné z těchto

domáhalo se na žalovaném svém sousedu, by zřídil ohradu
hlavního vchodu svého domu. Stavení byla v oné části
bylo zvykem, že majitelé ohraničovali své pozemky po
hlavního vchodu. Pro c e sní s o ud p r v é s tol i c e
o d vol a c í s O u d jí vyhověl. D ů vod y: Dle §u 858
třetí věta obč. zák. má vlastník povinnost, postarati se o potřebné uzavření svého prostoru a oddělení od cizího prostoru po jedné a to po
pravé straně hlavního vchodu. Odvolatelce však nutno pří svědčiti, že
zákon, ukládaje vlastníku povinnost, postaratí se o nutné ohražení, neklade důraz na slova »po pravé straně«. Je-Ii, jako v tomto případě,
místním zvykem zavedeno ohražování po levé straně, vyžaduje hospodářská potřeba nutnost ohražení po straně této a jest proto povínností

po levé straně
obce Š., v níž
levé straně od
žalobu zamítl,
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žalovaného~ postarati se
straně hlavního vchodu.

o uzavření a oddělení svého prostoru po levé
Jsoucnost byť i zbořené příhrady není před
pokladem použití §u 858 obč. zák., jak ze znění třetí věty tohoto ustanovení zřejmo. Místní zvyk, ohraditi prostor po levé straně hlavního
vchodu, nelze považovati za zvyklost (právní obyčej) ve smyslu §u 10
obč. zák.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Dovolání, uplatňujícímu dovolací důvod §u 503 C1S. 4 C. ř. s., nelze
přiznati oprávnění. Předpis §u 858 obč. zák. stanoví povinnost výhradného držitele (vlastníka) neuzavřeného prostoru, postarati se o to, by
prostor ten byl uzavřen a by z neuzavřenosti prostoru nevznikla škoda
sousedovi; o nějakém omezení práva vlastnického nemůže proto býti
řeči. Poněvadž každé stavení směrem od hlavního vchodu má dvě strany
a když oba sousedé z jedné a téže strany své volné prostory uzavřou,
prostory ty jsou směrem k sousedovi plně uzavřeny, nemůže býti pochyby, že ustanovení zákona, že vlastník jest povinen pečovati o oddě
lení svého prostoru od prostoru sousedova po pravé straně od svého
hlavního vchodu, má za účel uzavření volných prostorů mezi sousedy
docíliti, a že v tomto účelu a nikoli v ustanovení pravé strany od hlavního vchodu těžiště tohoto zákonného ustanovení spočívá. (Randa:
VlastnictvL) V důsledcích toho soud odvolací, zjistiv, že v Š. v těch
mistech, kde stavení stran se na1ézaji, jest zvykem rozhraničovati, t. j.
uzavírati prostory po levé straně od hlavního vchodu" nemůže žalovaný
tvrditi, že jest proti zákonnému předpisu ve svém právu vlastnickém
omezován, když se mu ohraničení jeho prostoru po levé místo po pravé
straně od vchodu do stavení ukládá, neboť, když je zvykem v Š., že
vlastníci stavení po levé straně své prostory proti sousedu ohražujj,
žalovaný ohražením svého prostoru po levé straně jen vyhoví své zákonné povinnosti k uzavření svého prostoru jen po jedné straně k sousedovi a druhá strana jeho prostoru plotem sousedovým rovněž po levé
straně po staveným bude uzavřena a tak uzavření volného jeho prostoru na obě strany k sousedům a zamezení škody z neuzavřenosti
prostoru, které zákon především má na mysli, bude docileno. O nějaké
možnosti obcházení předpisu zákona k uzavření volných prostorů s ohledem na zjištěný stávající zvyk nemůže býti řeči, neboť otázka, na které
gtraně postaveny jsou chlévy, na platnost onoho zvyku nemůže miti
vlivu, i když snad je příčinou vzniku tohoto zvyku.
čís.

3473.

Nenaléhal-li kupitel, najmě za kolísající měny, po delší dobu na
dodání zboží, není již oprávněn, domáhati se plněni.
(Rozh. ze dne 5. února 1924, Rv II 677/23.)

Zaiobce Objednal dne 3. dubna 1922 od žalované zboží k promptnímu
dodani. Kupní cena byla smluvena v Kč nebo polských markách dle
pevného kursu 1 Kč = 70 Mp. žalovaná. dodala dne 4. května 1922
zboží až na dveřní závěsy, jichž dodání domáhal se žalobce dne 30. čer
vence 1922. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl, o dvol a c í s o u d rozsudek potvrdil. D Ů vod y: Procesní soud vzal
ohledně objednávky ze dne 3. dubna 1922 za prokázáno, že žalobce
vzdal se mlčky dodatečné dodávky 3.000 kusů normá1nich dveřních
závěsú. Prvnímu soudu nelze při svědčiti v tom, že vzdání se žalobcovo
nutno spatřovati již v tom, že proti předpisům čl. 355 obch. zák. neuplatňoval ihned svých práv proti prod1évající žalované, poněvadž
oznámení, nařízené čl. 356 obch. zák., jest na straně kupitelově nutno
jen tehdy, když místo plnění chce žádati náhradu škody neb od smlouvy
ustoupiti; trvá-li však na splnění smlouvy, čemuž je tak v tomto pří
padě, může se vúči prod1évajícimu pro dateli z počátku odmlčeti; pouze
nesmí mlčeti příliš dlouho, poněvadž z takového dlouhého trpného chování lze usuzovati na jeho vůli, že upouští od nároku na plnění. Než
takové dlouho trvající mlčení žalobcovo lze seznati skutečně z jeho
korespondence. Přes to, že žalobci podle jeho dopisu ze dne 8. května
1922 bylo známo, že z celkové objednávky ze dne 3. dubna 1922 chybí
tmy dveřní závěsy a ačkoliv mu podle jeho ža10bních tvrzení právě záleželo na těchto dveřních závěsech, přece jich v žádném ze svých následujících dopisů ze dne 15. května, 5. června, 9. července a 18. čer
vence 1922 .nerek1amoval; proto nutno v tomto trvalém trpném chování
žalobcově spatřovati jeho úmysl, netrvati již na dodatečné dodávce,
to tím VIce, že též žalovaná ve svých dopisech ze dne 9. května, 13.
května, 20. května, 30. května, 22. června, 27. června, 5. července,
15. července a 28. července rovněž se nezmínila o 3.000 dveřních závěsech.

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Náhled odvolacího soudu opírá se právem c judikaturu tohoto Nejvyššího soudu, shodno.u s rozhodnutím ze dne 28. ledna 1919, č. j. Rv
II 5/19, otištěným pod čís. 26 sbírky Dr. Vážný. Na zásadě, vyslovené
tímto rozhodnutím trvá Nejvyšší soud i v tomto sporu. Při úvaze o tom,
zda žalovaná strana mohla předpokládati odstoupení žalobcovo od
koupě dveřních závěsů, bylo přihlédnuto ke všem zjištěným okolnostem.
Žalobce koupil od žalované zboží a vymínil si placeni kupní ceny buď
v Kč anebo Mp podle pevného kursu. Ježto tehdy kursy měn, mezi něž
náležela i měna polská, vydány byly náhlým a značným poklesům, je
nutně usouditi, že kupní smlouva, za těchto podmínek sjednaná, vyžadovala rychlého splnění, by prodatel nepřišel ke škodě p1acenim kupní
ceny podle kursu, neodpovídajícího skutečné výši. Zboží mělo býti dodáno »promptně«, žalobce však hned po koupi žádal, by zásilka zboží
byla odložena do počátku května, počátkem tohoto měsíce žádal opětně,
by zboží nebylo vůbec zasláno, hrozil. že je vrátí, a vrátil dokonce
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fakturu, když však žalovaná nepřistoupila na zrušení kupu ohledně zaslaného již zboži, domáhal se aspoll slevy z kupní ceny. V téže době
psal žalobce žalované straně řadu dopisů, v žádném z nich nezmiňoval
Se však o dveřních závěsech, též v dopise ze dne 6. července 1922 požadoval jen zaslání zbytkového zboží bez bližšího označení, v následovných dopisech neni však o závěsech ani zmínky. Podle spisů klesal
kurs Mp rychle, koupě ze dne 3. dubna 1922 stala se podle kursu 1 : 70,
objednávka ze dne 8. června 1922 již podle kursu I : 74, dopisem ze
dne 15. červencc téhož roku požaduje žalovaná placení kupní ceny za
jiné zboží podle kursu 1: 90. Žalobce dožaduje se v dovolání jistého
minima vzájemné důvěry a loyality v pojímání vzájemných projevů,
avšak totéž minimum vylučovalo na jeho straně, by teprve dopisem
ze dne 30. července 1922 domáhal se výslovně dodávky dveřních závěsů prodaných 3. dubna 1922 podle smluveného kursu 1 : 70. Nezáleží na tom, že oei koupě do této doby uplynuly teprve 4 měsíce, neboť
vzhledem k uvedeným skutečnostem postačila i tato krátká doba, by
druhá strana mohla právem vykládati si mlčení žalobcovo jako odstup
od smlouvy, to tím spíše, když podle skutkových zjištění žalobce ani
při rozmluvě dne 8. června 1g22 nezmínil se o této dodávce. Dodatné
požadování zboží příčí se proto zásadě věrnosti a bezelstnosti a nelze
žalovanou stranu odsouditi k tomuto plnění.
čís.

3474.

Nedostatek knihovního vlastnictví neodnímá pasivního oprávnění
k

žalobě zápůrči.

Výraz )}osobuje« v §u 523 obč. zák. jest vykládati dle účelu a poochrany vlastnictví. žalobou dle §u 523 obč. zák. může býti stihán
i ten, kdo vlastnictví druhého rušil určitým neoprávněuým úkonem, sobě
z toho však práva neosobuje, jakož i ten, kdo sám do vlastnictví druhého nezasáhl, avšak protiprávní zásah osoby třetí schvaluje, když dle
poměru, v kterém jest k této třetí osobě, dlužno za to míti, že si tento
její zásah za vlastní držbu počítá a přičítá sobě na prospěch pro nabytí
příslušného práva.
třeb

(Rozh. ze dne 5. února 1924, Rv 11 713/23.)
Žalobu manželů K-ových, že žalovaný tím, že v roce 1922 svážel
seno a pohanku se své louky parc. čís. 901 v H. přes louku žalobců
parc. čís. 903 v H., porušil žalobce v jejich neomezeném vlastnickém
právu k této parcele, že mu nepříslusí právo služebnosti přes louku žalobců, že jest povinen to uznati a dalšího jezdění přes. parcelu 903 se
zdržetí, pro c e sní s o u cl p r v é s t o I i c e zamítl, zjistiv, že žalovaný po parcele žalobců vůbec nejezdil, že tak učinili jen jeho příbuzni,
to však nikoliv jeho jménem nebo v jeho prospěch. O d vol a c í s o u d
rozsudek potvrdil a uvedl mimo jiné v d Ů v o cl ech: Odvolací soud
nepřisvědčuje názoru prvního soudu v tom ohledu, že žaloba dle §u 523
obč. zák., o kterou se tu jedná, může býti podána jen proti knihov~ín1U

maj-iteli) pOi!0vadž to z §u 323 obč. zák. nevychází. Z{lkon ustanovuje,
že zápůrčí žaloba jest přípustna v tom případě, když někdo služebnost
si I..isvojuje, a ťo může b)Hi též na iurální vlastník, uživatel a pachtýř
panující nemovitosti.
N e j v y Š š í s o II d vyhověl dovolání potud, že uznal právem, že
Zaluvanému nepřísluší právo, jezditi na louku .čÍs. kat. 901 v H. přes
louku žalobclí C. k. 903 tamtéž a že jest povínen se pod exekuci jízdy té
zdržeti.
Důvody:

Nejvyšší soud nesdílí názor nižších soudů, že pro žalobce v projednúvané věci nevzešel podnět a důvod k zápůrči žalobě proti žalovanému.
Žalovaný koupil, jak zjištěno, od obce pozemek č. kat. 901 v H. a drží
pozemek tento jako naturální držitel, ježto pro neschválení smlouvy
jestě ljemohlo dojíti ku vkladu knihovního vlastnictvÍ. Již odvolací soud
vyvrátil správně náhled soudu prvého, že nedostatek knihovního vlastnic! Vl odliímá žalovanému pasivní oprávnění k žalobě zápůrčí, ježto prý
jde o služebnost věcnou, totiž ve prospěch pozemku. Bylo dále zjištěno,
Že nikoli sice žalovaný, avšak jeho otec a bratr jeli přes louku žalobců
z-louky čkat. 901 a že na žalobcův odpor proti tomuto rušení jednaly
strany v advokátní kanceláři, že otec žalovaného při tomto jednání
na t0111 trval, že po louce bude jezditi a že žalovaný při něm uváděl,
že se přes tu·louku (roz. louku žalobců) na louku čkat. 901 jezdilo a že
žádal, aby se věc dojednala na obci, ježto ta se musí postarati o cestu
na louku čkat. @l. Jak jednacím protokolem dále jest zjištěno, uváděl
žalovaný při prvním ústním jednání, že najal si ku svážení úrody (z louky
čkat.901) formana a že neví, kudy tento jel, dále, že při koupi louky
mu radní R. řekl, že se bude na louku tu jezditi tamtudy, kudy jezdili
druzi, kteréžto tvrzení žalovaný dále provádí v ten rozum, že uživatelé,
pokud se týče pachtýři louky čkat. 901 jezdili přes 30 roků vždy přes
louku žalobců čka!. 903, kudy se jim to právě hodilo. Nižší soudy, zjistivše, že žalovan}' sám přes louku žalobců nejel a že nemá s otcem a
bratrem společné domácnosti ani společného hospodářství a nezjednav
jich k té práci, neodpovídá za jejich (rušební) úkony ani tehdy, když
o nich věděl a ničeho proti tomu nenamítal anebo je -- jak prvý soud
uvádí - docela i schvaloval. V tomto názoru spočívá právní omyl nižších soudů. § 523 obč. zák. připouští žalobu zápllrčí proti tomu, kdo si
služebnost osobuje. Výraz »osobuje« nelze bráti doslovně a jest jej vykládati dle účelu a potřeb ochrany vlastnictví. Žalobou zápůrčí stihán
b}'ti lr,;}že i ten, kdo vlastnictví druhého rušil určitým neoprávněnym
Gkonem, sobě z toho však práva (služebnosti) neosobuje, naproti tOlllU
ml1že býti žalován také ten, kdo sám do vlastnictví druhého nezasáhl.
avšak protiprávní zásah osoby třeti schvaluje, když dle poměrů, v kterém
jest k této třetí osobě, dlužno za to míti, že si tento její zásah na vlastní
držbu poCiiá a JJřičítá sobě na prospěch pro nabytí příslušného práva.
Podnilda-li takový neoprávněný zásah osoba služebná z příkazu nebo
zájmu anebo pachtý"ř panujícího pozemku anebo vůbec jiný užívatel, jenž
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pozemku toho užívá z práva, odvozeného od majitele a, zastává-Jí maiitel pozemku tento držební úkon jako úkon vlastní své držby, není pochybnosti; že si tím i on osobuje právo služebnosti. Názor tento je,t
nutní'm důsledkem právní zásady, že se držby nabývá i zástupcem, jedná-li tento jménem, se -souhlasem anebo vůbec ve zřejmém zájmu zastoupeného a může-li si zastoupený, uplatňuje-li jednou nabytí práva vydržením, tyto držební úkony zástupce k vlastní držbě přičítati, což z pravidla také vždy učiní, nelze zajisté vlastníku odepírati právo, by žalobou
zápůrčí stihal i toho, kdo skrze zástupce neoprávněně jeho vlastnictví
ruší. V tomto případě seznali žalobci, že se přes jejich louku jezdí na
louku) o níž věděli, že patří naturálně žalovanému a žalobci mohii a !1',Usili z toho usuzovati, že se tak činí s vědomím nebo souhlasem anebo
v zamýšleném zájmu krátce z držební vůle žalovaného jako pána této
louky. Jim nelze rozumně ukládati, by nejprve zkoumali, jaký právní poměr jest mezi vlastním rušitelem a pánem a není jim to ani dobře možno.
Ježto byly tyto rušební úkony provedeny ve prospěch louky Č. kat. 901
hlovanému patřící, musili je žalobci pokládati za držební úkony ve prospěch služebnosti pro tento pozemek žalovaného podniknuté a obrátili-li
se v ochraně svého práva vlastnického především na žalovaného jako
nynějšího držitele louky té, učinili tak právem, Míní-li žalovaný, že mu
po těchto rušebních úkonech ničeho není, ježto on sám ani jeho lidé nejezdili, otec a bratr jeho však tudy jezdili jen z potřeby a v zájmu vlastního svého, od hospodářství žalovaného odděleného majetku, měl, chtěl-li
se sprostiti další zodpovědnosti, ihned prohlásiti, že s oněmi úkony otce
a bratra nesouhlasí, je nenařídil a v ně nesvolil a že jsou to jejich vlastní
samostatné držební úkony. Toho však žalovaný nejen neučinil, nýbrž při
jednání v kanceláři Dra O-a, při němž otec jeho na výkonu jízdy přes pozemek žalobců trval, sám také uváděl, že se přes tento pozemek jezdilo
na louku čkct. 901 a jednání odkazoval na obec jedině proto, ježto mínil,
že obec je I'Clvinna jim právo jízdy přes louku obstarati. Ani ve sporu
žalovaný neuznal ihned žalobní nárok žalobců, ba vznesl námitku vydržení, z čehož vyplývá, že si vzhledem na domnělé dřívější i poslední
držební úkony, proti kterým žaloba čelí, služebnost jízdy pro louku čkat.
901 nejen »osoboval«, nýbrž na tento způsob tento domnělý svůj věcně
právní nárok docela také na pořad práva vznesl, takže již z tohoto dů
vodu o něm jen pořadem právnim totiž rozsudkem rozhodnuto býti může,
Míní-li odvolací soud, že jde jen o úkon práva procesního, přezírá vlastní
podstatu věci. Prohlásil-li pak žalovaný v dalším průběhu sporu, že si
žádnou služebnost neosobil a neosobuje, podvolil se tím žalobnímu nároku a nutným důsledkem z toho mělo býti žalobě vyhověno aspoň potud,
že žalovanému nepřísluší právo služebnosti jízdy přes pozemek žalobců
na louku čkat. 901, a že jest povinen se jízdy té zdržeti, kdežto první
odstavec žalobního návrhu obsahující zjištění o rušení vlastnického práva
žalobcu bylo vzhledem na procesní stanovisko, které žalovaný později
zaujal a vzhledem na shora uvedená zjištění vypustiti a to tím spíše,
ježto se v něm uvádí pouhá skutečnost zavdavší podnět k žalobě, žaloba.
stala se oprávněnou však již tím, že žalovaný ony rušební úkony schvaloval a vydržení služebnosti ve sporu namítal.

čís.

3475.

Škůdce jest povinen nahraditi též náklad na postavení náhroblm
usmrcenému.

(Rozh. ze dne 5. února 1924, Rv II 782/23.)
Manžel žalobkyně byl usmrcen vozem pouliční dráhy žalované obce.
jejíž náhradní povinnost byla uznána co do důvodu z polovice právoplatně
po právu. V konečném rozsudku přiznal pro c e sní s o udp r v é s t ol i c e žalobkyni též polovinu nákladu 14.050 Kč, jejž vynaložila na postavení náhrobku usmrcenému manželi. O d vol a c í s o u d rozsudek
potvrdiL N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání žalované.
Důvody:

Žalovaná strana vznesla dovolání jen potud, pokud žalobkyni při
souzena byla za náhrobek částka, přesahující 4,000 Kč, tedy částka
3025 Kč s úroky. Žalovaná strana uplatňuje pouze důvod čís. 4 §u 503
c. ř. s. majíc za to, že nejen částka 14.050 Kč na zřízení náhrobku vynáložená, jest příliš vysoká, ale že vůbec žalobkyně nemá proti žalované obci nároku na náhradu nákladu za náhrobek, poněvadž manžel
žalobkyně zemřel ve věku 60 let, musil by v každém případě jednou
zemříti, i kdyby ho nebyl 27, srpna 1919 stihl úraz na trati místní dráhy,
a osoby po něm pozůstalé by potom musily nésti útraty zřízení náhrobku; že tedy žalobkyně může podle §u 1327 obč, zák. žádati na žalované obci jen náhradu· za to, že náklad na zřízení náhrobku vzešel již
v roce 1919 následkem úrazu manžela žalobkyně a nikoli teprve později následkem přirozené jeho smrti, ve kterémžto směru jest podle
mínění žalované strany 4.000 Kč více než dostatečnou náhradou. Dovolání žalované strany jest neoprávněno. žalobkyni _vzešly zřízením náhrobku útraty ve výši 14,050 Kč. Že by. tento náklad vůbec a zvláště
v uvedené výši vzešel jí i v případě, kdyby její manžel nebyl zemřel následkem úrazu, nelze předpokládati, poněvadž není známo, kdy a za jakých poměrů by zemřel později, za jakých poměrů a jakým z,ctlsobc:l1
by potom byl pohřben, a tedy také, zdali a jaký náhrobek a s jakým
nákladem by mu byl zřízen. Podle §u 1327 obč. zák. a vzhledem na
i(J~sudky, vydané o důvodu žalobkynina nároku náhradního žalovan{i
obec jest povir,na, žalobkyni nahraditi polovici všech útrat, kieré jí vze,
šly následkem poranění a smrti jejího manžela, tedy vzhledem na usla!10VU1Í §u :J4Y obč. zák. zejm6na polovici útrat p0hřbu, přin~~'ře[1(>ho
zvyklosti místa, stavu a jmění manžela jejího, K útratán; těmto počítati
jest i útraty, vze"ié zříz·,'ním náhrobku ve výši 14.050 Ké. neboť žalobkynin manžel náležel podle skutkových zjištění nižších soudů o rozsahu
jeho živnosti řeznické a o jmění, jež zanechal, k zámožnějším osobám,
nebo-li střednímu stavu společenskému, pročež podle seznání znalce,
jež nižší soudy vzaly za základ svého rozhodnutí, uznati jest náklad
14.050 Kč na náhrobek za přiměřený poměrům,
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3476.

Pro nárok hajného na placení sl'užného jest výlučně příslušným
okresní soud, třebas v žalobě bylo se po případě domáháno též zaopat'ovacích požitků dle zákona ze dne 18. března 1921, čís. 130 sb. z. II n.

sborový s-ouci příslušný"l1l i ohledně ostatních v přední řadě uplatřtOva

ných nárokú státi nemohl. Vzhledem k uvedené zmatečnosti, kterou trpí
rozsudky nižších soudů, bylo po rozumu §u 513 a 477 c. ř. s. rozsudky
ty zrušiti.
čís.

3477.

(Rozh. ze dne 6. února 1924, Rv I 1043/23.)
Žalobce byl hajným na panství žalovaného. Byv dne 21. prosince
1921 propuštěn, domáhal se na žalovaném uznání, že propuštění jest
neplatné, že jest žalovaný povinen zaplatiti žalobci 3339 Kč od 1. ledna
1922 do podání žaloby a nadále platiti mu 834 Kč měsíčně a pro případ
zamítnutí tohoto žalobního žádání, domáhal se aspoň přiznání zaopatřovacích požitkú dle zákona ze dne 18. března 1921, čís. 130 sb. z. a
ll. Pro c e sní s o udp r v é s tol i c e (krajský soud v M.) žalobu
zamítl, otázkou příslušnosti se nezabývav. O d vol a c í s o u d rozsudek potvrdil.
N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů i s před
Cliozím řízením a odmítl žalobu.
D ů vod y:
V tomto sporu domáhal se žalobce na žalovaném, na "jehož velkostatku sloužil jako lesní hajný, především placení služného pro neoprávněné prý propuštění. Pro případ, že by bylo uznáno, že propuštění stalo
se právem, domáhal se žalobce placení zaopatřovacích požitků po rozumu zákona ze dne 18. března 1921, čís. 130 sb. z. a n. Vedle toho žaloval žalobce ještě o zaplacení 1200 Kč jakožto náhrady za náklad vynaložený na deputátní pole. Pokud jde o nárok na placení služného, je
zřejmo, že jest to nárok ze služebního poměru. Protože pak na jedné
straně je majitel velkostatku, na druhé lesní hajný a tohoto vzhledem
k povaze služeb, k nimž je povolán, jak Nejvyšší soud již ve svém rozhodnutí ze dne 9. března 1920, R I 11,3/20 otištěném ve sbírce Vážného
čís. 434 vyslovil, jest počítati k výpomocným silám, při lesním hospodářství zaměstnaným, jde při uvedených nárocích o nároky, jaké uvádí
§ 49 čís. 6 j. n. a o nichž v případě sporu podle tohoto ustanovení jednati a rozhodovati jsou příslušny okresní soudy. Neméně patřil před
okresní soud i nárok na náhradu učiněných nákladů. Podle §u 104 j. n.
nemohou spory, pro něž jsou příslušny okresní soudy, přeneseny býli
na soudy sborové a to ani dohodou stran. Po rozumu §u 477 čís. 3 c.
ř. s. jsou rozsudky, vynesené soudem, který ani výslovným dohodnutím
stran se nemohl pro rozepři státi příslušným, zmatečny. V tomto sporu,
majícím za předmět shora uvedené nároky, jednal a rozhodl soud sborový a podle řečeného je tedy rozsudek i jednání mu předcházející zmatečné. Okolnost, že domáháno se ve sporu po případě též zaopatřova
cích požitků podle zákona ze dne 18. března 1921, čís. 130 sb. z. a n.
a že pro tento nárok je podle §u 15 tohoto zákona příslušným samosoudce u sborového soudu, na uvedeném ničeho nemění, ježto tím se

K pojmu zdatnosti obecního
sypati j náledí před školou.

zřízence

zanedbavšího odstraniti (po-

(Rozh. ze dne 6. února 1924, Rv I 1393/23.)
Nezletilí' žalobce, ubíraje se ze školy, klouzl na cestě ze školní budovy na silnici a poranil se. žalobě na obec o náhradu škody proc e s n i s o u d II r v é s t o I i c e vyhověl, o d vol a c í s o u d ji zaTll ítí.

věc

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

soudů

a vrátil

Důvody:

Dovolání, opírajícímu se o dovolací důvod §u 503 čís. 4 c. ř. s., nelze upříti oprávněnost. V tomto případě jest pro rozhodnutí sporu podstatné důležitosti otázka, zda žalovaná obec jako vlastnice pozemku,
na němž žalobce následkem náledí klouznul a nohu si zlomil, jest za
tento žalobcův úr.az odpovědna, čili nic. Osoba hromadná (právnická),
jakou jest obec, ručí dle §§ 26 a 337 obč. zák. tak, jako osoba lysická
za bezprávné činy osob, které za ni jednají. Rozeznávati však dlužno
r e p r e sen t a n t y právnické osoby, kteří dle zákona, stanov, nebo
nařízení jménem právnické osoby jednají a jeji vůli projevují s plným
pro ni právním účinkem, a pouhé zří z e n c e, její <úředníky a služebníky, neb osoby jí sjednané. Za representanty své ručí právnická osoba
bezvýjimečně; poněvadž jinak, než jimi ani jednati nemůže, a nezáleží
tudiž na tom, zda representant právnické osoby jest osobou zdatnou,
. čili nic. Za zřízence své. ručí však hromadná osoba právě tak, jako lysická, jen v mezích §u 1315 obč. zák.; je práva totiž, ustanovila-li k .obstarání záleŽitosti osobu nezdatnou, nebo vědomě osobu nebezpečnou
(Tilsch, Obč. právo, část všeobec., čl. 172. str. 119), aneb opomenula-li
vykonávati dozor na své zřízence. Za nezdatnost zřízence ručí zaměst
navatel i tehdy, když o jeho nezdatnosti nevěděl (§ 1315 obč. zák.).
J'v\luví-li odvolací soud o zdatnosti osob zjednaných k posypávání chodniku a k dohledu na to, dlužno uvésti, že ke zdatnosti nestačí pouhá
způsobilost. Ovšem zdatnost předpokládá způsobilost, ale tato o sobě
nestačí, vedle ní 'nusí zde bf'ti nejlepší vúle, vynaložiti své schopnosti
k provedení práce (díla), vyžaduje se ještě náležitá pile, dokonalá svě
domitost a naprostá dbalost. Zdatným není, kdo jest sice schopným, ale
nedbalým. Může se sice přihoditi nedopatření i zdatnému, avšak pochybení nesmí býti vědomé a musí zde býti snaha pochybení ihned napra-

viti, jakož i možnost zastati včas všecky úkony, které takovému zřízenci
jest skorem současně vykonati. Odvolací soud nenaznačil, zda rozumí
pojmu zdatnosti v tomto smyslu, či ve smyslu pouhé způsobilosti a nezjistil, zda osoby výkonem sypáni a dohledem na ně pověřené ve všech
těchto směrech vyhovovaly. I když řídící učitel a školník byly osobami
způsobilými k úkolům, jim svěřeným, není tím ještě vyloučeno, že nebyli zdatnými. Soucl prvé stolice sice uvedl v důvodech, že mLtže býti
správrcé, že řídící učitel a školník věnovali schůdnosti cesty v zimě
zvláštní pozornost, ale ne z j i s t i I tím ještě nikterak jejich zdatnost,
ač tak měl učiniti, vzav za prokázáno, že v den úrazu školní cesta, na
níž bylo náledí, j e š t ě v P o led neposypána nebyla a, když tito
svědci nemohou ani udati, zda školní cesta v den úrazu byla řádně posypána, čili nic, a když bylo oběma zmíněným osobám známo, že jest to
chodník vedoucí ke vchodu do školy, který školními dětITŮ použit býti
musí k cestě do i ze školy. První soud nezjistil, jaké byly všecky úkony,
které bylo školníku denně z rána obstarati (čistění školních světnic, jich
otop, čistění chodeb, schodů, chodníku, počet těchto objektů) a zda
bylo školníku a jeho rodině fy s i c k y m o ž n o všem těm povinnostem
současnč dostáti a zda tedy i v tom směru obec nezanedbala ničeho ze
své povinnosti ustanoviti osobu k výkonům těm zdatnou a schopnou,
vše c k y ty práce zastati. Nižší soudy ani nezjistily, zda řídící učitel a
školník byli obcí jako vlastnicí budovy II výkonu její vlastní působnosti,
lleb jiným veřejným úřadem (na příklad místní školní radou) ustanoveni, by se starali o odklizení sněhu a náledí z chodníku před školou
kde úraz se stal, a k dohledu na práci tu a jaké jim v té příčině byly
dány pokyny. Obci jako vlastnici školní budovy náleželo, by nepřene
chála v,:šker~ starost o P?sypání ch.?dníktr školníkovi. Všeobecným pl'íkazem skolmku, mstrukc! nebo slnzebl1l smlouvou nezhostila se žalovaná obec ještě ·povinnosti, stiha}ici ji dle policejních předpisú (ako
vlas!nici šk~ll1,í cesty, povinnosti, která pozůstává z opětujících se' V)Ikonu posypal1l a dohledu na ně, závislých na změnách počasí. Obec nebyla oprávněna přenechati dobré vůli a volnému· uvážení školníka, zda
a kdy chce chodník čistiti a posypati, nýbrž obci náleželo se postarati
a dohlédnouti, by chodník byl čistěn a sypán, kdykoli toho dle okolností
a dle policejnich předpisů bylo potřebí. V tom směru není však zjištěno .
zda řídící učitel měl vůbec dle nějaké smlouvy s obcí povinnost dohlí~
žeti na čistění a posypáváni chodníku, zda tak činil sám od sebe jako
representant obce (jako člen městské rady, obecního výboru, policejního hospodářského odboru obecního), či jako zřízenec obce;· není zjištěno, zda právě v den úrazu dohlédací povinnosti dosti učinil. Nebyl-Ii
representantem obce, nebylo vůbec zjištěno, zda obec jako vlastníce
školni cesty některým svým representántem na posypávání onoho chodníku dohlížela a v ten den dohlédla, při čemž zůstala i neoceněnou
okolnost, že orgán obecní, policejní strážník, ač byl na příčinu úrazu,
neposypání chodníku upozorněn, věc vyšetřiti nešel a llIC nezařídil. aby
se podobné nepřístojnosti neopakovaly, ač to bylo jistě jeho povinnosti,
čimž výkon dohléc!ací činnosti obce a zdatnost jejích zřízenců zajisté
jsou téŽ částečně osvětleny. Dlužno tedy na přetřes vzíti a zjistiti pře-

dt:l1i poměr uvedený>ch osob k žalované obci, zda byly obecními zrtzenci, zda byly zdatnými a zda bylo na čistění a posypávání chodníku
representaty obce řádně dohlíženo. To vše mělo se státi již v první stolici a, když se tak nestalo, mělo to býti napraveno odvolacím soudem
dle §u 496 čís. 3 c. ř. s. Poněvadž odvolací soud následkem svého mylného posouzení právního věc ve směrech uvedenýéh nedoplnil ani doplniti nedal, zůstalo řízení v obou nižších stolicích kusým a neúplným
a bylo je proto dle §u 510 c. ř. s. zrušití a věc vrátiti soudu první stolice, by je ve směrech naznačených doplnil a potom nové rozhodnutí
vydal.
čís.

3478.

žalobu dle §u 523 obč. zák. lze podati proti každému bezprávnému
vsáhání do vlastnictví, jež se děje jiným způsobem než zadržováním
věci.

(Rozh. ze dne 6. února 1924, Rv II 682/23.)
zalobě o zjištění, že žalovaná obec není oprávněna na pozemku žalobců konati vyměřováni a kolíky tam zarážeti a že jest povinna zatlučel.é koliky odstraniti a do budoucna se zdržeti podobných jednání,
pro c e sní s o udp r v é s tol i c e vyhověl, o d vol a c í s o u d

žalobu zamítl.
N e j vy Š š. í s o li d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc odvolacímu soudu, by o odvolání dále jednal a nový rozsudek vynesl.
Důvody:

Dovolací soud nesdílí právního náhledu, hájeného rozsudkem soudu
odvolaciho, dle něhož prý žaloba zápůrčí vždy předpokládá kromě žalobcova vlastníctví o s o b o v á n í s i s I uže b n o s t i se strany žalovaného, jak by se dle doslovu §u 523 obč. zák. zdáti mohlo. že § 523
obč. zák. toliko o tomto připadě mluví, zakládá se na tom, že žaloba zápůrčí p r a v i d e 1 n ě sloužívá k ochraně vlastnictví proti vykonávání
služebnosti, nebo proti obmezení, které by mohlo tvořiti obsah služebnosti. Ve skutečnosti slouží žaloba· zápůrčí netoliko k obhájení vlastnictví proti bezprávnému výkonu nebo rozšíření služebnosti, nýbrž i ochraně proti o s o b o v á n í s i jiných práv, jako břemen reálních, práva
hypotekárního, práva spoluvlastnického, práva nájemního, jakož i Vúbec k zamezení každého bezprávného vsahání v obor vlastnický, které
se děje jiným způsobem, nežli zadržováním věci (Randa Vlastnictvi,
Krainz Sachenrecht, Mayr Sachenrecht). Čin rušební může záležeti
v jakémkoli nakládání cizí věcí, nebo v překážení volnému výkonu práva
vlastnického. Jestliže tudíž žalovaná obec zarážela do země koly a konala práce rozměřovací na pozemku, patřícím žalobcům, aniž při tom
část pozemku toho jim zadržovala, rušila bezprávným způsobem vlastnické právo žalobců a byli tito oprávněni podati na ni žalobu zápůrčí,
i když si při tom neosobovala ani nevykonávala práva, které by mohlo

tvořiti obsah některé služebnosti. žaloba zápůrčí jest lormálne odůvod
něna, i když si žalovaná obec osobuje p r á v o v I a s tni c k é k oné
části pozemku, patřícího žalobct'tm, na němž konala práce rozměřovací,
neboť žalobu vindikačni na ochranu svého vlastnictvi žalobci podati nemohli, poněvadž tato předpokládá zadržování věci se strany žalované;
žalobci však o žalované obci ani netvrdí, že jim spornou část pozemku
zadržovala, neb ji ve své moci měla a rovněž se nedomáhají žádáním
žalobním vydání »zadržované« části pozemku. Jde tudíž o žalobu zápůrčí a proto posoudil odvolací soud případ po stránce právní mylně,
upřev žalobě povahu žaloby zápůrčí.
čís,

3479.

Stát není povinen náhradou, ztratila-Ii se
konu veřejné moci.

/

zbraň, převzatá

·Á

jún ve vý-

(Rozh. ze dne 8. února 19Q4, Rv I 1403/23.)
Dne 14. června 1919 zabavila vojenská policie v Č. v jižních Če
chách žalobci pušku a dodala ji do skladiště dělostřeleckého pluku. Byv
poukázán okresní politickou správou, by si pušku vyzvedl, domáhal se
žalobce jejího vydání, byl však s žádostí odmítnut, ježto se puška ztratila. žalobu na erár o náhradu škody pro c e sní s o udp r v é s t oI i c e (zemský soud v Praze) zamítl, o d vol a c í s o u d rozsudek potvrdil.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Dllvoc\y:
Dovolání opírá se o to, že prý politický úřad (stát) stal se schovatelem bez ohledu na to, zda byla uzavřena smlouva schovací čili nic, neboť žalobce byl prý povinen odevzdati zbraň u politického úřadu »k uschování« a to prý se stalo. Avšak to neodpovídá stavu věci, neboť žaloba sama tvrdí, že puška byla žalobci zabavena, nebo. jak při jednání
řekl, odebrána, ale i kdyby tomu tak bylo, že žalobce ji sám odevzdal,
jak dle úředního příkazu povinen byl, bylo by to stejné, neboť odevzdání (čí odebrání) nedělo se za tím účelem, aby stát zbraň uschovával, nýbrž bylo to opatření bezpečnostni, u~iněné v zájmu veřejném, úč~-.
lem bylo, by zbraň přišla z držby žalobce, v jehož rukou mohla se stah
veřejnému pořádku nebezpečnou, v moc státu. Ovšem že stát jako detentor byl tím samým schovatelem, ale to nebyl technícký poměr schovací po rozumu soukromého práva, nebylť stát schovatelem v zájmu
vlastníkově (žalobcově) a vůbec ne schovatelem ve smyslu soukromoprávním, nýbrž schovatelem v zájmu vlastním, tudíž veřejném. Proto se
nemohou z poměru toho dovozovati důsledky, obdobné těm, které nastávají, když se·ztratí věc z úschovy soukromoprávní, nýbrž dlužno vycházeti z toho, že se ztratila věc, která byla ú řad e m pře v z a t a
ve v Ý k o n u ve ř e j n é moc i, a řeší ti otázku, zda stát povinen jest

náhradou škody z této ztraty. Již před vydáním ústavní listiny platila
v praxi a také, ačkoliv tu nikoli bez odporu, i v nauce zásada, že stát
ručí za nezákol111)1 výkon veřejné moci jen v tom případě, že mu zákon
ručení to pro ten který případ jmenovitě ukládá. Takové případy jsou
a nalézají se seznamenány v literatuře na př. u Randy: Schadenersatzpflicht a jinde, alc projednávaný případ mezi ně nenáleží. Ústavní listina
tuto zásadu převzala, stanovivši v §u 92. výslovně, že z á k o II určuJe,
pokud stát za škodu, způsobenou nezákonným výkonem 1110ci veřeiné
ručí. V tom jest ovšem obsažen nejen zákonodárcův slib budoucí ~á
konné úpravy této otázky, nýbrž i odkaz na zvláštní zákonné normy,
ručení státu pro ty které jednotlivé případy již stanovící, ale právě proto
plyne z toho nepopíratelně, že ručení státu za škodu tohoto druhu nenastává, není-li zákona, jenž by mu. náhradu její ukládal. Při tom jest
lhostejno, že připae' stal se již v roce 1919 (v červnu), kdežto ústavní
listina vešla v púsobnost teprve dne 6. března 1920 (čl. VIIi. uv, zák.),
n~bot potvrdila jen, jak již vyloženo, dosavadní právo, t. j. výklad, jakeho se mu v praksi i v panující nauce dostalo, a jest tedy v tomto
smyslu zákonným výkladem posavadního práva, jenž dle §u 8 obč. zák.
na vsecky posud nerozřešené případy použit býti musL To žalobci na
jeho výtku, že, neuznati tu stát za povinna k náhradě škody, znamená
»poruše,:'" - chce říci patrně urážku - všeho právního citu obyva~e~s.tva. Ze se věc příčí právnímu citu, o tom by mohlo býti teprv tehdy
:ecl, kdyby se 110kázalo, že státní orgány ztrátu zavinily, o což však se
zalabce a11l ~epokusd, neboť, je-li tu vinna náhoda nebo dokonce vyšší
moc, nenastava povmnost k náhradě škody pravidelně ani v poměrech
saukromoprávních, platíť tu pak zásada §u 1311 obč, zák., avšak i kdyby
to 111 II t.ak bylo: že škodu přičítati dlužno k vině státním orgánům a že
pak vyro~: stat .osvobozující, příčí Se právnímu citu, musil by se žalobce a vSlchnr jemu podobuí, kdo jsou ve stejném postaveni se stížn?s!í S~?u obrátiti n~ zákonodárce, ale ne na soud, jenž pOdl~ výslovn~h~ pnl;~zu usta~~1 .h~tmy (§ 98) jest vázán zákonem, jehož zachovaval1t pnsahou pn sir bIti musil.
.
čÍ)!.

3480.

Zavázal-Ii se nebo připověděl-Ii něco nesvéprávný a nabyl-Ii svéprávnosti dříve nežli zástupce (soud) smlouvu schválil (§ 865 druhá
věta obč. zák.), jest na něm, by dal na jevo a to výslovně ueb konklude!ltním činem, zda ve smlouvě setrvává, čili nic, při čemž není vázán
lhutou §1I 862 obč. zák. Druhé straně jest ovšem volno, by určila svéprávnosti nabyvšímu přiměřenou lhůtu k vyjádření.
(Plenární usnesení ze dne 12. února 1924, čís. pres. 796/23.)
V praxi N~jvyššího soudu rozcházela se mínění v otázce, do jaké
doby jest vazan smlouvou ten, kdo uzavřel smlouvu s nesvéprávným
(§ ~65 druhá v,ěta .obč. zák.), tohoto zavazující, jenž nabyl svéprávnostI před schvale11lm smlouvy. Kdežto jedni ukládali svéprávnosti na-
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byvšímu, by dal na jevo ve lhútě §u 862 obě. zák., že ve smlouvě setrvává. měli druzí za to, že není vázán touto lhůtou. Přikázal proto
První president Nejvyššího soudu spornou otázku plenárnímu senátu,
jenž ji rozřešil, jak shora uvedeno.
Důvody:

Právni otázka, o niž tu jde, není upravena zákonem. Dlužno se proto
poohlédnouti po předpisech obdo.bný.ch (§ 7. obč. zák) a}u ':' .úvahu
přichází jednak předpis §u 862 obc. zak. o nabldce a ]eJlm pnJetr, Jednak
předpis §u 865 obč. zák., p~k~d i~dná ?uzavř~ní smlouvy, ukl~daj!Cí
nesvéprávnému závazek. M111e11l, Oprra]lC1 se o predp1s §u 862 ohc. zak.
tvrdí, že dokud smlouva nebyla příslušnými činiteli schválena, nab[dka
nebyla přijata, že tu na straně nabídku přijímající vystupuje vlastně
více osob (nesvéprávný, jeho zástupce, po případě i soud) a že teprve
projevem všech těchto činitelů jest smlouva hotova, a vyvozuje z toho,
že odpadnc-li nabytím svéprávnosti spolupůsobení zástupce (soudu),
musí svéprávnosti nabyvší, ježto nabídka dosud nebyla přijata, dáti na
jevo ve lhůtě §u 862 obč. zák., že ve smlouvě setrvává. Názoru tomu
nelze přisvědčiti. Náležitosti platné smlouvy, není-li jedna ze smluvních
stran svéprávnou, upraveny jsou zvláštním ustanovením §u 865 obč.
zák. Zákon tu rozeznává, je-li strana úplně nezpůsobilá k právn[m či
nům (§ 865 první věta) nebo je-li pouze ve své svéprávnosti obmezena
(§ 865 druhá věta). Přijme-li osoba docela nezpůsobilá k právním či
nům přípověď jí učiněnou nebo při poví-li sama něco, nevzniká smlouva
vůbec, takové ujednání jest absolutně neplatné. Stranu ve své svéprávnosti omezenou chce sice zákon chrániti, by neujednávala smluv jí škarL
livých, nechce jí však prostým prohlášením jejích ujednání za neplatné
odcpříti výhody z takových právních jednání, jsou-li hospodářsky prospěšna, nebo jinak k jejímu dobru. Tohoto účelu dosahuje zákon tím, že
prohlašuje vzájemné smlouvy s takovou stranou jen za relativně neplatné, totiž za závazné pro stranu svéprávnou, kdežto závaznost pro
stranu nesvéprávnou činí závislou na schválení smlouvy zákonným zástupcem nebo ochrančím soudem. Zákon předpokládá, že strana nesvéprávná přijala nabídku ku vzájemné smlouvě, učiněnou jí stranou
svéprávnou (»jestliže však se sami z a v a z ují nebo něco při P oví d a jÍ«, »wenn sie aber eine damít verknUpfte Last ti her n ehm e n
oder selbst etwas ve r spr ech e n«). Pro přijetí nabídky stranou nesvéprávnou platí ovšem § 862 obč. zák. Nepřijme-li nabídku, jest svéprávná strana volna, přijme-li ji však, jest tato vázána, dokud zákonný
zástupce nebo soud se neprohlásil o schválení smlouvy. Podkladem
a důvodem závaznosti strany svéprávné jest tudíž smlouva se stranou
nesvéprávnou. Že i zákon pokládá ujednání stran již za smlouvu, pro
to svědčí jeho znění v §u 865 obč. zák. Pravíť se tam, že »s m I o u v a
taková jest zpravidla platna pouze tehdy, schválí-li ji .... zástupCe
nebo také soud (hangt die Otiltigkeit des V e r tra g es ... von der
EinwHligung des Vertreters oder zugleich des Oerichtes ab) «. Nelze

tedy
nikterak
vyvoditi
. ".
... 'b·
'.' zeI zákonao
. ' __že. byo tu .byla pouhá nabl'dl,a, je]lZ
pnjet;, y !a~l,se.o .~d vule vsecll clllItelu v uvahu přicházejících .
. Tez prevazna ca,st lIteratury (srovnej: Unger v Orilllhutově časo
pISe sv. 1. .str. 366 1:a81., l<rasnopolski str. 88, 89, l-lasen6hrl I. str. 396,
Trls~h Obcanske pravo str. 162, Mayr Občanské právo II. str. 46, Ehrenz.'~e1g str. 128 nás1.) stojí na témže stanovisku, totiž že smlouva vzniká
JJZ,

srovl1,alou vůlí ~trany svéprávné a strany nesvéprávné (ve své své-

p;'avnos,ll ~bmezene), že však platnost její zůstává nerozhodnuta, dokud
:ako;1l1Y zastupce nebo soud nerozhodne, má-li smlouva trvati čili nic
~rl1 ze.smlouvu jest pokládati za uzavřenou pod právní podmínkou'
ze se jl dostane potřebného schválení, takže smlouva stane se schvá~
lením právně účinnou j!ž od doby,. kdy byla ujednána (ex tunel. VyskytUle ?se sl~e v 1:~e1a:L1re ~srovne] Tlll v Oriinhutově časopise sv. 40,
str.. _17 nas1.), teznazol:, zet. zv. negotrum claudicans jest nicotné pro
ne~ostatek ZPUS?b11~st1 ledne strany se zavázati a že projev strany svépravne, kt~)f~l11 dava souhlas ke smlouvě, lze pokládati jen za nabídku
h smlouve, ze smlo~va v~nikne teprve schválením se strany zákonného
zastufce, ll~bo po;uc~n~keho soudu, a tudíž teprve od této doby (ex
llunc! ~ta;a se pravne uČ1llnou. Leč tento názor přehlfží, že zákon před
pokl:da; ze.st;ana svépráv~á dO,hodla se na smlouvč se stranou částečně
k 'p'1~V111~' crnum nezpus~br1ou, ze tato přijala nabídku strany svéprávné,
a ze, Čll1,l r~lkohv. v z ,n lk, nýbrž p I a t n o s t smlouvy závíslým na
schvalelll zakonlly.m zastupcem nebo poručenským soudem.
Pak-h tu ale, jak dovoděno, není více pouhé nabídky, nelze použíti
::~tano.~el11 §u. 8~2 .obč. zák., a nelze obmezovati stranu svéprávnosti
llabYVSI, na~ 111 Z yresla moc, rozhodovati o tom, má-li smlouva, již u'ednal a v dob; s~e Jlesvéprávnosti, býti platnou čili nic, by v krátké lhůtě
§ u 862 oboc; zak. dala ~a jevo, že ve smlouvě setrvává. Jde nyní o to
do. kdy l~uze ta~, UČll11tl. Ze zákona nelze níkterak vyvoditi, že b své~
pr,avnos~l na?yvsl byl bez dalšího vázán nějakou lhůtou. Dlužn/proto
mltr v. zasa~e za t~, že, může sn;louvu schváliti bez časového obmezení.
Je~t s:ce p,avd.a, ze tnn ,:z111~a stav právní nejistoty, leč strana svép:avna m.a ;TIo,znost, by pnmela stranu svéprávnosti nabyvší ku včas
?e.mu ~YJadrel11se. A tu dlužno vycházeti z ustanovení §u 865 obč zák
je: ma ,na z~~.te~i zájem osoby neplnocenné svéprávnému smlu~ník~:
Jez nema patncneho hospodátského rozhledu a lehko by mohla utrpěti
U]n;U na rnaJetk? .Prot? dává jí k ruce zástupce a soud, již mají o to
db,:tr, by o~ chra~e?ce s~odu odvrátili. A což když tito ochranní činitelé,
an:z by byh do vecl, zasahh, odpadnou tím, že nesvéprávný nabude svépra~nos,tl. Pak stá~a. se ~n ~ástupcem svých dosavadních ochránců, sám
mUSl mltr na p~metr sve zaJm~ a jest mu proto zkoumati, zda tehdy
sn;louvu ?e?zav~el sn~d. z mladIcké nerozvážnosti či duševní zaostalosti.
T.'m nabyva ovsem V.UČl druhé straně jakéhosi přednostního postavení
zakonna ochranaza111klá nabytím svéprávnosti zanechává tu ještě s o:
odlesk~ avšak druhá strana má prostředky, by rozhodnutí jeho uspiš~~
a uč~n~la tak konec právní nejistotě. Postavení osoby svéprávnosti nabYVŠ.l test tak" obdobné postavení zástupce a soudu za její nesvéprávnos\!, ze se pnmo vnucuJe, použíti tu obdoby §u 865 obč. zák. poslední
Cn'11m rozhodnuti Vl,
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věty. Záko-n praví
přiměřenou lhůtu k

ovšem, že smluvník svéprávný může ž á dat i Zčl
prohlášení, ač i tu část literatury (srovnej Ehrenlweíg ll. str.' 129, pozn. 45) přizEává přímo je 111 li právo lhůtu stanoviti. Leč není závady, by smiuvník svéprávný určil svéprávnosti nabyvšímu přiměřenou' lhútu sám. Neníť jednak toho, na kom by mohl
o určení žádati, soud nepřicházÍ již v úvahu, a svéprávnosti nabyvší
vystupuje nad á I e jako rovnocenný činitel a nelze s žádného hlediska
odůvodniti, proč by svéprávný neměl určiti nyní lhůtu přímo je m u.
Pokud jde o při Ol ě ř e n o s t lhllty, stihá ovšem risiko, že lhťlta
nebude uznáu2 přiměřenou, smluvníka lhůtu poskytujícího, než toto nebezpečí stihá strany i v případech yných, na př. v §u 918 obč. zák.
čl. 356 obch. zák. Rozumí se samo sebou, že tu není povinnosti, nýbrž
jen oprávnění dáti lhůtu k vyjádření a že strana dá lhůtu jen, když jí
na tom záleží, by byla odstraněna. nejístota, zda smlouva platí, čili nic.
Že strana svéprávnosti nabyvší může dáti na jevo své setrvání ve
smlouvě i činem konkludentním, netřeba vzhledem k §u 863 obč. zák.
blíže o.důvodňovati.
čís.

3481.

Výmllz odštěpného závodu nelze povoliti, dokud není doloženo, že
jeho byla na dObro zastavena. Jde-li o linnu cizozemskou,
dlužno předložiti i svolení berní správy k výmazu.

činnQSt

.(Rozh. te dne 12. února )924, Rl 67/24.)
Opověď firmy, by vymazán byl:- rejs:říku její odš.tépný z~v.o~
v Praz~, rej s tří k o v Ý s o II d ftrme vrahl, by Jl v: lh;tte 3 meS!~u
znovu předložila, připojivši doklad o tom, že provozovam zlvnos!! v zavodě. v Praze ohlášeno bylo jak živnostenskému reierátu hlavního města
P·rahy. lak i berní správě I. v Praze a že tato výslovně ve výmaz svoluje. ReK II r sní s o u d usnesení potvrdil. D ů vod y: Stěžovatelka
navrhla výmaz odštěpného závodu v Praze,. kterýžto v~maz s ~ohledem
na čl. Ul. ČÍs. 8 nařízení .min. ze dne 10. prosmce 1901 ČIS. 40 vest. 1901
př.edpokládá, že' odštěpný závod zanikl, totiž že činnost svou zastavil.
TaioskutéčrlOs!:J11usí však dle §u 22 min. nařízení ze dne 9. března 1863
čís. 27 ř. Lák. ópovídatelkou 'býti prokázána a právem proto žádá rejstříkový soud, by předložen byl doklad o tom, že provozování živnosti
v závodě.v Praze.. ohlášeno bylo u živnostenského úřadu i u berní správy.
Jak odůvodněn jést tento požadave~ rejstříkového so.udu, jest p:ctrn ?
i z vývodCr stížnosti firmy, dle nrchztm"a se proza!rm nevzdava sv,:
zdej.ší živnosti, ale je nucena spokOJItI se s pouhou eXposlturou, jakoz
i· ze sdělení obchodní a živnostenské komory v Praze ze dne 29. hstopadu 1923 , že odštěpný závod firmy jest dosud v Praze II. Jungman~
nova ulice ve svých místnostech, z nichž má soudní výpověď , že opatřIl
si náhradní místnosti na Václavském náměstí a že přestěhováním nenastane žádné omezení v provozování živností, z kterýchžto okolností
vzcházejí nyní pochybnosti, zda zanikl již odštěpný závod stěžovatelky,.

kterážto poc1lybnost odstraněna býti může jedině předložením dokladů
prvým soudern žádaných. Souhlasiti dlužno s prvým soudem i v tO\11, že
žádá, aby předložen byl doklad o tom, že berní správa ve výmaz odštěp
ného závodu svoluje, neboť jde o od.štěpnY závod cizozemské společ
nosti a ten má pro tuzemsko nepochybně týž význam, jako zrušení společnosti,. a právem proto, v zájmu státní správy požaduje rejstříkový
soud výkaz souhlasu berní správy k výmazu filiálky, o niž jde.
N e j v y Š š í s o· II ci nevyhověl dovolacímu rekursu.
DL' vod y:
Opovědí ze dne 23. srpna 1923 domáhá se stěžovatelka výmazu
svého odštěpného závodu v Praze. Nutným předpokladem tohoto výmazu jest, jak již rekursní soud správně uvádí, by odštěpný závod čin
nost svou zastavil, t. j. aby zanikl. Toto vzdání se provozu musí býti
konečné. Již z vývodů dovolací stížnosti jest zřejmo, že stěžovatelka
neobmýšlí činnost svou v místě odštěpného závodu úplně zastaviti, tře
baže hod 1 a I a se omeziti jen na pouhou exposituru. Jakého rozsahu
má býti další její činnost, stěžovatelka neuvádí a nedá se na ni spolehlivě souditi ani z pouhé skutečnosti, že následkern nejistých poměrů
odešlo ze závodu více úředníků. Směrodatným pro povolení výmazu
nlůže tedy býti jen odhlášení živnosti v závodě Pražském u živnostenského úřadu a u berní správy. Právem proto rekursuí soud seznal, že
třeba předložiti doklady, že odhlášení se stalo. Co se týče nutnosti před
ložení dokladu o svolení berní správy ve výmaz odštěpného závodu,
stačí poukázati ku správným vývodům napadeného usnesení. Rozhodnutí soudu rekursního v těchto směrech není ani v patrném rozporu Se
zákonem nebo se spisy, ani zmatečné a není proto dovolací rekurs
v §u 16 cis. patentu ze dne 9. srpna 1854, čís. 208 ř. zák. odůvodněn
a neMlO hlo mu býti vyhověno.

Čís.

3482.

Zaopatřovací požitky bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém (zákon ze dne 18. března 1921, čís. 130 sb, z. a n.).
Do základu pro vyměřeni zaopatřovacích požitků jest započitati též
službu, kterou zaměstnanec ztrávi1 sice také na velkém pozemkovém
majetku, ale u jiného zaměstnavatele než toho, u něhož počala výplata
zaopatřovacích požitků.

(Rozh. ze dne 12. února 1924, R 1 86/24.)
Žalobu o placení zaopatřovacích požitků dle zákona čís. sb. 130/1921
pro C e s II í s o udp r v é s t o I i c e zamítl, o d vol a c í s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc prvému soudu, by vyčkaje pravomoci
jl znovu prOjednal a rozhodl. Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu.
13'
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Důvody:

Toho času jest řešiti jen otázku, zda do základu pro vyměření pensijních požitků podle zákona ze dne 18. března 1921 čís. 130 sb. z. a n.
jest započítati též službu, kterou zaměstnanec ztrávil sice také na velkém pozemkovém majetku, ale u jiného zaměstnavatele než toho, u ně
hož počala výplata zaopatřovacích požitků ve smyslu §u 1 písm. a)
a §u II (1) cit. zák. Otázku tu zodpověděl procesní soud záporně, odvolací soud kladně. Přisvčdčiti dlužno odvolacímu soudu. Důvodové
zprávy uvádějí, že oním zákonem má býti z a bez peč e n a existence
pensionovaných zaměstnanců na velkém pozemkovém majetku. Tohoto
zabezpečení chtěl zákonodárce docíliti tím, že bývalý zaměstnavatel,
k placení pense povinný, platiti má po pravidle celou, novým zákonem ustanovenou pensi, bez ohledu na to, jakou dobu pensista ztrávil
v jeho službách a jakou v cízích službách. Jen tímto způsobem bylo
možno zabezpečiti existenci pensionovaných zaměstnancl', neboť jinak
mohlo by dojíti k důsledku, že zaměstnanec, který sloužil na různých
velkostatcích, všude po dobu kratší než lOtiletou, celkem však přes
40 roků, nedostal by zvýšenL To by odporovalo základnímu účelu a
úmyslu zákona. Tento úmysl zákonodárcův jest zřejmým z těchto ustanovení: a) podle §u 1 vztahuje se zákon na bývalé zaměstnance na
vel k é m p o zem k o v é m ma jet k u, při čemž jest citován § 2
zákona záborového ze dne 16. dubna 1919, čís. 215 sb. z. a n. Zákon
nepraví tedy, že vztahuje se na bývalé zaměstnance u m a j i tel e
velkostatku, jenž pensi vyplácí nebo platiti jest povinen. Zákon, pokud
jde o věcnou stránku nároku, klade důraz jen na to, by služba byla
ztrávena na velkém pozemkovém majetku, při čemž jest nerozhodno,
zda ztrávena byla celá služba u jednoho zaměstnavatele, či u několika
zaměstnavatelů, b) podle §u 3 příslušejí zaměstnancům v §u I j m en o van Ý m, po 40ti1eté službě zaopatřovací požitky, uvedené v· při
pojené tabulce. Z toho jde, že tato 40tiletá služba mohla býti ztrávena
na kterémkoliv velkostatku nebo na kterýchkoliv velkostatcích, nehledě
k osobě majitele ani k tomu, zda ten který majitel jest k placení pense
povinen, že tedy služba na různých velkostatcích se sečítá, c) podle
§u 4 činí zaopatřovací požitky po lOti služebních letech 40% požitků
vyměřených pod I e §u 3,tedy podle tabulky, a zvyšují se dalšími slu~
žebním~ léty jak v zákoně jest uvedeno. I tu platí totéž, co uvedeno
ad b), totiž, oněch 10 let, byla-li ztrávena na různých velkostatcích
u rLlzných majitelů, se sčítá a to platí i o každém dalším služebním roku.
Zmíněný § 4 odvolává se na § 3 a ten zase na § 1 a všechny tvoří souvislý celek. Pak teprve přistupuje zákon k tomu, by určil o s o bu P ov in n é h o, a nařizuje v §u 11 (1), že požitky v to lJ1 t o zákoně uvedené, t. j. požitky uvedené v §§ 3 a 4 povinen jest platiti zaměstnavatel,
u něh o ž poč a I a v Ý p I a t a zaopatřovacích požitků, t. j. požitků
posavadních (případ §u 1 písm. b) v tomto sporu nepřichází v úvahu).
Zákon ukládá tedy povinnost platiti požitky tím t o z á k o n e m upravené - není-litu úchylek v §u 11 (2) ve znění zákona ze dne 13. čer
vence 1922 čís. 215 sb. z. a n. uvedených - poslednímu zaměstnavateli.

Tento zaměstnavatel jest tudíž povinen zaměstnanci po 40tHeté službě
na velkém pozemkovém majetku kdekoliv ztrávené platiti plnou pensi
zákonem upravenou. Nelze upříti, že jest v tom jakási tvrdost proti poslednímu zaměstnavateli, ale zákonodárce utvořil tu z důvodů sociální
slušnosti právo výjimečné. Jen k po měr n é m u plnění zvýšení pense
jest poslední zaměstnavatel podle §u II (2l povinen toliko tehdy a
potud, když a pokud zaměstnanec od dřívějších zaměstnavatelů něja
k5 ch zaopatřovacích požitků již po ž í v á, nebo proti některému
z nich nároku podle §u I písm. Q) zákona čís. 130/21 a podle nařízení
čís. 189/1921 k §u 1 pism. b) před působností zákona již na byl.
S tím vším srovnávají se také ustanovení prováděcího nařízení ze dne
13. května 1921, čís. 189 sb. z. a n., z nichž zejména uvésti jest článek !.
k §u 1 (4) a) a předposlední odstavec, pak k §u 3, k §u 4, k §u 10 (3)
zvlášť výrazně poslední věta odst. (3) a k §u II (2) a (3). Ježto tedy
odvolací soud posoudil věc po stránce právní v podstatě správně (aniž
bylo by třeba zabý'vati se otázkou, zdali a pokud poslední zaměstna
vatel může se hojiti na předcházejících zaměstnavatelích), a ježto řízení
v první stolicí v důsledku právniho názoru procesního soudu zůstalo
kusým, postupoval odvolací soud podle §u 496 čís. 3 (nikoliv čís. 2)
c. ř. s. správně.
c

čís.

3483.

Pokud lze převzíti břemena bez započtení na nejvyšší podání (§ 150

ex.

ř.).

(Rozll. ze dne 12. února 1924, R I 89/24.)

s o udp r v é s to I i c e neschváliltřeti odstavec dražebních podmínek, jenž stanovil, že vydražitel jest povinen. převziti služebnost požívání zajištěnou pro Pavlínu Ch-ovou se započtením na nejvyšší podání, l' e k u r sní s o u d ono ustanovení dražebních podmínek schválil. D ů vod y: Ze znění §u 150. ex. ř. jasně vychází, že předpis ten jest
rázu dispositivního, neboť připouští odchylky od. zákonného předpisu,
souhlasí-li oprávněný, avšak soud rekursní neshledává, že odstavec třetí
dražebních podmínek odchyluje se od zákonného předpisu, jemuž dostalo se vysvětlení posudkem ministerstva spravedlnosti ve věstníku
z roku 1902 str. 155. Podle toho jest bráti zřetel na poškození věřitelů,
které by z toho kterého převzetí břemene zástavním věřitelům vzešlo
a jest. poškození při převzetí bez započtení na nejvyšší podání jen tehdy
vylouceno, když .bř~n:eno předchází vše m právům zástavním a tedy
tak p~o ~~k mUSl bylt. vzat v prvé řadě na ně zřetel. Jinak jest převzetí
ta kove pnpustno, nem-1I to podle povahy případu na újmu předcháze
lícím věřitelům, kteří převzetím bez započtení nesmí býti poškozeni.
Služ.ebno~ti, o n~ž jde,. předchází p~hledá~ka spořitelny v P. a, poně
vadz nen! ..vylou~e~lo, z~ by byla prevzehm služebnosti bez započtení
11~ nelvy~sl, pod~ll! do;cena, a podle toho, co bylo řečcno, služebnost
vsem pravum zastavmm nepředchází, jcst míti za to že služebnost
Jest převzíti se započtením na nejvyšší podání. Dražebl;í podmínky od-
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povídají tedy po názoru soudu rekursního předpisu zákona, stížnost jes'
odúvodněna a bylo jí vyhověno.
N e i v y š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Dlivoc\y:
Jak rozuměti jest
započtení na nejvyšší

ustanovení §u 150 ex. ř. O převzetí břemen bez
podání, vyložil bývalý c. k. nejvyšší soudní dvůr
ve svém posudku ze cine 13., pokud se tkne ze dne 16. května 1902,
Pres. 272/1, uveřejněném ve věstník4 ministerstva práv z roku 1902
na slr. 155 a ! 56 a Nejvyšší soud se k stanovisku i důvodům tohoto
posudku, jež přijaty byly naukou i praxí, přidává. Podle toho a protože
právo požívání Pavly Ch-ové nevázne na nemovitosti na prvním místě,
nýbrž předcházejí mu zástavní práva jinj'ch věřitelli a není jisto, zdali
by převzetím požívacího práva Pavly Ch-ové bez započtení na nejvyšší
podání nebyli předcházející věřitelé poškozeni, správně rekursní soud
schválil dražební podmínky, ustanovující, že Ono požívací právo pře
vzato bude se započtením na nejvyšší podání, třeba že oprávněná s tímto
ustanovením dražebních podmínek nesouhlasí a její pož,vcjící právo jest
v pořadí před zástavními právy vymáhajících věřitelů.
čís.

by ti vhoclným; prohlášeními do soudního protokolu, jež nepotřebují součinnosti advokáta. Múže tedy strana a dle §§ 26, 33, 34, 39 c. ř. s. tájisté za ni i její zmocněnec neadvokát v tomto případě poclati odvolání
clo soudního protokolu. Že by tak musila učinítí strana sama, nikde
v zákoně není stanoveno a nepraví to ani § 465 odstavec druhý a nevadí
tomu ani odstavec třetí tohoto §u c. ř. S., jenž mluví sice o »-straně«,
""sak pouze v tOirj: smyslu, jako i na ]1n)lch místech (na př. §§ 131, 176
<1 sl., 375 s1., 432 c. ř. s.») totiž k označení strany rozepře, za niž ovšem
dle uvedených již všeobecných zásad může jednati její zmocněnec
advokát a v mezích zákonem stanovených i neadvokát a tedy i notář.
čís.

3485.

Nárok kupite1ův na plnění jest nárokem prvotním a muze kupitel
místě něho uplatniti dle své volby kterékoliv z podružných práv
čl. 355 obch. zák., avšak jen potud, pokud není z okolností zřejmo, že
se již rozhodl pro plněni a žádného z obou ostatních práv zvoliti rtechce. Tak jest tomu, podal-Ii (rozšiřil-Ii) žalobu na plněni, třebas po
na

t-é od žaloby upustil.

3484.

V místech, kde nejsou nejméně dva advokáti, muze
neadvokát (tedy i notář) podati odvoláni do protokolu.

TotO usíanov.:ni ebsnl1uje úlevu pro strany v místech, v nichž nesídlí
dva advokáti, v tom smčru, ze odvolací spisy mohou nahrazeny

nejméně

zmocněnec

(Rozh. ze dne 12. února 1924, R I 91/24.)

o d vol a c í

s o u d (krajský soud vP.) odmítl odvolání. O úvod y: Za odvolatele podal u okresního soudu jeho zástupce JUDr.
Felix P., notář, bez přítomností odvolatele do protokolu odvolání. Odvolací soud uznal toto odvolání nepřípustným, poněvadž odvolací spis
nevyhovuje náležitostem §u 465 c, ř. s.; byl totiž protokolárně sepsán
s notářem jako plnomocníkem strany, tedy nikoliv se stranou samou.
Že odvolatel ve sporu požívá práva chudých, nenlůže nikterak odůvod
niti přípustnost tohoto s notářem protokolárně sepsaného odvolání, neboť jednak § 465 c. ř. s. pro strany, požívající práva chudých, neustanovuje výjímek, jednak, když již odvolatel sám nechtěl do protokolu
podati odvolání osobně, měl ve sn~yslu §u 66 c. ř. s. možnost, aby mu
advokátní komorou byl ustanoven advokát za účelem sepsání odvolání.
Vzhledem k tomu odvolací soud -- nepouštěje se do věci - musel toto
dle §§ 471 čís. 2, 467 čís. 5 c. ř. s. nepřípustné odvolání podle §u 473
c. ř. s. v neveřejném sezení odmítnouti.
N e j v y Š š í' s o u d zrušil usnesení odvolacího soudu a uložil mu,
by o odvolání znOvu rozhodl.
Důvody:

V souhlasu s ustanovením §§ 27 a 463 odstavec druhý c. ř. s. je
v§u 467 čís. 5 c. ř. s. nařízeno, by odvolací návrh byl podepsán advokátem, pokud není protokolován ve smyslu §u 465 odstavec druhý c. ř. s.

(Rozh. ze dne 12. února 1924, Rv I 921/23.)
žalobou ze dne 24. března 1920 CgIl 120/20 domáhala se kupítelka
na prodatelce dodání 22.100 kg papírových výrobků proti zaplacení
kupní ceny 11 L950 Kč; podáním ze dne 15. září 1920 Cg II 120/20-2
žádala o ustanovení nového prvého roku, při čemž pokoušela se o změnu
předmětu sporu, žádajíc) aby žalovaná na novém právním základě, totiž

podle narovnání ze dne 9. dubna 1920 byla uznána povinnou dodati
26.650 kg papírových výrobků proti zaplacení 182.275 Kč. Pří ústním
jednání dne 13. dubna 1921 Cg II 120/20-7 prohlásila žalobkyně, že
s výhradou dalšího uplatňování svých nárokli netrvá na rozšířeníža
loby z posléz řečeného podání a dle protokolu o ústním jednání ze dne
24. ledna 1922 č. j. Cg II 120/.20-9 upustila žalobkyně od této žaloby
a nároku žalobního z důvodu v žalobě uvedeného se vzdala. Žalobou
Cg ll! 21/22, po té podanou, domáhala se žalobkyně pro nedodání 'zboží
náhrady škody a ušlého zisku 165.110 Kč. Pro c e sní s o udp rv é
s tol i c e žalobě vyhověl, o d vol a c í s o u d ji zamítl. D li vod y:
Při smlouvách, spadajících pod ustanovení čl. 354 a 355 obch. zák.' jest
prvotním právem kupujícího, žádati dodání, a právem prodatele právo
na dodání a zaplacení. Má-li sejítí z tohoto základního, pravidelného
plnění a dojíti na riěkterou z obou možností článků 355 a 356 obch. zák.,
jest nutno, aby, jako v tomto případě, kupující tuto volbu pro dateli
oznámil a při t0111 mu poskytl přiměřenou lhůtu ku dodatnému plnění.
I kdyby tedy nepokládalo se za to, že jíž podáním ze dne 15. září 1920
žalobkyně volbu na dodání dle čl. 356 obch. zák. vykonala a že tedy
již z toho důvodu žalobní nárok není odůvodněn, nesdílí soud odvolací

zoo
:láz~ru prvého soudu) že nebylo třeba, by žalobkyně dala žalovél11é firn,ě

Je~te dodatnou l~ůtu k plně:'í ~řcd podáním nynější žaloby, neboť, jak
Jl,z shora podotceno, pouha ruznost názorů stran nemohla žalobkvni
teto zákonné povinnosti zbaviti. Žalobkyně ani důvodll netvrdila, tim
méně prokázala, pr~č dání ~odatné Ihlrty bylo nepřípustno, a ani z povahy, obchod~ sameh? nepnp~s:nost taková na jevo nejde, žalobkyně
nema tedy n,a:~ku mlsto spInem na nahradu škody pro nesplněni.
N e J v y s S I S o u d nevyhověl dovolánÍ.

~ -N~ základe vyl:íáš~y ministerstva Národní Obrany, uveřejněné v jeho
vestmku ze dne h. brezna 1919 pod čís. 374 žádal žalobce (českoslo
venský důs5ojník~ za převoz jeho věcí ze S~rajeva do Prahy. žádosti
?ylo, vyh~ve~o: prevoz proveden a, když při dojití do Prahy se zjistilo,
:;e nektere vecl za~o~?ovy chybí, domáhal se žalobce na eráru náhrad y
skody., O b ~ ~ I Z S I S o u d y žalobu zamítly, Ne j v y Š š í s o u čl
uznal zalobm narok co do dtlvodu po právu.
Důvody:

Dllvody:
Dovolací soud sdílí právní názor soudu druhé stolice, že žalobkvně
pOdání,? ze dn~ 15, zá,ří 1920 ve sp?r~ eg II 120/20-2, kterým, trvajíc
na povmnosÍl zalovane fIrmy k pInem, domáhala se dodání zboží dle
smíru ze dne 9, dubna 1920, vykonala právo volby dle čL 355 a 356
obch, zák., na niž jest vázána, takže nemůže již žádati náhradu škody
pro neplnění. Nárok kupitelův na plnění vyvírá ovšem bezprostředně
ze smlouvy.a může kupitel na místě tohoto prvotního práva při prodatelově prodlení uplatniti dle své volby kterékoli z podružných práv čL
355 obch. zák" tedy i nárok na náhradu škody pro nesplncní, avšak
Jen potud, pokud z okolností není zřejmo, že se již rozhodl jen pro
plnění a žádné z obou ostatních práv zvoliti nechce. Toto své rozhodnutí dala žalobkyně patrně na jevo tím, že, zahájivši žalobou ze dne 24,
března 1920 Č, j, eg II 120/20-1 spor o dodání zboží z původní smlouvy,
rozšířila podáním ze dne 15, září 19\20 č. j, Cg II 120/20-2 žádost žalobní i na plnění ze smlru ze dne 9, dubna 1920, Tím byla volba definitivně vykonána a nestala se bezúčínnou proto, že žalobkyně při ústním
jednání dne 13. dubna 1921 (eg II 120/22-7) prohlásila, že s výhradou
dalšího uplatňování svých nároků netrvá na rozšíření žaloby a že při
ústnim jednání dne 24. ledna 1922 (Cg II 120/20-9) od žaloby upustila a žalobního nároku z důvodu, v žalobě uvedeného, se vzdala. Netřeba se tudíž obírati otázkou, zda žalobkyně před podáním žaloby,
o níž se jedná (eg ll! 21/22), byla povinna, by žalované dala dodateč- .
DOU lhůtu k plnění, ježto nárok na náhradu škody pro nesplnění již Vlrbec uplatňován býti nemůže.
čís.

3486.

Pokud ručí erár za škodu, převzav důstojníkovy věci ku přestěho
vání do tuzemska.
Smysl §u 960 obč. zák. jest ten, že, uloži-Ii se tomu, kdo přejímá
cizí věc v opatrováni, i jednáni jiné, týkající se svěřené věci, pokládá
se přejímatel co do toboto dalšího jednání za zmocněnce. V takovém pří,
padě jde o smlouvu smíšenou, pro niž platí jak předpisy O schování,
tak i předpisy o zmocněni.
(Rozh, ze dne 12. února 1924, Rv I 1306/23.)

Odvolací soud správně vyložil, že vyhláškou ministerstva Národní
Obrany, uveřejněnou ve věstníku tohoto ministerstva z roku 1919 pod
~ís. ,374, ve sp~jení s přihláškou žalobce a tím, že věci žalobce, přihlá
sene k doprave, byly odevzdány přidělenci místní stěhovací komise
v ..Sarajevě, 34, oddělení ministerstva Národní Obrany, a tato komise
pnpla věci k dopravě, došlo mezi stranami k soukromoprávní smlouvě
k!.e:o,u ininistel'stvo Národní Obrany za erár vzalo na sebe závazek, opa~
tntl zalobcl bezplatně dopravu věcí ze Sarajeva do území republiky Če
skoslovenské. Lze souhlasiti s odvolacím soudem i potud, že dlužno pos~zovatr tuto smlouvu jako smlouvu mandátní dle §§ 1002 a násl. obč,
zak.; nelze se však přidati k dalšímu názoru odvolacího soudu, že na
tento ~řípad nelze použiti předpisů o smlouvě schovací, protože prý ton:u bral1l, ustan?~ení §u 960 obč. zák. Toto ustanovení má pouze ten
vyznam, ze, ulozl-1r se tomu, kdo přejímá cizí věc v opatrování spolu
jednání jiné, týkající se svěřené věci, pokládá se přejímatel co do t oh o t o d a I š í hoj e d n á n í za zmocněnce. V takovém případě jest
tu ~edy smlouva smíšená, pro kterou platí jak předpisy o schování, tak
I pre~F':Y o zmocnění.,Y pří~~dě, o, nějž ve sporu jde, byl žalovaný erár
manaatarem, pokud pnJal pnkaz zalobce k dopravě, a zároveň scho:'a,telem věcí žal?bce, pokud je vzal v opatrování. Tomu nasvědčuje zjistena okolnost, ze oso,by, doprovázející repatriační transport, byly ustanoveny k t~mu, by mely dozor nad dopravovanými věcmi. Smluvní po~Illnostr eraru bylo tedy Jak obstarání dopravy věcí, tak i opatrování
]lch za do~ravy. Lze důvodně tvrditi, že žalobce měl stejný zájem na
tom, by erar splml smluvní povinnost v tom i v o TI o m směru neboť
kdyby nebyl, důvěřuje plně opatřením' státu, spoléhal na to že s;átbud~
náležitě opatrovati věci, byl by asi, jako jiní stěhovalci, sp'olu konal ce~tu a s,ám dohl!žel na své věci, po připadě i řádně je pojistil proti 1'0skozem a ztrate, Jako schovatel a jako mandatář mčí stát za veškerou
zaviněno~ škodu, i za tu, která vznikla pouhým nedopatřením (§§ 964,
1012 obc. zak.), a Jest dle §u 1313 a) obč. zák. též práv ze zaviněni
osob, jichž použil k plnění. Podle §u 1298 obč. zák. nebylo na žalobci,
by dokazoval zavinění žalovaného eráru, nýbrž tomuto náležel důkaz,
že beze své viny nebyl s to, splniti smluvní závazek a vrátiti žalobci
věci, převzaté od něho v opatrování a k dopravě. Důkaz, o nějž se žalovaný erár v té příčině pokusil, nelze pokládati za zdařený, a v tom
směru se dovolací soud odchyluje od názoru soudu odvolacího. žalovaný erár byl by prost povinnosti k náhradě škody, kdyby byl prokázal,
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že ztrátu věcí dlužno přičítati neodvratné náhodě nebo zavinění osob
tře5í~h, z~ ně~neruŠí. Tak?v'ito d"kaz byl by podán býval, kdyby bylo

zJlsteno, ze pn cel11l prohlidce v Bosenském Brodě, konané v noci a za

nepohody, při které byla všechna zavazadla zotvírána a čast věcí zabavena, něc~ z věcí žalo~b:~ se ztratilo, neboť za vylíčených poměrů neb~l.by am I11,noh~m v,etsl yo~e.t doprovázejících a dohlédacích orgánů
Sl,::11 k odvraceni ztraty, Zpsten vsak opak, totiž že na zakročení poruclka oRudolt~ J-a byly v,:škeré věci zase vráceny a naloženy zpčt do
vagonu:. zepnena I bedna :alobc,:, při jejímž nakládání 1- sám pomáhal
a do mz byly vyndane vecI ulozeny, Dále jest též zjištěno, že velká
be5ina žalobce ,byla ještě v Z~hřebě ve vagoně, Ztráta nastala tedy
v case mezI o ci) ezdem ze Zahrebu a dobou, kdy byly věci stěhovalců
po vyložení vagonů na Masarykově nádraží v Praze odevzdány speditérovi k rozvážení,

neboť

speditér

nepřevzal věcí,

o které jde. Že však

čase nastala ztráta pro neodvra tnou náhodu nebo jednání osob
třetích, za něž žalovaný erár neručÍ, dokázáno 11 e 11 í, opaku zdají, se
spíše nasvědčovati zjištěné skutečnosti, že v Záhřebě byl vagon, v němž
byly včci žalobce, uzamčen na zámky; poručík Jan K vzal klíče od nich
k sobě; za jízdy byl vagon otevřen jen jednou a to na hranici jugoslavsko-rakouské při celní prohlídce, při níž poručík K sám otevřel vagon
a když celníci do něho nahlédli, ihned zase jej zavřel, a celníci dali naň
plombu; při vjezdu do Československé republiky vagon nebyl již otevřen a poukázán byl k celní prohlídce do Prahy; a v Praze poručík K

v tomto

odevzdal klíče od vagonu rotmistru F-ovi. Ze všeho toho lze spíše usuzovati, že ztráta nastala přecé jen nedostatečným· dozorem, ať jíf Íá,
dopravy nebo na nádraží v Praze v době, než vagony byly vyloženy,
Neprovedl-Ii však erár důkazu podle §u 1298 obč, zák" ručí žalobci za
škodu, která vzešla ztrátou věcí, a jest žalobní nárok důvodem po právu,
čís.

3487.

Třebas se při dobrovolném, před vydáním rozlukového zákona povoleném rozvodu manželství, jež bylo napotom rozloučeno, vzdala manželka veškerých nároků proti mužovi, jmenovitě též nároku na slušnou
výživu, může se za podmínek §u 19 rozl. zák. domáhati výživného.

(Rozh, ze dne 12, února 1924, l<v I 1518/23,)
Žalobu rozloučené manželky na manžela o placení výživného o b a

niž š í s o u d y zamítly, N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou
nižších soudů a vrátil věc soudu prvé stolice, by ji znovu projednal a
rozhodl,
Důvody:

Názoru nižších soudů, že žalobkyně není oDľávněna domáhati se na
, b
l protože
' smírem ,ze dne 8. listosvem
ýva ém manželovi výživného,
padu 1909 za příčinou dobrovolného rozvodu ujednaným, se za odbytné
900 K vzdala veškerých svých nárokú proti mužovi a zejména též ná-

I

I

I
I
1,
J

~?l~u na slušnou v~živu podle §u 91 obč. zAk., dalo by se snad přisvěd
Citl, kdyby bylo zustalo při rozvodu, Tomu však tak není neboť usnesením Ze dne 8, března 1923 bylo manželství stran rozlouČeno, Tu však
stanoví § 19 odstavec druhý záko;1a ze dne 22, května 1919, čís, 320

sb. z. a

11.,

že,

ač

ujednání stran

při

rozvodu

zůstávají

i po vyslovené

rozluce v platnosti, pokud se jinak strany nedohodly, přece z důležitých
důvodú múže kter}'koli ,z rozloučených ínanželů žádati za nové spořá
dání majetkových poměrů pořadem práva, Podle tohoto ustanovení nelze tedy prostě z důvodu shora uvedeného vzdání se odepříti žalobkyni
právo, o výživné žalovati, a nižší soudy', jsouce jiného názoru,

věc

po

stránce právní správně neposoudily (§ 503 čís, 4 c, ř, s,), Sejde podle
řečeného na tom, zda jsou zde takové dúležité dúvody, pro které je žalobkyně dle onoho zákona oprávněna, domáhati se nové úpravy majetkových poměrú a tím i výživného, žalobkyně v tom směru uvedla, že
žalovaný nabyl značného majetku, ona pak že je churavá a k výdělku
a tudíž k opatření si výživy méně zpúsobilá, Tyto okolnosti mohly by
po případě býti takovými dúležitými důvody, které by žalobkyni k žádosti o nové uspořádání majetkových poměrel mohly opravňovati. Nižší
soudy se však touto otázkou při svém právním nazírání na věc nezab)'Valy a dotyčných okolností nezjistily, Trpí proto řízení nižších soudů
vytýkanou neúplností řízení (§ 503 čís, 2 c, ř, s,).
čís.

3488.

nároku dle §u 1042 obě. zák. jest oprávněn i ten, kdo
za druhého náklad pro s.ebe.
Nárok manželky proti manželi na placení výživného, které jí tento
zcela nebo z části bezprávně odplrá, není o sobě vyloučen tím, že sdi1l
.s manželem nadále manželské společenství.
K

uplatňováni

učinil

(Rozh, ze dne 12, února 1924, Rv I 1627/23,)
,žalo.bu ':lal1žel~y, sdílejícl s manželem společnou dOl1l'ácnost, o place,l1! ,vyzlvneho poc,ll1a]lc L kvě!"em 192:, o b ~ niž š í s o u d y zamltl~, odvolacl soud z techto duvodu: Je sice správné; že
mal;zel Je, .'povrnen, po~kyt?vati manželce své dle stavu svého jmění
slusno~ vyzlvu (§ 91 obc, zak,), ale žalobkyně sama uvedla, že žije
s m,anzel~~l ve sp'ol,:čné domác~o,sti, M~že tedy požadovati výživu jen
~,,~I~tura~llch, k JIch. poskytovanr Jedme Je povinen manžel manželce,
zlJlel s nIm ve společné domácnosti, nemůže se však domáhati na něm
placení výživného v penězích, Nárok takový mohl by příslušeti jí jen
tehd~, ~dY,by byla nucena žíti od manžela odloučeně, ať již proto, že
choval1l!11 Jeho byla k tomu oprávněna, anebo že manželství její s ním
bylo, soudné z jeho viny rozvedeno (§§ 107 obč, zák a § 382 čís, 8
ex, r.), Tomu ale zde tak není. Pokud domáhá se žalobkyně na žalova~él11, vý!ivného z.a dobu před podáním žaloby, nemá nároku na výzlvne vubec, ponevadž by mohlo býti požadováno jen osobou třetí dle
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ustanovení §u 1042 obč. zitk., kdyby náklad touto třetí osobou byl za
ža1ovaného na ni vynaložen.
N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižšícÍl soudů a odkázal
věc zpět na soud prvé stolice, by ji znovu projednal a rozhodl.
D

ů

vo d y:

Dovolání napadá rozsuoek dovolacími důvody §u 503 čís. 2-4
c. ř. s. a to nejen v té částí, pokud žaloba byla zamitnuta co do výživného z doby před podáním žaloby, nýbrž i co do výživného, jež se požaduje teprve ode dne podání žaloby. Pokud jde o výživné z doby před
podáním žaloby, jest zamítnutí žaloby v napadeném rozsudku odůvod
něno tím, že se i o toto výživné žaluje z právního důvodu §u 91 obč.
zák., kdežto by tento nárok, ježto nejde již o výživné ve vlastním toho
slova smyslu, uplatňován býti mohl jen osobou třeti s hlediska §u 1042
obč. zák. Názoru tomu nelze přisvědčiti, neboť z přednesu žalobkyně
v řízení v prvé stolici lze aspoň co do smyslu jasně poznati, že částky
»výživného« před podáním žaloby žádají se jako náhrada toho, co žalobkyně za žalovaného, k tomu dle zákona povinného na manželskou
domácnost vynaložila, a nelze ze zákona vyvoditi, že k nároku dle
§u 1042 obč. zák. jest oprávněna jedině osoba třetí, nikoli však osoba,
která rovněž za druhého učiní tentýž náklad, třebas i zároveň na prospěch svůj, neboť, je-li tento druhý ze zákona povinen, jí tento prospěch zjednati,iest důsledně i povinen, jí nahraditi též náklad, který
ona za tímto účelem za něho učinila, je-li zároveň prokázáno, že tak
učinila v úmyslu, k náhradě ho zavazujícím. Dovolání jest též odůvod
něno, pokud napadá rozsudek co do druhé části žalobniho nároku, l~
kající se výživného ode dne podání žaloby, neboť nelze souhlasIli s na~
zorem nižších soudů, že manželka nemá práva domáhati se n~ manžeh
výživy, kterou jí tento zcela neb? z č~sti bezpr:,ávně ?dpí:-á, jed~ně pro~o,
že zůstává s ním nadále v manzelskem spolecenstvl, jezto pry manzel
povinen jest poskytovati tuto výživu je!JOm il~ n~tura. Výklad tento ne:
lze ze zákona vyvoditi a vedl by nutne k pravDl nesrovnalostI, vlastne
již k bezpráví, když by nárok ten, přizn~vaný manželce, k~erá, ,arciť z,e
spravedlivého důvodu, manželskou domacnost opustrla, mel by tI odplrán manželce, která by měla stejně spravedlivý důvod k opuštění domácnosti, v ni ale přesto setrvá, mnohdy z nejšlechetnějších pohnutek
a třeba i se sebezapřením, na př. proto, by v ní dále plnila své an želské a mateřské povinnosti. Zákon nepraví, že manžel jest povmen
poskytovati výživu jenom in natura, ovšem, poskytuje-li ji v této podobě způsobem náležitým, plní tím svůj závazek a manželka nemohla
by, nebylo-li by pro to zvláštních důležitých důvodů, domáhati se na
manželi, by místo naturální výživy poskytoval ji vý~ivné. na peněz}ch.
Naturální výživa jest myšlena hlavně z povahy manzelskeho spolecenství, ktelé jako každé společenství předpokládá především shodu stran
na ně odkázaných; neplní-li však manžel této výživy in natura vůbec
anebo plnou měrou, jak je k tomu povinen, m1ůže ovšem býti k tomu
poháněn pořadem práva a ježto hroma'\ný pojem výživy (§ 672 obč.

n:

1
1

I

zák.) zahr.PL!je v sobě zCela ruznotvárné požitky a potřeby, jež se nedají zúplna určiti ani sebe zevrubnějším výpočtem jednotlivých před
mětů potřeby, zejména, jedná-li se o doplnění nedostatečné výživy, jest
z toho zřejmo, že uplatřJOvání nároku toho in natura nebylo by již z dúvodu právní techniky možno pro tuto neurčitelnosl předmětu právního
nároku. To však nemůže míti za následek ztrátu právního nároku, nýbrž musí vésti k tomu, že to, co se nedá určiti a "právně postihovati ve
způsobě věcné (in natura), může dle obecného právního pravidla požadováno býti na penězích, jež jsou měřítkem i představitelem hodnot.
Ježto důsledkem tohoto nesprávného právního ná~or~ r:~b'yla věc. p;obrána ve skutkových okolnostech pro rozhodnutI dulezltych, zejlnena
co do hospodářské mohoucnosti žalovaného, výše slušné výživy manželské doplatku, o nějž se k doplnění výživy žaluje jakož i co do úmyslu, požadovati náhradu učiněného náklad~, bylo ro,zsudky .nižšíc~
stolic zrušiti a věc odkázati na soud první stohce k novemu prOlCdnal1I
a rozhodnutí.

a

čís.

3489.

Předpis §u 469 obč. zák. vztahuje se i na
dle. §u 12 vyr. řádu.

případ

zániku pohledávky

(Rozll. ze dne 12. února 1924, R II 40/24.)
Pohledávka' spořitelny města R byla dne 20. července 1922 s ob mezenim §u 38 III. dílčí novely k obč. zák. (ze dne 19. března 1916, čís.
69 ř. zák.) vtělena na ideální polovici nemovitosti Arnošta M-a v 1'0i'adl pohledávek obchodního velkonákupního družstva z rozsudku klajského soudu v N. ze dne 12, října 1921 ve výši 16.414 Kč 24 h a íirm)'
K a spol. z rozsudku okresního soudu v R ze dne29. září 1921 ve výši
3.122 Kč 75 h. Tyto pohledávky byly dne 5. listopadu 1921 exekučně
vtěleny na nemovitosti Arnošta M-a, o jehož jmění' bylo dne 5. prosince 1921· zahájeno řízení vyrovnací. Vyrovnací řízení bylo skončeno
usnesením ze dne 20. dubna 1922. Rozvrhuje výtěžek dražby za exekučně prodané nemovitosti Arnošta M-a a přikázal s o udp r v é s t ol i c e spořitelně města R. pohledávku její v pořadí obchodního velkonákupního družstva a firmy K. a spol. Odpor zástupce vymáhající veřitelky zamítl z důvodu, že dle §u 469 obč. zák. a novely k tomuto zákonu ze dne 19. března 1916, čís. 69 ř. zák. (§§ 33 a 38) může vlastník
hypoteky převésti dluh na jiného věřitele, pokud z pozemkové knihy
nebyl vymazán. Rek u r s i1 í s o u d přikázal částky, přikázané prvým
soudem spořitelně města R, vymáhající věřitelce, pro niž bylo vloženo
zástavní právo až za pohledávkou obchodního velkonákupního družstva
a firmy K. a spol. D ů vod y: Dle §u 12 (1) vyr. ř. zanikla zástavní
práva pro pohledávky obchodního velkonákupního družstva a firmy K.
a spol. zahájením vyrovnávacího řízení, totiž dnem 5. prosince 1921,
a nelze v takovém případě použíti §u 469 obč. zák. ve znění třetí dílčí
novely. § 469 obč. zák. obsahuje zvláštní ustanovení pro ten případ, že
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právo zástavní zanikne zaplacení!? dluhu. Je.~ ~ !OI~lto případ~ může
majitel nemovitosti na záklaclé kVItance n:b ]lne hstmy; z Id~re, uh~s~
nutí dluhu vysvitá, až do výmazu pohledavky pr~v~ zasta~111 p:'evest~
na pohledávku novou. Pro přír,ad §u 12 (1) vyr. r., Kde prav? zastavm
již zaniká zahájenim vyrov. r;zen:, mkohv. teprv," zapl~cemm,,, dlu~u:
zvláštní ustanovení §u 469 obc. zak. neplatI, ponevaclz pko Vy]lmecny
zákon nemůže býti rozšiřujícím způsobem vykládáno a mimo to odpo~
ruje duchu a účelu §u 12 (1) vyr. ř., dle něhož práva zástavlll, nabyta
exekucí během 60 dnů před zahájením vyrovnávacího ,ř!zení, ma!i býtI
považována tak, jako by jic~ vůb~c ne?ylo. Proto ~el:lUze se ~pontelna
města R. odvolávati na to, ze pravo zastavm pro JeJI pohledav~u bylo
vloženo v pořadí pohledávky obchodního velkonákupního druzstva a
firmy K. a spol.
N e j v y Š š í s o u cl obnovil usnesení prvého soudu.

Čívají

nároku na samočinný postup do přednějšího pořadí. Dle doslovu §u 469
zák. nelze rozeznávati, zda pohledávka zanikla zaplacením či jinvm
zpÍ!sobem. Mluví se tu všeobecně jen o zániku pohledávky a vedle kvitanCÍ uznávají se i jiné listiny, prokazující zánik. pohledávky, za způso
bilé, by na jejích základě bylo zástavní právo přeneseno na novou pohledávku. Účelem předpisu §u 12 vyr. ř., že zahájením vyrovnávacího
řízení zanikají exekuční práva zástavní, nabytá v poslednich šedesáti
dnech, jest stejnoměrné uspokojení všech věřitelů dlužníkových. účelu
tomu vyhovuje, užije-li dlužník uprázdněné hypotéky ku ziskání nového
úvěru; sesilení svého hospodářského stavu a tím nepřímo i ku splnění
závazků převzatých vyrovnáním, ale odporovalo by mu, kdyby zánik
exekučního zástavního práva přišel k dobru jen jednoho a sice pozděj
šího smluvního zástavního věřitele. Vůči tomuto věřiteli jest zánik před
cházejíCích exekučních zástavních práv dle §u 12 vyr. ř. čirou náhodou,
postup do jejich pořadí znamenal by pro něho nahodilé, ničím neodů
vodněné a proto nespravedlivé obohacení na újmu dlužníka i vyrovnávacích věřitelů, jimž by ubíral část jmění, z něhož mají býti dle vyrovnání zaplaceni.

obč.

o ů vod y:
Když dlužník Arnošt lVI. zřídil zástavní listinou ze cine [8. listopadu
1921 vymáhající věřitelce pro úvěr do 30.000 Kč na svých nemovitostech právo zástavní a toto zástavní právo by~o týž den vlože!]Q do
knihy pozemkové, vázla na nemovitostech, danych v zastavu, JIZ exekuční práva zástavní pro pohledávky obchodního velkonákupního družstva ve V. 16.414 Kč 24 h a firmy K. a spol. 3.122 Kč 75 h. Tím bylo
určeno knihovní pořadí nově zřízeného zástavního práva, takže dle
§u 469 obč. zák. záleželo pouze od vůle dlužníkovy, zda po zaplacení
nebo jiném zániku obou předcházejících pohledávek postoupí pohledávka vymáhající věřitelky na jejich místo, či zda Duele uprázdně.né ,i~.
jich knihovní pořadí obsazeno jinou n?vou pohl,~dávko~ ve st:Jne vySl.
Vymáhajíci věřitelka mohla si zabezpecll! pro pnpad zamku predchazejíc;ch pohledávek postup do jejich pořadí tím způsobem, ze by byla
dlužníka zavázala, aby uprázdněné hypoteky dal vymazal!, a tento z~
vazek byla dala poznamenati dle §u 469 a) obč. zák. v knize pozemkove,
ale neučinila tak. Dlužník směl proto užíti a užil také svého práva obsaditi nově hypotéky uprázdněné zánikem pohledáv,;k ob:.~o~ního, vel~
konákupního družstva a lir,my K. a, spol., splml ~ t~:o. p:l,crne vesk,:re
zákonem předepsané podmrnky, procez mUSI vymahajlcI ventelka ~rpetr,
aby došla zaplacení teprve po pohledávce spořitelny mě.st~ R., Jez~yb
podle zástavní listiny ze dne 19. července 1922 na. ~Iste. ,a v porad!
obou uvedených předcházejících pohledávek ve steIne vys; kl1l~ovne
pojištěna. Nelze souhlasiti s názorem ~ n;kursníh? so~du, z~ p,redpls
§u 469 obč. zák. jest předpisem vYJllT,·ecnym! ktery pry ~esml byli extensivně vykládán, že platí jen v případech, [<dyž pohled~vka, pOl~.'nul~
zaplacením, a že by odporovalo duchu Zl účelu vyrov?avaclho. Tl,zem,
kdyby měl býti rozšiřován i na přípuCY, když pohledavka zanlka dle
§u 12 (1) vyr. řádu. Předpisy §§ 33--44 třetí dílčí no~ely, k,?b~~I1Ské~
mu zákoníku o vlastníkově nakládání hypotékou, k nunz naleZl tez no ve
znění §u 469 obč. zák., jsou sice předpisy nový~ni, ni,koli~ ~šak výjimečnými. Sledují účel, aby byl clluzntkOVI usnadnen realm uvel, a spo-

na -úvaze, ze pozdejší knihovní věřitel si vynahradil pravidelně:
knihovní pořadí těžšími úvěrními podmínkami) takže nemá

nepříznivější

čís.

3490.

Důkaz obéhodnimi knihami. Postup soudu při provádění důkazu.
Soudce n em ů ž e návrb· na předložení obchodních knih dle volného
uvážení zamítnouti, kdyby mu dle předpisů civilního řádu musel vyhověti, nýbrž m ů ž e takovému návrhu vyhověti i tehdy, kdyby návrh
tento jinak dle §u 305 c. ř. s. bylo zamítnouti.

(Rozh. ze dne 12. února 1924, Rv II 333j23.)
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Žalobce účastnil se jako tichý společník na obchodu žalovaného a
po skončení společenského poměru domáhal se zaplacení 114.057 Kč.
Pro c e sní s o udp ev é s t o I i c e přiznal žalobci 86.702 Kč, o dvol a c í s o u d k odvolání žalovaného rozsudek potvrdil a uvedl v'otázce, o niž tu jde, v důvodech: Po názoru odvolacího soudu odpovídá
postup procesního soudu zákonu. žalobce předložil soupis, jenž uvádí
jednotlivé obchody, z nichž plyne správnost jeho výpočtu zisku, a odvolal se za účelem zjištění spravnosti svého soupisu na výslovně uvedené obchodní knihy a určité listiny. Že se toto odvolání vztahovalo jen
na sporné námitky, jest samozřejmé. Tím však žalobce uvedl též ony
zápisy, jež prý jsou v obchodních knihách žalovaného a jimiž prý mají
býti dokázány ony okolnosti, z nichž plyne správnost jeho výpočtu zisku. Správné jest, že před příkazem, aby obchodní knihy byly předlo
ženy, mělo předcházeti průvodní usnesení o připuštění důkazu obchodními knihami a jinými papíry a že z jednacích protokolů nelze seznati,
že takové usnesení bylo učiněno a prohlášeno; než ze správy proces-
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niho soudu vysvítá, že byl připuštěn též důkaz obchodními knihami a
papíry a že slova: »ObchodnÍ bihy a papíry« v jednacím protokole
byla jen přehlédnutím vynechána, což žalovaný nevytýkal. V souhlasu
s touto zprávou jest podle protokolu ze dne 14. června 1921 žalovanému
udělený příkaz, aby znalci dovolil do obchodních knih a všech obchodních papírů nahlédnouti. V tomto směru jest se zřetelem na výtku odvolatelovu poznamenati, že, byť bylo obchodní knihy nejdříve soudu
předložiti, v tomto případě mělo dojíti ku předložení za účelenj pře
zkoušení znalci, takže příkaz, aby knihy byly předloženy znalci, rovná
se pfíkazu, aby byly předloženy soudu. Přesné označení knih, v nichž
se příslušný zápis nalézá, nelze požadovati, poněvadž odpůrci strany,
jež jest povinna ku předložení, nebudou zpravidla příslušná místa známa. Názor odvolání, že se edični příkaz může vztahovati jen na vlastní
obchodní knihy, nemůže odvolaci soud sdileti, poněvadž ostatní papiry, jmenovitě však korespondence, slouží k objasnění a doplnění
knihovních zápisů. Že žalovaný nebyl před vydáním edičního přikazu
slyšelÍ, jest ovšem vadou; proti ni však, stejně Jako proti opomenutí
průvodniho usneseni o připuštění důkazu obchodními knihami nebyla
vznesena výtka a nemůže proto míti pro žalobce dalších škodlivých následků. Vytýká-li odvolání dále, že procesní soud opomenul zjistiti, zda
žalovaný má vůbec knihy a papíry, jest podotknouti, že žalovaný ve
sporu držby obchodních knih a papírů nikdy nepopiral. Omezení v jednadin protokole, že jest ochoten obchodni knihy a veškeré obchodní
papíry, pokucl je má, v nejkratší době předložiti, nemůže býti pokládáno
za popírání držby. Než žalovaný byl ku předloze obchodních knih a papírů povinen též proto, že se sám na důkaz nesprávnosti žalobcova výpočtu odvolal na své obchodní knihy, faktury a pokladniční doklady.
Jeho námltka, že dostatečně ospravedlnil, proč obchodních knih nepřed
ložil, neobstojí, neboť jeho oční choroba nebyla zajisté takové povahy,
aby mu zabránila v době od konce dubna do 13. října 1922 předložiti
soudu (znalci) obchodní knihy a papíry.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání mimo jiné z těchto
důvodú.

Dovolací soud sdíli názor odvolaciho soudu, že postup prvého soudu
provedeni důkazu obchodnimi knihami a papíry· byl v podstatě
správný. Dovolání odkazuje se na správné a výstižné důvody napadeného rozsudku. Dodává se k nim, že výslechu odpůrce k tomu Melu,
by se vysvětlilo, zda listíny má neb alespoň ví, kde jsou, nebylo třeba
již proto, že žalovaný těmito průvodními prostředky nabídl proti důkaz
{) tom, že správným jest vyúčtování jeho a ne vyúčtování žalobcovo.
Dále se připomíná, že jest sice pravda, ze ustanovení čl. 37 obch. zák.
vztahuje se jen na obchodní knihy, o nichž jedná obchodní zákon v člán
cích 28 až 40, a nikoli též na jiné listiny (faktury), byť i sloužily k objasněni a doplnění knihovních zápisů. Ale odvolací soud opačného názoru nevyslovil, podotknuv, že "e dič n í pří k a z« sem ů ž e
v z tah o vat i t a k é n a j i n é I i s t i n y, o čem přece s ohledem

na l!stanovení §u 307 odstavec uruhir c. ř. s. není pochybnosti. Tím že
článek 37 obell. zák. byl článkem Vll. uvoz. zák. k c. s. řádu zacho~án
v platnosti) nen-"ťla býti ediční povinnost, stanovená civilním řádem
soudním, ztenčena. Naopak měla býti rozšířena) a dlužno proto zákon
vykládati tak, že soudce nemúže již návrh na předlohu obchodních knih
die volného uvážení zamítnouti (slova článku 370bch. zák.: "lm Laufe
cine, Rechtsstreites k a n n der Richter ... «), kdyby mu dle předpisů
civilního sou:JnÍ1lO řádu musel vyhověti (§ 304 c. ř. s.), nýbrž, že takovemu návrhu může vyhověti i tehdy, kdyby návrh tento jinak dle §u 305
c. ř. s. bylo zamitnouti. Že nebylo žalovanému nařízeno, aby předložil
obchodní knihy a papíry k s o u d ll, neodpovídá úplně spisům, neboť
usnesením ze dne 22. dubna 1922 bylo předloženi 'lbchodních knih na
soud přímo nařízeno. Ostatně jest výtka tato tím méně důvodná. uváží-li se, že žalovaný proti příkazu, aby knihy a listiny předložil přímo
zl13icLlm J se neohradil a naopak, jak shora již uvedeno, příkazu ze d11e
22. dubna 1922 nevyhověl, ale dne 25. května 1922 sám přislíbil, že
obchodní knihy a veškeré listiny z n a I c ů m při mop ř e d I o ž í.
Zbývá tedy ještě výtka, že soud nalézaci nešetřil předpisu §u 277 odstavec prvý c. ř. s., dle něhož v usneseních prltvoclních jest přesně označiti sporné okolnosti, o kterých podán býti má dílkaz a priívodní prostředky. Také tato výtka jest ne důvodná. Jde o vyúčtováni a, jak zjíštěno, předložil žalobce s o u P i s, v němž uvádí jednotlivé obchody,
t nichž plyne správnost jeho výpočtu zisku, a odvolal se za účelem zjištěni správnosti svého soupisu na výslovně uvedené obchodní knihy a
určité listiny. Nebylo tedy pochybností o tom, co mělo býti dokázáno
a kterými obchodnimi knihami a papíry se tak státí mělo, z čehož plyne,
že !"ltvodní usnesení, o· které tú jde, bylo v obojím směru dosti jasné a
určité. Ostatně. bylo věcí žalovaného, měl-li snad nějaké pochybl1osti,
najmě pokud jde o příkaz k předložení knih a listin,žádati na soudě potřebné vysvětlení, čehož však dle spisu neťIČinil,.pračežnetřeb·a zmiňo
vati se o' tom, že žalo\Tá'iIý i tohdto důvodu předloženi knrh ti paplfů i:ieodpíraL žalovaný, jenž soudnímu příkazu dá předloŽeHř knih a listin n~
vyhověl, aniž k to'mu ntěl důl'ežité dů'v6dY, neriiů'že vyfýRati· sdiidii, Že
řízení jest kusé nebóvadné, ani si st~Ždvafi prota, že soud pokládal za
pravdivé to, co žalohce. 6 obsahu těchto kni'h a listitr ve sporu tvrdiT.
(§ 307 odstavec druhý c. ř. s:).

při

čís.

3'49'1.

Bytit-li objednána k ťáriečílí zábavě l'0řáda:teIstvem' OOdbá S tiní~ ie
si kapeftiik bude vybirá'ti vstťiph)\ od, titiičiéí~hi jest kapelník opi'Íí\fně'n'
domáMil' se Í1lÍ11rady škody tI'á ťóft\; kiló ponnu! výli'fů'žkoťt\ ffliae&níÍ<ý
k Opllstě'n'í n'tísttióstí.
(Rozh. ze dne 12. února 19U,.IN ll- 62G;Z·3'\ Y
. Pořadatelé .fárrečnízábavy v obe~ním hdstinCi v: O. zfednali sÍfáJ{ó
h1Jdebn1ky devrMlenn'Ou kapelu žalo'b'covuc Když vsak pořa'dafelé a IGÍ~
Cívílnl rozhodnuti VI.
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pela žalobcova do hostince odpoledne přišla, hrála tam již beze všeho
povolení kapela žalovaného za jeho vedení, jež neustoupila ani na písemné nařízení starosty obce ani když týž osobně jim zakázal, hráti
dále, takže starosta obce uznal za záhodno přivolati četnickou hlídku,
která se však nedostavila, a, když žalovaný se svou kapelou ve svém
odporu pokračoval, byli nuceni jak pořadatelé tak i žalobce se svými
hudebníky odejíti, by se vyhnuli případné rvačce, ježto žalovaný již
před tím vyhrožoval, že všechny vyháže. Dle úmluvy měl žalobce od
tančících vybírati vstupné, po nuceném odchodu jeho kapely vybíral
však vstupné žalovaný. Žalobu o náhradu škody, ježto žalobce musel
svým hudebníkům vyplatiti a sám přišel o zisk, I' r o c e sní s o u d
I' r v é s t o I i c e zamítl. O d vol a c í s o u d rozsudek potvrdil. D ů
vod y: Jak první soudce zjišťuje, nikoliv kapelník, nýbrž pořadatelé
taneční zábavy, odlišní od kapelníka, měli povolení k uspořádáni ta. neční zábavy v určitý den a v určitém hostinci. Byla-li tato zábava těmto
pořadatelům někýrh' třetím znemožněna, bylo věcí pořadateW zábavy,
by svému právu zjednali průchod. Neučinili-li toho, jsou zodpovědni
pořadatelé za škodu zmařením díla svému kapelníkovi, poněvadž dle
§u 1168 obč. zák. jsou tu okolnosti, bránící provedení hudebního výkonu, nikoliv na straně kapelníkově, nýbrž na straně objednatele díla.
Chybí tedy při žalobcově škodě jakákoliv vina žalovaného a není proto
žaloba odůvodněna.
N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a uložil
procesnímu soudu, by znova ve věci jednal a rozhodl.
Důvody:

Dle žalob ní ho tvrzení nepřisluší žalobci, který dle ujednání s Josefem M-em, Janem M-em a Janem K-em měl se svou kapelou hráti v obecním hostinci v O. dne 12. února 1922, odměna od těchto tří pořa
datelů, nýbrž žalobce měl dosíci odměny tím,. že si měl vybírati vstupné
od tančících. Námezdní poměry toho druhu, že ten, kdo má konati určilé
služby, nemá pevné odměny od toho, kdo ho zjednává, nýbrž že mu odměnu za práci platí ti, jichž životní nebo společenské potřeby jsou ukojeny jeho výkonem, nejsou platnému právu neznámy. (Srovnej na př.
zákon ze dne 30. ledna 1920, čís. 82 sb. z. a n., upravující poměry domovníků, a zejména § 9 téhož zákona o odměně za otevření domovních
dveří nebo propůjčení domovního kliče.) V takových případech neplatí
vždy předpis §u 1152 obč. zák., aniž lze použiti předpisu §u 1155, nebo
při smlouvě o dílo §u 1168 obě. zák. o tom, že za určitých podmínek
patří zaměstnané osobě nebo zhotoviteli díla odměna, i když práce nekonána nebo dílo neprovedeno, nýbrž jde tu o salTIostatné majetkové
zájmy a práva této osoby, a tato osoba může dle §u 19 obč. zák. ve
vlastním jméně hájiti svá práva a dle §u 1294 a násl. obč. zák. ve vlastním jméně domáhati se náhrady škody na škůdci, který porušil nedovoleným 'činem její práva. Poměr je'týž, jako když někdo poškozením
na těle, násilím, vyhrůžkou a podobně zabrání nebozriemožnÍ dělníkovi,

by nezužitkoval své pracovni síly. Tudíž o nedostatku aktivní legitimace
na straně žalobcově nemůže býti řeči. Ale i žalovaný může býti k tomuto
sporu pasivně legitimován. Dle zjištění prvého soudu, od něhož se odvolací soud uchýlil, žalovaný vyhrožoval, že všechny vyháže, čímž pohnul žalobce a jeho hudebníky, kteří se chtěli vyvarovati rvačce, k odchodu; na to žalovaný sám vybíral vstupné. Tím' by za dalších skutkových předpokladů, o nichž dále bude řeč, zasáhl žalovaný protiprávně
do žalobcových práv a zmařil by žalobci, aby nezužitkoval práce své
i práce hudebníků, které na svůj účet zjednal a zajisté by tu šlo o nedovolený čin po rozumu §§ 1294 a násl. obč. zák. Spolupachatelství
třetích osob by bylo pak posuzovati dle §§ 1301 a 1302 obč. zák. Avšak
nižší soudové nezjistili všechny okolnosti v tomto směru závažné, vycházejice z mylného názoru, že rozhodno jest (en, komu dal, star.osta
svoleni k pořádání taneční zábavy a pro,voz?van~ hud~y., :,,-~s:,k u.kon
starosty v tomto směru jest úkonem mlstm pohcle, jlmZ jeste nejsou
založeny sou krom oprávní poměry, pro soud rozhodné. V ton.'to sm~ru
jest rozhodna otázka, komu sál na onen den osobou k zad~111 sa:u opra~
nčnou byl vskutku propůjčen. Teprve teh~y ?yla bJvy~ruzka zalovane"
ho nedovoleným činem dle XXX. hlavy obc. zak., meh-h zalub<;~;,ebo pořadatelé, kteří ho zjednali, onU místnost na onen den propujcenou od
ošoby, k tomu oprávněné. To zjištěno není, ač se. této otázky ,dotkla
celá řada svědků a ač žalobce výslovně nabídl dukaz o tom, ze hostinský zadal sál na ten den jeho skupi.nf.Dále není zjiště~o, ;;.da vl~st
nlk hostince' jako osoba soukromopravm nebo hostmsky mel pravo,
místnost onu zadávati.
čís.

3492.

Splniště v Těšíně, Bylo-Ii splniště pohiedávl,y před převratem umluveno v Těšíně na prospěch peněžního ústavu, jehož sídlo jest nyní po
rozdělení Těšína v Polském Těšíně, jest splništěm polský Těšín, třebas
pohledávka jest zajištěna na domě v českém Těšíně.
Tuzemským soudům nepřísluší sice rozhodovati o tom, zda cizozemský soud byl oprávněn přijati složení k soudu, ovšem ale mohou
rozhodovati o tom, zda složením peněz u cizozemského soudu zaníklo
zástavní právo na tuzemské nemovitosti.
Není závady, by cizozemské soukromé podniky nebyly žalovány na
tuzemském soudě.
Zákaz polských úřadů, by jeho příslušník nepřijímal plnění v polských markách od československého příslušníka, neobmezuje právo tuzemského věřitele, zaplatiti v polských markách.
Výklad polského zákona ze dne 15. ledna 1920 čís. 26 sb. z. a n:

(Rozh. ze dne 12. února 1924, Rv II 686/23.)

'~ii

Na domě žalobkyně ve V., ležícím v části Těšínska, připadnuvší republice československé, bylo vloženo zástavní právo pro pohledávku
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žalované městské spořitelny v Těšíně. Dle dluhopisu z rokli 1909 bylo
umluveno splniště dluhu v Těšíně. Když se dluh stal roku 1922 splatným, nabídla žalobkyně žalované zaplacení dluhu v polských markách
a, když žalovaná přijetí placeni v polské měně odmítla, požadujíc plnění
v Kč, složila žalobkyně dluh v polských markách u okresního soudu
v Polském Těšíně a domáhala se na žalované svolení k výmazu zástavního práva. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e uznal dle žaloby.
O u vod y: Že nedoplatek pohledávek, o jichž výmaz běží, jest složiti
v korunách československých, nelze oduvodnítí ani ustanovenim zákona, ani obsahem dlužních úpisu. Výslovně se v nich praví, že splništěm jest Těšín, a, ježto žalovaná má sídlo v Polském Těšíně, nezaloživši, jak všeobccnč známo, odbočky v Českém Těšíně, dlužno za to
míti, že plniti jest v polské měně (§ 905 obč. zák.). Tomuto požadavku
vyhověla žalobkyně úplně, složivši k soudu dluhovaný peníz v polských markách. Žalovaná odvolává se ná výnosy zemské správní komise pro polskou část Těšínska, dle nichž jest zapovězeno peněžním
ústavům na polském Těšínsku přijímati placeni v polských markách
od hypotekárních dlužníků na československém Těšínskú. K tomu dlužno
podotknouti, že výnosy ty nemají právní platnosti v Československé
republice, ve které nebyl dosud vydán zákon ani nařízení, upravující
navzájem měnový poměr hypotekárních pohledávek polských přísluš
nrků proti příslušníkům československým a naopak. Ježto žalovaná
strana proti výši složené částky v polských markách neučinila námitek
pro ten případ, bylo-Ii by lze žalobkyni platiti v markách polských,
musel soud míti za to, že částka žalobkyní složená, odpovídá stavu
dluhu žalobkyně. Dle ustanovení §u 1426 (1425 obč. zák.) jest žalovaná strana povinna, uděliti svolení k výmazu zástavních práv pro pohledávky, v její prospěch na nemovitostech žalobkyně váznoucích. O dvol a c í s o u d rozsudek potvrdil. O ů vod y: Napadený rozsudek je
ospravedlněn důvody k němu připojenými, se zákonem a s věcí se srovnávajícími. Odvolatelka odkazuje se na tyto důvody, jež nebyly nikterak vyvráceny vývody odvolacího spisu. Dle obsahu dlužních úpisů
jest splništěm Těšín a, ježto Městská spořitelna v Těšíně má sídlo
v Polském Těšíně- Polský Těšín. V Polském Těšíně jsou Polské
marky zákonným platidlem a odpovídá 70 polských marek !OD starým
rakouským korunám. Poněvadž žalující podle ustanovení §lf 1425 obč.
z·ák. složila celý dlužný peníz u okresního soudu v Polském Těšíně, je
žalobní žádost na výmaz práva zástavního odůvodněnou. Odvolací soud
sdílí názor prvního soudu, že výměry zemské správní komise pro polskou část Těšínska, dle nichž je zapovězeno peněžním ústavum na polském Těšínsku přijímati placení v markách polských od dlužniku hypotekárních na československém Těšínsku, nemají právní platnosti v Česko
slovenské republice. Správným jest, že likvidace jmění Městské spoři
telny v Těšíně za příčinou rozdělení Těšínska a úprava dotyčných poměru peněžních se dosud nestala a že není vyloučeno, že tím spořitelna
utrpí škodu. Tato úvaha nemá však vlivu na rozhodnutí tohoto sporu
a soud musí pro nedostatek platných předpisů v tom směru spor tak
rozhodnouti, jak to odpovídá zákonu a stavu věci.

Ne j v y Š š í s o II -d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil včc
prvému soudu, by ji znovu projednal a rozhodl.
Důvody:

Dovolání nelze částečnč upříti oprávnění, pokud uplatňuje dovolací
clúvody čís. :: a 4 §u 5~3, c. ř. s. Oovo~~cí s~ud selíli o~~en;')?~·ávní ,ná=:or
nižších soudu, že spll11stem v tomto pnpade Jest POlSKY Teslll, a ze zalovaná proto dle §u 905 obč. zák. n~má nár~ku .I;a zae~~cení sp~rné
pohledávky v československých korunach. K duvooum mzslch soud~ se
podotýká, . že rozdělením města Těšína ne~yla a n~mohla být~ zrll,sena
úmluva stran o splništi a že pro závazek zalobkyne " pro pravo zal 0vané, vypl5rvající z dlužních úpisů ze dne 7. ~crvn2~ l8~7, ::e dn: ?~. zá~í
1895 a ze dne 14. února 1909, které v dobe rozdelem mlsta Jeste eXIstovalo, stal se splništěm pro obě stra~y Polský T~ŠÍ1;, kde má s,v~
sídlo žalovaná spořitelna, v jejíž prospech v prve rade toto splms!e
bvlo umluveno. Co do splniště nenastala změna zajištěním pohledávek
n; nemovitosti, nacházející se í1yní v území Československého státu,
neboť zajištěním pohledávky ničeho na ní se nemění, nýbrž pohledávka
sč jenom upevňuje (§§ 1342, 1368 a 1369 obč. zák.), což vysvitne z':jména tenkráte, když nastane případ, že věřitel .nebyl u~po.koJel, L n:J~
vyššího podání a má i nadále nárok, ovšem ny111 nekryty zastavou, VUČI
osobnímu dlužníku. Dovolací soud rovněž souhlasí s právním stanoviskem nižších soudů, že nelze zamítnouti žalobu proto, že, jak tvrdí
dovolat elka, procesní soud nebyl oprávněn, rozhodnouti o tom, zda bylo
složení 10.000 polských marek na okresním soudě v Polském Těšině
oprávněno čili nic. Dovolatelka přehlíží, že splniW:m jest Polský Těšín
a že dlužnice mohla dostáti své smluvní povinnosti jen tím, že složila'
peníze na soudě, kde žalovaná spořiteln8 má sve sídlo, a přehlíží dále,
že tuzemským soudům nepřísluší rozhodovati o tom, zdali cizozemský
soud v Polském Těšině byl oprávněn, přijmouti uvedenou částku, nýbrž
pouze o tom, zda zaniklo tímto složením sporného peníze u okresního
soudu v Polském Těšíně, tudíž u soudu, v jehož obvodu jest smluvní
splniště, zástavní právo, váznoucí na tuzemské nemovitosti čili nic. Dovolatelka poukazuje - - ovšem bez bližšího označení - ~ na rozhodnutí nejvyššího soudu, že cizozemské soukromé podniky nesmějí
prý býti žalovány II tuzemských soudu, nesvolí-li k tomu výslovně nebo
není-lí to prohlášeno za pfípustno mezinárodními smlouvami. Oovolatelce tane snad na mysli zdejší rozhodnutí ze dne 16. ledna 1923, R I
1360/22 čís. sb. Dr. Vážný 2162, které však mluví jen o cizích státech,
jež provozují v tuzemsku soukromé podniky, nikoli o městských spoři
telnách a podobných ústavech. Odvolací soud m'á konečně pravdu
i v tom, že nelze hleděti k námitce žalované spořitelny, že jí polskými
správními úřady bylo prý zakázáno, přijímati v polských markách od
československých dlužníků zaplacení pohledávek, znějících na staré rakouské koruny a váznoucích na nemovítostech v československém Tě
šínsku. Tento zákaz má význam pouze pro žalovallou a nemůže nikterak
býti na újmu československému občanu, ktery má zaplatiti ve smluve-
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ném splništi a v měně zde platné, t. j. v polských markách, pohledávku
vypovězenou mu žalovanou, cizozemskou spořitelnou. Rozsudkem tuzemského soudu, jenž po případě bude vydán ve prospěch žalobkyně,
žalovaná nebude nucena, peníze skutečně přijati a svoliti k výmazu zástavního práva. Vzhledem k ustanovení pátého odstavce §u 350 ex. ř.
tento rozsudek v Polsku ani nebude vykonán a žalované jest na vůli ponecháno, zaplacení v polských markách přijmouti nebo nepřijmouti.
Zákazu jí tvrzenému jest podrobena pouze ona, nikoliv tuzemský občan,
óo jehož práva zájmů cizozemská vláda nemůže a nesmí zasáhnouti.
Nesprávným jest odůvodnění odvolacího soudu pouze co do přepočítá
vacího klíče 100: 70. Žalovaná v prvé stolici ovšem nenamítala, že
10.000 polských marek neodpovídá hodnotě její pohledávky 6.800 starých rakouských korun s 6%ními úroky od 1. července 1920. Než přes
to žalovaná dle názoru dovolacího soudu nepozbyla práva, namítati,
že pře počítací klíč (100 starých rakouských korun = 70 polským markám) nevztahuje se na tento případ a že odvolací soud polský zákon
ze clne 15. ledna 1920, čís. 26 sb. z. a n. nesprávně vyložil. Ustanovení
cizozem~kého práva zjišťují se ovšem způsobem, uvedeným v §u 271
c. ř. s., než výtka, že cizozemské předpísy, takto zjištěné, nebyly správně
vyloženy, netýká se skutkového zjištění, nýbrž právního posouzení věci.
Nelze se proto obejíti bez zjištění slovného znění polských předpisů,
při rozhodování o námitce žalované, že uvedený polský zákon, jehož
cílem a úkolem bylo prý pouze okamžité odstranění starých rakouských
korun z peněžního oběhu, neupravil oněch výměnných kursů, jíchž
úpravu předpokládá prý polský zákon ze dne 9. května 1919, čís. 296
sb. z. a n. a že trestní sankce čl. 4 zákona ze dne 15. ledna 1920 má
na zřeteli pouze zákaz mechanického přepočítávání korun na polské·
marky v jiném poměru než 70: 100, že však sankce tato ·netýká se
zásad, vyslovených v §§ 988, 989 i 1413 obč. zák. a v čl. 1 zákona ze
dne 9. května 1919, čís. 296 sb. z. a n. V tomto bodu nelze se dále obejítí bez zjíštění, jakým způsobem postupují polské soudy vůči česko
slovenským státním občanům, již domáhají se zaplacení svých pohledávek, váznoucích na nemovitostech na Polském Těšínsku, které znějí
na staré rakouské koruny.
čís.

3493.

Bylo-U výživné, stanovené původně rozsudkem, po té upraveno v ří
zení nesporném, jest i další úpravu provésti v řízení nesporném.
(Rozh. ze dne 13. února 1924, R I 85/24.)
Nemanželský otec byl původně uznán povinným platiti dítěti výživné
rozsudkem ze dne 28. června 1918. Pravoplatným usnesením ze dne
23. září 1920 bylo výžívné zvýšeno. Opětnému návrhu na zvýšeni výživného v řizení nesporném bylo vyhověno s o u d Y vše c h tři s t ol i c, N e j v y Š š í m s o ude m z těchto

ctúvodů:

Pokud jest po rozumu §u 16 nesp. říz. uplatňována zmateč"ost v tom
že nová úprava výživného měla se státi pořadem práva, již rekursní soud správně poukázal k tomu, že původní rozsudek ze dne 28.
června 1918 byl ve výroku o výši výživného změněn již usnesením poručenského soudu ze dne 23. září 1920. Jest ovšem.správno, že změna
výše výživného, jež pro nemanželské dítko bylo právoplatně stanoveno
rozsudkem, nemá se státi v řízení nesporném dle §u 16 první dílčí novely k obč. zák., kterouž zásadu vyslovil Nejvyšši soud plenárním usnesením ze dne 4. října 1921 čís. pres. 1027/21 (čís. 1224 ,bírka Dra
Vážného). Ale ono pozměňující usnesení vešlo již v moc práva a dle
§u 42 j. n. nepřísluší dovolacímu soudu právo, by u příležitosti stížlIosti do j í n é h o, pozdějšího usnesení pozměnil z uvedeného důvodu
ono dřívější již právoplatné usnesenÍ. V důsledku toho jest původní rozsudek v otázce úpravy výživného právoplatně změněn a nahražen onim
usnesením ze dne 23. září 1920, pročež další nová úprava výživného
nemá za předmět změnu onoho rozsudku, nýbrž změnu usnesení nesporného řízení. Ani podmínky §u 2 čís. 7 nesp. řiz., by totiž nová
úprava v důvodů v tomto zákonném předpisu uvedených poukázána
byla na pořad práva, nejsou v tomto připadě splněny. Není tedy výtka
nepřípustnosti nesporného řízení odůvodněna.
směrUJ

čís.

3494.

útraty, pnso\lzené po vydání nařízení ze dne 19. prosince 1919,
660 sb. z. a n., zvítězivšímu žalobci ve sporu proti bance o zjištění
neexistence pohledávky, nejsou příslušenstvím pohledávky dle čl. II.
nařízení ze dne 22. prosince 1922, čís. 393 sb. z. a n. a lze je dobývati
exekucí.
(Rozll. ze dne 13. února 1924, R I 94/24.)
čís.

I
,

Vymáhající věřítel podal dne 4. prosince 1919 na žalovanou spoři~
telnu žalobu o zjištění neplatnosti úpisu osmé rakouské válečné půjčky
3,000.000 K. Procesní soud prvé stolice rozsudkem ze dne 5. listopadu
1920 žalobě vyhověl a přiřkl žalobci 9.438 Kč 99 h útrat, odvolací soud
rozsudek potvrdil a přiznal žalobci 42.036 Kč 60 h útrat. Nejvyšší soud
nevyhověl dovolání rozsudkem ze dne 16. října 1923 a přiznal žalobci
:>576 Kč útrat. Exekuci ku vydobytí útrat 9.438 Kč 99 h a 42.036 Kč
60 h s o udp r v é s t o I i c e povolil, rek u r sní s o II d zamítl exekuční návrh. D II vod y: Ustanovením §u 2 (3) vládního nařízení ze
dne 19. prosince 1919, čís. 660 sb. z. a n. o mimořádných opatřeních
k ochraně peněžních ústavů, byla státní správa zmocněna, zakázati
plněni závazků se strany peněžních ústavů. Tento zákaz týká se podle
§u 5 nařízení závazků, zahrnutých v §u 53, které vznikly před vydáním
zákazu. Nařizením ze dl1e 22. prosince 1922 čís. 393 sb. z. a n., kterým hyla platnost tohoto nařízení až do 31. prosince 1923 prodloužena,
bylo ustanovení §u 5 rozšiřeno v tom směru, že tomuto zákazu podléhají
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také úroky a ostatní příslušenství z těchto pohledávek, vzniklé i po jeho
vydání. Platnost tohoto rozšířeného zákazu byla konečně nařízením ze
dne 6. prosince 1923, čís .. 231 sb. z. a n. prodloužena až do 31. prosince
1924. Podle toho nelze pochybovati o tom, že po dobu tohoto zákazu
nemuže býti ani žalováno na plnění pohledávky, vzniklé před vydáním
zákazu, ani že nemůže býti povolena exekuce. Vymáhané útraty netvoří
samostatné pohledávky, nýbrž jsou příslušenstvím nároku, jejž žalobce
dne 4. prosince 1919 pořadem práva uplatnil a s nímž zvítězil. Ježto
tento žalobní nárok byl zde již před vydáním zákazu nařízení ze dne 19.
prosince 1919, podléhá právě tak jako iiároky na útraty, třebas tyto
byly přiznány později, tomuto zákazu a jest proto exekuce povolená
prvým soudem k vydobytí útrat prvé a druhé stolice podle toho, co shora
řečeno, nepřípustná. Po dobu příročí nemohou býti pro tyto pohledávky
z ú1rat získána zástavní práva na jmění peněžních ústavů, řečeným ustanovením chráněných, ke kterým patří i povinná spořitelna, ježto by to
odporovalo nejen znění, nýbrž i tendenci ochranných opatření.
N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
D

ů

zamítnuta s (. Ll cl Y vše c h
v otázkách, o něž tu jde, v

",

čís.

3495,

Domáháno-Ji se rozvodumafiŽelství od stolu a lože pro urážky a
příkoří, jest na sQudu, by zjistil, zda urážky a příkoř! byly vyvolány
drUhým manželem, třebas to nebylo namítáuo.
Pro rozvrat manželství lze se domáhati rozvodu manželství od stolu
a lož~ pouze za podmínek, za jB.kých zakládá důvod rozluky.
(Roz. ze dne 13. února 1924, Rv I 1415/23.)
Žaloba manžela, jíž domáhal se rozvodu manželství od stolu a lože
pro urážky a příkoří se strany manželky a pro rozvrat manželství. byla

s tol i

C,

,
Ll

Ů

Ne j v V Š š í s o
.

II

ti uvedl

vod ech:

Mylně

vytýká dovolání rozsudktll11 nižších soudů porušení §u 6 min.
ze dne 9. prosince 1897, čís. 283 ř. zák., poněvadž posuzují zjištěné
urážky a příkoří, jichž se žalovaná vůči žalobci dopustila, jako vyvolané žalobcem, ač prý žalovaná toho nenamítala. Onen předpis ustanovuje, že soud nesmí manželství rozvé~ti z důvodů, jichž strana) domáhající se rozvodu, neuplatnila, při tom zůstává však nejen právem nýbrž
i povinností soudu, aby uvažoval, zdali přednesené rozvodové duvody.
k rozvodu stačí. Soud byl proto povín2n vyšetřiti okolnosti, za kterých
byly jednotlivé urážky proneseny, a vzíti zřetel na jich vyvolání. Že by
k nim příčíny nezavdal, nemůže žalobce tvrditi. Jeho jednání proti žalované od května 1918 stačilo i bez urážlivých slov, aby ji roztrpčilo a
uvedlo v rozčilení, zvláště když jest, jak žalobce sám dokazuje, pohnuthvější a vznětlivější povahy. Že se však dopouštěl i urážek, dokazuje jeho odsouzení pro přestupek podíe §u 487 tr. zák.
Těžisko dovolání spočívá ve výtce, že nižší soudy nevzaly v úvahu
j<1ko další rozvodový dúvod manželský rozvrat, který prý jest prokázán
souhrnem všech ostatních uplatňovaných důvodů. Nelze popříti, že rozvodové důvody jsou llvede'1y v §u 109 obč. zák. jen příkladmo, a že
hluboký rozvrat, byv prohlášen v §u 13 rozlukového zákona ze dne 22.
května 1919, čís. 320 sb. z. a n. za důvod k rozluce, musí býtí považován za dostatečný důvod i ku rozvodno Dovolatel přehlíží však, že ne
ka-ždý rozvrat manželství jest cLlvodem rozlukov)rm, l1)rbrž jen rozvrat
tak hluboký, že nelze na manželích spravedlivě požadovati, by setrvali
v manželském společenství, dále, že se rozluky nemůže z tohoto důvodu
domáhati- manžel, který jest na rozvratu převážně vinen. Že i důvodem
rozvodu může býti rozvrat jen za podmínek právě uvedených, plyne z llv~lhYJ že by jinak kažJSr manžel mohl dle vlastní vůle a svévolně vyvoláním rozvratu vynutiti i rozvod manželství, což by se příčilo samému
pojmu smlouvy manželské dle §u 44 obč. zák. a předpisům §§ 93, 107
<1--109 obč. zák. l\1\imo to nemůže býti uznáno 'na -rozvod z dúvodu rozvratu-, neZaviněného žalovanou, již proto, poněvadž žalobce v)rs19Vně
navrhuje, by rozvod byl vysloven z viny jeho manželky. Že manželství
stran Jest rozvráceno, nelze pochybovati, rozvrat datnje však teprve od
května 19 j 8, a byl vyvolán žalobcem samým tím, že svémocně zrušil
manželské spolužití a vyvolal tím řadu úporných sporů. Tohoto rozvrotu
nemůže se žalobce dovolávati.

nař.

vod y:

Fekursni soud posoudil věc nesprávně po právní stránce. útraty tohoto sporu, jež mají býti vydobyty exekucí, jsou pohledávkami, vzniklými samostatně, ne však příslušenstvím pohledávky, vzniklé před vy"
dáním zákazu. Rozsudky, tvořící exekuční titul byly vyneseny po 22.
pr,-,sincl 1919, jde tudíž o pohledávky, vzniklé po vydání zákazu, na něž
!1cvztahují se vládní nařízení ze dne 19. prosince 1919, čÍs. 660 sb. z.
a n.§§ 2 čís. 3. a § 5, a ze dne 22. prosince 1922, čís. 393 sb. z. a ll.
čl. ll. r,CKuI'sní" soud vyložil mylně poslední větu tohoto čl. 11. Sporem,
v o('mz vznikl nárok na útraty, vymáhané touto exekuCÍ, navrhl žalobce
jen Zjištění, že žalované straně nevznikla vůči němu pohledávka, jí tvrzená, popíral tudíž jsoucnost pohledávky, rozsudkem bylo právoplatně
zjistčno, že žalobce tvrzeného závazku nepřevzal, čímž bylo- vysloveno,
že nepřísluší. žalované straně pohledávka vůči žalobci, nejsou proto
lÍtraty tohoto sporu příslušenstvím pohledávky dle uvedeného čl. II.,
ježto pohledávky tu vůbec nebylo.

tří,

i!
i
!

I

čís.

3496.

úpadkový řád,
Uhasnutí »odlučovacích práv« (§ 12 konk. řádu) vztahuje se jen
na ona odlučovací práva, která v den. vyhlášení úpadku ještě pozůstá
vala,netýká se však těch, jichž výtěžek byl jlf vydá:\'
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Rozhodnou dobou pro splněni předpokladů §u 31 čís. 2 konk. řádu
jest den, kdy byla předsevzata zajišťovací exekuce zabavením movitých
věcí, nikoli teprve den jich dražby.
(Rozh. ze dne 13. února í924, Rv I 1417/23.)

i
1

'I

il

II
'I

Zalující úpadková podstata domáhala se nR žalované firmě zaplacení zbytku výtěžku, doclleného při exekuční dražbě za dlužníkovy
svršky, které pro pohledávku žalované firmy na její návrh nejprve jen
k zajištění byly zabáveny a po právomoci exekučního titulu na její návrh veřejnou dražbou byly prodány. Pro c e s n is o udp r v é s t ol i c e žalobu zamítl, a uvedl mimo jiné v d ů vod ech: Pokud se týče
ustanoveni §u 12 konk. řádu, zanikají vyhlášením úpadku ovšem jen ta
práva zástavní, která v té době ještě tu jsou, nikoli však ta, která zatím
jiným způsobem byla zaníkla; také dle §u 12 (3) konk. řádu při zpeně
žení, provedeném před vyhlášením úpadku, má býtí díl, připadající na
takové právo na oddělení, vzat do úpadkové podstaty, což možno ovšem
jen do té doby, dokud výtěžek dražby vymáhajícímu věřiteli nebyl odevzdán; v tomto případě však byl výtěžek dražby zaslán již dne 29. září
1921 k rukám právnlho zástupce žalované strany, takže rozdělení výtěžku dražby a placení takové nemůže býti napadeno dle §u 12 konk.
řádu z důvodu pozdějšího vyhlášení úpadku a bylo proto žalobní žádost, pokud se opírá o § 12 konk. řádu, jako neodůvodněnou zamítnouti. O d vol a c i s o u d žalobě vyhověla vyslovil se o výkladu §u 12
·konk. ř. v d Ú vod ech: Co se týče výkladu ustanovení §u 12 konk.
řádu, souhlasí odvolací soud s názorem prvního soudu, že z tohoto dů
vodu by nárok žalující strany na vydání zbývajícího výtěžku, který byl
žalované straně již prvním soudem vydán dne 29. září 1921, odůvodněn
nebyl. Úpadek na jmění Adolfa H-a byl totiž vyhlášen až 8. října 1921 a
v té době zástavní práva žalované firmy na věcech dlužníkových jíž zai1ikla provedením prodeje a byl také výtěžek žalované fírmě již vydán.
Nemůže tu proto býtí řeči o zániku těchto práva ustanovení §u 12 čís.
3 konk. ř. má na mysli jen případy, kdy takové vylučovací právo v čase
vyhlášení úpadku ještě trvalo, po případě výtěžek ještě nebyl vydán.
Tvrzení odvolatele, že pro jeho náhled mluví literatura (komentář
Bartsch-Pollak), je nesprávné, neboť to, co on cituje, týká se realisace
takových zástavních práv po vyhlášení úpadku, a jinak komentáJ ten
stojí na stanovisku, odpovídajícímu také znění zákona, že po vydání výtěžku nelze jej požadovati dle §u 12 konk. ř.
N e i v y š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu, mímo jiné
z těchto
důvodu:

zaloba opírá se jednak o předpis §u 12 konk. ř., jednak o předpis
§u 31 čís. 2 konk. ř. V onom směru nebylo žalobě vyhověno ani prvním
ani druhým soudem z toho důvodu, že dražební výtěžek vydán byl žalované firmě jako jedíné vymáhající věřítelce dne 29.' září 1921, l<dežto

i
,

úpadek na dlužníkovo

jmění

vyhlášen byl až dne 8.

října

1921, takže

ustanovení §u 12 konk. ř. zde místa nemá. Pokud žalující úpadková podstata ještě v dovolací odpovědi trvá na tom, že její žaloba i z důvodu
§u 12 konk. ř. jest opodstatněna, není v právu, a stačí odkázati ji na dů
vody obou nižších soudů s dodatkem, že t. zv. »právo odlučovací«
(§ 48 konk. ř.) záleží v oprávnění, dojíti uspokojení z určitého majetku
dlužníkova a vyloučiti v tomto objemu ostatní úpadkové věřitele. Nastalo-li však uspokojení již před úpadkem, nemůže býti řeči ještě o
Drávu, býti z určitého dlužníkova majetku uspokojenu, Odlučovací právo
~hasíná podle §u 12 konk. ř. »vyhlášením úpadku«, uhasnutí vztahuje
se tedy jen na ona odlučovací práva, která v den vyhlášení úpadku ješt~
pozústávala a jeví své účinky toliko pro bud o U c n O s t. Posledm
odstavec §u 12 konk. ř. vztahuje se jen na případy, kdy výtěžek před
vyhlášením úpadku vydán nebyl. V tom smyslu zní nauka i praxe (viz
Bartsch-Pollak, poznámka 15. k §u 12 konk. ř. a literaturu tam cítovanou, pak rozhodnutí Nejvyšš!ho soudu ve Vídni č. 1774 příl. k věstníku
ministerstva práv). Zbývá tedy jen druhý důvod, o který žalující úpadková podstata svůj nárok na vydání zbytku výtěžku opřela, totiž odpůrčí dllvod §u 31 čís. 2 konk. ř. V tom směru prvý soud také žalobu
zamítl] nepřijav za prokázáno, že žalovaná firma o insolvenci svého
cOužníka vědčla, nebo věděti musila, kdežto druhý soud došel k závěru
opačnému a žalobě vyhověl. Odvolací soud projevil názor, že jest oprá,něn na základě prokázaných a nesporných skutečností dojíti k jínému
úsudku než první soudce. Nesporno jest, že žalovaná fírma jako vymáhající věřitelka vymohla sí nejprve zajišťovací exekucí zabavením a
uschováním dlužníkových svršků, že po právo moci exekučního titulu
navrhla prodej zabavených svršků, že svršky ty byly ve Veřejné dražbě
prodány, že výtěžek byl pak vydán žalované jako jediné vymáhající vě·
řitelce a že tato, zaplatívší část výtěžku do úpadkové podstaty, ponechala si zažalovaný zbytek 4.807 Kč 60 h k částečnému krytí své vykonatelné pohledávky s příslušenstvím. Netřeba tu řešiti otázku, zda zmíněné exekuční úkony náležejí k »právním jednáním« v §u 31 čís. 2 a
§u 35 konk. ř. uvedeným a zdali jsou tu tedy objektivní předpoklady
odpůrčího nároku ve smyslu §u 31 čís. 2 a §u 39 konk. ř., neboť nárok
ten závi&í ještě na dalších předpokladech. Další zákonné předpoklady
uplatňovaného odpůrčího nároku podle §'U 31 čfs. 2 konk. ř. jsou totíž,
že v době, kdy právní jednání bylo předsevzato a) dlužník byl nezpů
sobilým platití, nebo že již návrh na vyhlášení úpadku byl podán a b) vě
řítel o těchto skutečnostech věděl nebo vědětí musil, tedy jen ze své
víny o nich nevěděl. DLlkaz těchto předpokladů náležel žalující úpadkové podstatě. Pro tento případ odpadá z předpokladů ad a) uvedených
návrh na vyhlášeni úpadku, který v době, o kterou jde, ještě podán nebyl. Rozhodnou dobou, podle které zmíněné předpoklady jest posuzovati, jest den, kterého exekuce zabavením věcí movitých k z a j i š t ě n í
byla předsevzata, totiž 26. srpen 1921, neboť tímto zabavením na byl
věřítel podle §§ 253, 256 a 402 ex. ř. zástavního práva a to nejprve jen
k zajíštění a později i k částečnému uspokojení své pohledávky po rDZ-
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112;{fzení 7"(; dne 1~: května 1921 čís. 189 sb. z_o a 11. k §11 i ~drvalým sl užeblÚm poměrem nerozumí se služební poměr, nesouvisející bezpro-

umu §u 31 konk. ř., ježto exekuce zajišt'ovací právoplatností exekuč
ního titulu přešla -v exekuci uhražovacÍ, V tom směru nelze přisvědčiti
názoru odvolacího soudu, který vědomost žalované íirn-~y o nastalé insolvonci dlužníkově posuzuje až podle dne dra ž b y, která před sevzata byla teprve dne 29. září 1921.
čís.

středně se zem1ědělskou, lesní
poměr na zkoušku uzavřený

349'7.

Zaopatřovací požitky býval;i'ch zamě,Lqarlců na vell,ém majetku pozemkovém (zákon ze dne 18. března 1921, čís. 130 sb. z. a n.).
Zemědělský dělník, jenž podle potřeby pracoval (pracuje) na velkostatku za denní (akordní) mzdu, nemá nároku na zaopatřovací požitky
dle zákona ze dne 18. března 1921, čis. 130 sb. z. a n.

(Rozh. ze dne 13. únOra 1924, Rv I 157/24.)
žalobu zemědělského dělníka na
opatřovacích požitkll pro ce s n i

majitele velkostatku o placeni zas o udp r v é s t o I i c e zamítl,

ž"

o d vol a c i s o II cl jí vyhověl.
N e j v y Š š í s o tl cl obnovil rozsudek prvého soudu.
Důvody:

žalobce opírá žalobní nárok o předpis §u 1 písm. a) zákoi1a ze dne
18. března 1921 ,čís. 130 sb. z. a n., uváděje, že byl bývalým zaměst
nancem na žalovanému náležejícím velkém majetku pozemkovém (§ 2
zákona ze dne 16, dubna 1919, čís. 215 sb. z. -a n.) a že požíval již Z.1opatřovacích požitků z důvodu trvalého poměru služebního na velkém
majetku pozemkovém, totiž daru z milosti -(§ 3 zákona ze dne 12. února
1920, čís. 118 sb. z. ar.). Přichází tedy nejprve v úvahu zjištění odvolacíllO soudu, že žalobce pracuje od 1. ledna 1877 do dnes na dvoře Ch.
jako zemědělský dělník za denní neb akordni plat, pokud proň byla
práce, tu větŠÍ, tu menší počet dní v roce, nelze však tvrditi, že na velkostatku pracoval nepřetržitě. neboť konal práci ve dvoře jenom, když ně
jaká byla, J vdyž nebyla "ebo nebylo příznivé počasí, nepracoval a zů
stal doma, neclostav za ty týdny mzdy. Se žalobcem nebyla uzavřena
zvláštní smlouva; když na velkostatku nebylo práce, nebylo mu bráněno, by nešel pracovat jinam. Usuzuje-li odvolací soud, že tento takto
zjištěný námiezdní poměr žalobcův kvalifikuje se jako onen, ve shora
citovaném předpisu uvedený, nelze přisvědčiti tomu právnímu názoru.
Ve skupině 1. tabulky zaopatřovacích pažítkl! bývalých zaměstnanců na
velkém majetku pozemkovém uvádějí se přikladmo služební kategorie
takto: »Krmič (skaták, telák), koňák, volák, kočí, hlídač, dozorce a pod.
stálý zaměstnanec« a vysvětlivky k tabulce této (čís. 189 sb. z. a n.)praví ke kategorii »hlídač,dozorce a pod. stálý zaměstnanec«, toto:
»první stupeň zřízenců, jimž svěřen dozor nad prací dělníků, nebo hlklka
a opatrováni majetku«. Podle prováděcího nařízení ku shora citova c
nému zákonu ze dne 18. března 1921, čís. 130 sb_ z. a n., totiž vládního

nebo průmyslovou výrobou, dále služební
a námezdní poměr sezonního dělnictva«.
Podle citovaných předpisů žalobce není ani bývalým zaměstnancem,
ani nebyl k žalovanemu v trvalém poměru služebním, neboť bylo zjištčno že na velkostatku dosud pracuje jako zemědělský' dělník za denní
neb ~kordní mzdu a to jenom tehdy, když práce jest II když nepracuje,
třebas jenom vinou špatného počasf) nedostává mzdy:. a k~yž prá.c~
na velkostatku není, není mu bráněno, aby nepracoval jinde, jlllcnovlte
však nepracuje na velkostatku nepřetr~ítě. Běží ted~ u žalobce o n~
mezdní poměr sezonního dělníka, pracujlclho Je:" kdyz Je toho ve,,~v.?r~
potřebí. Na tom nemůže ničeho Iwěniti odvolacllll soudem dale zJlstena
okolnost že se žalobcova schopnost pracovní od roku 1913 zmenšila
a že z n~dostatku pracovníků za války přibírán je k dělnickým pracím
za menší mzdu ku které jest mu jako její část přidán naturální byt,
neboť ani touto' okolností nezměnil se jeho námezdní poměr dělníka ve
dvoře, pracujícího jenom, když je práce, a jenom za tuto práci odměňo
vaného, v trvalý poměr služební. Praví~li odvolací soud,
žal~olJce,
ač je stár a k práci nezpůsobilý, pracuje pouze proto, p~neva.~z, n,emůže býti živ z milodarů, ocitá se v rozporu se svym vlast mm zjlstemm
a také s tím co praví, neboť pracuje-Ii žalobce až do dnes, dlužno ho
považovati za způsobilého ku práci; vždyť by nezpůsobilý ku práci nemohl vůbec pracovati.

J

čís.

3498.

Je-Ii zaměstnavatel 'zavázán poskytovatí onemocněvšímu zřízenci
služební požitky »po dobu nejméně jednoho roku«, nejde o pohledávku
kapitálovou (§ 55 j. n.), nýbrž o časově podle trvání nemoci omezený
mirokna jednotlivé měsíčně splatné na sobě nezávislé částky.
(Rozh. ze dne 13. února 1924, R II 30/24.)
Žalobu, jíž domáhal se na okresn.ím soudě zaměstnanec na zaměst
navateli zaplacení měsíčního služného 1.500 Kč za měsíce červenec,
srpen a září 1923, které prý mu je žalovaný povinen. vyplatiti jako hemocenskou podporu na základě nemocenského pojištění, uzavřeného
s nemocenskou pokladnou soukromých úředníků a zřízenců _v Praze,
s o udp r v é s j o j i c e k námitce věcné nepříslušnosti odmítl, r ek u r sní s o u d námitku věcné nepříslušnosti zamítl. N e j v y Š š í s o u d nevyhovět dovolaCímu rekursu.
Důvody:

Dle VII. a Xli. odstavce žaloby přihlásila žalovaná žalobce k popro případ on-emocněnÍ Ú nemocenské pokladny soukromých
úředníků a zřízencu v Praze, kdež platí sice o 48% nižší příspěvky;

jištění
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nežli by musila platiti u okresní nemocenské pokladny, avšak za to nemají pojištění zřízenci nároku na nemocenské příspěvky po dobu trvání
nemoci, nýbrž pouz.e jest povinna poskytovati onemocnělému zřízenci
nezkrácené služební požitky po dobu nejméně jednoho roku ode dne
vystoupení ze služby. Služební požitky žalobcovy činí měsíčně 1500 Kč.
Žalobce domáhá se žalobou příspěvků splatných za dobu tří měsíců
(července, srpen a září 1923) penízem 4.500 Kč. Tyto žalobní údaje
ml1si soud položiti za základ při řešení otázky, zda je věcně příslušný
čili nikoliv (§ 41 j. n.). Ze slov ve XI!. odstavci žaloby: »Firma jest
povinna onemocnělému zřízenci poskytovati nezkrácené služební požitky po dobu nejméně jednoho roku« plyne, že se nejedná o kapitálovou pohledávku, nýbrž o časově podle trvání nemoci omezený nárok
Ba jednotlivé, měsíčně splatné, na sobě nezávislé částky. Nepřichází pro10 v tomto případě v úvahu ustanovení §u 55 j. n., jak mylně stěžovatel
za to má, poněvadž, jak právě dovodě no, se nejedná o pohledávku
kapitálovou. Tyto zažalované, měsíčně splatné částky činí jednotlivě
1.500 Kč a úhrnem 4.500 Kč, nedosahují tedy takové výše, že by byla
dána příslušnost sborového soudu prvé stolice dle prvého odstavce §u 50
j. n. Příslušnost okresního soudu jest v tomto případě dána.
čís.

3499.

Vyrovnáním soudně potvrzeným a soudním smírem nelze opcástatttiti procesuelni obranu věci právoplatně rozhodnuté.
(Rozh. ze dne 13. února 1924, R II 37/24.)
Žalobkyně domáhala se na žalovaném zaplacení zbytku původní pohledávky kupní ceny za prodané zboží, tvrdíc, že žalovaný nedodržel
správně lhůtních splátek, ke kterým' se zavázal ve vyrovnávacím řízení,
takže tím obživla její pohledávka v původní výši, pokud vyrovnávací
kvotQU nebyla zaplacena. P r v n í s o u d na námitku žalovaného odmítl žalobu z toho důvodu, že věc jest již právoplatně rozhodnuta, protože vyrovnávací návrh schválen byl usnesením sedrie v Hustu ze dne
15. června J 922, a protože podle §u 62 uherského vyrovn. ř. může býti
povolena ex e k u cena základě vyrovnání, opatřeného právoplatným
soudním schválením, a výtahem ze SOU-piSll věřitelů, z nčhož jest zřejmo,
že dlužník příhlášené pohledávky nepopřel. Rek u r s n i s o u d zamítl
námitku věci právoplatně rozhodnuté, a nařídil procesnímu soudu, aby
ve věcijednal a rozhodl a to z toho d ů vod u, že žalobní nárok má
za základ nový skutkový děj, totiž obživnutí pohledávky v původní výši
pro nedodržení splátek, a že vyrovnání vztahuje se jen na vyrovnávacf
kvotu a nikoli na zbytek dluhu, ji převyšující, který právě jest touto
žalobou uplatňován. N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

o
při

I

ů

vod y:

Lze ponechati stranou otázky, zdali v námitce žalovaného, ucmene
prvním ústním jednání v tom smyslu; že vyro vnávací usnesení tvoří

exekuční ·titul,

že tedy podání žaloby bylo zbytečné, a že se ohražuje
proti odsouzeni k útratám sporu - jest spatřovati procesní námitku
věci právoplatně rozhodnuté, či věcnou námitku novace; lze to ponechati stranou proto, že soud musil by k právoplatnosti rozhodnutí hleděti i bez námitky (§ 240 odstavec třetí c. ř. s.) a protože žalovaný
v dovolacím rekursu věc právoplatně rozhodnutou skutečně tvrdí. Rovněž lze ponechati stranou otázky, které rekursní soud řešil, protože
v tomto případě jsou otázky ty pro rozhodnutí o procesní námitce věci
právoplatně rozhodnuté nepodstatnými. Námitku věci právoplatně rozhodnuté lze totiž podle §§ 239 odstavec druhý, 240 odstavec třetí a 261
c. ř. s. opírati jen o právoplatný rozsudek, neb o r o z hod n u t í, jemu
na roveň postavená, nikoliv o· soudní smír neb o -vyrovnání, soudně potvrzené, třebaže smír nebo vyrovnání tvoří titul exekuční. Jak pří soudním smíru, tak i při vyrovnání v řízení vyrovnávacím jde o uzavření
smlouvy mezi dlužníkem a věřitelem, takže soud nemá o Čem by r o zhod o val; ani v řízení vyrovnávacím nerozhoduje soud o přihláše
ných pohledávkách, nýbrž bdí jen nad zachováním předpisů vyrovnacího řádu. Byl-li tedy předmět sporu již před sporem buď smírem nebo
soudně potvrzeným vyrovnáním mezi stranami upraven, možno sice
uplatňovati hmotnou obranu novace, o které se rozhoduje rozsudkem,
ale nikoli procesní námitku věci právoplatně rozhodnuté, o které se rozhoduje usnesením. Předpisů §§ 239, 240 a 261 c. ř. s., pokud jednají
o námitce právní moci, nelze ani obdobně použíti pro obranu, že věc
byla smírem nebo vyrovnáním již odbyta, a to jednak proto, že výpočet
pro,c,:sních námitek, ve zmíněných předpisech uvedených, jest vyčerpá
vaJlcl, Jednak proto, že účinky obojího způsobu odklizení sporu jsou
různé. Právoplatný výrok soudcovský možno totiž napadnouti jen ve
případech §§ 529, 530 a 531 c. ř. s., kdežto. soudní smír také ve pří
pad"ch §u869-877 obč. zák. a §u 1385 a dalších obč. zák., a soudně
potvrzené vyrovnání také ještě ve případech §§ 57 a 58 vy". ř.
čís.

3500.

Na nelikvidní a nepoukázanou pohledávku na vrácení přeplatku daně
z majetku (přírůstku na majetku) nelze vésti exekuci zabavením a při
kázáním k vybrání.
.
'.
(Rozh. ze dne 13. února 1924, RII 41/24.)
Návrhu vymáhajíciho věřítele, by mu k vydobytí peněžité pohledá, ky byla povolena exekuce zabavením a přikázáním k vybrání oné
části dávky z majetku a přírůstku na majetku, která buď následkem
odvolání nebo na zákJadě příslušné zákonné novely anebo konečně
z jakéhokoliv jiného důvodu penízem 15.000 Kč bude odepsána a měla
by býti dlužníku vrácena, s o udp r v é s t O I i c e vyhověl, rek u r sní
s o u d exekuční návrh zamítL Dů vod y: Vymáhající věřitel tvrdí ve
své žádosti, že v exekuční věci proli povinné a jejímu manželi dražbou
nemovitostí erár přihlásil dávku z majetku a přírůstku na majetku

224
Kč

a že tento peníz snad eráru bude z nejvyššího podání prodaný'ch nemovitostí přikázán a vyplacen. Jelikož však manželé S-ovi

42.000

podali proti vyměření této dávky odvolání a dávka z majetku a pří
rústku na majetku dle zpráv bude novelisován.1 . není vyloučeno) že
povinné a jejímu manželi část dávky bude odepsána (vrácena), a na
tuto část dávky vede vymáhající včřiteJ exekuci zabavením a přikázá
nim k vybráni. První soud napadeným usnesením exekučnimu návrhu vyl1ov01. Proti tomuto povolení exekuce b"ání se erár dle §u 294 poslední
odstavec ex. ř. jako poddlužník stížností a to právem. Vymáhající strana
žádá, by jí byla povolena exekuce soudním zabavení a přikázáním pohledávky, která povinné proti eráru s n a cl někdy v budoucnosti vznikne
tím, že příznívým vyřízením jejího odvolání nebo snížením dávky z majetku eventuelní novelou k zákonu o dávce z majetku ji část zaplacené
již dávky bude vrácena. Jest tedy navržena exekuce na pohledávky proti
eráru, jejíž existence je· závisla na skutečnostech, o nichž není vubec
jisto, zda se v budoucnosti dostaví, pokud se týče navrženo zabavení
a přikázání pohledávky proti eráru, ač. tato dosud není likvidní a ač
Ll veřejných pokladen povinné dosud nebyla poukázána. Podle dvorního dekretu ze dne 21. srpna 1838 čís. 291 sb. z. s. čl. IX. uvoz. zák.
k exekučnímu řádu výslovně v platnosti zachovaného není však piípustno, by byla povolena soudní obstávka nebo soudní zabavení pohledávek proti eráru, které jsou ještě nelikvidní a u veřejných pokladen
ještě nebyly poukázány.
Ne j v y Š š í s u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

°

Důvody:

si

Dle dvor. dekretu ze dne 21. srpna 1838 čís. 29'1 sb. i. s. nehe
vymoci na nelikvidní a nepoukázanou pohledávku u veřejných pokladen
dle jich zařízení ani záznam soudně povolené ohstávky, ani soHdní táL
jem, poněvadž před provedením poukazu nenl známou pokladna, která
má výplatu obstarati a do té doby není zde pokladny ku výplatě povinné'. Tento předpis byl článkem IX. čís. 5 uvoz. zák. k ex. ř. zachován
v platnosti. Vymáhající věřitel navrhl exekuci proti dlužrtícizabav:ením
a přikázáním k vybrání j'ejího nároku na vrácení p. řé P hlt k II dávky
z majetku, neb přírůstku na majetku, která eráru peníze1rt 42.00Cf Kč
bude snad přikázána a vyplacena z nejvyššího dražebního podání a
kterýž přeplatek s'nad vrácen bUde dlužnÍCi v případě příznivého vyří
zení jejího rekursu proti vyměření zmíněných dávek, neb po novelisaci
dávek těch'. Jak sp'rá:Vně jíž vytkl rekurs'ni soud, jedná se zde o pohledávky dlužnice proH
kteťéž rnajťv budoucnosti tepNe vznikn'outi,
a jsou ne}isté a neurčité, jak co d? jsouc!\osti, tak i co do výse, o pohfedáVky, které nejsou' tedy .1\kViďni'11' ktéré nejsou féž poukázány
k vyplatě II některé stá'tn'í fJ6kl'idny a o' nich'Ž liení jisto, zďao vůbec
á kdy poukázány budou. Nelte přisvědčiti náhledu rekurei\ťově, že se
onen' pfeďpis vztahuje pOUze na' pohledávky protí' éráni' ia'. vykqn'aťtě
práce a na pohl"ed'ávky z náhády škody, M'koli' však lia pohl'édávKy na'
vrácení' přeplatků' diÍll', nebbt' dvorsky deKret óéči\\'í' v ťé' pi'ičiňě' ró:t~

eráru,

diltl a vz111ede:m- k obsahu exekučního návrhu je nep?chybl;o, že' ,pohledavky, které takto zabaveny býti mají, jsou ne,llkvI~nt a I:ejsou
II žádné pokladny státní poukázány, což je v tomto pnpade jcdll1e rozhodným.
Čís.

3501.

Třebas nesvéprávný před schvále~ím s~louvy dle §u 865 obč. ~ák.
byl zemřel jest n;;l jeho zákOnném ~astupcI (otcovskem opatrovmku)
i soudu, bý jednání přivedl ku konCI.

(Rozll. ze dne 13. února 1924, R II 45/24.)

pc:

stu Dne 3. listopadu 1922 uzavřena byla před notářem ~ U. mezi
...
,
R
s'all'l'
s'
-ov
ou
se
strany
jedne
a
snoubencI
zlettlym
Karlem
s-em
pUjlC, o
.
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I
",
t
·1
a nezl. Annou V-ov ou se strany druhé p~stupn~ s~ ouva, jl~
oOup; a
m~lkaženichova Ros"lie š-ová snoubenc,um kazdcmu polo~lcl svuJ ~un;
v K. za 51.200 Kč proti t0111U, že tito ~revzah k z.aplac:,e?1 hy~otekarn.1
pohleclávku sirotčí pokladny 30.0QO ~c, pak p~dl~y de~1 ~ane s_ov~
10.000 Kč a Vladimíra š-a 6.500 Ke q k vybyvam .vyme~ek Rosa lu

pos

š_ové, Na základě této postupní smlouvy bylo do kmh ~loze,no \lovaI;,anželům Karlu š-ovi a jeho 111'anželce Anně rozen_é V-?Ve pra~o vlast·.:;cké k domu tomu, každému na polovici. Anna s-ov~, roze!1~ V:~va,
v pul roce po uzavření smlouvy ze~řela a v dzem pozustalostmm zadal
její otec Jan V., by byla opatrovmcky schvalena smlouva_ ze dne 3. hstopadu 1922, uzavřená jeho nezlehlou odcerou Anno~ S-ovo~,. ~eza
stoupenou zákonitým zástupcem. Po. z u :. t a los tnI s ~ U Q za~os!
zamítl, poněvadž nezletilá Anna š-ova ne.zne <l ustanoV~l1I §§ 26'"az
284 obč. zák. vztahují se na opatrovnice, leDom pokud JSou na ~IVU.
Rek u r sní s o u d usnesení potvrdil.
N e j v y Š š í s O u d zrušil usnesení obou nižších soudů a vrátil věc
prvému soudu, by o návrhu po zákoně jednal a znovu rozhodl.
D

il vod y:

Poněvaqž Anna V-ová byl" nezletilou, bylo potřebí ku platnosti
b.r,louvy s její strany, by s ní projevil sO\lhlas její otec Jan V. (§§.152,
176, 260 a 865 obč. zák.) a aby smlouva ta byla napotom schvalena
ještě soudem opatrovnickým (§§ 233, 149, 150, .~06, 1034, 1224,.152
a 865 obč. zák.). Nesporno jest, že omylem notare, s111'louvu'''Plsupcího, nebylo ve smlouvě UVedeno, že otec Army V"oyé smlollVll \l~avrel
a SChválil za nezlet'lou svol1dceru. Po uzavření jejíhq sňatku s Karlem
š-em sdl ~e otec QPiltrQVl1ilWm jejího jmění dle §ll I ~~ il co,ntr,
ob~. zák. a měl povinngst, Snllouvu pOS!\lPní, O kter" nyl1l tvrdl, i'e
hYla jí111 ttzavřena Z'l (kerll, pokllP se tý~e s jehq sPllhlasem, přivésti
kes.chválení 80llQem ppiltrovni~!j:ým. Tllto pOyinl1Qst ni' se vea! j,,!j:o
ote~, jenž smlouvu UZavřel " jako OilPotomní opa!fQVní\< jmění· dCeřini!
(§ 176 Qqč, zák.) měl i l1il pále povinnos!, ,apq\íiltoll slnlollvu II plMc

§J?O
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nosti přivésti a dokončiti. Této povinnosh nebyl sproštěn ani smrti
dcery, která ve věku 17 let, v půl roce po Ilzavřeni oné smlouvy zemřela. Mělf jako opatrovník jmění dceřina tytéž povinnosti, jaké stihaji poručníka (§ 282 obč. zák.). Poručnictví i l)patrovnictví končÍ sice
smrti poručence (opatrovance), avšak poručenstvo (poručník i poručenský soud) zl'stává i na dále povinno jednání, jménem svěřence započaté, dokončiti, když by započaté jednání bez zřejmé škody dědiců
nebylo lze přerušiti. Tytéž povinnosti mají otec nezletilce a soud opatrovnický (§§ 282, 249 a 1022 obč. zák. Stubenrauch komentář k §u 249
obč. zák.). Má tedy otec zůstavitelky, jako .opatrovník jejího jmění
právo i povínnost žádati, by zmíněná postupní smlouvu byla schválena
dodatečně po smrti dceřině soudem opatrovníckým, zakládá-li se na
pravdě otcovo tvrzení, že by jínak na patrný úkor dědiců postoupený
dům musil býti vrácen postupitelce Rosalii š-ové, aniž by bylo zde
záruky, že daná protihodnota bude pozůstalo'sti vrácena (§ 1022 obč.
zák.). Nevadí, že úřad otcovského opatrovníka smrtí dceřinou již zanikl, tím nezanikla jeho povinnost, dokončiti jednání započaté, a nezanikla ani pravomoc bývalého opatrovnického soudu ohledně úkonů,
spadajících do doby, kdy opatrovnictví otcovo nad jm~ním dceříným
ještě trvaló. Nižší soudy neposoudily tedy věc po právní stránce správně,
uznavše, že po smrti nezletílé dcery žadatelOVy nelze dodatečné opatrovnické schváleni zmíněné postupní smlouvě uděliti. Jich rozhodnutí
trpí patrnou riezákonností (§ 16 nesp. pat.).

ii

čís.

!i

3502.

Výdělková daň požívá za ostatních podmínek zákonného zástavnlho
práva na cel é nemovitosti,' i když. poplatník ~est vlastníkem jen její
ideální části.

(Rozll. ze dne 13. února 1924, R II 51/24.)
II

i!

E x e k II čni s o u' d přikázal z nejvyššího podáni za exekučně prodanou nemovitost, náleževší polovici Josefu V-ovi a polovicí Františce
V-ově, výdělkovou daň k zaplacení z celé vydražené nemovitosti, r ekuroní soud pouze z polovice Josefa V-a, Nejvyšší soud.
obnovil usneserií prvé~o' soudu.
'
Důvody:

'Podle §u 76 zákona o přímých osobních daních ze dne 25. řijna 1896,
220 ř. zák. přísluší výdělkové dani zákonné zástav)1í právo k ne"
movitostem osoby daní povinné, za dalšich, tam uv"dených podmínek,
které zkoumati zde neni třeba, poněvadž odpor proti přikázání výděl
kové daně z dražebního výtěžku se jich netýká. ZodpověLlěti jest pouze
otázku, zdali výdělková daň, kterou dluhuje josef V., požívá zákonného
zástavního 'práva pouze na jeho' pcilovici usedlosti, či. na celé usedlosti.
Odpověd' zi,i' v ten způsob, že ruči celá usedlost a nikoli pouze polo-

čis.

li
li

vice Josefa V-a, V llved<:ném,§u,76 je totiž ř~č o ne?lOvito,~tech osoby
daní povinné proto, ponevadz zakonodarcc predpokladal pn tomto zakonném ustanovení, že poplatník jest vlastníkem celé nemovitosti; ale
zákonodárce kla"c při tom v §u 76 důraz na věcné ručeni celé nemovitosti, i kclyby věnována byla jen částe,čně živno,sti,. pouléhající výděl
kové dani. Z toho následuje, že, kdy z poplatmk Jest Jen vlastntkem
ideální části a nikoli celé nemovitosti, ručí za výdělkovou daň celá nemovitost a nikoli pouze poplatníkova ideálníjejí část, neboť ;sou možny
případy, že' ideální podíl P?platníkův ,na n~mo~~to~ti jest jen nepatrným,
ale celá nemovItost Jest urcena k vydelkovym ucelum a poskytUje spoluvlas111íkům skoro celý výnos ze živnosti, n~ nemovitosti pr?vozov~né.
Slov)', že ručí jen nemovitost pop I a tni k o v a: ch.ce zal~onodar~e
vyjádřiti, že ručeni nemovitosti nastává pouze tenkrate, Jest~h zlv~ostmk
skutečným v I a s tni k e m nemovltosÍl, na rozml o~ p0u.!,eho naJemce
jejího, nebo poživatele, prekaristy a pocl., mkol! vsak, ~e nemo~ltos.t
ručí jen v případech, když živnos~ní~.iest vla~tOl~e,:, c~.le, ?ernov!tostI,
a nikoli v případech, když mu naleZl tohko ldeallll Je]! cast. Pn posouzení otázky věcného ručení nemovitosti za výdělkovou daň tedy nerozhodují ideální podíly spoluvlastníků, nýbrž za .Mo ?aň ručí, )so.u-li
zde ostatní zákonné podmínky, celá nemovItost, 1 Kdyz poplatmk Jest
jen vlastníkem polovice nebo jiné ideální její. č,ástky. Spr~vn?sti :~h~
nasvědčuje úvaha, že není možno, provozovatI zlvnost na Ideallll ca,ptI
nemovitosti ve, smyslu §u 10 knih. zákona, nýbrž pouze na celé nemovitostí, nebo na fysické části její, tato lysická část však nepatří žádnému ze spoluvlastníků výhradně, nýbrž jen všem spoluvlastníkům společně podle §u 361 a §§ 825 i násl. obč. zák.
čís.

3503.

Smír jeví účinky pouze mezi smluvnÚTIistranÍlmi a jejich dědici.
Pro a proti singulárnÚTI nástupcům jest účinným jen, když vstoupili
v právní poměr smírem upravený p o u z a vře n i smí r u.
(Rozh. ze dne 13. února 1924, Rv II 719/23.)
Žalobkyni byly při práci u žalovaného rozdrceny řezačkou tři prsty,
Žalobu.o náhradu škodyp r o c e sní s o udp r v é s t o I i ce zamítl,
o cl vol a c í s o u d rozsudek potvrdil. N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižšíclj soudů a vrátil věc prvému soudu, by ji znovu projednal a rozhodl, a uvedl po právní stránce v
důvodech:

Odvolací soud rozhodl srovnale.se soudem prvé stolice z toho dů
vodu o žalobnírn nároku zamítavě, protože má zjištěno, že dovolat elka
uzavřela se zástupci dolnor,akouských zemských pojišťovacích ústavů
ve Vídni o nároku, který uplatňuje v žalobě, narovnání, podle kterého
15"
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Duvody:

byla ve příčině řečeného nároku úplně odškodněna 3.000 Kč a proto
pr')hlásila, že nemá nijakých n~roků ze svého úrazu. Odvolací soucl
považuje ono právní jednání za smlóuvu, kterou udánliví

zástupcově

dulnorakouských zemských pojišťovacích ústavů ve Vídni uzavřeli ve
prospěch žalovaného ve smyslu §u 881 obč. ZáK. Této právni povahy
však řečené jednání právní zřejmě nerr.á. Dle §u 881 obč. zák. smlouva
ve prospěch třetího vzchází tenkráte, když si někdo dá slíbiti nějaké
plnění někomu třetímu, v tom případě však dovolatelka ve svém prohlášení o odbytném jedině prohlásila, že od dolnorakouského zemského
Úrazového a puvinné ručení pojišťujícího ústavu obdržela hotově
3.000 Kč jako náhradu za ztráty, které jí vzešly tím, že si při řezačce
rozdrtila palec, ukazovák a prsteník a že tímto odškodněním byly vyrovnány veškeré škody z řečeného úrazu úplně, že se vzdává proto výslovně jakýchkoli na tomto úrazu spočívajících nároků, ať jsou jakéhokoliv původu, vůči řečenému ústavu jakož i vůči jakékoliv třetí osobě
nebo ústavu. Smír (§ 1380 obč. zák.) je smlouvou a proto jeví účinky
pouze mezi smluvními stranami a jich dědici. Pro singulární právní nástupce a proto nim je smír účinný jen, když vstoupili v právní poměr
smírem upravený p o u z a vře n í smí r u. Z toho plyne, že kdyby
šlo o smír, nemohl by se smíru žalovaný ·vůči žalobnímu nároku dovolatelky dovolávati s právním účinkem, poněvadž ani nedokázal, ani netvrdil, že byl při smíru smlouvcem, nebo že k němu dodatečně při
stoupil.
čís.

čís.

jen jedno sudiště, nezakládá
druhý, j. n., jenž předpokládá,
má býti žalováno.

(Roch. ze dne 19. února 1924, R 1 88/24.)

H!

Zalobu o zaplacení kupní ceny 16.791 Kč zadal žalobce u obchodního soudu v Praze, opřev ji co do místní příslušnosti o § 88, odstavec
druhý j. n. Námitku místní nepříslušnosti s o udp r v é s tol i c e zamítl, rek u r sní s o u d jí vyhověl a žalobu odmítl. D ů vod y: Místní
příslušnost procesního soudu zakládá žalobce ve smyslu §u 88 odstavec
druhý j. n. na nesporné skutečnosti, ve žalovaná strana přijala zároveň
se zbožím jí zaslanou fakturu, která byla opatřena doložkou, že jest jí
platiti a žalovati v Karlíně. Než rovněž nesporno jest, že oné faktuře
ještě připojena byla doložka »zahlbar auf meín Konto bei der Bank
fUr Bandel umj Industrie in Darmstadt«, to jest že žalovaný fakturovanou cenu platiti má v Darmstadtě. Faktura označuje tudíž dvoje místa
platební a jen jedno místo, kde má býti žalováno. Není tudíž dle faktury
shoda místa placení s místem žaloby, a není také jednoho určitého místa
placení, jak jest předpokladem příslušnosti dle druhého odstavce §u 88
J. n. a proto také tato místní příslušnost dle zaslané apříjaté faktury
pro žalobu, o niž jde, založena neni,
Ne j v y Š š í s o u ct nevyhověl dovolll,ímu rekursll.

SV)'Jll

posavadním rozhodová-

L~m místem placení jest Karlín, a že žalovaná fiľma jest p o v i n n a
tam plniti, na druhé straně však uznává sama, že žalovaná firma m á
p r á v O podle při P s a n é doložky »Zahlbar au! mein Konto bei der
Bank fiir Bandel und Industrie in Darmstadt« plniti J Darmstadtě.
I kdyby byl správným názor žalobcův, že obě doložky mohou obstáti
vedle sebe, nelze pokládati Karlín za výhradné místo plněni pro žalovaného, pročež nemůže se žalobce dovolávati předpisu §u 88 j. n., který
předpokládá, že místo plnění jest v obvodu soudu, u něhož má býti podána žaloba. Ze by pouhou fakturní doložkou mohl býti smluven soud přf
slušný pro podání žaloby i tehdy, když žalovaný jest podle ujednání
oprávněn plniti mimo obvod tohoto soudu, nelze z §u 88 j. n. vyčísti
a nelze to pro vyjimečný ráz tohoto zákonného předpisu rozšiřujícím
výkladem do něho vkládati, to tím méně, jelikož by takový výklad
zřejmě odporoval všeobecnému a proto i pro obchodníky platnému
předpisu §u 104 j. n. o dohodě o soudní příslušnosti.

3504.

Faktura, obsahující dvoje platiště a
důvodu příslušnosti dle §u 88, odstavec
že splniště jest v obvodu soudu, u něhož
ij

Nejvyšší soucl souhlasí ve shodě se

ním _ srovnej rozhodnutí zc dne 3. ledna 1922 Rl 1495/21 čís. 1394
sbírky Dra Vážného -- s napadeným rozhodnutím rekursního soudu
i jeho odůvodněním. Stěžovatel jest v rozporu sám se sebou, když na
jedné straně z okolnosti, že nep~~škrtl na faktuře pře d tiš t ě n é dolo~ky: .Zahlbar und klagbar ih Karolinenthal«, dovozuje, že smluve-

3505.

Novela o právu manželském (zákon ze dne 22.
Sb;

z. a

května 1919,Čís.320

tll).

Podmínkllll rOZlUky manželství pro nepřekon'ateltlý odpor, bez ohledu
na to, zdali jde o žalobu či o žádost, i e s t s o u h I a s d r u h é h o
m a tl žel II II to zejména fv případech §u 18 zákona, leč že by od rozvodu uplynula tď léta II šlo o manželství, rozvedené před působností
zákona.
(Rozh. ze dne 19. února 1924, R 1119/24.)
žádost manžela ze dne 29. září 1923, by rozloučeno bylo jeho manželství, rozvedené usnesením ze dne 1. září 1920, s o udp r v é s t oI i c e zamítl, a poukázal žadatele na pořad práva, ježto manželka nedala k rozluce souhlasu. Rek u r sní s ou d usnesení potvrdil.
Ne j v y š ší s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Dle spisu nejsou zde podmínky §u 16 ,ís. pat. ze dne 9. srpna 1854
208 ř. zák., neboť není tu ani zmatečnosti, ani rozporu se spisy,
ani zřejmé nezákonnosti a dovolací rekurs ani netvrdí, že tyto podmínky neb alespoň jedna z nich zde jsou. Mohly by tedy v{:vody dovočís.

Z30

laciho rekursu zůstati bez povšimnutí, podotýká se však, že též podle
zákona ze dne 22. května 1919. čís. 320 sb. z. a n. jest z á s a dní
pod min k o u rozluky manželství pro nepřekonatelný odpor bez ohledu
na to, zda jde o žalobu či o žádost, s o uhl a s d r u h é h o in' a n žel a,
a to zejména i v případech§u 18 tohoto zákona, kde po uplynuti tři let
od provedeného soudního rozvodu je toliko tvrzený nepřekonatelný odpor
pokládati za prokázaný, pokud výsledky ústního jednání tomu neodporují. a ž e jed i n o u v Ý jim k o u z t é t o z á s a d y j e s t, že uplynula tři léta od provedeného soudního rozvedení a ž e jde o man ž e 1s tví, r o z v e den é pře d p ů s o b n o s t i t o ho to z á k ona. Jinému výkladu brání již jasný doslov §u 16 zákona ze dne 22. kvetna
·1919, čís. 320 sb. z. a n. a článku ll. nařízení vlády republiky Českoslo
venské ze dne 27. června 1919, ČÍS. 362 sb. z. a n. a nebylo by lze k jinému výkladu dojíti ani tenkráte, kdyby v zákoně prvni dva odstavce
§u 16 písm. a) byty spojeny v odstavec jediný, jak tomu ještě bylo ve
zprávě právního výboru ze dne 28. prosince 1918, tisk 298, pokud se
tyče v dodatečné jeho zprávě ze dne 15. května 1919 (tisk 1007). Pokud
si stěžovatel tvoří k odůvodnění svého myhiého míněnÍ, že po uplynutí
tříleté lhůty souhlasu druhého manžela vůbec zapotřebí není, tedy ani
v případech, kde manželství bylo rozvedeno po působnosti rozlukového
zákona, zcela libovolnou úpravu §u 16 tohoto zákona, dlužno zdůraz
niti, že takový způsob výkladu zákona není přípustnýrÍ1 (§ 6 obč. zák.).
čis.

3506.

Novela o právu manželském (zákon ze dne 22. května 1919, čís. 320
sb. z. a n.).
Dle §u13'g) jest dostatečným důvodem rozluky padoucí nemoc, dosáhnuvši takového stupně, že do doby 365 dní jejího trvání po sobě
jdoucích spadalo šest záchvatů, při čemž jest čítati dobu tu od každého
záchvatu zvláště, a stačí k rozluce, když nemoc, dosáhnuvší této síly
kdykoli za svého trvání, nepominula v čase rozsudku.
(Rozh. ze cine 19. února 1924, Rv 1943/23.)
žalobu m1anžela o rozluku manželství pro manželčinu padoucnici
o b a II i ž š í s o u d y zamítly, Ne j vy Š š i s o u d uznal dle žaloby.
[)lrv~dy:

Dovolání uplatňuje právem důvod §u 503 čis. 4 c. ř. s. Odvolací soud posoudil věc správně po právní stránce, zamítnuv žalobu proto,
že ode dne vynesení rozsudku zpět počítaje bylo u žalované zjištěno
jen 5 záchvatů padoucnice za rok. Náhled jeho, že roční dobu § 13 g)
manž. nov. je počítati zpět ode dne rozsudku, nesrov'nává se se záko··
nem. Jako důvod rozluky j.: v tomto sporu uplatněna padoucí nemoc,
jež dle §u 13 g) manž. nov. je dostatečným důvodem, trvá-li aspoň
rok s nejméně šesti záchvaty ročně. Odvolací soud převzal skutkové

ZjiŠt~l1í, . že žalovaná strana trpí touto nel1lOc.Í. (~. j. trp~la, v den :oz:
v

sudku) aspoň od 22. ledna 1921, kd)' byl z]1sten prvm zachvat, ]enz
v rozsudku přicháZÍ v úvahu. Tím dána je první podmínka rozluky dle
§u 13 g) manž. nov., po případě §u 17 , dle něh?ž nelze v)'slo~it.i rozluku, pominul-li stav uvedený v §u 13 g). Dle zakona nedostacu]e pa~
douci nemoc sama o sobě, ~l.ýbrž je k nároku na r0z1uku rnanželstvl
nutně zapotřebí bud' přidruže~é duš.ev!lÍ ch?roby.' neb int~ns~ty, jevící
se v určitém množství záchvatu v urclte dobe, a SIce stanoVl zakon nutnost nejméně šesti záchvatů v dob,ě roční. Tou!o d~~ou. j,e rozuměti
365 dní po sobě jdoucích. Zákonodarce ne~t.anovrl pocatecnrho.anr. k?nečného ~Ine této doby, ježto nemohl určenr rntensrty ne~,ocr ucrmlt ~a~
vislým na nahodilé okolnosti, .i~kou je .na p~. vynesenr r?:~udl:u, lez
může se státi písemně v neurčlte dobe vrce ?111 po skončel11 rrzen.r, nebo
může býti přičiněním druhé strany od,dalovano a pod .• I procesnr ~oud,
jenž tuto dobu čitá ode dne vynesenr rozsud,ku, postreh: uvedeny n,edostatek, neboť nemohl zjistiti, zda v poslednrch dnech reci vynesen:m
rozsudku, jehož dobu přesně stanovil, nedoslavil se dalsr (ev tomtoprrpadě šestý!) záchvat padoucnice, .~ pomo~1 sr len ttt1~, ze, pr? ~e~to
případ poukázal žalobce na § 530 crs. 7..c r. s .• To~enr spravne, ]e,to
nemohl by žalobce tohoto prostředku uzrlt v prpade, kdy doba vyneseni rozsudku zůstala mu neznáma, a take proto, ze nelze spor o rozluku
manželství rozhodnouti s výhradou dalšiho sporu. Je pro~o podle
§n 13 g) l11'anž. nov. dostatečným dr1vodem r0.zlu~'y pad~U<:'1 nemoc~
dosáhnuvši takového stupně, že do doby 365 dnr )e]lho trvanr po. s??e
jdoucích spadalo šest záchvatu, při čemž jest čítatr dob.u tu .~~ k~zde?o
záchvatu zvláště, a stačí k rozluce, když nemoc, dosahnuvsl teto Sily
kdykoli za svého trvání, nepomi~ula v čase rozsu,dkU. Pro tento spor
zjistily nižší soudy, že spadá u zalované do r?čnr doby.. ?d 22. ledna
1921 8 záchvatů, od 23: února 1921 10 záchvatu a od 1. rlJna 1?2~, še~t
záchvatů. Z té skutečnosti že v době od 1. října 1922, t. J. vyrocr zacr.."átu ze dne I. října 192i, do 1. listopadu 1922 (sdě~ení ústavu chor?~
myslných) po případě 4. listopadu 1922 (den vynesenr rozsudku) ,tudrz
v době 30 až 34 dní, nebyl u žalované zji~těn Dpě.tný záchv.~t,. n,,;lze po
příkladu nižších soudů souditi na zmírněn! nemOCI, vyluču]lcl zalobnl
nárok, a jest, jak z předchoziho přehledu ]e pat~no, pro ten!o spor bezvýznamnou náhodou, že právě do doby roční pred vynesenrm rozsudku
spadá jen pět záchvatů.
čís.

3507.

Předpis §u 6 nařízení ze dne 11. dubna 1917, čís. 162 ř. zák. netýkal
se zápůjček líhu. Lhostejno, že při zápůjčce byl líh mezitím výše zdaněn.

(Rozh. ze dne 19. února 1924, Rv I 1568/23.)
Tvrdíc, že zápůjčila žalované v záři a říjnu 1916 tři sudy líhu, domáhala se žalující firma jich vrácení. O b a niž š í o s o u dJ žalobě
vyhověly, o d vol a c í . s o u d mimo jiné' z těchto d u vod u: Nepra-
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vem uplatňuje odvolatelka, že nařízením ze dne ll. dubna 1917 čís. 162
ř. zák., které v §u 6 prohlásilo veškeré, před vydáním nařízení 'uzavřené
dodací smlouvy ohledně líhu, pokud nebyly před platností nařízení
splněny, za neplatné, stala se i smlouva, o niž jde, neplatnou a nemohla
již obživnouti. Ono ustanovení souvisí se stanovením nejvyšších Cen
pro čistěný. zdaněnýlih a lze je tedy vztahovati jedině na úplatné
smlouvy ohledně líhu; zde však o takovou smlouvu nešlo, nýbiL byla
tu pouze zápůjčka, z níž vyplýval nárok strany hlující na vrácení zapťijčeného líhu bez náhrady, jehož plnění na ceně líhu nezáviselo. Stalo-li se zapujčení líhu, jak znalci potvrzují, proti tehdy plativšímu záe
kazu volneho prodeje a odstupu líhu \hezí obchodníky, nemůže se to.hoto Zákazu žalovaná strana dOvolávati, poněvadž, ořijavši líh, salDa
j~dnala ptoti z~káiU; to:?od~ě vš~k neměl zákaz vtápětí zánik jej ího
zav?z~u kuvr~cenI vyp~tčeneho lthu a, nebýleli splnitelným po dobu
trv<lll! onoho zakazu, obZlvnul uvolněním obchodu lihem,. v říjnu 1922
takž? _nyní o net;'0žností plněhí následkem zákonného zákazu řeči býti
nemuze. Nehledek tomu, Jest žalovaný, i kdyby se za to ínělo, že
S!ii~oUV,a byla neplatnou, povinen k vrácení toho, co obdržel (§ 1431
obc. zak.).
'N e j V Y š š í s o u d nevyhověl dovolánÍ.

[)úvody:

V §~__6 n,ařízení

ze dne 11. d~bna 1917, čís. 162 ř. zák. prohlášeny

z~ bezucmne Jen smlouvy kupm, prodejní a dodávkové. o Zdaněhém
člstěném líhu, byly-li před plátn?st}.:ohoto nařízení uzavřeny, předpIs
nevztahuje se tedy I1!kterak na zapuJcku, o jakou v tomto případě jde

a dovolání ani se nepokouší dovoditi, že zápůjčka spadá pod smloliv~
k~pní,. prodejní heb dodávaci, nýbrž zabývá se otázkou, zda sOuvisí
predpls tc.: se slánoveníin maximálních cen, jak mínil odvolací soud
což však je vedlejší. Již nadpis nařízení. praví, že se jim UpraVllj~
:>obcho~« lihem, a již z toho jde, že smlOuvOU dodávkovou, o jejíž poJe,~ Je(illl~ se tu mů~e jed~~tí,ježto zápílj~ka ,ro.:'hoclně není ani koupí
all! prodejem, rozumetf SIUSl smlouvu, ktera prave v óbchodě nazývá se
smlouvou dodací, t. j. úplatnou smlouvou, tudíž pravidelně kupní nebo
s~lěn.~ou o na?y,tí vě~! .zastupitelných (ne individuálně poznačenych),
pn mz odevzdam ZbOZI Jest odročeno na pozdější dobu (neděje se hned
při smlouvě), pročež právě nazývá se dodáním (čl. 338, 271 čís. 2
obch. zák.), takže zápůjčka sem spadati nemůže, nejsouc ani smlouvou
úplatnou, když se neplatí úrok, a ani dOdavací, ježto se uzavírá odevzdáním věci (§ 983), bez ,iěhož nebyia. by. ještě smlouvou samou
nýbd jen předběžnou smlouvou. Eyl:Fli však s\hlouva a túdíž záv(l.zek
žalované účinny, odpadá. otázka §u 1431 obč. zák., ač podotknouti
dlužno, že nemůže býti řeči o tom, že vrácení možným není, neboť tuto
nemožnost zakládá žalovaná jen na tom, že zdanění je nyní mnohem
vyšší a že stejné množství jí nyní přijde mnohe\h dráže než přišlo žclObkyni. To však si žalovaná musí přičísti sama po rozumu§u 1311
obč. zák., dle něhož náhoda, jakou jest zde vyšší zdanění, v prosledu

doby nastalé, ježto žalobkyně za ně nemůže, stihá toho, v jehož pomě
rech nastala. Nárok žalobkyně neodporuje tedy žádnému zákonnému
předpísu, tím méně zákazu, i jest s podivem, jak dovolání muže jej
nazývati nemravným, když žalobkyně žádá jen to, co jí patří, co zapůjčila a § 992 obč. zák. výslovně stanoví, že nečiní rozdílu, zda cena
v mezičasí stoupla či klesla, takže stoupnutí musí si příčísti žalovaná,
jako by klesnutí byla si přičísti musila žalobkyně. Zvýšení daně neznačí
nic jiného, než zvýšení nákladu na opatření zboží, tudíž obchodnicky
vyjádřeno zvýšení ceny kupní.
čís,

3508 .

Předkupní právo lze ujednati i při jiné smlouvě, než kupní, ba i jako
samostatnou smlouvu. Propůjčení předkupniho práva nenáleží ku správě
jmění a vyžaduje, jde-Ii o nemovitost nllIeže.iicí do pozůstal()sť, 8ch-!~
lení soudu pozůstalostního,

(Rolh. ze dne 19. úcora 1924, Rv 11739/23.)
_ Jíři E. vyhradil žalobci předkupni právo k domu čp. 10, v němž měl
žalobce najatu živnost. V té době náležel dům čp. 10 vlastnicky polovinou Jiřímu E~ovi, polovinou patřil do pozůstalosti manželky Jiřího
E-a. Polovinu tuto zdědila Anna W-ová. Jelikož dům byl prodán, aniž
by byl nabídnuť žalobci. ku koupi, domáhal se žalobce na Jifím E-ovi
a Anně W -ové náhrady škody, Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e
uznal žalobní nárok důvodem po právu, o d vol a c í s o u cl žalobu
zamítl a uvedl mimo jiné v d ů vod ech: Jest nesporno,že žalobci
je(lnal0 se o to, nabýti práva, koupiti dů ol ce 1 ý, neboť jak sám
opěl.lě a opětně přiznaval, chtěl míti jistotu, že bude moc.í pro příští
dobu pro svoji pekařskou živnost používati pekárny a příslušného bytu
v 'domě tom, a také prvžalovaný mluvil o domě cd é m. Jest dále nesporno, že v době slibu byl prvžalovaný vlastníkem p o U zej e d n ~
neoddělené polovice domu, kdežto druhá polovička náležela do pozů
stalosti po manželce prvžalovaného Marií E-ové.. Jak žalující sám při
svém výslechu přiznal, pokládal prvžalovaného za vlastnika celého domu,
a jest nesporno, že smlouvu o právu předkupním uzavřel jedině s prvžalovaným. Nutným předpokladem toho, by smlouva ohledně cel é h O
cl o m u pokládána býti mohla za platnou, by tedy bylo, by jednání žalovaného bylo také platným a závazným ohledně majitele druhé ne:
oddělené polovičky, jež náležela pozůstalosti po zemřelé Marii E-ové.
pokurl se týče její dědičce, dne 19. března 1900 narozené, tedy v době,
kdy.' jednání došlo (na podzim roku 1918) dosud nezletilé a nesvéprávné Anně W -ové. Procesní soud ve směru tomto rozhodl, že prvžalovaný jakožto prý čekatel dědictvi a zákonný zástupce své nezleti1é
dcery Anny byl oprávněn i jej í m jménem jednati, prý proto, že. nešlo
o záležitost důl e žit o u, jež by po rozumu§u 216 obč. zák. měla
býti schválena soudem opatrovnickým. Následkem toho procesní soud
uznal smlouvu i ohledně druhé polovice za platnou a uznal žalobní ná-

rok ohledně celého domu. Tohoto právního názoru však odvolací soud,
uznávaje výtku nesprávného právního posouzeni za důvodnou, nikterak
nesdílí. Odvolací soud je naopak právního názoru, že právo před kupní,
jmenovitě ohledně věci nemovitých, jest nemalé důležitosti, protože
jím vlastníku bráněno jest v neobmezené vládě s jeho věcí, a že zákon,
vyslovuje jeho nepostupitelnost a také nemožnost převodu na dědice,
sám to uznává. To vychází též nejen z ustanovení §u 216 obč. zák.,
nýbrž i z §§ 233 obč . .zák., §§ 145, 188 a 189 nesp. říz. Z toho jde, že
udělení předkupniho práva není pouhým úkonem spr á v y, nýbrž
~konem, zasahujicím cl o pod s t a t y věc í, a že jest neplatným, nebylo-ii schváleno soudem opatrovnickým. A ježto se to nestalo, nevzniklo pro žalobce právo předkupní.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
D ů vod y:
Je pravda, že nejde jen o slib majitele věci, že ji prodá náj~ll1níkovi,
kterýžto slib by ostatně nebyl platným již proto, že nebyla umluvena
kupní cena, tvořící podstatnou .část trhové smlouvy (§§ 936 a 1053
obě. zák.), neboť je zjištěno, že prvý žalovaný žalobci přislíbil, že,
kdyby dům prodal, bude žalobce míti první ruku a že nikdo jiný než
on dům nedostane, a nad to, že první žalovaný ·žalobci též přímo při
pověděl předkupní právo a že žalobce slib tento přijal. Nešlo tedy
o smlouvu předběžnou, dle níž prvý žalovaný dům žalobci prodá, pokud
se týče s ním o tomto domě uzavře trhovou smlouvu, nýbrž o smlouvu
konečnou, kterou se prvý žalovaný zavázal, že dům v případě; kdyby
jej chtěl prodati, napřed nabídne ke koupi žalobci a to, jelikož O kupní
ceně nebylo nic ujednáno, za onu kupní cenu, která mu s třetí strany
bude nabídnuta, tedy o ujednání předkupního práva. Dovolání má
pravdu, že předkupní právo nelze platně éojednati jen jako vedlejší
smlouvu při smlouvě kupní, že naopak lze předkupní právo dojednati
též pří jiné smlouvě, obzvláště při snilouvě nájemní, nebo pachtovní,
a dokonce í jako smlouvu samostatnou, neboť to zákon nikde nezapovídá a o sobě taková smlouva dobrým mravum se nepříčí (§ 879 obč.
zák.). Občanský zákoník upravuje v §§ 1072-1079 jen pravidelný pří
pad této výhrady, z čehož však nelze vyvozovati, že by jinak taková
výhrada byla neplatná a neúčinná. Přes to nebylo lze dovolání vyhověti. Je zjištěno, že vůle stran nesla se k cel é m u domu a že
prvý
žalovaný byl vlastníkem domu jen co do poloviny, kdežto druhá polovína patřila do pozůstalosti jeho manželky, k níž povolání byli jakL
dědící on a jeho tehdy ještě nezletílá dcera, nynější druhá žalovaná,
a není sporu o tom, že smlouva o předkupním právu pozůstalostním,
pokud se týče opatrovnickým soudem schválena nebyla. Právem vyvozuje z toho odvolací soud její neplatnost (§ 865 obč. zák.), neboť propůjčení předkupního práva n e n á lež í ku spr á věj měn í, pročež
k· jeho platnosti v příčíně poloviny domu, patřící do pozůstalostí, bylo
zapotřebí schválení soudu pozůstalostního, pokud se týče opatrovnického. Dovolání odkazuje se v tomto smčru na správné a výstižné dů-

vody napadeného rozsudku, které se jen ještě doplňují poukazem na
ustanovení §u 149 obč. zák., dle něhož náleží otci jen správa jmění
jeho dětí.
čís.

3509.

Sudiště dle §u 104 j. n. jest v zásadě sudištěm na výb~r a to i tehda,
když se strany podrobily určitému soudu »neodvolatelne«.

(Rozll. ze dne I 9. února 1924, R II 33/24.)

žalobce podal žalobu na ~alovaného. polsk~~o ?behodníka u kraj-skéhosoudu v Olomouci, ocluvod11lv mlstm pn~lusnost: §~m 99 J. n.
K námítce žalovaného, že pro spory z obchod~lho sp.otem stra~ bylo
dle obchodních podmínek umluveno vyhradne. sud:~te ? prazsky~h
soudů, 8.0 udp r v é s t o I i c e žalobu pro. mlst~; ne,pnslusnost odmlt!.
Rek u r sní s o u d zamítl námitku mlstm nepnslusnostl.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Dúvody:
Odstavcem 8. obchodních podmínek, jenž zní v českém překradě:
»Vzešly-li by z·našeho obchodního spojení spory, pro něž ~y nebyl dle
odstavce. 5. těchto podmínek výlučně příslušným rozhodčl soud, podrobujeme se, jaJ<ož i komítent podpisem těchto podl1lí~le~ po. ro~umu
§u104 j. 11. příslušnosti Pražských soudu«, Jakoz I znent~ teho~ odstavce česky stylisovaných obchodních podmmek: "Pro pnp~d, ze ~y
z obchodního spojení našeho vzešly spory, ktere ,by nepodle~aly vy(učně soudu rozhodčímu ve smyslu odstavce 5..techto podmmek, podrobuje se komitent neodvolatelně podpisem těchto podmínek ve smyslu
§u 104 j. n. pravomoci soudů Pražských, takže soudy tyto. stanou se
příslušnýmí, jakmile í banka k této prorog~cl se st;any k~lll!tentovy -:aniž by měla povinnost o tom h~ vyrozum·etl-.p:lst~UP}«; ustan~vuJe
se pouze sudistě dané n a v Ý bera ntkoh slld~ste vylu;ne. )esltt, ~u
diště dle §u104 j. n. - a o takové se zde Jedna -- v zasa,de sudls.te:"
na výběr, neboť je zařazeno v jurisdikční normě -meZI SUdl~tt, na vj:b:r
danými (§§ 86--104 j. n.). Podrobily-li se,stran} ~odepsantm zm.mených obchodních podmínek pravomocI soudu Prazskycl~, ne;znan;ena to,
-'- byť i podrobení to bylo »neodvolatelno«, ~ :e by veskere ]lne sou~y,
dle zákona příslušné, byly z pravomocI vylouc,eny. Bylo, by .to,?u Jen
tehdy tak, kdyby úmluva' stran výslovně vylucovala kazdy Jmy s.oud
mimo soud smluvený zpllsobem, vylučujícím každou pochybnost. Z pred~
ložených obchodních podmínek nelze však takovou v~lučnost ~ravomo~1
Pražských soudů vyčísti. Ujednání zm'íněn,é oprav~.~le proto ~alobkym,
by dle své volby žalovala žalovaného bud u sudlste smluv.eneho, nebo
zákonného. Zákonným sudíštěm je však i sudiště dle §u 99 J. n. a mohla
ho proto žalobkyně plným právem použiti.
o

čís.

3510.

čís,

3511.

Námitku, že jest tu smlouva o rozsudím, muze vznésti žalovaný
pouze u prvého roku, pokud se týče dříve, než se pustil do jednání ve
věci samé.
Tím, že povšechně popřel obsah žaloby, pustil se žalovaný do j,~d
n'imí ve věci samé.

Připustna jest exekuce vnuceným propachtováním výkonu dlužníkova požívaclho práva k pozemku. Ustanovení §u 150 obč. zák., poslední věta, není na závadup o vol e n í exekuce, nýbrž přichází
v úvahu teprve při rozdělení výtěžků.

(Rozh. ze dne 19. února í 924, R II 47/24.)

Žádosti vy."áhajícího věřitele, by byla povolena exekuce propachtováním požívacích práv, jež příslušela díužní~ům k pozemkům, .náležejíchn vlastnicky jich dětem, s o. udp rve S t o I 1 C e vyhovcl, r ek u r sní s o ud exekuční návrh zamítl.
N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.

K námitce žalovaného, že jest vylouéen pořad práva, ježto byla
smlouva o rozsudím, s o udp r v é s t o I i c e žalobu odmítl.
Rek u r sní s o u d zrušil napadené usnesení a uložil prvému soudu,
.
by spor projeJnal a rozhodl.

uzavřena

Ne í vy š š í s o u d

nevyhověl

dovolacímu rekursu.

Důvody:

Žalovanou stranou vznesena byla námitka, že je tu smlouva o rol..-

sudího (§ 57 c. ř. s.), vylučující soud, žalobcem dovolaný, z projednávání tohoto sporu, a jde o otázku, zda takovou námitku jest upíatňovati
při prvém roku či zda lze tak učiniti í v pózdějším období rozepře, jako
se stalo v tOlhto sporu. Jak již rekursní soud správně uvádí, má námitka tato základ ve vůli sltan, a nelze pochybovati, že strany mohOli se kdykoliv vzdáti práva, plynoúcího z takovéto smlouvy. Patrno
tedy, že vyloučeIií řádných soudů z jednání o nárocích, ohledně nichž
došlo k smlouvě o rozsudího, nemá tr'válého, na vůli stran nC7ávislého
rázu, jaký zákon předpokládá u námitek §u 240 odstavec třeti c. ř. S.,
k nimž příhlížeti dlužno v každém období rozepře z moci úřední. Posúc
zavati tudíž dlužno námitku, že jest tu smlouva o rozsudí stejně, jako
když namítána jest nepřísluŠllost z důvodu §u 104 j. n. Ježto tedy
v tomto sporu žalovaná strana neuplatňovala oné námitky při prvélh
roku k ústnímu jednání, jest dle §u 240, odstavec druhý c. ř. s. s námitkou touto již vyloučena. Ovšem stalo se odročení prvého roku, který
dle §u 440 c. ř. s. nařízen byl zároveň k jednání ve věci samé, k návrhu
zástupce žalované strany na základě jeho přednesu, že popírá celý
obsah žaloby a navrhuje její zamítnutí, ale že v jednotlivostech námitky přednésti nemůže, ježto se mu ztratil spis. Ale z té okolnosti, že
zástupce žalované strany i při ztrátě spisu popřel obsah žaloby a navrhl
její zamítnutí, tudíž učiní! návrh ve věCÍ samé, jest patrno, že se pustil
do jednání ve věci samé a že si jen vyhražoval námitky, jež po stránce
hmotněho práva měly přivoditi zamítnutí žaloby, nikoliv i námitky,
které dle výslovného předpisu §u 441 c. ř. s. přednésti jest před tím,
než se žalovaný pustí do jednání ve věci samé. Nelze tu tedy mluviti
O tom, že snad onen prvý rok byl dle §u 242 odstavec P"vý c. ř. s.
odročen též k tomu účelu, aby ještě při druhém roku mohl} oýti pro"
vedeny úKony v §u 239 c. ř. s. uvedené.

(Rozll. ze dne 19. února 1924, R II sOi24.)

Důvody:

Nelze souhlasiti s názorem rekursního soudu) že exekuce vnuce,!ýl11
propachtováním' požívacích práv, jež příslušejí dlužníkům k pozemkům
zapsaným v knihovní vložce čís. 84 v D., není přípustna, poněvadž taková služebnost dle §u 485 obč. zák. nemůže býti přenesena na jinou
osobu. Ze smluv ze dne 21. září 1910 a 25. října 1910, I:terými bylo
pro dlužníky zřízeno právo volného používání uvedených pozemků do
lysické zletilosti nejmladšího dítěte, proti tomu, že sami budou platiti
veškeré daně a veřejné dávky, plyne zřejmě, že požívací právo dlužníků
nebylo omezeno jejich osobní potřebou dle §u 504 obě. zák. (užívání),
nýbrž, že jim bylo vyhraženo právo užívati pozemků beze všeh~ obmezení (§ 509 obč. zák., požívání). Exekuce na takové právo Jest dle
§u 334 ex. ř. a § 150 obč. zák. poslední věta přípustna, zákaz §u 485
obč. zák. má tu jen ten význam, že předmětem exekuce není právo samo,
nýbrž jeho výkon, takže trvání práva zůstává vázáno na osobu požívatele. Že jmenovitě nelze pokládati exekuční zpeněžení požívacích práv
propachtováním dle §u 340 ex. ř. za nepřípustné, plyne z úvahy, že
i dlužníci směli" dáti pozemky po dobu svého požívacího práva do
pachtu. Bezpodstatny jsou také námitky, které vznesli proti povolenému
vnucenému propachtování dlužníci. Jejich požívací právo není výměn
kem ve smyslu §u 330 ex. ř., neqoť dlužníci si ho nevymínili náhradou
za odstoupené nemovitosti a při jejich odstoupení, a nenáleží jim dožic
votně. Pozemky jsou vlastnictvím dětí dlužníkŮ, pocházejí od výměn"
i<ářky Marie Š-ové, a ta, převádějíc je do majelku dětí, zřídila rodičům
na nich právo požívací do lysické zletilosti nejmladšího jejich dítěte.
-'de tu zřejmě o případ poslední věty §11 150 obč. zák., totiž o požívací
plávo, vyhražené rodičum 11a majetku dětí, a právě dle tohoto zákonného předpisu .mohou věřitelé rodičů vésti na takové PQ~ívací právo
exeknci, arci jen s tím djlležitým obmezením, že vÝnos pozemků rtjčí
i na dále za přiměřenou výživu dětí, takže exekuce nemuže jim býti
na újmu. Toto zákonné obmezení exekllce není vša:: překážkou jejímu
povolení, neboť musí zustati podle §u 336 ex. ř. vyhraženo soudu exekučním\!, by vzal při rozdělení výtěžkŮ pachtovních zřetel na přimě
řenou výživll dětí a vydal na ni potřebné peníze.
<

Čís.

3512.

Celé zařízení bytové, vypoétěné podle jednotlivých součástek, lze
dáti v zástavu pouze hmotným odevzdáním. Na zástavním věřiteli jest,
by' vzal věci v uschování.
(Rozll. ze dne 19. února 1924, Rv II 697/23.)'

s o II tl ji zandtL !) II v o cl y: Proct~sllí soud, zjistiv, že žalobce -vydražil
dne] 5. - řijna 1923 v exekuční dražbě dům žalovaných, v němž žalovaní
bydli. že udělení příklepu stalo se právoplatným, ale že žalobce dosud
nesplnil dražebnich podmínek, je toho názoru, že vydražitel dle §u 156
ex. ř. nabývá příklepem podmÍl)ěného vlastnictví vydražené nemovitosti že vlastnictvi podmíněno jest jen potud, že vydražitel 111usí splniti

draž~bní podmínky, že vzhledem k svému podniíněnému vlastnictví má

Dolmd nesplnil dražebnícb podmínek nemůže se vydražitel domáhati na vydraženém, by mu odevzdal byt ve vydražené nemovitosti.

dle zákona nárok na výtěžky vydražené nemovitosti a že právě z tohoto
nároku vyplývá právo, poclnikn~uti. čeho tř;ba, by výtěžky n~o~l. pobírati, by tedy nájemcům ve vydra.zenem dome mohl byty vypov~detrn:bo
žádati vyklizeni. Názor yrocesnl~o ~?udu o nabytr vlastmctvl k vycr~
žené nemovitosti vydrazitelem JIZ pnklcpem je mylny. Dle §u 423 obc.
zák. á násl. vyžaduje se k nabytí vlastnictví věcí, které již vlastníka
mají, odevzdání. Odevzdání věcí nemovitých děje se dle, §.u, 431 obč.
zák. knihovnim vkladem. Od tohoto ustanovem se exekucnl rad neodchýlil. Tím, že vydražiteli byl. udělen přiklep, ,nabr.I vydražit~l pouhého
titulu pro nabytí vlastnického prava, mkohv ~sak JI" vlastmcKello prava
sama. Tento názor podporován Je ustanovenUll §§ 158 a 159 ex. r. Dle
těchto ustanovení mMe vymáhající věřitel a každý věřitel, na nemovitosti právem zástavním zajištěný, před odevzdáním dražbou proda~é
nemovitosti vydražiteli II exekučního soudu navrhnoutr, by byla nan~
zeí,a prozatimní správa prodané nemovitosti. Pro tuto prozatrmnl
správu platí obdobně předpisy o správě vnucené s úchylkami uvedenými v §u159 ex. ř. pod čís. 1---:5. Může .totiž jme~ov.án býti sprá~cem
také vydražitel, pokud neni. prolI tomu namltek a' Jevl-h se toho treba,
nebo shoduje-Ii se to s účelem, může býti správa vydražiteli odňata a.
může býti jmenován správce jíný (§ 159 čís~ 1 a 5 ex. ř.). Tím, že je
připustno, by prozatimní' správu mohl vésti také vydražitel jako správc~
. soudem jmenovaný; je vyloučeno, že vydražitel již příklepe">1 nabý~a
vlastnictví. Vydražiteli ovšem náležejí ode dne příklepu plody a duchody vydražené nemovitosti, ale tyto musí vydr~žite!. vrátiti V příp.a
dech' právóplatného zrušení příklepu, nebo kdy z pnklep. povolemm
opětné dražby nebo soudním přijetím předraž ku p~zbude ~ČInnOslI .. Teprve, když vydražitel splnil všecky dražebnípodmmky, ma InU bylI nemovitost odevzdána a má jeho' právo ylastnické býti v pozemkové knize .
zapsáno. Až do té doby nemá nároku na odevzdání ~emovit~sti a v .4~
sledku toho nerriá ani nároku, aby mu byl odevzdan byt zalovanyc'.I,
!'terý je částí vydražené nemovitosti. žalobce dosud dražebních podmlnek nesplnil, proto mu vydražená nemovitost· nebyla dosud odevzdána
a jeho právo vlastnické k nemovitosti nebylo dosud v pozerrikové knize
zapsáno a proto není žalobce oprávněn, aby nájemníkům bytů ve vydraženém domě dával výpověď, nebo by od dlužníků vymáhal odevzdání
bytu, který tito jako vlastníci vydraženého domu obývají.
Ne j v y Š š í s ou d nevyhověl dov!?lání.

(Rozh. ze dne 19. února 1924, Rvli 94/24.)

D U vod y:

Žalobce domáhal se na žalované firmě zjištění zástavního práva ku
na něž byla žalo~ané povolena :xekuce,zabayením, úsch,ovou a prodejem. Pro c e s n I s o u cl p rve s t o I I C e zalobu zamltl,
o d vol a c í s o u d rozsudek potvrdil.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
předmětům,

D

ů

vo cly:

v §u 452 obč. zák. připouští se zastavení movitých věcí »0 d ev zdá 11- í in z n a Bl e 11 í m i« pouze II takových věcí, které n~připou
štějí hmotného odevzdání z ruky do ruky. Poněvadž movitých věcí,
které by hmotného odevzdání nepřipouštěly, vůbec není,rozumí se
v §§ 427 a 452 obč. zák. věcmi, hmotného odevzdání nepřipouštějíc.ínli,.
takové věci, při liichž by hmotné odevzdárií z ruky do ruky bylQspojeno
s velikou obtíží, jako jsou věci hromadné, knihovna, dříví v.lese, sklad
zbožíatd. (Randa, Vlastnictví, § 28.). Smlouvou ze dne 23.unora 1922
dala sice dlužnice žalobci do zástavy cel é byt o v é z a říz e n í,
avšak ve smlouvě té v dalším výslovně vypočítává, ktere věci zastavila,
a uvádí jme II ov i t ě po slovech »a si ce<~: 14 kusůn~?y.tku v ~~ž~
níci, 5 v jídelně, 2 v kuchyni a 2 v předslm. Vsecky tyto Uf cIte a ~,~Iaste
pojmenované věci připouštějí hmotné odevzdání beze .všech oblIZl, če
mui nasvědčuje i ta okolnost, že byly též na všech, jak nižší soudy. z.jic
stily, nalepeny známky, zabavení vyznačující. Nejedná se tudíŽ.V tO;Tlto
případě, jak dovolatel tvrdí, o zabavení věci hromadné; nýbrž věcí J.ednotiivých, jichž tlchopení.a odevzdání zástavnímu věřiteli bylo a Jest,
snadno možným. Není zde tudíž podmínek zastaveni odevzdáním symbolickým (§§ 427 a 452 obč. zák.). ~oněvadž vš~k hmotné odev~dá~í
(§.426 obč. zák.) se sice stalo, ale vecI zastavenc nevzal zastavlll veřilel ve své u s chov á n í, jak předpisuje § 451 obč. zák., nestalo se
zastavení (ruční zástava) platně ani tímto způsobem.
čís.
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žalob;; vydražitele, by dlužníci vyklidil.i byt ve vy?,ažené nemovi:
tosU, pro c es n í s o udp r v é s t o II c e vyhovel, o d vol a c I

D.ovolatel domáhá se žalobou, by mu žalovaní odevzdali byt, tedy
část'vydražené nemovitosti, ačkoliv ani v doÍlě podání žaloby, arti v dobe

vy.Jání nJZsudku prvého soudu nebyl splnil dražebních podmínek. Ze
dostál této své povinnosti) prokázal dovolatel) jD-k jest zřejmo z exekučních spisů, teprve dne 12. ledna 1924. Před tím neměl ani nároku,
by mu nemovitost byla odevzdána ve smyslu druhého odstavce §u 156
ex. ř. výkonným orgánem dle §u 349 ex. ř., tím méně lze mu přiznati
oprávnění, by žalobou docilil tohoto odevzdání a držby nemovitosti, což
před splněním všech dražebních podmínek dle druhého odstavce §u 156
ex. ř. jest nepřípustno, ačkoliv dle prvního odstavce tohoto §u vydražiteli příslušejí veškeré důchody a plody z vydražené nemovitosti. Že
vydražitel před splněním dražebních podmínek nem;': za všech okolností
ani nároku na detenci nemovitosti jako její prozatimní sjJrávce, odvolací
soud v podstatě správně odůvodníl. žaloba vydražitele na odevzdání
nemovitosti nebo její části jest tedy vůči dlužníku nepřípustna před
splněním dražebních podmínek a zbytečna po tomto splnění (§§ ) 56
(2) a 349 ex. ř.). Za účelem zajištění důchodů a plodů z vydražené nemovitosti může vydražitel žádati za povolení její prozatimní správy. Za
tohoto stavu věci není potřebí, zabývati se otázkou, zda byl žalobce
v době podání žaloby vlastníkem vydražené nemovitosti čili nic, neboť
i jako vlastník byl by vázán předpisem §u 156 (2) ex. ř.
čís.
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včaspé podání (§ 89 or~. zák.), bylo"1i dáno na pošt\1 sice po
hmlináeh, ale přijato jako t. zv. zmeškaná zásilka za zvlášíní
poplatek a opatřeno ještě razítkem ·téhož dne;

jde o

úředních

márnim rozhojnuti b)rvalého Nejvyššího soudu Vídeňského ze dne ~ I.
1899, čís. pme •. 306/1899 (pod čís. 143), jehož zásady si i tento
N,'jv)'šši soud osvojil (srovn. rozhodnutí ze dne 10. dubna 1923, R I
328/23, čís. sb. 2477), rekurs podaný na poštu lze za včas podaný považovati jenom tenkráte, když byl odevzdán poště posledního dne rekursní lhůty v době, kdy mohl býti ještě opatřen poštovním podacím
zázllamcm tohoto dne. Soud druhé stolice zjistil) že napJdené usnesení
soudu prv;, stolice doručeno bylo vymáhající straně 22. října 1923, že
lhůta ke stížnosti končila 30. října 1923, a rekurs že byl podán až po
úředních hodinách, které byly do 18. hodiny, jako zmeškaná zásilka.
To se arci shoduje i s dostatečným vysvětlením poštovního a telegrafního úřadu vP. ze dne 2. února 1924 až na to, že dle tohoto vysvětlení
podací lístek u zmeškané zásilky musí býti při r o z e n ě opatřen razítkem z 30. října 1923. Ale ještě výrazněji je to řečeno ve sdělení ře
ditelství pošt a telegrafů v Praze ze dne 27. ledna 1924, podle kterého
jsou u poštovního úřadu v P. úřední hodiny sice pro styk v obecenstvem
ve všední dny stanoveny po celý rok na dobu od S.-12. a 14. do 18.
hodiny, ale podle kterého je řečený úřad zmocněn ku přijímání zmeškaných zásilek listovních u telegrafní přepážky za zvláštní příplatky v době
od 18. do 21. hodiny a to s dat e 111 té h o ž dne. Tak tomu bylo
i s touto zásilkou, která byla podána 30. října 1923 po 18. hodině jako
zmeškaná zásilka za příplatek 2.50 Kč a opatřena byla razítkem z 30.
října 1923. Plyne z toho, že podána byla včas, neboť není rozhodujícím,
že byla podána po normálních hodinách úředních, ale že byla podána
v době, kdy jest poštovní úřad obecenstvu ještě přístupný, kdy zásilka
ještč přijata býti musí a musí býti opatřena razítkem téhož dne.
června

(Rozh. ze dne 20. února 1924, R I 7/24.)
Stížnost vymáhajícího věřitele do us!Oesení exelq.lčního soudu r e t- Ll r s II í s o II cl od;nítl jalw opozděnou. D ů v o ci y: Na 1J;}L;c.1é usnese.lí bylo doručeno stěžovateli dne 22. října 1923) lhťlt:~ 1:,: s~I~;-.os:l končil" dne 30. října 1923. Stížnost došla na soud dne 1. listopadu 1923 a
podána byla na poštu dne 30. října 1923, jak prvním soudem bezvadně
zjištěno zprávou poštovního úřadu v P. a sice až po ú ř e dní c h
h 0 di n ách, které byly do lS. hodiny, jako zásilka zm'eškaná. Včasně
jest podání učiněno ve smyslu §u S9 zákona ze 27. listopadu 1896, čis.
217 ř. zák., když posledního dne lhůty odevzdáno jest poštovnímu úřadu
v ten čas, ve který může býti opatřen" razítkem podání, což však po
úředních hodináGh jest vyloučeno (judikát čís. 143 ze dne 27. června
1899, praes 306/99).
Ne j vy Š š i s ou d zrušil napadel1é usnesení a uložil soudu druhé
stolice, by stížnost vymáhajícího' věřitele přijal na soud a vyřídil dle

zákona.

čís.

Zákon o obchodních pomocnících ze dne 16. ledna 1910,ČíS. 20 ř.
zák.
~»Vyšší služby« ve smyslu §u 1, odstavec druhý, zákona nejsou podmíněny vyšším vzděláním, nýbrž stačl, líší-Ii se vzhledem na způsob
výroby a vedení podniku od obyčejných úkonů většiny pomocných děl
níků. Pokud jest tomu tak u mistra tkalcovského.
(Rozh. ze dne 20. února 1924, Rv I 1107/23.)
. "žalobce byl tkalc.?v.ským mistrem u žalované firmy. Byv koncem
zan 1922 bez vypovedl propuštěn, domáhal se na žalované zaplacení
mzdy do konce roku 1922. Procesní soud prvé stolice přic
znal ,žal?bcl !,:z~u za čtyři týdny, o d vol a c í s o u d uznal dle žaloby.
N e J v y s S 1 S o u d nevyhověl dovolání žalované.
Důvody:

Důvody:

Podle prvého odstavce !lu 89 org, zák. nevpočítávají se do rekursní
lhůty tolikq dní poštovní dopravy, takže, jak uvedeno jest v pl~l1issh

3515.

žalovanou uplatňovaný dovolací původ §u 503 Č. 4 c. ř, s není
opodstatněn. Olázka, jaké nekupecké úkony považovati jest za !Jkony
Civ'iln[ rozhodr;,oti VI.
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"
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vyMího dr~hu v,e sn~ysl~ §u 1, ~d~tavee dru!1ý zákona o obeh. pomoc111elch, nen! v zakone vyslovne resena a slus! proto otázku tuto v každé~ j~dnot1ivé111, případě zvláště zodpověděti. Otázka tato jest otázkou
pravnl, mkoh otazkou skutkovou, jak míní žalobce v dovolací odpovědi
a jest proto odvolání žalované podrobiti věcnému rozhodnutí. Z toho
že ,:~kon kupecké služ~y jakék?li na rO~~,ň staví úkonům nekupecký~
v~ssrl;o dru!,,~' plyn~, ,z~ tyto, ukony vysslho druhu nejsou podmíněny
neJakym vysslm vzdelamm a ze neJsou to Jen vedoucí ((kony v do tyč
I1;m podniku,. nýbrž ~e,stačí k pojmu vyšších úkonů, když úkony tyto
n'Js0.u,obyčeJ;lyml vets!lI?u v podnIku zal;1ěstnaných pomocných sil
provadenyml ukony, nybrz vzhledem na zpusob výroby a vedení pod~Iku od t~~hto obyč:,j~ých úkonů většiny pomocných dělníků se liší tak,
~e se J':VI ukony vysslml; V ~omto směru jest nižšími soudy zjištěno, že
ukony zalobcovy v podntku zalované firmy záležely v dozoru nad tkalcovskými stavy, jemu přidělenými a v udržování jich v chodu v seři~
zování jich pro práce stavům těmto přidělené, aby tkadlec na ~ich bez
závady mohl pracovati, a v opravě všech, při výkonu na stavech se nas~.Yt.ujíckh. záva~. Z~ t~m účelem k~na:, žalobce dozor nejen nad jemu
pndel,enyml stroJI, nybrz I nad tkalci pn ntch zaměstnanými a měl pří
padna nedorozumění mezi tkalci sám urovnati, větší poruchy v provozu
ve~oucír:ru orgánu hlásiti. Sám žalobce jako tkadlec u výkonu této své
sl~zby mk9Y nepracoval ~ konal také různé práce, ovšem rázu podřad
neno, Kdyz soud odvolacl z tohoto způsobu žalobcova zaměstnání v závodě žalované dospěl k úsudku, že žalobcovy úkony slu8í pokládati
v celku vesměs za úkony vyšší ve smyslu §u I odstavec druhý zákona
? obchodních pomocnících,. n:p~chybil, ne!:>O,ť nejsou zajisté úkony ty
ukony takOVY1111, ktcre by l(azdy v zavode zalované zaměstnaný pomocný dělník mohl vykonávati. Kdyby tomu tak bylo, nebylo by zajisté
potřebí, by ke konání těchto úkonů zvláštní síly byly ustanovovány.
V důsledcích toho není sporným to, co dovolatelka uvádí v dovolání
proti oceněni ~lužeb ž."lobcových,iako úkonů ;;yŠŠích. Jest sice pravda,
ze v podmku zalovane JSou ruzne druhy dělníkli - dovedných a méně
dov~dných přes to však dělníci tito nekonaji nikcly prací, které žalobc! byly svěřeny, a žalovaná něco podobného ani netvrdí: Předběžné
v~dělán! není ovšem rozhodujícím pro posouzení, zda jde o vyšší úkony,
prece vsak poukazuje na to, že žalobce, by svůj úkol v závodě žalované
jako mistr splníti mohl, byl ve výhodě, když toto předběžné vzdělání
měl. p!O posouzení úkonli žalobcových jako úkonů vyššfch není rozhodnym, ze ukony ty podle daných mu rozkazů konati musil a že nebyl za
p,rovoz sám zodpověden; ~ta~í, ~dyž úkony byly toho rázu, že je každý,
treba~ I dovedny pomocny, deln~k n~konal a konati nemohl. Konání písemnych pracI s,~';1~ o sobe.nent ovsem s to, aby úkony žalobcovy kv'ahfrkovalo, na ~yssl ~kony; přes t? vša~ ,také tyto písemn,!; práce, i když
l s0 U podr~,~neho razn, pou,k~zuJ: rov~ez na kvalifikaci jeho úkonů jako
ukonu vysslch ve smyslu receneho zakonného ustanovení. činnost žalobcova v závodě žalované byla činností dozorčí a v důsledcích toho sluší
všecku jeho činnost, třebaže spočívala částečně snad jen vúkonech mechanických podřadného rázu, posuzOvati jako ceIek a s hlediska tohoto

jsou všedlny žalobcovy úkony úkony vySšimi a tříditi je na úkony vyšší
a úkony obyčejného dělníka není připadným, Tím odpadá řešení otázky,
zda a pokud práce žalobcova u žalované záležela většinou v úkonech
vyšších.
čís.
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Přikázal-li odesílatel zasilateli, by zboží bylo zasláno určité (cizozemské) firmě k disposici odesílatelově, splnil zasílatel příkaz tím, že
jej poznamenal v nákladním listě. Poznámka odesílatele pro příjemce
na nákladním listě jest přípustna, nemůže býti dráhou škrtnuta a víže
příjemce zásilky.

(Rozll. ze cine 20. února 1924, Rv I 1321/23.)
Žalovaná) provozujíc speditérskou živnost, vzala na se úkol) žalobcem na ni vznesený, obstarati dopravu zboží, které prodal žalobce Gustavu B-ovi v Amsterodamě. Kupní cenu měl zaplatiti B. jednou polovinou až obdrží fakturu, druhou polovinou, až obdrží duplikát nákladního listu. Žalobce, maje zájem n& tom, by B. nedostal zboží do rukou
liřívc, dokaváde nezaplatí celou kup ni cenn, uloží! žalované, aby zbOží
pro B-a zaslala na speditérskou firmu D. v Amsterodamě, ale tak, aby
zboží to zůstalo prozatím u této firmy k žalobcově disposici. Žalovan"
uvedla v nákladních listech jako příjemce firmu D. a poznamenala v nich,
že zboží jest chovati k žalobcově disposici. Zboží bylo však přes to
vydáno přímo Oustavu B-ovi. Tvrdě, že utrpěl tímto předčasným vydáním zboží škodu, domáhal se žalobce její náhrady na žalované. O b ,o
niž š í s o u d y žalobu zamítly, o d vol a Ci s o u d z těchto ci ů~,
vod li: Žalovaná má za to, že příkazu náležitě vyhověla, uvedši v nákladních listech jako příjemce jen firmu D., o B-ovi se ani nezmínivši,
a poznamenavši mimo to ještě v nákladních listech, že zboží jest ch 0vati k žalobcově disposici. Na toto stanovisko žalované přistoupil již
procesní soud prvé stolice a zcela správným shledává je i soud odvolací.
Vždyť opatření ta, již každé samo o sobě, tím více tudíž obě dohromady,
byla úplně způsobilými a dostatečnými, by firma D. seznala, že nesmí
zboží vydati nikomu třetímu bez výslovného svolení žalobce, jenž poclle
poznámky na nákladních listech vyhradil si pro sebe právo disposice
se zbožím. Namítá-li žalobce, že ona poznámka na nákladním listě jest
podle čl. 391 a 392 obch. zák a podle předpisů železničního dopravního řádu nep!ípustnou a, byvši přes to učiněna, nemá právního významu, Jest namltka ta vyvrácena § 56 (8) nařízení vlády republiky
Československé o dopravě na železnicích ze dne 13. května 1921 čís. 203
sb. z,, a n. a §em 2 prováděcích nařízení k mezinárodní úmluvě o dopravě na železnicích ze dne 14. října 1890 čÍs. 186 ř. zák. z r. 1892.
Ostat?ě, by firma D; nebyla směla ,zbOží beze všeho vydati B-ovi ani
tenkr~te, kdyby o~" po~námky na nákladních listech nebylo bývalo,
protoze v, ~omto p;lpade byla by měla zapotřebi výslovného svoleni
firmy. nym zalovane. Upozorňovati firmu D. ještě zvlášť, zejména zvlášt16'

ním dopisem, že disposice se zbožím zllstává vyhražcna žalobci) nejen
že nebylo nutným, nýbrž naopak bylo by bývalo zbytečným a nelze
tudiž důvodně žalované vytýkati, že zanedbala povinnosti, jí jako speditérce náležejícÍ. I když přišel žalobce ke škodě tím, že firma D. vydala zboži dříve, než cenu kupni zaplatil, nezodpovídá za škodu tu žalovaná, splnivši náležitě smlouvu spediterskou. Bylo zajisté na žalobci,
by upozornil firmu D. na své právo disposiční, pokládal-Ii to za nutné,
když B-ovi duplikáty nákladních listů zaslal. Žalobce požádal sice o to
žalovanou, ale teprve po odeslání duplikátů, tu však již bylo pozdě, jak
patrno z toho, že ihned odeslaný expresní dopis žalované ~ jiného nic
nežlí odesláni takového dopisu žalobce nežádal ~ došel na misto určení,
když bylo již zboží B-ovi vydáno.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolánÍ.

se k II o ,v é m u \/}'slovnému příkazu žalobcovu. Rovněž nesprávným
jest názor dovolatelův, že žalovaná v žalobní odpovědi obratem »... hat
cr uns gebeten, ihr 11 och 111 a I s Zll schreiben ... « uznala, že již pů
vodne bylo smluveno, by firmu D. o uisposici žalobcově zpravila zvláštním dopisem. Pravdou jest, že žalovaná hned od počátku v celém sporu
stále zdůrazňovala, že takového příkazu nedostala, a může liiitl onell
obrat jeu ten význam, že příkaz žalobcův měl býti firmě D. opakován.
Nelze-Ii žalované firmě přičítati zanedbání povinné péče řádného Ob"
chodníka, nemůže býti činěna zodpovědnou za případnou škodu, jež
vzešla žalobci tím, žé zboží bylo G. B-bvi firmou D. bez svolení žalobcova vydáno, Odvolací soud posoudil věc správně po stránce právni
a není dovolací důvod §u 503 čís. 4 c. ř. s. opodstatněn.

Důvody:

,I ~,i

Pokud jde o výtku nesprávného právního posouzení věci, sdílí do·
volací soud právní názor obou nižších soudů, že žalovaná firma vyhověla žalobcovu příkazu, by zboží, o něž se jedná, »zaslala firmě D.
v Amsterodamě k žalobcově disposici«. Žalobce v prvé stolici vůbec netvrdí!, že žalované původně udělil příkaz, aby zpravila firmu D.
z v I á š t ním do p i sem o tom, že zboží má u ní zůstati k žalobcově disposici. Bylo tedy žalované ponecháno, aby s.ama volila způsob
tohoto oznámení; učinivši tak poznámkou na nákladním listě, vyhověla
z plna uděleného ji příkazu. Že firma D. přes toto opatření zboží dále
vydá, nemohla žalovaná předpokládati, to tim méně, ježto v nákladním
listě uvedla jako příjemce tuto firmu, o O. Beovi vůbec se ani nezminivši, takže zbožím mohl disponovati jeti odesílatel, §§ 73 a 99 žel.
dopr. ř. ze dne 13. května 1921 čís. 203 sb. z. a n., čl. 15. mezinárodní
úmluvy o dopravě na železnicích ze dne 14. října 1890 čís, 186 ř. zák.
z r. 1892, pokud se týče jen firma D. jako adresát, §§ 73, 76 žel. dopr. ř.
a čl. 16 mezinárod. žel. dopr. řádu, tato ovšem jeti dle disposic žalobcem jí udaných, pročež i v případě, že by poznámkY oné na nákladním
listě nebylo, byla by mu~ila firma D. vyčkati zvláštního žalobcova pří
kazu, aby zboží vůbec mohla někomu vydati. Nelze tudíž žalované vytýkati, že zanedbala péči řádného pbchodní!<a ve smyslu čl. 380 ob cp.
zák. že poznámka odesílatele pro příjem,e ohledně další disposice na
nákladním listě jest přípustna, stanoví výslovně § 56 (8) žel. dopr. ř,
ze dne t3. května 1921 ~js. 203 sb. z. a n., jakož i § 2 prováděcího nac
řízení k mezinárodní úmluyě o dqpravě ni! železnicích ze dne 14. října
1899 ~ís. 186 ř. zák. z roku 1892. PoznámkY toho druhu jsou ovšem
dle citovaných předpisů pro dr á h II nezávazny, proto však nesmí býti
drahou škrtnuty, jak dovolatel nesprávně1-!s\l~uje, neboť určeny jsou
pro pří j e m c e a příplIsttlost jejich výslovně jest uznána. Dovolatel
ostatn~ ani tletvrdí, že dráp,! poznáinku onusklltečně škrtl'!, Z qkolností,
že žalOvaná později, již P9 odeslání ~boží opětně firmě p, stejné s.dč
len' l'vláštním dgpisel1) Iltit)i1a, n~lze vyvozovati, jak činí dovolatel, že
k tomu byla povinna h!jCd původně, (leboť toto druhé oznámení stalo
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Smlouva. o dodávce kompensačrtihb, uhl! byla přípustttá jen mezi
podnikatelstvem hor a bezprostředním výrobcem potravin.
Smlouva o dodávce kompensačniÍ1o uhli za potraviny s osobou, jež
není jich výrobcem a uhlí dále zcizuje, jest nicotnou i z důvodu, že jde
o 'řetězový obchod. K nicotnosti dlužno hleděti z moci úřední. Nicotnost smlouvy jest nezhojitelnou II má v zápět~ že ta i ona strana musí
vrátiti, co od druhé obdržela. Ustanovení §u 1174 obč, zák. nelze na
takovýto případ použíti.
(ROlh. ze dne 20. února 1924, Rv 11512/23.)
~alobě Rudolfa Sch-a proti důlní společnosti o 3.740 Kč bylo vyhoveno s o u d Y vše c h tři s t o I i c, N e i v y š š í m s o ude m
z těchto
Útrvodů:

Pro r?zho~~ut.í tohoto sporu jsou podstatnými jen tyto, nižšími soudy
sauhlasne zl!stene skutkove okolnoslt. V červenci 1919 uzavřely strany
smlouvu, podle níž se ž!'lovaný důl zavázal, že za každých žalobcem
mu dodanych 25 kg veprového masa dodá 10 tun kOmpe!1Sačního uhlí
a bylo, p~i tom dále ujednáno, že žalobce zaplatí dodané uhlí podl~
max!mal~!ch cen" a žalovaný že zaplatí za každý kg dodaného masa
18 Kč. T1!'?t~ zpusobem dodal žalobce žalovanému větší množství masa
a zalo~any zal,obci navzájem větší množství uhlí. V měsíci září 1919
dodal zalobce zalovanému ~ol~ ještě 245 kg vepřového masa po 18 Kč,
celkem za 4.4~O Kč a obdrzel je zaplaceny; on sám nakoupil však toto
mase u »Prvnr společnosti ku zpeněžení dobytka v T.« po 38 Kč, tedy
celkem za 9310 Kč. Naproti tomu měl žalovaný důl za toto maso dodati
:0 tun kompe~sač~ího uhlí v ceně za každých 10 tun po 377 Kč, tedy
celkem za 2.639 Ke, ale uhh toho nedodal. Pro řízení dovolací přichází
v

.

v úvahu již jen 220 kg dodaného vepřového masa se strany žalobcovy
a 60 tun ne:bdaného kompensačního uhlí se strany žalované. Jen toto
množstvi jest nyní předmětem sporu a nikoli kompensační obchody,
mezi stranami již před tím uskutečněné. Dále zjistily nižší soudy, že
o kompensačním uhlí, pro žalobce určeném, disponovala na jeho poukaz
firma Filip P. a že podle původní disposice této firmy mělo oněch nedodaných 60 tun uhlí býti dodáno na adresu »Zásobovací úřad pro L.«
a podle pozdější změněné disposice na adresu »Hospodářské družstvo
v T.«. Žalobce, který jest řezníkem, domáha se žalobou rozdílu mezi
svou vyšší nákupní cenou vepřového masa po 38 Kč za 1 kg a mezi
nižší prodejní cenou po 18 Kč za 1 kg, kterou žalovanému dolu povolil
jen vzhledem na kompensační uhlí. Rozdíl tento omezil celkem na
4.800 Kč s přislušenstvím. První soud vyhověl žalobní žádosti co do
částky 3.740 Kč uznav, že jde o smlouvu směnnou, která však jest nicotnou, že žalovaný důl nemůže spotřebované maso již vrátiti a že tedy
iest povinen, nahraditi žalobci hodnotu spotřebované věci, kterou tato
měla v době svého dodání. Odvolací soud potvrdil rozsudek procesního
soudu z téhož důvodu. Žalovaná strana neprávem· napadá rozsudek
odvolacího soudu z důvodů nesprávného právního posouzení věci, protož.e prý jde o dvě kupní smlouvy, které o sobě musí bý-ti posuzovány
a které jsou platné. Ať již kompensační obchod, o který tu jde, jest posuzovati jako smlouvu směnnou nebo jako smlouvu svého druhu, kterou
sí stísněné hospodářské poměry poválečné utvořily a kterou bylo by
posuzovati podle obdoby smlouvy směnné, nebo konečně jako smlouvu
jiné právní povahy, vždy jest to smlouva jednotná, kterou jen jako celek
možno posuzovati, nelze rozděliti na dvě samostatné a na sobě nezávislé smlouvy, které by se měly každá o sobě co do podmínek a splnění
posuzovati. Avšak smlouva ta jest za všech okolností nicotnou. Ve všech
výnosech ministerstva veřejných prací, jimiž byl kompensační obchod
uspořádán, zejména také ve výnosu ze dne 7. dubna 1919 čís. 21.660,
došla výrazu zásada, že kompensační uhlí jest dovoleno v y měň ovat i (šlo tedy v podstatě o smě n u) za předměty potřeby pouze
s výrobci. Zejména z uvedeného výnosu a také z výnosu ze dne 8. srpna
1919 čis. 49.062 vychází na jevo, že účelem kompensačních obchodů
bylo »zlepšení úpravy dr o b n é h o směnného obchodu uhlím« a že
výměna dovolena byla za předměty potřeby jen s bez pro st ř e dtl i m výr o b c e m. Kompensační uhlí nebylo určeno pro obchod, nýbrž
~ to ty spotřebitele, kteří potřebovali ho pro sebe a mohli dodati dolům
vlastní výrobky, kterých zase důl potřeboval pro své osazenstvo. Již
s tohoto hlediska správně uznaly oba nižší soudy, že žalobce jako
řezník, který maso za účelem kompensace jinde nakupoval a tudíž výrobcem nebyl, nemohl platně maso za uhlí kompensovati a že již z tohoto duvodu kompensační obchod byl nedovoleným a podle §u 879'
obč. zák. nicotným. Nicotnost tato vyplývá však také ještě z jiných
du.vodu. Jak již řečeno, nebylo kompensační uhli určeno pro obchod, tím
meně v tom způsobu, jak se v tomto případě dálo. Žalobce byl řezníkem
a nikoli obchodníkem uhlím, nepotřeboval uhlí pro sebe, nýbrž clirigoval je prostřednictvim firmy Filip P. jinam a přirážel k ceně uhlí,

které dále prodával, --- jak sám uvádí~ -- rozdíl mezi vyšší cenou) za
kterou S~lm kompensační maso nakoupil, a mezi nižší cenou, za kterou
je dolu přenechal. Te11to rozdíl čin i! v tomto případě na 1 kg masa
20 Kč, takže, když na 10 tun uhlí připadlo 25 kg masa, zdražilo se
10 tun uhlí jen touto přirážkou o 500 Kč. Jest na jevě, že žalobCe .snažil
se při tom ještě vydělati a že také firma, sprostředkující dalši obchod
kompensačnÍm uhlím, při tom aspOI1 nějakou provisi obdržel?, té:kže
uhli iímto přechodem z ruky do ruky bylo na úkor konečného spotře
bitele značnou měrou zdražováno. I když tedy nebyly pruvádě!;y dlikazy o tvrzení žalovaného dolUj ze žaJob~é J O tun uhlí) -které sám za
377 Kč kupoval, hned za 1.1 00 Kč dále prodával, i když tedy nebylo
zjištěno, zda jde o pl'edražování ve smyslu §u 20 cís. !lař. ze dne 24.
března 1917 čís. 131 ř. zák., které v létě Iglg bylo ještě v platnosti,
vsunul se přece žalobce jako zbytečný a nepotřebný článek mezi výrobce a spotřebítele předmětů potřeby a pustil se do pletich, které
byly způsobilé,by ceny tohoto kompensačního uhlí zvyšovaly. Odporovala tudíž smlouva mezi žalobcem a žalovaným· také zákazu ořetě
zovénr obchodu a o Jiných pletichách ve smyslu §u 23 čís. 4 cit. ds,
na1. a byla také z tohoto dllvodu podle §u 879 obč. zák. nicotnou.
zalOVený s~_m J"'2mítal v prvé stolici nedovolcnost smlouvy pro řetě
zový obchod, ale od námitky té zase upustil. To však nevadí, by soud
sám od sebe k nicotnosti smlouvy nehleděl, neboť podle ustálené judikatury Nejvyššího soudu dlužno aspoň v těch případech, ve kterých
jde o smlouvy proti válečným a poválečným zákazům, přihližefi k nicotn?sti z povinnosti úřední z dltvodů veřejného blaha. Je-li však smlouva
n I ~ o : n o ,u,. nemá právních účinků a strany mohou žádati jen obno~
vel1l predesleho stavu. Podle obsahu dovolacího spisu zdá se, že doc
volatel nečiní rozdílu mezí nícotností a neplatností smlouvy, kterýžto
rozdil. však jest podstatným, neboť nicotná smlouva nemůže býti ~ho
je?a. a nemůže ani schválením stran oživnouti. Také není nutno, jak
Illlmdovolatel, aby nicotnost byla pro druhou stranu poznatelnou, nýbrž
st:,čf, že smlouva jest objektivně nicotnou. Ale, i kdyby to bylo poklád~n? za ,nut~~, byl í tento předpoklad u žalované strany splněn, neboť
vedela, ze ]e]lm spolusmluvníkem jest řezník a nikoliv obchodnik uhlím
a Ž': řezník ten.?iriguje uhlí prostředníctvím firmy Filip P. na. jiné
odbe,ratele. Jak ]IZ ř~če~?',~l,užno při nic,otné s~"louv~ na žádost i ·jen
]ed~e sbany obnovlÍ! dnvelsl stav a dlllWO vraÍ!ti vse, co obě strany
z l11co!né smlou~y ~yly. plnily, tak, aby podle zásad §§ 877, 92.1, 1431,
1,435 a 1447 ,ob::. zak. ledna strana ze škody druhé strany neměla zisku.
1?l11u nevadl pre,dplS §u 1174 obč. zák., kterého V· tomto případě polIZIÍ! nclz,,: protoze Jde o smlouvu o dodání věcí a protože to, co bylo
se strany ~al,obc?vy, dán~, nebylo dáno za účelem docílení nějakého činu
ne!"o ]ednal1l, nybrz za učelem vzájemného dodání jínýchvěci. Žalobce
mu ze te~y proÍ! vrácení částky, již od žalovaného za '·,Iaso obdržel, žád~tl v r a ,c ~ nim ~ s a, které dodal a za něž nedostalo se mu vzájel1lneho pln:n~ v uhlI se strany druhé, nemůže však žádati dodání uhlí,
t. ]. spln?;'.' l1lcotné smlouvy, jak to nHní dovolate!. V dalším zabýval
se Nejvyssl soud přiměřeností náhrady za spotřebované maso.
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Povinný dil jest vypočítati podle počtu všech osob podle zákona
k dědictví povolaných, třebas některé z nich dědické přihlášky nepodaly. Nárok na povinný dil pomíjí vzdáním se pouze tehdy, stalo-Ii se
podle §u 551 obč. zák.
. (Rozh. ze dne 20. února 1924, Rv I i 612/23.)
zalobu o doplnění povinného dílu o b a niž š í s o u cl y zamítly,
ježto žalobce dostal již svůj povinný díl, při čemž vzaly za základ výpočtu povinného dnu všech osm děti zůstavitelky, a to i ty z nich, jež
nepodaly dědické přihlášky. Ne j v y Š š í s o u cl nevyhověl dovolání.

D

ů

vod y:

Nesprávné právní posouzení věci vytýká žalobce proto, že při výpovinného dnu byl vzat zřetel i na dědice, kteří se k pozůst~losti
nepřihlásili a tudíž podle žalobcova mínění - se dědictví vzdali. ;~ež
tento názor není správný. Praví sice § 767 obč, zák., že nemá nároku
na povinný díl, kdo se dědictví vzdal. Ale ustanovení to je vykládati
v souvislosti s §em 551 obč. zák., který předpokládá, že vzdání se dě
dictví se stalo pře dem, to jest, jak lIl. dnčí novda k obč. zák. ještě
výslovně zdůrazňuje, ačkoli podle ustáleného výkladu tohoto místa
zákona v ptaxi a naúce o tom ani před tím již nebylo pochyby, aby
se stalo úmluvou se zůstavitelem. Takové úmluvy žalobce ani netvrdiL
Jí ne, roveň postaviti opominutí dědické přihlášky, příčilo by se jasnému
doslovu §u 551 obč. zák. a předpisu §u 120 nesp. říz. Tam jest ovšem
stanoveno, že se k nárokům dědiců, kteří byli k projednání pozůstalosti
obesláni, ale přes to dědické přihlášky nepodali, dále nepřihlíží a že
se pozůstalost projedná jen s děclici se přihlásivšími. Ale opominutím
déclické přihlášky nepozbývají obmeškalí dědicové za vš~ech okolností"
(§ 120, odstavec druhý, § 128, posl. věta, § 179 nesp. pat.) svého dě
dického práva, zejména nelze o nich míti za to, že se ho bezpodmínečně
zřekli a dokonce zřeklí úmluvou se zůstavitelem, neboi' je jim zůsta
veno, by dědická práva po případě i dodatečně ještě uplatňovali. Nepochybil proto odvolací soud, vysloviv právní názor, že povinný díl je
vypočítati podle počtu všech osob podle zákona k dědictví povolaných,
třebaže některé z nich dědické přihlášky nepodaly,
počtu

čís,
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Spor o vydání výmázi1éIiO· prohlášení, byt' šlo (Jl vklad nájemního
práva, není věcí náiemnl (§§ 560 a násl. a § 224 čís. 4 c. ř. s.).
Ochrana nájemců (zákon ze dne 27. dubna 1922, čís. 130 sb. z.
an.).
Obnovením smlouvy nájemni dle §u 2 (1) zákona neobnovuje se
smluvní právo ná.ieméovo na knihovní vklad nájem,nlho práva, omeze-

něho

na určitou dobu a jest nájemce po uplynuti doby, nli kterou bylo
nájemní právo vtěleno, povinen, svoliti k jeho knihovnímu výmazu.
(Rozh. ze dne 20. února 1924, Rv ! 1628;'23.)

žalobkyně pronaja.la
řijna 1902 místnosti na

žalované poštovní správe smlouvou ze dne 31.
10 let, smlouvou ze dne 15. ledúa 1912 na dal"
ších 10 let. Tuto smlouvu, jež byla vtělena do knih, vypověděla žalobkyně dne 25. července 1921 bez svolení soudu na půl roku. Žalobu, by
žalovaná byla uznána povinnou vydati výmazní prohlášení ohledně nájeinilího práva, pro c e sní so udp rv é s to I i c e pro tentokráte
zamítl, poněvadž dle znění $" 1 zákona o ochraně nájemníků smlouvy
nájemní, uzavřené na určitou dobu před 3. květnem 1920, z nichž nebyla dána soudní výpověď, se obnovují na neurčitou dobu, pročež závazek žalovaného, ustanovený v nájemní smlouvě. by po konečném
uplynutí nájemní doby .vydal výmazné prohlášení, nemůže dosud býti
vymáhán, poněvadž nájemní smlouva trvá. O d vol a c í s o u d roz~udek potvrdil. D ů vod y: zalobkyně shledavá nesprávné právní pOc
sotlzení věci" v tom, že prvý soud má za to, že smlouva ze dne 31. října
1§02 a 15. ledna 1912 i se všemi jejími ustanoveními byla ve smyslu
zákona o ochraně nájemníkli ze dne 27. dubna 1922, čís. 130 sb. z. a n,
na neurčitou dobu obnovena, ač mimosoudni výpovědí zanikla a jen nájemní poměr Lna dále dle tohoto zákona trvá. Výklad, který dává odvo"
lat elka zákonu ze dne 27. dubna 1922, čís. 130 sb. z. a n., je mylný. Zá"
kon ustanovuje výslovně v §u 2 (1), že smlouva nájemní, uzavře.iá před
3. hětnem 1920. obnovuje se na neurčitou dobu. jestli nájemník neprohlásil, že nechce v nájmu pokračovati, neb" pronajímatel nedá se S'10lenlm soudu výpověď podle §u 1 cit. zákona. Žádný z těchto případů
nena~'a1. Mimosoudní výpověď jest úplně bezvýznamná, poněvadž nestala se se svolením soudu.· Obnovuje se proto rtáj.emní smlouva, před
3, květnem 1920 uzavřená. Touto obnovenou smlouvou jest smlouva ze
dne 31. října i902 (15. ledna 1912). Obnovuje-li se tato smlouva, obnovlljf se s ní i veškerá její ustanovení, pokud ovšem nejsou pozměněna
tímto zákonem. Naprosto nelze souhlasiti s názorem odvolatelky, že
mimosoudní výpovědí smlouva nájemní zanikla a že trvá jen nájemní
poměr ve smyslu zákona ze dne 27. dubna 1922, čís. 130 sb. z. a tl
Kdyby tomu tak bylo, nebylo by třeba, by se v zákoně mluvilo o obnově
sml o u v y n á j e rr1 n 1. Předpokládá proto zákon o ochraně nájemníki't, že nájemní smlouva již tu jest, aže lato sl1110ltva se prodlužuje na
nenrčitou dobu. Tím méně lze přisvčdčiti házoru bdvblátelky, že ustanovení o vtěleni nájemního práva není hmotněprávní součástí nájemní
smlouvy: Vždyť ustanovení to dává se do nájemní smlouvy, by nájemce
ve svém právu nájemním byl v každém případě chráněn. Náhled, že
tohoto vtělení práva není již třeba, a že je zbytečné, poněvadž erár je
chráněn zákonem o ochraně nájemníků, není správný, ježto není jisto,
jak dlouho tento zákon v platnosti zůstane. V tomto případě výmaz věc
ného práva nájemního má nastati až po ukončení nájemniho poměru.
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A poněvadž tento poměr i na dále trvá, není žalovaný erár povinen vydati výmazné prohlášení.
'
Ne j v y Š š í s o Ll d uznal dle žaloby.
Dúvody:
Odvolací soud neposoudil věci správně po právní stránce. Podle poslední věty §u 2 (l) zákona ze dne 27. dubna 1922, čís. 130 sb. z. a n.,
obnovena byla i sporná smlouva nájemní na neurčitou dobu s výpovědní lhůtou, stanovenou zvláštními předpisy anebo v místě obvyklou.
Pronajímatel mÍlže ovšem vypověděti tuto smlouvu nájemní jen za podmínek §u 1 zák. Z toho nelze však vyvoditi, že oním předpisem zákona
obnoveno bylo i smluvní právo náj emcovo na knihovní vklad nájemního
práva, omezené na určitou dobu, a že byl odložen závazek nájemcův,
že po uplynutí nájemní doby vydá pronajímateli k žádosti prohlášeni,
potřebné k výmazu tohoto nájemního práva. Tohoto ustanovení neobsahuje zákon o ochraně nájemc~, jejž lze vzhledem k jeho výjimečné
povaze vztahovati jen na případy v něm výslovně uvedené. Ze spisů vyplvvá, že před vydáním rozsudku soudu první stolice uplynul]' lhůty, na
něž bylo omezeno smluvní zajištění nájemního práva podle §u 1095 obč.
zák. (31. ledna 1912 a 1922). Tím vzníkla nájemcova smluvní povinnost, vydati výmazné prohlášení, na něm žádané. Oba knihovní vklady
váznou bezdůvodně. Účelem jich bylo podle §§ 1095 a 1120 obč. zák.
chrániti nájemce proti nabyvateli domu tím, že právo stalo se patrným
knihovně. Tento účel pominul vydáním zákonných předpisů o ochraně
nájem cil, působících z jiného právního důvodu proti každému vlastníku
domu, a jsou nyní ochrany té účastni i nájemci, jichž právo není vloženo
do knih. Z tohoto dilvodu nebylo třeba ani zvláštního ustanovení zákona o obnově knihovního práva nájemního, a není správno, -rozšiřovati
ustanovení zákona i na tento případ. Zákon o ochraně nájemců není tudíž na překážku žalobnímu nároku, důsledkem čehož je nárok ten odů
vodněn již nájemni smlouvou. Nesprávným je náhled žalované strany,
že dovolání bylo podáno pozdě, ježto spor o vydání výmazného prohlášení, byť šlo o vklad nájemního práva, není věcí nájemní ve smyslu
§§ 560 a 224, čís. 4 c. ř. s.
čís.

3520.

I nepřekonatelný odpor jest důvodem rozvodu. Třebas se pn rozvodu !lfO nepřekonatelný odpor nevyžadovalo souhlasu druhého manžela, jest na žalobci, by prokázal skutečnostmi, že se odp'Or zakládá v chování druhého manžela. K pojmu odporu (nepřekonatelného odporu).
(Rozh. ze dne 20. února 1924, Rv I 1693/23.)
. ,Ž::ob~ manžela o roz~od pro nepřekonatelný odpor byla obě m a
n I z s J.,!,.! s o u ~ y zan:ltnuta; Ne j v y Š š í s ou d zrušil rozsudky
obou l11zs1ch soudu a uloz!l prvemu soudu, by doplně řízení, znovu rozhodl.
.
!

,i,~

Dlivody:
. ZaJobce domáhá se rozvodu manželství pro n~překonatelný odpor.
Ti<;b~ž~ § 109 obč. ~ák. t~hoto důvodu mezi ostatními, jen příkladmo
~mlTle.nyml ,:ozvodovynll duvody neuvádi, nemůže býti pochybnosti o
wm, ze neprekonatelného odporu lze použiti za rozvodový důvod če
mUl svědčí § 13 zákona ze dne 22. května 1919, čís. 320 sb. z. a n.; kde
pOci písm. i) se nepřekonatelný odpor za důvod rozluky připouští s tím
že v tomto případě netřeba hned povolovati rozluku, nýbrž že lze na~
před uznati na rozvod od stolu a lože a to třebas i vícekráte. To má dů
vod v tom, jak z důvodové zprávy jde na jevo, by i v případech, kde
neni zcela nepochybnc. zjištěno, že běží o nepřekonatelný odpor. nebyli
manž.elé nu<"eni k trapnému spolu žit!, nýbrž aby rozvodem bylo teprve
pro kaz ano, ze propast, v manželství nastavšÍ, n~lze více překlenouti, že
se odpor mezi manžely stal nepřekonatelným. Uváží-li se k tomu i ustanovení §u 16 cit. zák. a čl. II. a lll. prováděcího nařízení ze Jne 27.
června 1919, čís. 362 sb. z. a n., nutno dojíti k úsudku, že se při rozvodu névyžaduje odpor v tom přísném pojetí jako u rozluky a že zeJména souhlasu druhého manžela není třeba. Přes to však nelze se spokojiti pouhým tvrzením nepřekonatelného odporu a nelze ovšem také
povoliti rozvod manželstvi pro odpor žalobcův jeho vlastním chováním
vcniklý, nýbrž musí tento odpor miti svůj základ v chování druhého
ma:,že!~. ?dpo! i nepřekonatelný odpor jest určitý ,luševní citový stav,
JCJz pnmym dukazem nelze prokázati a dlužno naň usuzovati ze zevních skutečností, jež dle povahy, letory, a vzdělání manželů různým způ
sobem se objevují, jež soudu jest zjistiti a z nich usuzovati zda lze za
to ,!,íti, ž.e tu odpor, po případě nepřekonatelný odpor je, ~da ho tedy
moZl1O mlh za prokázaný. V té příčině žalobce v žalobě a ve svém před
nesu, uváděl rů~né ~kute~nosti, o nichž tvrdí, že ho přiměli k tomu, by
manzelku opushl a ze v techto skutečnostech byl vznik nepřekonatelného
odporu, jenž dalším žitím se ještě stupňoval. O vzniku odporu vedl dů
k~z sv,:dkem Josefe~1 B-?u a výslechem stran. Žalovaná manželka poprela sIce ony skutecnosh, uvedla však ve svém přednesu, že se nechce
do společ~é.. dOI~á.cnosti vrátiti, že má k manželi nepřekonatelný odpor,.Jeh~?z JI ~ dlte.:- dle dalších spisů měsíc před porodem ~opustil
v ne,lhorsl dobe, amz se. celou dobu o ni staral, přes to však vzpírá se
sv~hh, k rozv?du. O~a manž.elé uVá?ějí pro svůj odpor různé skutečnosti,
? ,nlc~z b~l ~ukaz. sv;dky neJ~n nabldnut, nýbrž i proveden, nebyla však
z,adna zJIstel1l UCIne:la,. takze vzhledem k tomu není tu podkladu pro
usudek, zda lze mlUVIlI o odporu, a tím ovšem jest odňata i možnost
dovolacímu soudu, by přezkoumal rozsudek odvolacího soudu, jenž si
pro své rozhodnutí potřebných zjištění nezjednal, a jest tedy řízení
kusým.
čís.

3521 .

. Ku povol~~ }ajišťovací ex~kuce eráru pro osobní daň dosud nepře
depsanou, ale JIZ splatnou, !lem třeba exekučního titulu' stačí osvědčeni
»hrozících inkvisicí«.
'
(Rozh. ze dne 26. února 1924, R I 98/24.)
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Ku zajištění osobní dane, která pro léta 1921 a 1922 bude preoepsána 140,000 Kč, domáhal se erár povolení zajišťovací exekuce zaba,·
vením pohledávky dlužníka, S o udp l' V é s t o I i c e exekuci povolíl,
rek u r sní s o u cl exekuční návrh zamítL D ů vod y: Při povolování
a provádění exekuce dlužno šetřiti předpisů exekučního řádu potud, pokud podle platných předpisů má místo soudní řízení, by nároky a pohledávky takové byly zajištěny a vydobyty, V tomto připadě jde o zajištění
osobní daně, která pro rok 1921 a 1922 bude činiti 140,000 Kč. člán
kem lIL uvoz. zák. k exekučnímu řádu byly v platnosti zachovány před
pisy o vymáhání daní a jiných dávek k účelům veřejným, jakož i jiných
dávek, zákonem co do vymáhání daním na roveň postavených, Exekuč
ním lilulem ve smyslu exekučního řádu jsou dle §u 1 čís, 13 ex. ř. výkazy nedoplatků o přímých daních a poplatcích, jakož í o přirážkách
zemských, okresních a obecních, nabyly-li moci práva a staly-li, se vy ..
konatelnými. K exekučním titulům tohoto druhu dlužno čítati také platebni rozkazy o osobni dani z příjmu (§ 76 zákona ze dne 25. října1896,
čís, 220 ř. zák.). Přípis berní správy v S. ze dne 10. dubna 1923, návrhu na povolení exekuce přiložený, není vůbec exekučním titulem, ježto
z něho nelze seznati kromě osoby toho, kdo jest oprávněn a kdo jest
zavázán, také předmět, způsob,. objem a čas dlužného plnění (§ 7 ex.
L) a, obsahuje-li návrh na povolení exekuce mimo zvláštní údaje a doklady jinak předepsané určité uvedení nároku, pro který exekuce státi
se má, a exekučního titulu jej vykazujícího (§ 54 čís. 2 ex, ř.), Těmto
zákonným ustanovením v tomto případě nebylo vyhověno,
1\: e j vy Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu,

Dllvody:

"

:~

,'!

Nemůže býti pochybnosti o tom, že platnost dvorních dekretů ze dne
18, září 1786, čís. 577 písm. c) sb. z. s. a ze dne 24. října 1806, čís, 789
sb. z. s. ohledně možnosti zajištění erárních pohledávek ex. řádem nebyla dotčena, nýbrž že ustanovením čL llL uvoz, zák. k ex. řádu tyto
dvorní dekrety v platnosti byly zachovány, Otázkou jest pouze, zda způ
sob zajištění, který vymáhající cěřitelka ku zajištění svého nároku z dosud nepředepsané osobní daně z příjmů za rok 19'21 a 1922 ve výši
14l).Q00 Kč volila, t. j. exekuce zajišťovací dle předpisu ex, řádu jest
podie stavu věci zákonně přípustným, když dle odstavce druhého čl. lil,
uvOz. zákona k ex, řádu také ku zajištění erárních pohledávek v úvahu
přicházejí předpisy ex, řádu, Otázku tuto zodpověděl soud rekurs ní záporné z toho důvodu, že vymáhající věřitel pro pohledávku, o jejíž zajištění žádá, nemá dosud exekučního titulu, ku povolení zajišťovací exekuce dle předpis~ ex, řádu potřebného. Tento náhled nelze sdíleti, poněvadž dle svrchu uvedených dvorských dekretů, na základě kterých
vymáhající věřitel, správně strana ohrožená, za povolení exekuce zajišťovací žádá, není nějakého exekuČního titulu potřebí, nýbrž stačí osvěd
čení hrozících inkvisicí (Dartuung hangender lriquisitionen) a toto osvěd"
čeni se v tomto případě skutečně přípisem berní správy v S. ze dne JO,
dubna 1923 stalo.

čis,

3522.

Pro žalobu obchodního pomocníka, odměňovaného podílem· z či
stého zisku, o zaplacení podílu na čistém zisku za dobu jeho služebního
poměru jest příslušným sood určený v §u 41 zák. o obch. pom.
(Rozb. ze dne 26, Února 1924, R I 105/24,)
Zalobu na firmu o zaplaceni 92,154 Kč jakožto podílu na zisku podal obchodní pomocník u krajského soudu v Liberci. Námitka věcné nepříslušnosti byla krajským s,oudem zamítm~t,a, ~ e k u:, sní S o u. li námitce' vyhověl a žalobu odmltl, uslanOVlV pnslusnym zlvnostensky soud
v Liberci. D i'I vod y: žalobce sám uvádí v žalobě, že byl od l. března
1921 až do 28. února 1923 ve službách žalované jakožto obchodni zřÍ
zellee a že jako takový přihlášen byl i při nemocenské pokladně obchodního gremia libereckého i při všeobecném ústavu pensijním, V čem záležela žalobcova činnost v obchodním podniku žalované, nikde nevysvětlil, omezív se v tom směru na pouhou poznámku, že byl právně t. zv,
»commis interessé« ve smyslu zákona ze dne 16, ledna 1910, čís. 20 ř.
zák. o obchodních pomocnících. Avšak již okolnosti, žalobcem přiznan(
jak byly výše uvedeny, stačí úplně, by byl žalobce pokládán za opchodního pomocníka u žalované ve smyslu §u I odstavec prvý cit. zákona
o obchodních pomocnících. Vztahují se tudíž na něhO všecka ustanovení tohoto zálrona, Tim, že žalovaná zaručila mu 30%ní podíl na celém čistém zisku z jejího obchodního podniku, na místě platu, není ještě nikterak vyloučen služební poměr mezi žalobcem jako zaměstnaným
a žalovanou jako zaměstnavatelkou. Vždyť poměr takový jest i přímo
upraven v §u 14 zákona posléz uvedeného, Že spor tuto projednávaný
není v podstatě ničím jiným, než rozepří o zaplacení služného, o tom
nelze vzhledem k obsahu žaloby vážně pochybovati a následkem toho
jest pro rozepři tu podle §u 4 odstavec a), pak podle §ll 5 odstavec d)
zákona ze dne 27. listopadu 1896, čís, 218 ř. zák. vz!Jledem k §u 2 a 41
zákona o obchodnkh pomocnících, pokud se týče vzhledem !{ cís.1aří
zení ze dne 10. ledna 1915, čís. 8 ř. zák, a ze dne 29. února E'16, čís.
58 ř. zák. výlučně příslušným žívnostenský soud v Liberci. Žalovaná namítla právem nepříslušnost soudu procesního, k níž bylo by i jinak nutno
přihlížeti z úřaclu.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu,
Dllvody:
Rozhodnutí tohoto mezitimního sporu

o,příslušnost

závisí na zod-

povězení otázek: a) zda podnik žalované firmy podléhá živnostenskému
řádu, b) zda
zaměstnanec

žalobce byl ustanoven ve službách žalované firmy jako její
a konal tam služby, v §u I odstavec prvý zákona ze dne
16. ledna 1910, čís, 20 ř. zák. uvedené, c) zda jde o spor z tohoto služebního poměru, Všechny tyto otázky jest zodpověděti kladně, Otázka
a) není spornou, Ohl~dně otázky b) uvádi sám žalobce v žalobě, že byl
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v době od 1. března 1921 do 28. února 1923 u žalované firmy jako obchodní zaměstnanec ve službě a že jako takový přihlášen byl u nemocensképokladny i u všeobecného pensijního ústavu. Tvrzení to uznala
žalovaná firma v žalobníodpovědi za správné. Jaké služby žalobce kol1al, neuvádí, ale z obsahu žaloby, zejména z okolnosti, že se sám označuje iako commís interessé ve smyslu zákona o obchodních pomocnících
a že j jinak v žalobě i v dovolacím rekursu na tento zákon se odvolává,
plyne, Že konal služby, v §u 1 odstavec prvý zák. o obch. pom. uvedené.
Ad c.: Žalobce domáhá se touto žalobou zaplacení podílu na čistém zisku z obchodů žalované za dobu svého »služebního poměru« u žalované
firmy ve zbytkové částce 92.154 Kč tvrdě, že podle smlouvy příslušela
mu na místě pevného platu tantiema 30% z čistého získu, docíleného
v obchodu žalované, což žalovaná firma přiznala s omezením, že účast
žalobcova na čístém zisku čínila z počátku jen 10% z obchodu automobily, příslušenstvím a potřebamí a že teprve pozdějí činila 30% z obchodú, žalobcem přímo sprostředkovaných, a 10% z prodejů ostatních.
Podle §u 14 zákona o obch. pom. může podle úmluvy úpL<~ obchodního pomocníka záležeti také zcela nebo z části v podílu na zisku ze
všech nebo jen některých obchodů; jde tu o tantiemu t. zv. commis interessé, jak se žalobce sám označuje. Žalobce tvrdí, že za své služebni
doby qbdržel na tantiemách jen 42.01 O Kč, místo 134.164 Kč, že tedy
má obdržeti ještě zbytek 92.154 Kč, což však žalovaná popírá. J de tu
tedy o spor o úplatu obchodního pomocníka z jeho služebního poměru,
jak v zákoně o obchodních pomocnících (§§ 1 a 14) jest upraven, pro
který však podle §u 41 zák. o obch. pom. jest v tomto případě věcně
i místně a to výlučně příslušným živnostenský soud v Liberci.
čís.

3523.

K povoleni zálohy ve smyslu §u 353, odstavec druhý, ex. ř. jest pří
slušným soud povo!ivší exekuci, nikoliv soud exekučnl, třebas bylo se
zálohy domáháno teprve dodatečně.
(Rozh. ze dne 26. února 1924, Rl 109/24.)
Vymáhajícimu věřiteli byla krajsk.ým soudem v Chebu povolena
exekuce dle §u 353 ex. ř. v ten smysl, by si na náklad dlužníka dal obstarati třetí osobou dodávku dřeva, k jehož dodání byl dlužník uznán
povinným. Napotomnímu návrhu vymáhajícího věřitele, by mu,proti povinnému byly přiznány další exekuční náklady 47.491 Kč, dovolaný
okresní soud v Aši, v jehož obvodu bylo dřevo. jež měl dlužník dodati,
vyhověl. Rek u r sní s o u d zrušil napadené usnesení, maje za to, že
exekučtiím soudem nebyl okresní soud v Aši, nýbrž okresní soud
" Chebu.
Ne j v yš š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu a přikázal zaležitost krajskému soudu v Cllebu k příslušnému vyřízel]í.

Důvody:

Stěžovatel Se domáhá obnovy usnesení soudu prvé stolice) jímž byra
jeho žádost věcně vyřízena. Než jeho stižnosti vyhověti nelze a právem
soud druhé stolice ono usnesehí zrušil. Ovšem ani rozhodnutí druhé stolice nerozřešilo otázku příslušnosti správně. Soud druhé stolice má totiž za to, žepeniz, jehož přiřknuti vymáhající věřitel žádá, je část' 'drat
výkonu exekuce, které bylo stanoviti soudem exekučním, a řešil proto
otázku, který soud by podle zákona měl jako soud exekučni zakročiti.
Než o tuto otázku tu nejele. Peníz 47.491 Kč 85 h. není částí útratexekučního řízení ve smyslu §u 74 ex. ř., totiž útrat žalobci soudnim vymáháním práva proti dlužnikúm vzešlých. O těch by Ovšem podle §u 52
c. ř. s. a §u 78 CJ<;. ř. rozhodoval soud exekuční, u kterého řízení bylo
pmdděno. Vymáhaný peníz je však částí z á I o h y určené podle §u 353
odstavec druhý ex. ř. k hrazeni n á k I a d Ů s v Y k o n á ním vy n uc o van é h o čin u spojených. O nároku, aby taková záloha byla povolena, rozhoduje podle právě řečeného místa zákona soud k povolení
exekuce příslušný. TýŽ je pak ovšem také příslušný tehdy, když nárok
na povolení zálohy byl podán dodatečně jen jako doplněk onoho původ
niho nároku. To na jeho povaze ničeho neměni a podl~ této nemů;;e se
prsto státi předmětem rozhodování exekučuího soudu, povolaného podle §u 52 c. ř. s. a §u 78 ex. ř. jen k určení útrat exekučních v užším
smyslu slova v §u 74 ex. ř. blíže vyznačeném, nýbrž je o něm rozhodovati soudu exekuci povolivšímu. Jest proto v tomto případě, v kterém
exekuci povolil krajský soud v Chebu, k rozhodováni o sporném návrhu
příslušným týž krajský soud. Ježto v řizení exekučnim je podle §u 44
j. n. k příslušnosti soudu přihlížeti v každém obdob i řizení ~ tedy
: " řízení opravném ~ z úřední povinnosti, bylo věc ~ třebaže teprve
soudem třetí stolice ~ přikázati z moci úřední krajskému soudu
v Cl~E'bu.
čís.

3524.

Nepřípustnost pořadu práva pro nárok obce o zaplacení příspěvků
na udržování zařízení, jež jsou sice ve všeobecném zájmu, z nichž však
někteří majitelé živnosti mají zvláštní hospodáiskýprospěch.

(Rozh. ze dne 26. února 1924, R 1111/24.)
Žalovaný provozoval dopravu autobusy zW. do R. Proti žalobě
obce W., jíž se na něm domáhala úplaty za používání silnic, naJPjt] žalovaný nepřípustnost pořadu práva. S o II d P r v é· s t o I i c e námitce
vyh0věl a žalobu odmítl, rek u r s n i s o u d zamítl námitku nepřípust
nosti pořadu práva.
Ne j v y Š š í s.o u d obnovil usnesení prvého soudu.
Dúvody:
Právo obcí, vybirati příspěvky k zřízení, po případě udržování takových zařizení, která jsou sice ve všeobecném zájmu, ze kterých však

Zč6

někteří

majitelÉ: živností mají zvláštní ~,ospodářský prospěch,)e zaio~
zákoně ze dne 12. srpna 1921, C[s. 329 sb. z. a n., o prechodne
úpravě finančního hospodářství obci. Podle jeho §u 26 mohou tyto pří
spěvky záležeti buď v jednor,ázových připlatcích ,~ebo, v příplatcích se.
opětujících a ii1Ohou býti bud Jako. v tomto pnpade smluve~y
v dohodě se zájemníky, nebo, nedojde-,lr k doh,~de, usta~oveny ,seschv:;lením vyššího úřadu d~hlédacího., Netn;ba obs[rne ?ohcovatr, ze [ v pnpadě dohody jde o verejnopr~~nr ~Olne~ mez[, obcl Jako nosItelkou v,~
řejné moci ajednothvc[, podnzeny~[ teto JeJl ,:,OC[, J~k~ rP.OCl nadnzeného veřejnoprávního svazku a nrkohv o pomer, v nemz by Jednoth~
vee a obec, přes to že je veřejnoprávnín; svazem, vys,tup,ovah pr?tr. sobe
na rovné půdě zákona jako rovnoprávne podměty pravnrch pomeru, pro
které nepřichází v úvahu, zda jednotlivec je náhodou také členem :ohoto
veřejnoprávního svazu. le tu podnrkatel - Jednothvec - v pravde pou"
hým předmětem opatře'ní, které obec, jako v:řejnop!ávní ,s,vaz činí ve
všeobecném zájmu, jsouc k tomu prave pro svuJ pomer nadnzenostr nad
jectnotlivcem-podnikatelem oprávněna nebo dokonce povlnn,,; To~nu
nevadí, že obec odvozuje svůj nárok ze smlouvy, neboť 1 pon;ery r;rava
veře'ného se upravují smlouvami (na př. smlouvanl1 mezmarodmm[).
\'cř~jnoprávní povaha práva k požadování on,ěch příspěvků, vys~itá,nad
to i z §u 41 zák. čís, 329/21 sb. z. a n" jenz ustanovuje, ze pnspevky
po rozumu ustanovení §u 26 předpisuje obecní syarosta a vybírá i,e orgány obecními a že příspěvky, včas nezapravene, starosta dobyva p~,
dle předpisů, platících pro dobývání nezapravených přímých daní. Ze
í v tomto případě žalobkyně sama svůj poměr pokládala za pom~: veřejnoprávní, plyne jasně z její upomínky ze dne 12. září 1923, '! mz z~
žalovaný peníz poznačuje za poplatek a se dokonce vyslovne k oduvodnění své legítimace dovolává zákona čís. 329/21. ~de-h -:: Jakv~o
líčeno _ o poměr veřejnoprávní, jest věc podle §u 1 J. n. odnata radným soudům, vykonávajícím soudní moc jen v právních věcech občan
ských,

Důvody:

ženo na

čís,

3575,

I osoby, jimi byl cl!oVl1~lW svěřet) dohled 1111 zvíře, It!OhQll ~ 11::1
něm domáhati náhrady škody dle §u 1320 obč. zák. Zákon stanoví tu
domněnku zavinění chovatele zvířete a jest na něm, by ji vyvrátil protidůkazem, ~e se náležiti\ postar::ll o potfebnéopatřeni zvířete neb o dohled 11::1 ně.
(Rozh. ze dne 26. února 1924,

R I 113/24.)

žalobu zaměstnance na zaměstnavatele o náhradu škody, ježto byl
žalobce koněm žalovaného kopnut, když koně ve stáji krmil, p r ~.
c e sní s o udp r v é s t o I i c e z!imítl, o d vol a c í .s o u d zrus~1
napadený rozsudek a vrátil věc prvému SOUdl' by, vyčkaje pravomocI,
ji znovu projednal a rozhodl.
~ e j v y Š š í s o II d nevyhověl reliursu.

Jest předevšÍnY přisvěclčiti právnímu názoru odvolacího soudu) že
žalobce může se dovolávati pro svůj nárok ustanovení §u 1320 obč. zák.,
jež v druhé větě bez omezení ukládá chovateli zvířete zodpovědnost za
jakákoli poškození zvířetem. Zákon požaduje na chovateli, by se postaralo potřebné opatrování zvířete a dohled na ně, a mylným jest názor prvního soudu, že osoby, jimž byl chovatelem svěřen dohled na
zvíře, nemohou se vůbec domáhati náhrady škody po rozumu §u 1320
obé. zák., když byly zvířetem poškozeny, zejména ani z důvodu zanedbání bezpečnostních opatření chovatelem, jichž potřeba byla opodstatněna zvláštními zlými vlastnostmi zvířete. Mylným jest i názor stě
žovatelův, že dle §u 1320 obč. zák. jest chovatel zvířete práv ze zanedbání opatrování nebo dohledu jen tenkráte, když poškozený prokáže,
že opomenutí chovatelovo bylo zaviněným. Naopak zákon vychází
z předpokladu, že chovatel zvířete úraz zavinil, kterouž domněnku může
ovšem chovatel zvířete vyvrátiti protidůkazem, že se náležitě postaral
o potřebné opatření zvířete neb o dohled na ně. D~kazní břímě přesu
nuje tu tedy zákon zřejmě na chovatele zvířete. Zalobce opírá nárok
svůj o skutkové tvrzení, Že byl mu dán šafářem žalovaného dne 12.
června 1922 příkaz, aby mimořádně za čeledína S-a koně jenž dle
zjištění prvého soudu byl kopavým a kousavým, takže musel jej chovatel venku opatřiti náhubním košem - ve stáji nakrmil, a že při tomto
obstarávání koně byl jím kopnut a zraněn, a dovozuje, že žalovaný jako
chovatel koně, zlými vlastnostmi se vyznačujícího, neučinil potřebných
bezpečnostních opatření, aby kM čeledínu, na nějž uvyklým nebyl,
ublížíti nemohl a že zaříz.ení ve stáji, kde kůň byl chován, nebylo postačujícím, by zajišťovalo bezpečnost krmičovu. Prvý soud, posuzuje věc
s mylného právního hlediska, Že ustanovení §u 1320 obč. zák. v tomto
případě v úvahu vllbec nepřichází a že žalobce rnusí d?kázati žalovanému zavinění dlezásad §§ 1295, 1296 obč. zák., nezabyval se podrobněji skutkovými údaji žalobcovými, že žalovaný zanedbal potřebná opatření ve stáji, jakýéh mimořádné zlé vlastnosti kořlOvy vyžadovaly, a
spokoiiv' se zjištěním, že pár koní, k němuž náruční kůň, žJ.lobci úraz
způsobivší, náležel, byl l,místěn v samostatném oednění přes 3 metry
šírokém, asi I m vysokém, a že mezi oběma' koňmi bylo příční bidlo ve
výše asi liz m od země na sloupu zavěšené, dospěl. k závěru" ž~ to~o
opatření bylo postačitelným. Než odvolací soud právem povazuje ZJIštění tato za neúplná, neposkytující spolehlivého skutkového základu
pro důkladné posouzení rozepře, které vyžaduje, by zařízení a místní
sItuace stáje byly zevrubně prozkoumány a vysvětleno, zda a jaké
opatření bylo tu potřebným u koně, jehož zlé vlastnosti, kousavost a
kopavost byly známými, by zdraví a tělesná bezpečnost osob, kO'lě ob·
sluhujících nebyly ohroženy, zejména, bylo-li třeba, by byl kůň chován
. v samostatném oddělení a aby přístup k němu byl tak zařízen, aby nemohl krmiče hrýznouti nebo kopnouti, což vše záleží ovšem na zvláštních okolnostech případu, Nesejde na tom, že důkaz místním ohledáním
stáje se znalci nebyl ve sporu stranami nabídnut, poněvadž tohoto důClyilní rozhodauti VI.
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kazu má soud i z moci úřední použiti, je-li pro vysvětlení žádouCÍm
(§ 368 c. ř. s.). Ta.ké škodlivé vlastnosti koně vyžadovaly bližšího vysvětlení a odborného prozkoumání, aby se mohl učiniti správný úsudek,
jak}'ch naproti tOlT,U bezpečnostních opatření bylo v tomto případě
třeba a zda žalovaný jim vyhověl a zda nedopustil se opomenutí (§ 1297
obč. zák.), jež by ho dokonce zavazovalo k náhradě škody též dle všeobecných předpisů XXX. hlavy obč. zák.
čís.

3526.

Eylo-li v době předválečné ujednáno pevné relutmn za výměnkové
dávky, nemůže se oprávněný domáhati vzhledem ku změněným hospodářským poměrům doplatku pro bezdůvodné prý obohaceni zavázaného.
(Rozh. ze dne 26. února 1924, R I 130/24.)
Smlouvami ze dne 31. ledna 1912 a 21. ledna 1913 prodal žalobce
svou usedlost žalovaným a vyhradil si výměnek, pozůstávající z bytu,
užívání zahrady, naturálních dávek (vajec a ovoce) a ročního peněži
téhn reluta 325 K 25 h. Tvrdě, že za léta 1921, 1922 a 1923 bylo při
měřeným roční relutum 3.000 Kč, domáhal se výměnkář doplatku jeho
na žalovaných. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl.
D ů vod y: Žalobce opírá svůj nárok po právní stránce o ustanovení
obč. zákona o obohacení, zejména o ustanovení §u 1431 obč. zák. Než
tohoto ustanovení nelze použíti na tento případ, poněvadž se vztahuje
na případ, kdy bylo někomu plněno omylem něco, nač příjemce neměl
nároku. V tomto případě však nejde o omyl, žalovaná strana plnila to,
co byla podle kupních smluv povinna pbtiti. Zal obce· byl skutečně zkrá~
cen, ale nikoli následkem nějakého omylu, nýbrž následkem toho, že
vnitřní hodnota reluta poklesla následkem všeobecného znehodnocení
peněz. Tento pokles a toto znehodnocení však postihuje žalobce, poněvadž podle zákona ze dne 10. dubna 1919 čís. 187 sb. z. a n. (§ 6)
závazky, znějící na koruny rakouskouherské měny, které jsou splatny
v oblasti československého státu, platí se v korunách československých,
při čemž se počítá 1 Kč za 1 K rakousko-uherskou. Žalovaná strana
tudíž platila to, co byla povinna platiti, čímž byl její závazek ve smyslu
§u 1412 obč. zák. zrušen. O d vol a c í s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc prvému soudu, by vyčkaje pravomocí, ji znovu ·projednal a rozhodl. D ů vod y: Jedná se o výměnek, tedy o zaopatření
prodávajícího rolníka po zcizení hospodářství. žalobci přísluší kromě
penCžitého výrEěnku ještě některé dávky naturální z týchž smluv. Ježto
se jedná o výměnek, který nyní ve výši peněžité, jaká byla ujednána,
zajisté k výživě žalobcově by nepostačil, dlužno zkoumati, zda a pokud
má žalobce nárok na zvýšení peněžitých dávek. Je ovšem pravda, že
znehodnocení peněz postihuje oprávněného, když nynější 1 Kč rovná
se dle platných předpísů 1 K rakouské v předválečné hodnotě. Když
však jedná se zároveň při. vyjednávaném plnění o výživu, zajisté změna
poměrů, na kterou strany při uzavírání smiuv nemohly mysliti, nemůže
stihatí j.'ouze jednu smluvní stranu dle zásad, vyslovených v §§ 936
i
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a 1447 obč. zák. Žalovaná strana poklesem hodnoty peněz postižena
není, neboť koupená nemovitost má nyní číselně vyšší cenu, která asi
odpovídá ceně předválečné. Všeobecně se uznává v prak si) Ží.: při vý'živném za změněných poměrů l~e se domáhati změny stanovených dávek. Nelze tedy nahlédnouti, proč by tOI11U nen-,ohlo tak býti při výměnku peněžité:m, když se také uznává, ze zv)ršení 'výměnku možll~ se
domáhati, bylo-li na místo původně ujednaných naturální:h dá~ek UJednáno později plnění peněžité a to až do výse hodnoty pu~o~nrch naturálních dávek, vyjádřené v penězích nynějších. Ten rozdrl, ze v tomto
pi'ipadě nebylo původně ujednáno pl~ěni natur~~1Í a pak tepr~: peně
žité llemúže míti takový význam, kdyz v podstate Jde v obou pnpadech
o v'ý-íněnek a tudíž o zajištění výživy výměnká~ovy., Peněžité dávky
výměnkové nebyly. . ~a.ké :~ijak ob;ne~en~ v ..,tOl11 sm~ľu, ~e m~hou ce.l~em
dosáhnouti jen mcrte vyse suma!nr, ny?rz bylo uJedr;ano, :e pl~trtr .se
mají jednotlivé dávky p? do~u zrvota z~lobcova., Ovsem pn vyzr~,ner;l
rozhodu:e majetkova zpusobllost povl11ncho, kdyz Jedna se o zvyscm,
v tomto" případě však tvořiti může hranici přípustného zvýšení právě
hodnota nynější toho množství životních potře~, které si mohlža!obce
v čase ujednání výměnku a v době" dokud pOl:1ery cenove. . se ~ezmen.tly,
o.patřiti za ujednanou peněžitou ~avku 32? K~}5 h roČpe. Pn t~m J~st
odvolací soud dále toho reázom, ze takové zvysenr by ne:nohlo Jrtr pres
svúj účel, totiž opatřiti oprávněnému výživu, a při tom že by n~.tn?
bylo hleděti také na. jiné zdroje příjmů u ~al?bce. Nebyl? .by. zajlste
vyhověno zásadě §u 936 obč. zák., kdyby mel zalobce Jeste pne zdroJ.e
příjmů, sloužící k témuž účeli, jako ujednár~ výměnku, .by se ,u JednoHrvého povinného zvyšoval závazek, nehlede na ostatnr P?mer~ opra~
něného. Aby posoudíti· se mohlo, v jakém rozsahu by narok zalobcuv
byl odůvodněn, pro to neposkytuje dosavadní řízení, a zjištění. v pr~.é
stolici' podkladu a je proto putno řízení v tomto smeru 110plnrtt a pnpadné důkazy o tom prováděti, zejména po případě i znalci.
N e i v y š š í so u d zrušil napadené usnesení a vrátil věc soudu
druhé sio1ice, by, nehledě ke zrušovacímu důvodu, ji znovu rozhodl.
Důvody:

Stížnosti, jež uplatňuje důvod nesprávného právního posouzení-věci,
nelze upříti oprávnění. Lze připustiti, že úmyslem stran při uzavření
trhových smluv ze dne 31. ledna 1912 a ze dne 21. ledna 1913 bylo, by
žalobci kromě naturálního bytu a kromě užívání zahrady, jakož i kromě
naturálních dávek, pozůstávajících ze dvou kop čerstvých slepičích
vajec a ovoce ze čtyř jabloní, smluveným relutem ročních 325 K 25 h
za další naturální dávky bylo umožněno, opatřiti si zbývající výživu,
kterou mu měly nad to ještě poskytovati prodané nemovítostí. Strany,
uzavírajíce ony smlouvy, nemohly předvídati hospodářské následky
války a z nich nastalý pokles peněz a drahotu životních potřeb a jest
více než nepochybno, že by byl žalobce nebyl přistoupil na ono rel utum, kdyby byl tušil, že nastanou poměry, za nichž smluvené relutum
nestačí na opatření zbývající výživy, kterou mu naturálně poskytovaly
11'
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prodané nemovitostí. Než změna poměrů, která zmaří ať výslovně stanovený nebo z okolností zřejmý účel smlouvy, opravňuje toliko k odstoupení od smlouvy a k domáhání se obnovy dřívějšího stavu (§ 936
obč. zák., clausula rebus síc stantíbus). Žalob ní nárok opírá se o právní
důvod bezdůvodného obohacení. Tu pak by bylo uvážiti toto. Obě dvě
smlouvy byly pevně a přesně ujednány. Smlouvy ty trvají dosud ve
svém ujednaném obsahu a žalobce nemůže se domáhati doplatku na
zbývající naturální dávky, které mu prodané nemovitosti poskytovaly,
dle cen v roce 1921, 1922, 1923 platných z důvodu obohacení. Dle
zásady vyslovené v §u 1447 obč. zák. a §§ 921, 1041, 1432.až 1435
obč. zák., přichází obohaceni jako právní důvod nároku v úvahu jen
jako obohacení bez d ů vod n é. V tomto případě však obohacení na
straně žalovaných není bezdůvodným. Žalovaní platili žalobci smluvené
relutum ročních 325 K 25 h a tím plnili to, co dle platných smluv plniti
měli; k jinému plnění smluvně zavázáni nebyli a nebyli proto povinni, .
by proti své vůli plnili něco jiného a jinak, než k čemu a jak se zavázali (§ 1413 obč. zák.). Také na straně žalobcově není bezprávné újmy,
neboť on dostal to, nač měl dle těchže smluv nárok. První a druhá věta
§u 1447 obč. zák. vztahuje se na případ nemožnosti plnění, protože
dlužná věc zanikla nebo že jinak se stal závazek nesplnitelným. O tyto
případy se však zde nejedná. Ustanovení poslední věty §u 1447 obč.
zák., že ze škody jednoho nemá mítí druhý žádného užitku, vztahuje
se právě na případy v předchozích dvou větách tohoto §u uvedené, zásada ta. nemá však platnosti obecného pravidla pro vyrovnání nesrovnalostí, jež z jiných příčin později ve smluvním zájmu stron nastanou
(§ 7 obč. zák.), a nelze proto z poslední věty §u 1447 obč. zák. žalobní nárok odvozovati. Kdyby byl odvolací soud svému rozhodnutí
položil za základ tato právní hlediska, nebyl by nařídil doplnění řízení
v tom směru, aby byly provedeny důkazy, po případě znalci, jaké jiné
ještě zdroje příjmů měl žalobce, sloužící témuž účeli jako ujednání
výměnkiJ.

čís.
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Doložka: »Splatno a žalovatelno v místě vystavení faktury« zakládá
dle §u 88, odstavec prvý, j. n.
(Rozh. ze dne 26. února 1924, R I 132/24.)

příslušnost

Žalobu na základě faktury, vystavené v Liberci, podal žalobce u krajského soudu v Liberci, opřev žalobu co do místní příslušnosti o ustanovení faktury )>splatno a žalovatelno v místě vystavení faktury«. Námitku místní nepříslušnosti s o udp r v é s 10 1 i c e zamítl, rek u r sní
s ou cl jí vyhověl a žalobu odmítl.
N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.

D li vod y:
Právnímu názoru rekursního soudu, že předpisu §u 88 odstavec
prvý nevyhovuje doložka na objednacím lístku )>splatno a žalovatelno

v místě vystavení faktury«) to tím méně, když na objednacím dopisu
je mimo to razítko »generáiní rozesílatelství vinařského panství lViělnik
a Kurt f., velkoobchodník vínem Liberec«, takže, není-li tu dalšího
ústního jednání, nelze jasně seznati, zda byly faktury vystaveny v Měl
níku či v Liberci, nelze přisvědčiti. Jednak se tu rekursní soud ocitá
v rozporu s obsahem jím citovaných listin, ve kterých shora podtržená
spojka a v řečeném razítku a ~akéfaktuře nepřichází, COž pak arci dává
adrese zcela jiný a zřetelný smysl, určený úvodními slovy »g e n er á 1 n í r o z es í 1 a tel s t v í«, jednak ocitá se rekursní soud v. rozporu se zjištěním od prvé stolice dle §u 498 c. ř. s. osvojeným', podle
kterého faktura vystavena byla v Lib e rci a nikoli n a Měl n í k u
a v L"i ber c i současně, což by ani nebylo dobře myslitelno.
čís.

3528.

Byly-Ii poplatky notáře za projednání pozůstalosti rozvrženy na
jednotlivé dědice, nelze uložiti zaplaceni částek, jež staly se u některých
dědiců nedobytnými, dědicům ostatním.
(Rozh. ze dne 26. února 1924, Rl 133/24).
Usnesením soudu pozůstalostního byly poplatky notáře, určené na
1441"77 Kč, rozvrženy po částkách 361-44 Kč na všechny čtyry dědice,
zaplaceny byly 'však pouze dvěma dědičkami, totiž Alžbětou a Rosalií
K-ovymi, kdežto druhými dvěma dědičkami částkou 722 Kč 88 h nebyly
zaplaceny, a úřední exekuce pro tento úhrnný poplatek u obou liknaVýCh dědiček zůstala . bezvýslednou. Usnesením o b o u niž š í c h
s tol i c bylo nyní zaplacení zbytku 722 Kč 88 h uloženo Alžbětě a Rosalii K~ovým, z dúvodů prvé stolice proto, poněvadž se přihlásily ku
pozústalosti ze zákona výminečně a tedy spolu s druhými dědici za
zaplacení poplatků těch ručí, když zaplacení těchto poplatků z poz~
. stalostní podstaty samotné nelze přímo docíliti, z důvodů druhé stolice
proto, poněvadž podle §u 174 nes por. říz. nelze před splněním všech
závazků, dědici uložených, pozůstalost odevzdati a proj ednání pozů
stalosti za skončené prohlásiti, že te'dy musilo býti stěžovatelkám 1Úřízeno zaplacení na účet pozústalosti, a že je zřejmo, že dědicům pří
sluší, by své nároky z důvodu konaných platů vyrovnali mezi sebou.
N e j v y Š š í s o u d vyhověl dovolacímu rekursu Alžběty a Rosalie
K-ových v ten rozum, že změnou usnesení rekuľsního soudu zrušil usnesení prvého soudu.
D

ů

vod y:

Nedá se upříti, že srovnalými usneseními nižších stolic s hlediska
§u 16 nes por. říz. porušen byl zákon, a že také usnesení tato odporují
právoplatnému usnesení soudu pozůstalostního, kterým již byly poplatky 110táře, určené částkou 1441 Kč 77 h rozvrženy po částkich

.361 Kč 44,h na VŠ~Ch!ly čtyry ~ě9i~e. ~do má zaplatiti poplatky -notáře
Jak,o soudn:ho kOITIISare, bylo ~z recenym usnesením soudu prvé stolice
jJl:a,:opl;tne r?zhodnuto. Dole §u,.180 not. řádu má býti provedeno dobyva~l .akovychto poplatku notarovych podle předpisů o vymáhaní ')0?latku :;a so;,dní úkony, ale může k jich vybrání býti dle §u 105 je1dn.
radu pnkroceno teprve tehdy, kdy ž jez jíš tě n a pIa t e b n í
p ~ v i ln n o ~ t pr~voplatným usnesením soudním. Proto byly správně
u oOU(,U prve stolrce poplatky ty v poplatkovém lístku dle shora uvedeného Zl právoplatného usnesení rozvržené,- na jednotlivé dědice rozepsány, na nich pak jednotlivě vymáhány, ale okolnost že exekuce
u dvou děd!c9 zůstala bezvýslednou, neopravňovala soud prvé stolice,
aby dodatecne zaplacem nedobytných poplatků uložil druhým dědicům
neboť, že by dědicové r II Č i I i za poplatky projednání pozůstalosti so~
Iidárně, jmenovitě, že by také ručili za jejich dobytnost u ostatních
spoludědisů, n_edá ~e ze zákona odvoditi, protože takového předpisu
?l_kde ~ zakone nem. Náklady na p;ojednání pozůstalosti tíží všechny
ucastnlky podle vehkostl JIch POdllu, kterými jsou Jla pozůstalostním
cízení súčastněni. Zásada tato vyplývá z patentu ze dne 13. září 1787
čís. 717 sb. z. s., jejímuž obdobnému užití dostalo se potvrzení předpi~
sem §u 40 c. ř. s. Mínění, že by se dala ručební povinnost spoludědiců
za popla,tky soudního komisaře odvoditi z předpisu §u 174 nes por. říz.,
neobsto]!, neboť na tyto poplatky zmíněný předpis vůbec se nevztahuje.
čís.

3529.

Proti nároku na zaplacení pohledávky v Kč (ve švyc. francích) nelze započtením uplatňovati vzájemnou pohledávku na' elektivní marky
s případným náhradním nárokem pro škodu z poklesu kursu marek.
Náhradu škody z poklesu měny dlužno počítati podle rozdílu kursu
v den splatnosti a v den skutečného placení.
(Rozh. ze dne 26. únOra 1924, Rv I 1320/23).
Žalobě o zaplacení 5·82 šv. Ir. a 6560·17 Kč pro
p r v é s t o I i c e vyhověl, a uznal po právu žalovanou
mítanou vzájemnou pohledávku 7352 Kč 24 h do výše
O d vol a c í s o u d neuznal započtením namítané
právu.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

c e sní s o u d
započtením na3473 Kč 09 h.
pohledávky po

Důvody:

V dovolacím řízení není sporno, že žalující firmě přísluší proti žalované pohledávka šv. fr. 5·82 a Kč 6560·17 se 69'0 úroky od 18. října
1922. Žalovaná má proti žalobkyni pohledávku něm. mk. 7658·40
s přísl., splatných cf e k t i vně v německých markách, jak odvolací
SOUq správně vyložil. Žalovaná jest tedy povinna, zaplatiti žalobkyní

fr. 5,82 a Kč -6560·17: ovšem proti tomu, že ji zalODKyne eteKllVIH,:;
zaplatí něm. mk. 7658'40 s přis\. Ježto žalobkyni' opětně mimo spor
i ve sporu prohlásila, že jest ochotna, zaplatiti žalované efektivně dlužnou částku německých marek, ana jí tuto částku u banky P. k disposici
clala, nebylo třeba, ve výroku odvolacího rozsudku výslovně vytknouti,
že žalovaná jest jen tehdy povinna zaplatiti žalobkyni svůj dluh švýcarských frankL! a československých korun, zaplatí-li jí žalobkyně zároveň dlužné německé marky. ž,,-lovaná t a k o v' é h o výroku se ani nedomáhá, jak patrno z dovolacího návrhu, směřujícího k tomu, by bylo
aspoŤl uznáno, že žalobkyně jest povinna zaplatiti jí navzájem něm. mk.
7658-40 v k u r s u ke dni 29. srp n a 1921 , 1. j. 7352 Kč 24 h
se 69'0 úroky ocl 29. srpna 1921. Tento návrh vš"k oprávněn není. Žalované přísluší proti žalobkyni kromě požadavku něm. mk. 765;-48
(efektivně) po případě ještě nárok na náhradu škody, a to dle §u 905
obě. zák., čl. 336 obeh. zák. a zákona ze dne 10. dubna 1919, čís. 187
sb. z. a n. v korunách československých, pokud žalobkyně zaviněně včas
nezaplatila žalov;mé a proto jest práva ze škody, vzniklé poklesem kursu
německé marky. Tyto vzájemné pohledávky žalované nehodí se k započtení na zažalovanou pohledávku. Požadavek efektivně splatných ně
meckých marek pro různost měny a z toho vyplývající různorodost pohledávek; případný nárok na náhradu škody v korunách českosloven
ských proto, že jeho výši bude lze určí ti teprve, až žalobkyně skutečně
zaplatí dlužné německé marky,. neboť případná škoda bude záležeti
v r o z d i I u kursu německé marky (v poměru ke kouné českosloven
ské) v době s.p I a t n o s t i markové pohledávky a iejího s k u teč
n é h o z a p I a cen í, nikoli, jak první soud předpokládal, prostě V SUmě korun
česk()slovenských,
rovnají se částce něm. mk. 7658·40
v době jejich splatnosti .. Zmíněný kursový rozdíl, tedy číselnou výši pří
padného nároku žalované na náhradu škody, nelze však ves por u
v II b e c určili, ježto žalovaná odmítla příjetí nabízených jí německých
marek a proto schází jedna z početních složek, 1: j. kurs německé marky
v době skutečného placení' a proto také případný. nárok na náhradu
škody není zatím způsobilý k započtení. Žalované nezbývá tudíž, než
pop ř i jet i německých marek uplatniti případný nárok na náhradu
škody zvláštní žalobou, nebude-li žalobkyní mimo spcr uznán a zapraven.
ŠV.

čís.
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Dnem po reklamaci nastává pro dráhu povinnost, platiti z reld"'rt1ovaného peníze zÍ!konný úrok z prodlelllÍ.
Pomine-li hlavní dluh, nepomine úrokový dluh, z hlavulho dluhu již
vzešlý. Reklamací (§ 71 žel. dopr. t.) jest reklamován i nárok na úroky.
(Rozh. ze dne 26. února 1924, Rv I 1479/23.)
Reklamaci ze dne 2. dubna 1921 o vrácení

přeplaceného

dovozného

vyřídila dráha v ten smysl, že dne 18. prosince 1922 poukázala rekla-

mantce přeplatek, nikoliv však úroky z něho. Když dalši reklamace ze
dne 18. ledna 1923 o zaplacení úroků od 2. dubna 1921 do 30. listopadu
1922 byla dráhou zamitnuta, dom'áhala se žalobkyně na dráze úroků
žalobou, již pro c e sní s o II d P r v é s tol i c e zamítl, o d v o í a c í
s o u d jí vyhověl. D ů vod y: Odvolatelka vidí nesprávné posouzení
věci po stránce právní v tom, že soud prvé stolice zamítl její žalobu
proto, že pro právní nárok, v ní uplatňovaný, není předpokladů §u 1333
a 1334 obč. zák., jelikož nelze za to míti, že tu šlo o placení, jež si strany
~ymínily, .jeli~ož dále vznik pohledávky spadá teprve do té doby, kdy
jlstll1a, t. J. preplatek dovozného, byl odvolatelce již vyplacen, a jelikož
konečně odvolatelka zaplaceni úroků v původní reklamaci vůbec nepožadovala. Odvolací soud přiklonil se k názoru odvolatelky, že věc po
stránce právní byla posouzena nesprávně. Není nikterak třeba pro vznik
nároku na úroky z prodlení, by původní závazek, jehož placení včas se
nestalo, zvláště musel býti vymíněn. Dlužník jest povinen, jak výslovně
ustanovuje dvorský dekret ze dne 18. ledna 1842, čís. 592 sb. z. s., nahraditi věřiteli zákonné úroky z pro€llení při všech pohledávkách peně
žitých, nechť pocházejí z j a k é h o k o 1 i v právního důvodu tudíž
i z důvodu zaplacení nedluhu. Jelikož jde v tomto případě o pohl:dávku,
jejíž doba splatnosti nebyla určena, nastala pro železniční erár povinnost, hraditi odvolatelce zákOnné úroky z prodlení ve smyslu §u' 1334
obč. zák. ode dne, následujícího mimosoudní upomínce, která bylá odvolatelkou učiněna podáním reklamace. Tímto dnem vznikla pohledávka
úroků z prodlení a nelze sdíleti názor soudu procesního, že vznik této
pohledávky spadá teprve do doby, kdy již přeplatek dovozného byl odvolatelce vyplacen. Nelze dále souhlasiti s názorem procesního soudu,
že odvolatelka pozbyla nároku na úroky z prodlení tím, že jich zaplacení v původni. reklamaci nepožadovala, neboť nárok tento zakládá se
na ustanovení zákona (§ 1333 obč. zák.) a odvolatelce dáno bylo na
vůli, kdykoliv s tínAo nárokem vystoupiti.
N e j vy Š š í

s o II d

nevyhověl

dovoláni.

Důvody:

Jde o pohledávku úroků z prodlení, t. zv. úroků zákonných ve smyslu §u 1333 a 1334 obč. zák., čl. 288 obch. zák. adv. dekr. ze dne 18.
ledna 1842, čís. 592 sb. z. s. Pohledávka taková předpokládá ovšem
hlavní dluh a je závazkem akcessorním, která však, povstala-li, může
samostatně trvati. Pomine-li hlavní dluh, nelze ovšem žádati úroků
d a I š í ch, avšak úrokový dluh, z hlavního dluhu jíž vzešlý, nepomíjí
(srv. Randa: O náhradě škody a úrocích 1891, str. 82 a 83). O jsoucnosti zažalované pohledávky nelze tedy pochybovati. Zbývá otázka,
zda pohledávka ta je dle §u 71 žel. dopr. ř. promlčena, jak tvrdí dovolatelka. Názoru tomu nelze přisvědčiti. Právě z akcessorní povahy pohledávky té, ze zákonných předpisů právě uvedených a ze zásady poctivého obchodu (čl. 278, 282, 288 obch. zák.) plyne, že s reklamací
hlavního dluhu byl reklamován i dluh akcessorní, zákonný.

čís.

3531.

Dopravní řád železniční.
Každé vyřízení reklamace, nechť byl nárok z formelnich
mítnut nebo věcně zamítnut, má účinel" uvedený v zákoně.

důvodů

od-

(Rozh. ze dne 26. února 1924, Rv 11480/23.)
V zásilce, dodané dne 12. června 1920 žalobci, byl místo klihu písek. Žalobce podal dne 30. prosince 1920 reklamaci, již dráha dne 1.
dubna 1921 odmítla pro nedostatek žalobcovy legitimace. Žalobu o náhradu škody, zadanou na soudě dne 26. října 1921 o b a niž š í s o ud y zamítly, o d vol a c í s o u d z těchto d ů vod ů: Promlčecí lMta
počala dnem 13. června 1920 a byla přerušena reklamací ze dne 30.
prosince 1920. Tato reklamace však byla vyřizena již záporným výměrem ředitelství státních drah ze dne 1. dubna 1921, který doručen
byl žalobci nejpozději 5. dubna 1921, a od tohoto dne nejpozději opětně
lhůta promlčecí pokračovala. Ježto od 13. června 1920 do 30. prosince
1920 uplynulo 6 měsíců 18 dnú a od 5. dubna 1921 do 26. října, t. j. do
podání žaloby dalších 6 mčsíců a 21 dnů, celkem 13 měsíců 9 dnů, jest
žaiDba promlčena. Na právním stavu věci ničeho nemění vzhledem
k jasnému ustanovení §u 98 (3) poslední věta žel. dopr. ř. ta okolnost,
že na novou žádost, podanou žalobcem po prvním zamítavém vyřízení
ze dne 1. dubna 1921, podal novou žádost ze dne 5. dubna 1921, kterou ředitelství státních drah opětně vyřidilo záporně z téhož důvodu
jako poprvé, totiž pro nedostatek legitimace žalobce k reklamaci. Zahájí_li dráha z obchodní slušnosti k zakročení strany nové šetření a
vydá nové vyřízení, nestaví se tímto novým administrativním nařízením
promlčecí lhůta, již jednou řádně započatá a běžící. Zákon také nerozeznává, zda záporné vyřízení reklamace stalo se formálně nebo věcně.
Zamítnutí reklamace z důvodu nedostatku aktivní legitimace žalobce
k jejímu podání Jest také zamítavým výměrem, který železniční do-o
pravní řád má v §u 98 (3) dfllhá věta na mysli.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Rozhodující spornou otázku, zda výměr řiditelství státních drah ze
dne 1. dubna 1921: »Podání nelze projednati, ježto nákladní list byl
vyplacen a dle §u 99 žel. dopr. ř. jest k reklamaci oprávněn pouze pří
jemce. Ptnohy (podací list, hlášenka a převzetí zboží) se vracejí,« je
zamítajícím vyřízením ohlášení nároku (reklamace) ve smyslu §u 98
(3) žel. dopr. ř., je zodpověděti kladně. Stačí v tom směru poukázati na
správné důvody odvolacího soudu a dodati : Nemůže býti o tom pochybnosti, že oním výměrem byl reklamovaný nárok žalobcův zamitnut. Vyvolal-li žalobce další korespondenci' a pak nový zamítající výměr, nebylo tím ničeho změněno na promlčecí účinnosti prvého výměru, hledíc
k jasnému ustanovení Rn 98 (3) poslední věta žel. dop. ř. Tomu pasvěd-

čute i, úmy1sl zá~onodá.rc.::, stanov. ~n.íI1l
.
.~vl,áštl1í zkrácené lhůti promlcecl P?kuc1 mOZI1O ne]dnve skoncltl neJlsty poměr nárokLl ze smlouvy
d?pravm. Kdyby byl .náhled ~o~ola~elův správným. Ecměla by ve mnoha
p:ll~adech Jedno.rocm .pror;,lceCI lhula významu, ježto by její pokračo
~an_ po P?d~bnem vynzem reklamace bylo vyloučeno, čímž by povstala
uplna pravm nejIstota v podobných případech. Tomu zákonodárce zaji,!" nechtěl. a .mluví p.roto.? vyřízení zamítajícím vůbec, aniž by je blíže
~r~oval. Kazde .tako;Te v:rnzem reklam1ace) ať formelní, aŤ' hmotné, má
uČl11ek) uvedeny v zakone.

čís.
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Železniční úřednik

nemá nároku na použití v činné službě, nýbrž
postavení.
Propuštění asistentky státních drah následkem sňatku.
• ~a~bytek železničního personálu jest »důležitým důvodem« k propustem.
jen na trvalost

úřednického

(Rozh. ze dne 26. února 1924, Rv I 1483/23.)
Žalobkyně byla před státním převratem manipulantkou a oficiantkou
býv. rakouských státních drah, po převratu stala se asistentkou česko
slovenských státních drah. V říjnu 1921 bylo jí dáno povolení ku sňat
ku, když byla prohlásíla, že je srozuměna s tím, že její služební poměr
v těch případech, v nichž dle náhledu ředitelství státních drah důle
žitý sl~ú,bn.í .zájem. r~zvázání služebního poměru toho vyžaduje, může
vypovedl byh rozvazan. Vynosem ze dne 11. února 1922 byla žalobkyně po tříměsíční výpovědi dnem 21. května 1922 ze služeb státních
drah propuštěna a byla jí zastavena výplata služebních požitků. Žaloba
~ybylo určeno, že vý'pověd' nebyla dána žalobkyni právem, že její slu~
zeb,l11 . poměr tr~á a že jí přísl,uší proti železničnímu eráru nárok na výsluzne (odbytne), byla zamltnuta s o u d Y vše c h tři s tol i c
N e i v y š š í m s o ude Ir>' z těchto
'
dÍlvodů:

Žalob~yně napadá r?zsudek odvolacího soudu pro nesprávné právní
poso~zem dle §u 503 ČIS. 4 C. ř. s., ale nelze jí úspěch přiznati. Zcela
nep.rav.em o.pí;á náro~ na.P!~ém místě uplatňovaný, by byla ponechána
v CtnnC sluzbe, o sluzebm rad pro zaměstnance státních drah z roku

: ~98 .. P~dle §u 1~O, , o.dst~vec druhý, písm. e) tohoto řádu může býti
-uredmk I proh sve vuh dan do výslužby ze služebních důvodů. Jsou-li
tu ~akové d~vody, m?že posouditi jenom železniční správa; její rozhod~~l! nelze prezkoumavatJ. V §u 40 pod čís. 12 nezaručuje služební řád
uredmku trvalé použití v činné službě, nýbrž pouze trvalost úředníckého
postavení podle §u 130 a ostatních, v osmém oddílu obsažených před-

r
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plSU, žele~ničpí sl~r;lv(: zústává vyhrazeno prúvo úředníka propustiti
z činné služby, jest však povinna) platiti mu odpočivné. Podle služebního řádu mohla by se tedy žalobkyně, byvši železniční správou ze služebních důvodů propuštěna, domáhati pouze přiznání vý-služného, nemůže však s úspěchem požadov~ti obnovení činného poměru. Služebního řádu z roku 1898 nemúže se však žalobkyně vůbec dovolávati.
Tento služební řád zná jen jeden druh ženských zaměstnanců, totiž manipulantky, zařaďuje je v §u 2 mezi pomocné zřízence a určuje v §u 138,
žeiejich služební poměr může býti kdykoliv zrušen po měsíční výpovědi. Předpisy §u 40 o zaručených právech úředníků, podúředníků a
sluhů nevztahují se na mánipulantky. Služební skupina ofícíantek bvla
zřízena teprve výnosem ministerstva železnic z 22. března 1908, Čís.
8298. Tento výnos. jakož i výnosy, které dále budou uvedeny, jsou doplňkem služebního řádu a mají s ním stejnou platnost, neboť všechny
byly vydány ministerstvem železnic na základě téhož §u 19 organisač
ního statutu pro státní železniční správu ze dne 19. ledna 1896, čis. 16
ř. zák., jako služební řád z roku 1898. Výnos o oliciantkách činí podmínkou jich jmenování stav svobodný nebo vdovský, dle bodu, 19. nastává
zrušení služebního poměru, jestliže se oficiantka provdá. Výnosem ze
4. září 1914, čís. 28836/5 bylo důsledně a výslovně stanoveno, že oficial1tky, které se provdají, mají býti pokládány za dobrovolně vystouplé,
takže ztrácejí dle §u 137 služeb. ř. nárok na odpočivné. Žalobkyně byla
z manipulantky, odkázané na měsíční výpověď, jmenována oficiantkou
dne 17. ledna 1916 a to výslovně podle výnosu z 22. března 1908, tedy
s podmínkou, že bude pokládána v případě provdání za dobrovolně
vystoupnuvší. Výnos ze dne 21. dubna 1918, čís. 1050//4 setrvává na
zásadě, že oliciantky musí býti svobodného nebo vdovského stavu, ale
dovoluj c, by byly i po sňatku ponechány ve službě za určitých POdIT,.]nek. Nejdůležitější z nich jest udělení písemního svolení, by služební
poměr byl zrušen tříměsíční výpov~dí v případech, ve kterých toho bude
dle náhledu ředitelství důležitý služební zájem vyžadovati. Výnos ten
platí i pro žalobkyni, třeba tato byla jmenována v roce 1921 z ofíciantky
assistentem, neboť výnosem ze dne 10. ledna 1920, čís. 1110/1/3 byl
výnos z roku 1918 ponechán v platnosti i pro ofíciantky, zařaděné do
skupiny úřednické, a totéž ustanovil výnos ze dne 23. srpna 1921, uveřejněný pod čís. 85 úř. věstníku min. železnic, kterým byla skupínaoficiantek vůbec zrušena a oficiantky byly zařaděny do skupiny úředníků
steŤ"! l!l a. Výtka dovolacího spisu, že důvody odvolacího soudu neplatí pro žalobk~ni, poněvadž se provdala již jako úředníce, jest proto
bezpodstatná. Zalobkyně uznala závaznost cítovaných předpísů pro
sebe tím, že zažidala za úřední povolení k sňatku a předložila přede
psané písemné prohlášení z 15. října 1921, načež dekretem z 31. října
1921 obdržela povolení k siiatkupod podmínkou tříměsíční výpovědi
služebního poměru, jak k ní žalobkyně udělila v prohlášení předem SOUe
hlas. Z vylíčeného stavu věcí plyne, že tříměsíční výpověd', která byla
žalobkyni k 1. květnu 1922 udělena, není v rozporu s předpísy služebního řádu, ani s ostatním obsahem služební smlouvy, že žalobkyně na-
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opak předem s ní souhlasila a že následkem jejím jest úplné zrušení
služebního poměru a nikoliv pouze poměru činného, takže žalobkyni
nepřísluší nárok ani na výslužné ani na odbytné. Nelze popříti jistou
nesrovnalost, která spočívá v tom, že úřednice, obdrževši povolení ke
sňatku, setrvává ve skupině definitivních úředníkl!, ačkoliv její služební
poměr může býti zrušen tříměsíční výpovědí, ale nynější úprava tohoto
poměru, označená ostatně v posledních výnosech ministerstva železnic
jako prozatímní, nepřipouští jiného výkladu, uež že se tříměsíční výpovědí zrušuje služební poměr úplně, dle oddílu IX. služebního řádu, tedy
bez práva na výslužné neb odbytné. Lichá jest námitka, že prohlášení
ze dne 15. října 1921 bylo vydáno v tísni duševní i hmotné, poněvadž
žalobkyně by byla musila jinak voliti mezi sňatkem a službou, a že jest
proto neplatné dle §u 879 obč. zák. Odepření prohlášení bylo by mělo
dle předpisll nahoře uvedených za následek okamžité zrušení služebního
poměru, neboť sňatek byl uzavřen dle předloženého osobního výkazu
. již 14. září 1921, prohlášení umožnilo však žalobkyni prozatín'r ještě
další službu, takže nelze mluviti vůbec o tom, že bylo jí na škodu. Stejně
bezpodstatná jest námitka, že nepřipuštění volného sňatku ženských železničních zaměstnanců příčí se se stanoviska lidského a sociálního dobrým mravům, neboť citované výnosy ministerstva železnic byly vydány pod kontrolou a bez odporu veřejností a parlamentu. Jenom mimochodem se podotýká, že není v rozporu ani s ústavně zaručenou rovnoprávností muže a ženy, ani s požadavky slušnosti a spravedlnosti, jestliže veřejné podniky, nemohouce zaměstnati všechny ženy se hlásící, davají přednost svobodným a vdovám před těmi, jež jsou zaopatřeny již
sňatkem. Nelze konečně uznati za důvodnou ani výtku, že odvolací soud
odepřel přezkoumávati, zda byl tu důležitý důvod k výpovědi, jak výnos z 21. dubna 1918 a prohlášení z 15. října 1921 vyžadují. Odvolací
soud píojevil sice názor, že posouzení důležitosti služebního zá.imu na
propuštění žalobkyně příslušelo výhradně železniční správě, přes to však
přezkoumal tento zájem a uznal, že nesporná velká přespočetnost železničních zaměstnanců stačila ke zrusení služebního poměru žalobkyně.
Proti tomu namítá dovolatelka pouze, že měly býti propuštěny napřed
síly mladší, prozatímní a méně zapracované, ale ani citované výnosy
ani výsledky sporu neposkytují dostatečné opory pro mínění, že zájem
služby vyžadoval takový postup železniční správy. Zájem služební
mohl vyžadovatí také to, by propouštěny byly napřed síly, které se musily spokojiti s pouhou výpovědí, dále, by ponechány byly ve službě
zaměstnankyně, u nichž pro jejich svobodný nebo vdovský stav lze prů
měrně očekávati větší oddanost službě než u žen provdaných. Dle výnosu ze dne 21. dubna 1918 a prohlášení ze dne 15. října 1921 jest posouzení důležitosti služebního zájmu na udělení tříměsíční výpovědi vyhrazeno úvaze železniční správy. Není již sporno, že velká přespočet
nost železničních zaměstnanců byla důležitým služebním důvodem
k propuštění čás!izaměslnanců; právo, určiti ty, kdo propuštění býti mají,
může býti dle povahy věci i dle zmíněné právě výhrady přiznáno pouze
železniční správě.

,
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Nižší soudY nejsou ve věc i s a m é vázány názorem Nejvyšši.'1O
soudu, projeveným ,v předchClZlm usnesení, jímž bylo pouze nařízeno
ve věci dále jednatt.
.
. ,
.
•
Byla.1i dosavad určovací žaloba ~amíř:na proh, upad~~ve p~d~tate!
nelze po zrušení úpadku setrvati na zalobe určovacl proh upadel, Ize-h
žalovati na plnění.
.
(Rozh. ze dne 26. února 1924, Rv 1 1631/23.)
Ohledně skutkové podstaty poukazuje se na.r~zhodnu~~ čís. 1842
této sbírky. Ve sporu bylo pak pokračováno a pn ,ustm~ld:lce§nr ~~~ 9.
c.
ledna 1923 změnila žalobkyně žalobu v žalobu urcovaCl e ~
ř. s. a to proti bývalé úpadkyni firmě H, a spol. Pro c e snl S o u d
p r v é s t o I i c e žalobu zamítl, o d vol a cí s, o u d rO{~Udeklotv~d,I~:
D ů vod y: Dlužno přisvědčiti prvemu soudu, ze tal~l,
; po ana . y 1
může žaloba na plnění, jest nepřípustna žalo~a ~rcov~cl, neboť, J,e-l~
přípustna žaloba na plnění, není tu. ?řir~ze~ě ~ravmho zaJmu:, aby pra~m.
poměr byl co nejdříve určen, kteryz pravlll za!em J~st P?d!n1l1ko~ u;covafí žaloby. § 228 c. ř. s. A tu jest zjištěno, ze udanhvy ZalO?lll naro~
žalobkyně vznikl 9. května 1914, tedy již tímto dnem mo?l~ zalo?kyne
žádati zaplacení konvencielní pokuty a to žalobou na pInem., Kdyz tato
možnost jest dána, vylučuje to přípustnost žaloby určovacl, tato Jest
zbytečná, když 'žalobkyně na zaplac;ní žalovat~ může. ':.ráve~ pro.t,o
usuzuje prvý soud, že již z tohoto duvodu lest zaloba urcovacl nepnpustna.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání..

D ů vod y:

t!

Nesprávný je náhled dovolalelčin, že nižší soudy ·byly vázány podle
§u 511 c. ř. s. právním názorem Nejvyššího s?udu, projeveným v us?esení ze dne 19. září 1922, é. j. Rl 952/22-1, C1S. sb.. 1842, a neJsou ]1m
odůvodněny dovolací dúvody §u 503 čís. 2 a 3 c. ř. s.§u 511 c. ř. So
nelze použiti na tento případ, ježto oním usnesením nebyla věc po rozumu §u 510 c. ř. s. vrácena k dalšímu jednání po :.ruŠ;~í rozsudk:" r;ý~
brž šlo o potvrzení usnesení rekursn!ho soudu, nanzu]1clho pokracoval1l
ve sporu, v němž procesní soud nechtěl z formálních důvodů pokračo
vati zamítnuv návrh na další jednání beze slyšení stran Jed1l1e z toho
dův~du, že úpadkové řízení bylo zrušeno. J-:lejvy~ší soud rozhodl, že
skutečnost tato sama o sobě nestačí, by se pres navrh strany nepokračovalo ve sporn, a že má býti proto na návrh strany jednáno a roz,hodnuto, zda žalující strana má právní zájem na urče~í pravost; pohloedavky.
Dovolání poukazuje se na doslov tOhOto usnesem, kladouclho duraz Jen
na návrh, by ve sporu bylo pokračováno.
Po stránce právní byla věc správně posouzena. Nejvyšší soud trvá
na názoru, již několikráte vysloveném, že není zákonného důvodu pro
o'
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lze-li žalovati na plnění. Oba nižší soudy posoudily
po právní stránce) zamítnuvše žalobu z toho důvodu, že
žalovaná firma může a mohla bS'ti hned po zrušení úpadku žalována na
zaplaceni s:111uvní pokuty, jejíž pravost 'má býti zjištěna. ÚpJ.dlwvá
podstata této firmy nemohla býti želována na plnění, nýbrž byla možná
vzhledem k úpadkovému řízení podle §n 110 konk. ř. pouze žaloba určo
vací. Zrušením úpadku změnil se právní i skutkový stav sporné věci.
Žalující strana přihlédla ke změně té úpravou žaloby, změnivš.i žalobní
prosbu, způsobem vytčeným v protokole ze dne 9. ledna 1923, setrvala
však na žalobě určovací, ač nebylo závady, by navrhla změnu žalobní
prosby odsouzením bývalé úpadkyně k plnění pohledávky, dle jejího
skutkového přednesu již tehdy splatné. Právní zájem na určení, odůvod
něný proli úpadkové podstatě, pominul vzhledem k uvedenému zákonnému předpisu, když na místo její vstoupila úpadkyně, nabyvší svéprávnosti a způsobilosti ke sporu, a dle tvrzení žaloby povinná k plnění.
Nejde tu o prostý zánik právního zájri1U žalující strany za sporu, nýbrž
též o změnu v osobě žalované strany, a této změn~ měla býti přizpůso
bena žalobní prosba do všech dLlsledkú.
žalobu

určovací,

věc správně

čís.
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Zákon ze dne 15. dubna 1920. čís. 314 sb. z. a n. () exekuci na platy
a výslužné zaměstnancův a jich pmůstalých.
'
Na příbytečné může býti vedena exekuce pouze pro nájemné a nelze k příbyiečnému hleděti při výpočtu částky, zabavitej"" pro jiný námk než pro nájemné.
(Rozh. ze dne· 26. února 1924, Rv I 1640/23.)
K vydobytí výživného žalobkyně byly zabaveny jejímu manželi, zří
zenci státních drah, dvě třet;"y důchodů s obmezením, že mu musí
ročně zůstati volných 3.000 Kč. Ježto dráha poukazovala žalobkyni mě
síčně pouze 25 Kč, kdežto ostatek vyplácela jejímu manželi, domáhala
se žalobkyně na ní zaplacení 2.700 Kč. Pro c e sní s o udp r v é
stolice přiznal žalobkyni 1275 Kč, odvolací soud 1431 Kč a
uvedl v otázce, o niž tu jde, v d ů vod ech: Pokud jde o příbytečné
(místní přídavek), první soudce právem zahrnul jej do výpočtu nezabavitelné částky příjmů Zdenka R-a, poněvadž to poslední věta §u 3 '(3)
zákona ze dne 15. dubna 1920, čís. 314 sb. z. a n. výslovně pro všechny
případy (arg. slovo »v Ž d y«) nařizuje. Doslovu věty té nelze rozuměti
jinak, než tak, jak její smysl z významu použitých slov v jejich souvislostí vysvítá (§ 6 obč. zák.). ;,imysI tento jest každému na prv.!'Í po-,
hled jasným a nemůže býti něm sporu. Žalovaná strana při svém nesprávném výkladu, o jaký se v odvolání pokouší, dotyčného ustanovení
prostě nedbá, zdůrazňujíc jen větu předcházející, a uchyluje se tak ,od
jádra věci, jež tkví jen v tom, zda dlužno příbytečné počítatí při stanovení nezabavitelné částky příjmu čili nic. Na otázku tuto dává však docela přesnou odpověď zákon sám shora zmíněnou větou.

°

Ne j v .y
jiné v

Š

š í s o II cl přiznal žalobkyni 1353 Kč 76 11

J.

uvedl 111imo

důvodech:

Odvolací soud posoudil vec nesprávně po právni stránce, vyloživ
poslední větu 0Sls!. (3) §u ~. záko~a ~~ dne, 15. dubna 1920, čís ..314 sb.
z. a 11. v ten zpusob, ze man se hm: ucel predchozlho ustanoveni, podle
něhož mŮže býti exekuce vedena na příbytečllé jen pro nájemné z dlužníkova bytu. Zákonodárci šlo o o;nezení exekuce na příbytečné vymezením určitého účele, jak je patrno iz důvodové zprávy (tisk čís. L814),
v níž je uvedeno: »Na příbytečné mMe býti ~:dena e:<ek;1ce pouze pr~
nájemné«. § 3 zákona ze dne 21. dubna 1882, CIS. 123 r. zak., zachovany
v platnosti čl. IX. uvoz. zák. k ex. řádu ustanovil: »Au! Quarhergeld~r
kann nur wegen des Mietzinses Exekution gelUhrt werden« a dodava:
»Bei der Berechnung des der Exekution unterliegenden Telles der Bezlige sind Quartiergelder nicht ín Anschlag Zll, bringen«. Z~:{Qn}e. ~ne
15. dubna 1920, č. 314 sb. z. a n. převzal obe ustanovenI, prev;ahl
však poslední ustanovení vytčením: »při výpočtu II cz a b a v I tel ne
části příjmu budiž však příbytečné vždy počítáno«. Zákonodárce, jak)e
patrno z důvodové zprávy, neměl zajisté úmyslu, změnou tou zruslh
ustanovení, bezprostředně předcházející, a připustiti exekuci na příby
tečné i pro jiné pohledávky mimo nájemné, jak ?y 5'~mu bylo, kdy?y
po příkladu nížších soudů pří by tečné bylo proste pncteno k ostatl1lm
zabavitelným důchodům, ~ z úhrnné částky ponechána byla povmnemu
část vytčená v §u 2 zákona. Zákonodárce sledoval patrně týž účel jako
zákon ze dne 21. dubna 1882, užil pak kladu místo záporu jen vzhledem k tomu, že mluví o výpočtu nezabavitelné části, kdežto zákon
z roku 1882 jmenuje výslovně zabavitelnou část příjmú. Nelze proto
. uvedenému předpisu rozuměti jinak, než že vyloučena je exekuce na
příby!ečné pro jiné pohledávky než pro nájemné, a 'že k příbytečnému
nemůže býti hleděno při výpočtu zabavitelné částky, jak učinili nižší
soudové, již důsledkem toho prohlásili proti úmyslu zákonodárcovu
část příbytečného za zabavenou pro pohledávku na výživném.
čís,

3.535.

Bylo-Ii za války umluveno plněni na určitou dobu »[Jo skončení nynější války a úředním vyhlášení míru«, jest lhůtu počítati nikoliv již
od uzavření mlru, nýbrž od úředního vyhlášení mírových smluv republiky československé se všemi jejími nepřáteli.
(Rozh. ze dne 26. února 1924, Rv I 1752/23.)

Žalobě, by byio uznáno právem, že jest žalov~ná povinna uznati, že
zástavní právo, které je dle usnesení olcresního soudu v S. ze dne 19.
prosince 1917 podle snímku notářslcého spisu ze dne 3. prosince 1917
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ve vl'}žce CIS. 7 pozemkové knihy katastrální obce L. na polovinu žalobci ve vložce té připsaných nemovitostí vloženo za doživotní roční
důchod osobní žalované v částce 6.000 K s 50/0ními úroky z prodl~ní
a s jistotou do výše 3.000 K za vedlejší závazky, dle odstavce 6. téhož
snímku převzaté, zaniklo, že je tedy žalovaná povinna svoliti ku vkladu,
výmazu tohoto zástavního práva, o b a niž š í s o u d Y vyhověly, Ne jv y Š š í s o u d ji zamitl.
D

I

lí
'j'

I.

ů

vod y:

Bylo zjištěno, že se žalovaná podle snímku notářského spisu ze dne
3. pwsince 1917, odstavce sedmého, žalobci zavázala, že svoluje, aby
zástavní právo pro její doživotní důchod ročních 6.000 K s příslušen
stvím, podle tohoto notářského spisu knihovně vložené, bylo vymazáno
v tom případě, kdyby do tří let o d s k o n č e n í n y něj š í v á I k Y
a ú ř e,d n í h o vy h 1 á š e ním í r u nedošlo k soudnímu rozvodu jejího manželství s Josefem K-em a dále, že se zavázala vydati v tomto
případě Josefu K-ovi příslušné prohlášení výmazné. Odvolací soud kromě
toho ještě zjist'l, že při sepisování sedmého odstavce notářského spisu
obě strany předpokládaly při tehdejších poměrech, že světová válka
skončí zachováním bývalé říše rakouské, že tudíž bude mír úředně vyhlášen v rakouském říšském zákonníku. Odvolací soud, maje tuto smlouvu dle §u 914 obč: zák. vyložiti, neměl pochybnosti, že strany stanovily počátek tříleté lhůty ku poskytování ročního důchodu žalobcem žalované na dobu, kdy ve skutečnosti přestane válečný stav a považoval
za tento okamžik, ve shodě se soudem prvé stolice, konec října 1918,
kdy se rakousko-uherská říše rozpadla ve více nástupnických, států a
nastal klid válečných poměrů a válečných zbraní, také z toho důvodu,
že konec října 1918 pokládá se všeobecně v této říši za zastavení válečného' stavu a tudíž za ukončení války. Leč odvolací soud přehlíží,
že u k o n č e n í v á I k Y nebylo jedinou skutečností, na které učinily
smluvní strany závislým počátek smluvního tříletí, nýbrž, že strany za
takovou skutečnost považovaly také ještě "úřední vyhlášení míru«.
K tomu přistupuje zjištění, že strany měly při tom na mysli, že bude
mír úředně vyhlášen v rakouském říšském zákonníku. Z toho plyne,
je-li vykládacího pravidla §u 914 obč. zák. použito zákonitě, že strany
položily váhu nikoli na zastavení válečného stavu, jak to činí odvolací
soud, nýbrž na ú ř e dní vyhlášení míru, totiž takové, které bl' bylo
bývalo vyhlášeno úředně v rakouském říšském zákoníku. V tom vsak
byl by mohl býti úředně vyhlášen pouze diplomati~ký mír oficiel.ní,
súčastněnými státy ratifikovaný. Poněvadž strany mely na mysh, lak
je zjištěno, poměry říše rakousko_uherské, může v této rozepři přichá
zeti v úvahu, jak to ze sdělení ministerstva zahraničních věcí ze dne
26. ledna 1922 vyplývá, jako den uzavření míru neboli den ukončeni
světové války pro československou republiku, den ukončení válečného
stavu s posledním ze států, s nímž Československá republika byla, ve
válečném stavu, totiž s Německem, Rakouskem, M.aďarskem, Bulhar-

skem a Tureckem, tedy den úředního vyhlášení mírové smlouvy (Neuilly
9. smna 1920), ač i tu dlužno poznamenati, že dle sdělení téhož ministersiva k míru s Tureckem dosud nedošlo. Je tedy bezpečno, že de
jur e válka pro Československou republiku dosud .ne.n! skončena, a. J'0~
něvadž v této rozepři měly strany na mysh takove u r e dni vyhlasem
míru, které by bylo bývalo vyhlášeno v. rakou~kém fíšském zák~níkuč
je zřejmo, že žalobní nárok není po pravu svym duvodem, ponevadz
smluvní tříletí, ač-li začalo, určitě ještě neuplynulo.
čís,

3536.

Diferenčními obchody jsou obchody, při kterých jest srovnalou vůlí
stran vyloučeno právo, žádati elektivní dodáni, a povinnost, dodati
elektivně.

Nařízením ze dne 28. listopadu 1919, čís. 644 sb. z. a n., není zakázán již nákup nebo prodej cizozemských yalut vůbec, nýbrž pouze
disposice jimi k účelům v nařízeni nec!ovolenym.

(Rozh. ze dne 26. února 1924, Rv I 1785/23.)
Proti žalobě banky na zaplacení pohledanosti z obchodního spojení
, namítl žalovaný najmě, že'šlo o obchody diferenční. Pro c e sní s o u d
p r v é s t o I i c e uznal dle žaloby, od y o fa c í soU.d ~ozsude.k potvrdil. D ů vod y: Pokud jde o odvolacl duvod nespravn,hopravmho
posouzení věci, zjisti! prvý soud bezvadně, že~e~keré příkazy ža!ov a ného byly elektivně prováděny a nakoupeny CIZI valuty s podmmkou
dostatečného krytí se strany žalovaného k jeho disposici. Z těchto zjištěných skutečností dovodil prvý soud správně, že se nejednalo o obchody diferenční, tedy o docílení pouhých diferencí kursovních, když
je jisto, že žalobkyně valuty pro žalovaného skutečně nakupovala, pro
něho k disposici měla ,a je k příkazu žalovaného taképrodávala. Jaký
úmysl měl žalovariý a zda tento směřoval snad jen k obchodům diferenčním, je nerozhodno, když není prokázáno, že žalobkyně tento úmysl
jeho znala a je naopak zjištěno, že všechny obchody efektivně prováděla. Z postavení jeho jako úředníka konsulátu cizího státu nemohla
taktéž žalobkyně usuzovati na finanční neschopnost, žalovaného, prováděti efektivní koupě a prodeje, naopak z tohoto jeho úředního postavení mohla souditi, že je schopen dostáti závazkům z prováděných
obchodů a chce prováděti obchody efektivní, zvláště když jednalo se
o valuty jeho státu. Okolnost, že obchody, o něž se jedná, v dóbě jejich
provádění byly státem zdejším zakázány a tudíž neplatny, žalovaný ve
sporu před soudem prvým ani netvrdil a neposkytl žalobkyni možnost
je vyvrátiti, neboť nelze uznati za správný názor, že bankami provozované obchody s cizími valutami vůbec nebyly státem trpěny a povolovány. Nelze tedy k tomuto tvrzení v řízení odvolacím přihlížeti.,
Nejvy
Clv~lní

Š

š í s oud

rozhodnuti VI.

nevyhověl

dovolání.
'8
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D ů vod y:
Co do právního posouzení věci stačí poukázati ku správným dů
napadeného rozsudku, jež hoví stavu věci i zákonu a k nimž,
vzhledem k vývodům dovolání, uvésti jest ještě toto: Diferenčními
obchody jsou obchody, při kterých jest srovnalou vůlí stran vyloučeno
právo, žádati efektivní dodání, a povinnost, dodati efektivně, a místo
toho jest ujednáno, že má býti placen jen rozdíl dvou cen. Toto ujednání, které vtiskuje obchodu ráz hry a sázky a tím obchodu diferenčního,
může se státi jako každé jiné ujednání nejen výslovně, nýbrž i konkludentním jednáním (§ 863 obč. zák. a čl. 278 obch. zák.). V případě
posléz uvedeném musí tu však býti okolnosti, jež nedopouštějí pochybností o tom, že úmysl stran směřoval k provedení obchodu jen tím
způsobem, že se zapraví pouhá diference, nebo, že se úmysl jedné
strany nesl tímto směrem a druhá strana o tomto úmyslu věděla a dle
něho si vedla. Chtěla-li však jedna z obou stran provésti obchod efektivně a vůlí svou uplatnila tím, že učinila čeho třeba k efektivnímu provedení obchodu, nelze mluvi!r o obchodu diferenčním. Při tom nemusí
ovšem býti vyloučeno, že druhá strana koupí neb prodejem valut chce
vyzískati, ale takovéto spekulační obchody nejsou samy o sobě ještě
obchody diferenčním~. Ve sporném případě v Ý s lov n é ujednání, vylučující právo, žádati efektivní dodání, a povinnost, dodati efektivně,
a" směřující pouíe ku placení diference, nebylo aní tvrzeno, tím méně"
prokázáno. Naopak byló zjištěno, že žalující banka příkazy žalovaného
co do koupěaprodeje cizích valuťvykbnávalazcela přesně, efektivně
a že valuty ony měla pro žalovaného k disposici. Z toho zajisté nelze
usuzovati, že by byla žalobkyně věděla, že obchody tyto směřovaly jen
k obchodům diferenčním. Zbývá ještě otázka, zda ony valutárníobchody
byly snad, zejména se zřetelem k nařízení ze dne 28. listopadu 1919
čís. 644 sb. z. a n. obchody zakázanými a proto ve smyslu §u 879 obč.
zák. ničí, a že tedy nejsou účastny právní ochrany. V tom směru sdíli
dovolací soud právní názor soudu druhé stolice, že nelze zcela povšechně tvrditi, že bankami provozované obchody cizími valutami nebyly státem trpěny a povolovány. Nařízení svrchu citované nezakazuje
již nákup neb prodej cizozemských valut vůbec, nýbrž pouze disposíce
jimi k účelům v nařízení nedovoleným. Jest tedy dovolena, jako v tomto
případě se stalo, též úmluva s oprávněnou bankou o opatření cizozemské valuty, ovšem v předpokladu, že jí bude použíto k účelu, dle
tohoto nařízení přípustného. Z této úvahy plyne však také, že žalovaný
teprve tehdy, kdyby byl chtěl zakoupenými valutami dále di sp o n ovat i, musil předložiti bance přislušné doklady (§§ 5 a 14 cit. nař.).
vodům

_ čís. 3537.
hor

Revírní rada nemuže se žalobou na soudě domáhati na podnikateli
předloženi rozvahy a zjištěni jejl nesprávnosti.
(Rozh. ze dne 26. ún.ora 1924, R II 32/24.)

Revírní rada pro okres M. domáhala se na důlní společnosti žalobou
rozvahy a zjištění, že předložená rozv2ha jest nesprávná.
Námitku nepřípustnosti pořadu práva s o II cl P r v é s t o I i c e zamítl,
rek u r sní s o u d námitce vyhověl a žalobu odmítl. D ů vod y: Pře
dem dlužno na to poukázati, že" pravomoc řádných soudů se obmezuje
dle jurisdikční normy a civilního soudního řádu na rozhodování právních poměrů, spočívajících na právu občanském, totiž dle ustanovení
čl. XXX. uv. zák. k c. ř. s. na předpisech obč. zák., práva obchodního,
řádu směnečného i na normách s o u k r o m é h o práva, v jiných zákonech obsažených. Strana žalující opírá však dle znění žaloby žalobní
nárok výslovně o zákony ze dne 25. února 1920, čís. 143 a 144 sb. z.
a n., jakož i o nařízení vlády ze dne 23. března 1921 čís. 114 sb. z. a n.,
které n e j s o u normami soukromoprávními, nýbrž dle svého výhradně
sociálně politického obsahu a dle vůle zákonodárcovy normami práva
veřejného. Již dle tohoto uvážení nepatří tato věc před řádné soudy.
Avšak nehledíc k tomu, že se zde vůbec nejedná o právní věc občan
skou, byla by, i kdyby se mělo za to, že zde běží o soukromoprávní
nárok, pravomoc řádných soudů vyloučena dle §u 1 j. n., jelikož sporná
záležitost jest citovanými zákony přikázána jiným úřadům (orgánům).
Strana žalující domáhá se totiž - třebaže to zakrývá, rozdělujíc koněčný žalobní návrh v několik částí zdánlivě samostatných, ve skuteč
nosti však jen otázky předběžné tvořících, které mají vzbuditi dojem
soukromoprávních nároků"':'" ve skutečnosti přece jen soudního výroku,
že podíl hornictva na čistém zisku za rok I 921 nebyl správně stanoven,
že má býti zvýšen o 1,000.000 Kč, po případě také změny použitého
rozdělovacího klíče. Řešení veškerých těchto právních otázek (uplatňovaných nároků) jest však dle §u 3 a 12 zákona ze dne 25. února 1920,
čís. 143 sb. z. a n., dále dle §u 33, 16, 1.8 a 19 nařízení vlády ze dne
23. března 1921 čís. 114 sb. z. a n. výslovně přikázáno jiným orgánům
(jiným úřadům) a vymyká se tudíž pravomoci řádných soudů, nehledíc
ani k tomu, že dle cit. zák." ustanovení etraně žalujíc! vůbec nepřísluší
nějaký vliv na stanovení zaměstnaneckého podílu.
předložení

N e j v y Š š í s o u cl nevyhověl dovolacímu rekursu.

o ů vod y:
Dovolací rekurs není odůvodněn. Nejvyšší soud sdílí právní názor
rekursního soudu a poukazuje žalobkyni na správné důvody napadeného usnesení s dodatkem, že žalobkyně neuplatňuje soukromoprávního
důvodu k opodstatnění žalobní žádosti, aby žalovaná byla odsouzena
k předložení rozvahy, a by bylo zjištěno, že 10% podíl na výtěžku
z hornictví 826 ..876 Kč 65 h, přikázaný žalobkyni, spočívá prý na věcně
nesprávném sestavení rozvahy za obchodní rok 1921 a že jest prý nesprávně sestaven i účet o zisku a ztrátě ke dni 31. prosince 1921. Žalobkyně může se dovolávati k odůvodněni tohoto žalobního nároku
pouze zákona ze dne 25. února 1920, čís. 143 sb. z. a n.," o účasti zaměstnanců při hornictví na správě dolů a jejich podílu na čistém získu,
18'
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který, rovněž jako zákon z téhož dne čís. 144 sb. z. a ll. o závodních
a revírních radách jest první etapou v soustavném postupu socialisace
báňské těžby a výronem' sociálně-politického sm)'šlení zákonodárcu a
proto, jak stěžovatelka sama uznává, ovládán veřejnoprávními zásadami. Že pravomoc soudů v těchto záležitostech jest vyloučena, lze
seznati z ustanovení prováděcího nařízení ze dne 23. března 1921,
čís. 114 sb. z. a n. k uvedenému zákonu čís. i 43, kde rozhodnutím
o stížnostech jest pověřeno báňské hejtmanství a ministerstva veřej
ných prací, obchodu a sociální péče a zejména z ustanovení §u 19 tohoto nařízení, dle něhož revírní rady mohou si stěžovati do rozdělovacího
ldíče u báňského hejtmanství, které rozhodne konečně. Nikoliv pro stanovisko stěžovatelky, že pořad práva jest přípustným, nýbrž pro opačné
stanovisko mluví ustanovení §u 18 prováděcího nařízení, že u hornickycli podniků, při nichž nejsou zřízeny podnikové rady, určí podíl za"'
městnanců na čistém zisku revírní báňský úřad v dohodě s příslušnou
berní správou, nedocílí-li se dohody mezi majitelem hornického podniku a závodní radou. Není potřebí šířiti se o tom, že ani předpis §u 12
zákuna ze dne 25. února 1920, čís. 143 sb. z. a ll. a §u 15 prováděcího
nařízeni, že každý hornícký podnik na vyhrazené nerosty jest povinen,
vésti řádné knihy, uschovávati .obchodní spisy, ponechati si opisy, sestavití rozvahy a účet zisku a ztráty ve smyslu prvé knihy IV. titulu
obchodního zákona, ani mezery, vady a nedostatky, jež stěžovatelka
vytýká uvedeným veřejnoprávním předpisům, nejsou s to, by změnily
veřejnoprávní poměr v soukromoprávní a učinily přípustným pořad
práva pouze pro přechodní dobu, t. j. co do bilance za obchodní rok
1921, která prý dosud ani zkoumána ani schválena nebyla podnikovou
radou.
čis.

3538.

PQ1thým popíráním manželského původu děcka, zrozeného v manželství v mezich §u 138 obč. zák., nesprošťuje se otec povinnosti vyživovati děcko. Prokáže-li se napotom sporem nemanželský původ děcka,
přísluší domnělému otci nárok dle §u 1042 obč. zák.
(Rozh. ze dne 26. února 1924, R II 61/24.)
Návrhu dítěte, by otec byl povinen platiti mu výživné, bylo vyhou d Y vše c h tří s t o I i c, N e j v y Š š í m soudem

věno s o
z těchto

důvodů:

Mezi manžely Antonínem a Aloisií B-ovými není sporno, že bylo
jeiich manželství, uzavřené dne 10. listopadu 1919, ~ rozsudkem zemského soudu civilního v Brně ze dne 28. března 1923 pravoplatně z viny
manželčiny rozloučeno. Manželka tvrdí, že dne 15. února 1923 ve sporu
o rozluku její manžel k ní přistoupil ještě v souclní síni a v rOZhOV(HlI

s ni že d9~lo mezí nimi k úplnému smíření v ten rozum, že si v;;'~ n3vzáiem odpustili a Antonín B. jí daroval prsten, navštívil ji téhož dne
v i~tím bytu, kde mezi nimi došlo k souloži. Antonín B. prý ji navště
vo~v:ll ča;těji v jejím bytu, kde spolu opětně tělesně obcovali, byli prý
sDolu na různých místech, kde vždy spolu souložili. Již v únoru 1923
p~znala prý Aloisie B-ová, že otěhotněla, sdělila to. manždi, jenž ji ,opustil a již se k ni nevrátil. Dne 27. řijna 1923 narodtI se JI hoch, Jenz byl
do matriky zapsán jako dítě manželské. Jelikož manžel své povinnosti
jako otec nechce plniti, žádal ustanovený opatrovní.~ k věci o .přispě
vek na výživu dítěte, jenž byl prv~ím soudem vym~ren 13.0 Ke do 6;
roku dítěte a 200 Kč, až by se dite mohlo samo vyzlvovalt. Rekursl1l
soud rekursu manžela nevyhověl, rekursu nezletílého dítěte do nedostačitelnosti výživného vyměřeného vyhověl, usnesení napadené zrušil a
nařídil doplnění. Usnesení rekursního soudu, pokud bylo jím eřisouzeno
výživné vůbec a bylo uznáno za nedostatečné, !,apadá m~nžel d?volacím rekursem. Než neprávem. Podle §u 138 obc. zak. plal! domnenka
manželského původu pro dítě, jež po 180 dnech po vejití manželů ve
sňatek nebo před 300. dnem buď po smrti manžela nebo po úplném
rozváz'ání manželského svazku porodí manželka. Proti této domněnce
může se manžel brániti žalobou onepřiznání manželského původu po
r02Ul11U 2 ve lhůtě §u 158 obč. zák. Pokud nebylo této žalobě vyhověno,
nutno považovati dítě za manželské, k němuž mají rodiče stejná práva
a povinnosti jako k dětem, jež vzešly, nespolně z ,?~nžels~ého . lo~e
(§§ 139 a násl..obč. zák.). Skut;čnos\ ze manze! pOpJf~ m,anzelsky puvod dítěte, nemůže sama o sobe na veCI DlC zmemh, nybrz teprve rozsudek vydaný ve sporu, v němž manžel pro k á z a 1, že dítě nemohlo
býti jím zplozeno. Tohoto důkazu však stěžujicí si manžel pos~d ~e
provedl, a jest tudíž na něm, aby pro z a t í 111 podle §u 141 obc. zak.
konal své povinnosti ze zákona k ditěti, jelikož výživa tomuto nemůže
býti odepírána a povinnost tato v prvé řadě stíhá otce. Za otce pak podle řečeného musí býti stěžovatel posud pokládán a proto nižší stolice
právem vůči němu povinnDst, dítě vyživovati, co <do důvodu uznaiy.
Ujma hrozící stěžovateli, kdyby jeho žalobě o nepřiznáni manželského
původu bylo vyhověno, a tím se prokázalo, že jest někdo jiný jako nemanželský otec ku vyživování ze zákona povinen (§ 166 obč. zák.),
může býti odvrácena tím, že stěžovatel bude se domáhati po rozumu
§il 1042 obč. zák. náhrady nákladů na onom jiném.
čís.

3539.

Prohlásil-Ii dlužnik, že vzájemnou pohledávku namítá započtenlm,
teprve po vzniku exekučního titulu, může se domáhati zrušeni exekuce
žalobou dle §u 35 ex. f., třebas namítaná vzájemná pohledávka byla již
před vznikem exekučního titulu (skončením ústního jednání) pravoplatnou.
Předpisy §u 188 a 193 c. ř. s. nedoznalo ustanoveni §u1438 obě.
zák. změny.
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Namítanou vzájemnou pohledávku nelze učiniti likvidní a dospělou
ve sporu o zrušeni exekuce dle §u 35 ex. ř.
(Rozh. ze dne 26. února 1924, R II 68/24.)
Zalobou dle §u 35 ex. ř. domáhal se žalobce na žalované", zr"šení
exekuce, vedené na základě usnesení ze dne 9.- července 1923, tvrdě', že
mu dle rozsudku ze dne 1. října 1923 přísluší proti žalovanému vzájemná pohledávka. Pro c e sní s o udp r v é s tol i c e žalobu zamítl. O d vol a cf s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc prvému
soudu, by, vyčkaje pravomoci, ji znovu projednal a rozhodl.

teprve tehdy, az namítaná pohledávka soudním rozhodnutím se stane
likvidní a dospělou. Likvidni a dospělou nelze ovšem započtením uplattlovancu vzájemnou pohledávku učiniti ve sporu o zrušení exekuce podle §u 35 ex. ř. Předpis §u 188, 391 c. ř. s. platí jen pro piipad, že byla
zažalována pohledávka a proti ní vzájemná pohledávka namítána, nikoli však také pro tento případ, kde žalováno na zrušení exekuce, spor
tedy jde o nárok, který se podle své povahy k. započtení vůbec nehodí.
Ježto spisy v tomto případě pro řešení obou nadhozených otázek pro
rozřešení sporu rozhodných podávají dostatečný podklad, nebylo třeba
rozhodnutí prvé stolice zrušiti a naříditi šetřeni, jež pro výsledek sporu
nemůže míti významu.

N e j v y Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a vrátil věc soudu
druhé stolice, by o odvolání znovu rozhodl.

čís.

3540.

Odklad exekuce vykllzenÍ)11 (zákon ze dne 26. dubna 1923,
Dllvody:

ii

V tomto případě jde toliko o to, zdali vymáhaná pohledávka započtením zanikla a zda se její zánik stal po vzniku exekučního titulu odpůrcova neb alespoň po onom čase, do kterého v předchozím soudním
řízení účinně mohla býti uplatňována. Odpověď na poslednější otázku
nebude nesnadná, ~á-l! se n~. pam.ěti, že podle ustáleného již výkladu
§§ 1438, 1439 obc. zak. vza]emne pohledávky nezanikají, třebaže se
k započtení hodí, již v okamžiku, kdy se střetnou, nýbrž až tehdy, když
te~. neb onen. dlu.Ž~ík započtení ~platní, je prohlásí. Teprve jeho prohla~em zar.octem.]e onou ~kutecn.ostí, která vymáhanou pohledávku
zrusuje. Pr.1 tom J~ lhosteJne, zdali namítaná vzájemná pohledávka je
p;avopla:na Čl. nen1. AI;I,prav:,ylatná pohledávka dlužníkova nepřivádí
~anlk vza]emne pohledavKy ventelovy, nebylo-li její započtení prohláse~o. ~elze proto žalobkyni jako dlužnici v tomto případě odepírati
pravo zaloby podl,; §~ 35 ex: ř. proto, že započtení a jí přivoděný zámk pohledavky, ]IZ pred vzmkem odpůrcova exekučniho titulu vzniklé,
mohla uplatňovati v dřívějšim řízení a nebylo by to lze aní tehdy kdyby
j.:'jí pohledávka v době onoho říze~í byla bývala dokonce prav~platna.
Ze svo.u vzájem~o? po?ledávku namítá započtením, prohlásila teprve
p? vzmku exekucmho tItulu, 1110hla proto také teprve nyni uplatňovati
za.mk vymáhané pohledávky. Jde jen ještě .o odpověd' na první z obou
otazek, nahoře nadhozených, zda totiž vymáhaná pohledávka prohlášenín; započ~ení . skutečně zanikla. Odpověd' ta bude kladná jen tehdy,
ma-li namltana pohledávka všechny náležitosti, které §§ 1438 a 1439
obč. :~k. _předpokl,ádají, totiž ;da je nejen stejnorodná, nýbrž i pravá a
do~pel~ .. z.~ to nem,.o t~m ~em mezi stranamí sp.oru. Nemůže proto prohlas~111 JeJlho zapodem mlti Za následek zánik vymáhané pohledávky.
!'rotr ~omuto názoru se nedá nic vyvozovati z předpisů §§ 188 a 391 c.
1". s. JImI nedoznala ustanovení hmotného práva o započtení (§ 1438 a
násl. obč. zák.) žádné změny. Jimi bylo jen stanoveno, že, byl"a-li proti
zažalova.né pohledávce namítána vzájemná pohledávka, nutno o ní -roihoonovti v témž řízení. K zrušení vzájemných závazkll dojde však i tu

čís.

86

sb. z. a n.).
Nájemník
vyklizením.

může

se

platně

vzdáti výhod zákona o odkladu exekuce

(Rozh. ze dne 26. února 1924, R II 74/24.)
Žádost dlužníka o odklad exekuce vyklizením s o udp r v é s t ol i ce zamítl, ježto se dlužník vzdal výhod zákona o odkladu exekuce
vyklizením. Rek u r sní s o u d povolil odklad exekuce. D ů vod y:
Dle náhledu ťekursního soudu nemůže dlužník smlouvou s vymáhající
stranou vzdáti se právní ochrany zákona ze dne 26. dubna 1923, čís. 86
sb. z. a n. Pro správnost tohoto výkladu svědčí předně obdoba se zákonem o ochraně nájemníků (§ 7 (2) zákona ze dne 26. dubna 1923,
čís. 85 sb. z. a n.), v němž je stanoveno: »úmluvou stran nelze účin
nost předpisů tohoto zákona vyloučíti neb obmezití.« Mimo to náleží
tato otázka do všeobecné kategorie »0 možností vzdáti se právní ochrany úmluvou.« Dle §u19 obč. zák. a dvorního dekretu ze dne ·lO.
prosince 1819, z. s. čís. 1635 nemůže se nikdo vzdáti ochrany právní.
Nejedná se tu o práva soukromá, nýbrž o procesn! práva (veřejno
právní); nelze proto tu obdobně použíti předpisu o vzdání se práv soukromých. Stranám je veškerá disposice o ochraně právuí zásadně odňata.

N e i v y š š í s o u d obnovil usnesen! prvého soudu.
D

ů

vod y:

Ve sporu o vyklizení najatých místností zavázal se povinný soudním
smírem ze dne 15. října 1923, že místnosti, vymáhající stranou mu prOna.jaté, vyklidí a odevzdá bezvýminečnědo 15. listopadu 1923, vzdav
se výslovně nároku na odklad exekuce. Tím projevil zřejmě svou vůli,
že po uplynutí nájemní doby nebude se domáhati odložení exekuce a že
nepoužije výhod, které mu poskytuje zákon ze dne 26. dubna 1923, čís.
86 sb. z. a n. Takové ujednání jest přípustným, poněvadž zákon nevnu-

cuje závazně nájemníkovi své. ochrany, pon-ecl1ávaje mu na vůli, zd~
chce práv, zákonem mu vyhražených, v daném případě pro sebe použiti,
neboť v §u 1 výslovně ustanovuje, že jen n a n á vrh povinného může
exekučni soud exekuci odložiti. Z toho plyne, že nájemnik může se i výhod zákona ze dne 26. dubna 1923, čís. 86 sb. z. a n. vzdáti, a mylným
jest náhled rekursniho soudu, že tu platí obdoba §u 7 (2) zákona o
ochraně nájemníků ze dne 26. dubna 1923, čís. 85 sb. z. a n. Naopak
dlužno usuzovati, že zákonodárce by byl takové ustanoveni pojal i do
zákona čís. sb. 86 z roku 1923, kdyby byl zamýšlel i tu srejné zásady
použiti.
čís.

3541.

Za škodu, způsobenou srncem, neručí dle §u 1320 obč. zák. ten, u
byl srnec jako mládě, ale jemuž později utekl. Pokud ručí za onu
škodu majitel honitby.
něhož

(Rozh. ze dne 26. února 1924, Rv II 633/23.)
Žalobkyně byla v lese, náležejícím. ku panství druhého žalovaného,
napadena srncem a poraněna. Srnec byl jako ktlzle chován u prvžalovaného hajného, jemuž utekl a potuloval se ve volné přírodě. Žalobu
o náhradu škody proti oběma žalovaným pro c e sní s o udp ľ v é
s tol i c e zamítl, o d vol a c í s o u d rozsudek potvrdil.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
:Jůvody:

Zcela pochybeným jest pokus dovolat elky, dokázati obdobou z před
slezského honebního zákona, že majitel honitby ručí za všechny
škody, zvěří způsobené, bez ohledu na své zavinění. Pro posouzeni sporu
ohledně obou žalovaných jest rozhodujícím jen předpis §u 1320 obě.
zák., a ten spočívá na zásadě ručení jen za škodu zaviněnou. JelikOž
v pochybnosti platí dle §u 1296 obč. zák. domněnka, že škoda vznikla
bez zavinění jiné osoby, jest povinností toho, kdo se domáhá náhrady
škody na jiné osobě, by její zavinění dokázal. Třetí dílčí novela učinila
v tomto směru novým doslovem §u 1320 obč. zák. výjimku ve prospěch
poškozeného jenom ohledně toho, kdo zvíře chová, ustanovujíc, že ručí
za škodu, neprokáže-li sám, že se postaralo potřebné opatření zvířete
nebo dohled nad ním, výjimka tato netýká se však ani majitele, ani
držitele zvířete, ani pána honitby. Neprávem pokládá žalobkyně prvého
žalovaného za chovatele špičáka. Chovatelem zvířete jest jenom ten,
kdo má vůli a skutečnou možnost, zvíře opatřiti, kdo je má tedy ve své,
třeba jen přechodné, moci faktické. Prvý žalovaný byl chovatelem srnce,
dokud tento byl ještě kůzletem a byl chován v jeho domácnosti, přestal
však býti chovatelem, jakmile srnec zesilil, dorostl a, poslouchaje své
přirozené povahy, utekl z domu do lesa, kde se svobodně pohyboval a
z revíru do revíru přebíhal. Dle zjištění nižších soudtl stalo se tak již
pisů

de1ši dobu před Útokem srnce na žalobkyni. Břímě důkazní nenáleží
tedy prvému žalovanému; úspěch žaloby jest,P?~míněn n,aopak důka
zem, že prvý žalovaný útok srnce a tím 1 zranel1I zalobkyne zaVInIl. Takové zavinění bylo by lze dle povahy věci spatřovati a žalobkyně je také
spatřuje jen v tom, že žalovaný hajný připustil, ,aby špičák utekl z jeho
domu do lesa, a nepodnikl ničeho, by se ho opet zmoc11l1, nebo je] odstřelil. Předpokladem pro toto zavinění by však bylo, že žalovanému
byla nebezpečná povaha špičáka již v ~?bě, když špičák utekl do.~e~a;
známa. To nebylo zjištěno a neposkytuJ! take SpiSy pro takove z]!stem
nejmenší opory. Dřívější útoky srncovy, ze kterých žalobkyně dokazuje,
že zlá povaha srncova byla žalovanému známa, totiž útoky na N-OVOll,
L-ovou a S-ovou, staly se vesměs teprve krátce před 4. květnem 1922,
kdy žalobkyně byla srncem zraněna; ,tehdy b,rl srnec Již dávno ,na svobodě. Není ani prokázáno, že by byl zalQvany mohl predv!datr, ze srnec
se stane časem nebezpečným, neboť znalec vysvětluje pozdější útoky
srncovy nikoli zlou povahou, nýbrž hmvou bujností, která časem pomíjí.
Zamítnutí žalobní žádosti ohledně prvého žalovaného vyhovuje tedy
zjištěnému stavu věci i zákona. Stejně b,:,zpodstatnÝ,m, i,est dovo~ání
ohledně druhého žalovaného jako pána homtby. ZaVlllem Jeho spatru)e
žalobkyně v tom, že srnec, ač byl nebezpečný, nebyl dle §u 56 slezského
honebního zákona ze dne 13. ledna 1903, čís. 42 z. zák. chován v uzavř~né oboře a že nebylo učiněno ani jiné opatření, aby nikomu neubližil. Srnčí zvěř nenáleží však ke zvěři nebezpečné a chová se obecně mi1110 obory; k jinému opatření za účelem odvrácení hro~ícího nebezpeč~
nebylo pro lesní správu důvodu, dokud srnec nepr?]ev!l nebezp,ečne
povahy. K opatření takovému byl by býva~ pov~nen Jednak spoluzal~
vaný hajný, jednak jeho představený vrchm lesm spravce. O onom ZjIšťuje odvolací soud výslovn~, že hl~sil zlou. náklo~nost s.:~~ovu a splml,
tím svou povinnost. Ohledne vrchmho lesl11hO spravce z]lstu]e odvolac!
soud v souhlasu s prvním soudem, že špičák byl mladý, nepatrný, nezpůsobil až do případu žalobkyně žád?é škody a, neo;ohl býti yo~ládán
za zvíře nebezpečné, takže nebylo duvodu. k ne] akemu zvlastmmu, u
srnčí zvěře....neobvyklému opatření. Nebyla-li ani hajnému, ani lesnímu
správci prokázána nedbalost, neschopnost nebo nějaké konkretní, tře
bas jen objektivní zavinění, nelze. o nich tvrditi, že projevili nezdatnost
ve smyslu §u 1315 obč, zák., ze které žalobkyni vzešla škoda, a nelze
jich zaměstnavatele činiti zodpovědný,? za jejiEh jedná~í. neb opomenutí. Právně pochybeným jest poukaz zalobkyne na velky majetek druhého žalovaného jako samostatný důvod povinnosti k náhradě ŠKody.
Majetek jest takovým důvodem jenom v p,řípadech §u 1,310 o~č. zák.,
totiž, byla-li škoda způsobena osobou nepncetnou, ~ poskozeny od ~~
koho jiného než od ní samé nemůže náhrady obdrzeh. Takoveho pnpadu tu není.
čís.

3542.

Daň z obratu (zákon ze dne 12. srpna 1921, čís. 321 sb. z. a n.).
Byla-li 1% daň z obratu již zakalkulována v přejímací ceně za obi-

!in:; a zákonem ze dne 12. srpna 1921, čis. 321 sb. z. a n., nebyla zvýšena daňová sazba, není dodavatel oprávněn požadovati na odběrateli
ještě další 1% z důvodu daně z obratu.
(Rozh. ze dne 26. února 1924, Rv II 735/23.)
Žalobu, jíž domáhal se pro datel na kupíteli zaplacení daně z obratu
za dodané obilíny, pro c e sní s o udp r v é s t o líc e zamítl, o dvolací soud jí vyhověL
Nejvy

Š

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

Odvolací soud zjistiv, že při určení přejímacích cen za obilí sklizně
roku 1921 byla již 1 %ní daň z obratu do přejímacích cen, uvedených
v §u 2 (3) vládního nařízení ze dne 30. června 1921, čís. 224 sb. z. a
n., zakalkulována, vyslovil mylný právní názor, že žalobce jest přes to
podle §u 12 zákona ze dile 12. srpna 1921, čís. 321 sb. z. a n. oprávněn,
požadovati na žalovaném zaplacení 1 %ní daně z obratu z veškerých
dodávek, poněvadž jednak zakalkulování do přejímacích cen nestalo prý
se po vydání zákona o dani z obratu, čís. sb. z. a n. 321/1921 a jednak
prý nejsou přejímací ceny za obilí sklizně roku 1921 daně z obratu sproštěny. Odvolací soud si však neuvědomil rozdíl mezi §em 12 zákona ze
dne 11. prosince 1919, čís. 658 sb. z. a n., jenž platil až do 30. září 1921
a dle něhož nebyl podnikatel oprávněn účtovati z v I á š t ě daň z obratu
osobě, mající nárok na dodávku, a mezi §em 12 pozdějšího zákona ze
dne 12. srpna 1921, čís. 321 sb. z. a n., kterým toto oprávnění podnikateli bylo již přiznáno. Při dodávkách, ujednaných za působnosti zákona čís. sb. z. a n. 658/1919, byla daň z obratu přirozeně podnikatelem
již zakalkulována do kupní ceny, když nesměla býti zvláště účtována
(srov. spis Dra K. Engliše: »Daň.z převodu statků a z pracovních výdonů a daň přepychová«, při §u 12 zákona). Od působnosti nového zákona, 1. j. od 1. října 1921, bylo sice ustanovením §u 12 zákona ze dne
12. srpna 1921, čís. 321 sb. z. a n. dovoleno podnikateli jako platiteli
daně z obratu při dodávkách, smluvených ještě za působnosti starého
zákona, avšak podléhajících jíž podle §u 10 nového zákona č. 321/1921
vy š š í s a z b ě daňové, přesunouti na odběratele tuto vyšší daň z obratu, směl však zvýšiti smluvenou trhovou cenu jen o rozdíl zvýšené
sazby daňové a byl povinen toto zvýšení trhové ceny příjemci dodávky
řádně súčtovati (§ 49 (4) cit. zák. čís. 321/1921), nesměl však na pří
jemci požadovati více. V tomto případě šlo sice o dodávku .t. zv. kontingentního obilí ve smyslu vládního nařízení ze dne 30. června 1921,
čís. 224 sb, z. a n., pro něž byly stanoveny zvláštní ceny přejímací 190
Kč za 100 kg pšenice a žita a 185 Kč za 100 kg ječmene, bylo však odvolacím soudem zjištěno, že i zde byla již jedno-procentní daň z obratu
zakalkulována do přejímací ceny a byla tedy Zároveň s kupní cenou pře
sunuta na příjemce dodávky jako plátce. Ustanovením §u 10 zákonačís.

321/1921 nebyla sazba daňová při dodávkách zemědělských výrobků,
o něž ve sporu jde, vůbec zvýšena, nýbrž ponechána, jako v dřívějším
zákoně, sazbou 1%ta úplaty. Byla-li však l%ní daň z obratu zahrnuta
iiž v ceně přejímací za Obml)Y a novým zákonem sazba daňová zvýšena
i1ebyla, není žalobce oprávněn, kromě stanovené přejimací ceny požaqovati na žalovaném ještě další 1 % z této ceny z důvodu daně z obratu,
neboť takto by příjemce dodávky musel platiti· daň z obratu d v akrá t.e a to jednou v přejímací ceně a podruhé ještě zvláště z ceny
trhové, včetně 1 % daně obratové, tedy ještě sazbou vyšší než 1 % a
žalobce jako podnikatel (doclavatel zboží) by byl bezdůvodně obohacen o zažalovaných 3.398 Kč 47 h, poněvadž sám jako platitel daně by
ji platil pouze jednou (§ 5 čís. 1 cit. zákona). Právní názor odvolacího
soudu příčí se duchu zákOl'a, který připustil přesunuti daně z obratu
podnii<atele11l Ha příjemce ltoG.ávl(y pouze \' té výši, v jaké ji podnikatel
sám platiti byl povinen (§§ 5,10,11, 12 zákona ze dne 12. srpna 1921,
čís. 321 sb. z. a n.). Odvolací soud doličuje povinnost žalovaného
k opětnému placení 1 %ní daně z obratu jen z d?slovu §u 12 cit. ,z,ák."
dle něhož podnikatel může odběrateli dodávky dan obratovou z v I a s t e
ú č t o vat i, přehlíží však, že v tomto případě šlo o ~odávku, j;oště před
ůčinností nového zákona o dani z obratu úřadem ulozenou, a zre]me am
nerlbá rozhodného skutkového zjištění, že 1 % daň z obratu byla tu již
do přejímací ceny obilin započítána. Na, věci ničeho nezmění, ~?a byl~
1 % ní daň z obratu zakalkulována do prepmaclch cen obJlm dnve, nez
zákon ze dne 12.. srpna 1921, čís. 321 sb. z. a n. nabyl účinnosti, neboť
postup takový vyhovoval ustanovení §u 12 zákona čís. sb. z. ~ n. 658
/1919 v té době plativšího a také v §u 49 (4) a (5) nov. zakona ze
dne 12. srpna 1921, čís . .321 sb. z. a n. bylo na takové případy pamatováno přechodními předpisy o přípustnosti zvýšení nebo snížení :rh~
vých cen zjednaných před působností tohoto zákona, pokud novy zakon obsahoval odchylné s;lzby daňové oproti zákonu dřívějšímu.
čís.
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Pro nárok spolku proti jeho členu o vrácení věcí, jež mu byly jako
činovnlku spolkem svěřeny, jest pořad práva přípustným.
..
(Rozh. ze dne 27. února 1924, R I 97/24.)
Žalované jakožto předsedkyni žalujícího dobročinného spolku byly
svěřeny různé spolkové věci. Když se žalovaná funkce vzdala, domáhal
se na ní spolek žalobou vydání věcí. K námitce nepřípust~lOsti pořadu
práva s o udp r v é s t o I i c e hlobu odmítl, rek u r snl s o u d zamítl námitku nepřípustnosti pořadu práva. D ů vod y: Názoru soudu
prvé stolice, že rozhodování o nárocích z příslušenství něj~ké osoby ke
spolku jako útvaru práva veřejného a o otáz::e platnosh CI ~~pla,tnosh
·spolkového usnesení a porušení stanov na porad prava nepatn a ze nepřísluší proto soudu, o nich rozhodovati, nýbrž úřadům správním, re-

kUl'sní soud nei.iznává. Str'ana žalovaná vzncsb námitku včcné nepří
slušnosti soudu, správně námitku nepřípustnosti pořadu práva a snažila se ji odůvodniti poukazem na ustanovení §u 25 stanov ž~lujícíhO
spolku. Při tom přehlíží, že nejde zele o spor, vzniklý ve věcech spolkových mezi členy. V tomto případě jele o spor mezi žalujícím spolkem
jako takovým a členem spolku. Žaloba, jež jest podkladem tohoto
sporu, jest žalobou vlastníckou dle §u 366 obč. zák. Předmětem tohoto
sporu jsou věci žalujícího spolku (§ 286 obč. zák.), které byly svěřeny
žalované jako předsedkyni spolku a které. ježto se své funkce vzdala
jest povinna spolku vrátiti. Věci vindikované nejsou vlastnictvím žalo~
vané jako člena spolku, nýbrž vlastnictvím žalujícího spolku jako osoby
právnické. Činovník spolku nenabývá ku věcem spolkovým ani práva
vlastnického ani držby, jsa pouhým eletentorem věci osoby právnické,
kteráž podle povahy své osobnosti sama práva tato fysicky vykonávati
může Jen pomocí osob lysických. Soud jest povolán rozhodovati rozepře
o účastenství v právech, které spolek svým členům propůjčuje, a rovněž
I o rozepřích, v nichž spolek domáhá se na jednotlivých účastnících
plnění závazků ze svazku spolkového. K rozhodování o vlastnické žalobě spolku proti komukoliv, byf i bývalému členu, je příslušným řádný
soud.
N e j v y Š š í s o u d ncvyhověl dovolacímu rekmsu.

o li vod y:
Správně dovozuje rekursní soud, že jde tu o žalobu vlastnickou dle
§u 365 obč. zák., a že tedy uplatňován jest soukromoprávní nárok, o
němž dle §u 1 j. n. rozhodovati mají řádní soudové. Není zákonného
předpisu, a to ani ve spolčovacím zákoně ze dne 15. listopadu 1867, čís.
134 ř. zák., že by takováto žaloba, v předpisech soukromého práva založená, kterou podává soukromý spolek a nikoliv veřejnoprávní korriorace, patřila před úřady správní. O tom, jak si mají soudové počínati,
je-li rozhodnutí sporu závislo na tom, zda tu jest či není jistý právní
poměr, jenž má býti na jisto postaven ve správním řízení, již zahájeném,
stanoví předpis §u 190 c. ř. s. Ale řešení takovéto předurčující otázky
nemá ničeho společného s otázkou přípustnosti pořadu práva ohledně
nároku, před řádué soudy příslušného.

čís.
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Exekuci nelze dle §u 39 čís. 8 ex. ř. zastaviti, přesahuje-Ii výtěžek
náklady na exekuci, byť nedostačoval k tomu, by z něho byly uhraženy
náklady exekuční po zapravení práv přednostních a zástavních vymáha.iícímu věřiteli předcházejících.
,
(Rozh. ze dne 27. února 1924, R I 114/24.)
že

Dlužník domáhal se zastavení exekuce dle §u 39 čís. 8 ex. ř., tvrdě,
na nějž byla vedena vnucená dražba, má cenu nejvýše .10.000

dům,

Kč, jest zatižen 36.000 Kč a že tudíž se pro při pad prodeje nedá očeká
vati, že by provedení exekuce vydalo výtěžek, převyšující náklady exekuce. S o udp r v é s tol i ce návrh na zastavení exekuce (spojený
s návrhem na odklad exekuce) zamítl. D ů vod y: Jest sice úmyslem
zákona, by byla zastavena exekuce, jejíž provedení nevydalo by většího
výtěžku, nežli činí náklad na. ni, a nepřineslo, ~~ dluž_níku_ zr;rí;ně?í jeho
závazků. Poskytne-Ir však vykon exekuce vytezek prevysu]IcI naklady,
nelze ani z doslovu ani ze smyslu ustanovení §u 39 čís. 8 ex. ř. vyvoditi že by tento přebytek měl připadnouti právě vymáhajícímu věřiťeli.
V §u 39 čís. 8 ex. ř. mluví se zcela všeobecn~ o »výtěž_ku, převyšuj~cíll1
náklady«, aniž by tam bylo vysloveno, zda prebytek pnpadne vymah~
jícímu věřiteli či jinému pořadím předcházejícímu věřitelI. V tomto přI c
padě jest jist~, že výtěžek dražby př,e~ýš!_daleko. náklady, tak,;e ,čás_t
věřilelu. třebas nikoliv právě vymaha]lcI ventel, dOjde uspokoJem, clmz
závazký dlužníka se zmenší. Rek u r s_ ní s O_U? zrušil ~ap~dené ,usnesení a uložil prvému soudu, by nehleele k pouzltemu zamltaclmu duvodu
znovu rozhodl o návrhu na zastavení exekuce. D ů vod y: Napadené
usnesení zastává názor, dříve namnoze sdílený a také v Neumanno:vě
komentáři k exekučnímu řádu obsažený. Novější judikatura se však od
toh",to názoru odchýlila a jest na stanovisku, že dle §u 39 čís. 8 ex. ř.
jest zapravHi exekuci na nemovitosti i tehdy, nevystačuje-li očekávaný
výnos, by po uspokojení přednostních práva, hypotekárních pohledávek
předcházejících vymáhajícímu věřiteli, byly hrazeny náklady exekuce.
Rekursní soud přidává se k tomuto názoru a poukazuje na rozhodnutí
ze dne 4. února 1914, čís. Rl 102/14 (repertorium nálezů čís. 232) UL
sb. čís. 1538 a 11a plenární usnesení býv. nejvyššího soudu ze dne 13.
února 1902, čís. 1683/1902, úř. sb. 592,jakož i na zcela přesvGdčivá
OdÚ\f9dnění těchto rozhodnutí.
N e j v y Š š í s o II d obnovii usnesení prvého soudu.
Důvody:

Dovolací rekurs jest přípustným přes to, že usnesení prvé stolice
bylo v druhé stolici zrušeno, aniž bylo stanoveno, že teprve, až by nabylo právní moci, předsevzat býti má výkon příkazu prvému soudu udě
leného, jelikož mu nebylo nařízeno, aby nové rozhodnutí učinil vyslechl:a
strany. Ve věci jest dovolací rekurs opodstatněn. Dle §u 39 čís. 8 eX.L
j e s t exekuci zastaviti a zároveň veškeré exekuční úkony až dosud vykonané zrušiti, když nelze očekávati, že by pokračování v exekuci nebo
její provedení poskytlo výt ě ž e k, k t e r Ý b Y P ře s a h o v a ln ák I a d y n a tu t o e x e k u c i. Slovům »výtěžek, který by přesahoval
náklady na exekuci« jest již dle doslovu zákona rozuměti~ tak, že zastavili exekuci dle §u 39 čís. 8 ex. ř. nelze, přesahuje-li očekávaný výtěžek
ony náklady vůbec, byť nedostačil, aby z něho uhra ženy byly náklady
exekuční p o z a p r a ven í p r á v p ře dno s t ní cha z á s t a vn í c h, v y m á haj í c í m u věř i tel i pře d c h á zej í c í c h. Opačný názor, vyslovený rekurs ním soudem, není odůvodněn ani úmyslem'
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zákonodárce, ani dějinami zákona a nedal by se do konce v soulad uvéstí
ani s některými ustanoveními exekučního řádu, jak správně připomíná

dovolací rekurs. Ustanovením §u 39 čís. 8 ex. ř. převzata byla do exekučního řádu ze dne 27. května 1896, čís. 79 ř. zák. zásada, vyslovená
již v §u 4 zákona ze dne 10. června 1887, čís. 74 ř. zák. ohledně mobilárnich exekucí, že exekuce nemá býti bezúčelným poškozovánim povinného, jinými slovy, že nemají vedeny býti exekuce, při kterých se nedá
očekávati, že by se jimi docílilo zmenšeni dluhu povinného a uspokojeni
věřitele, třeba jen částečného, tedy exekuce, při nichž dlužník by byl
zbaven součástky svého majetku, věřitel však žádného uspokojení své
pohledávky by nedošel. N e m aj í t e d y v e den yb Ý t i e x e k u c e, k t e r é n e j s o u z p Ů s o b i I é u s P o k o j i t i věř i tel e.
Účelu tomu jest však .vyhověno, jakmile výtěžek přesahuje náklady na
exekuci, neboť v takovémto připadě je tu přebytek, jehož sluší použiti
k uspokojení věřitelů a tím zmenšuje se poměrně dluh povinného, při
čemž je lhostejno, kdo z věřitelů dojde krytí. Pokud se týče dějin zákona, znělo dotyčné ustanovení, odpovídající nynějšímu §u 39 čís. 8
ex. ř. ve vládní předloze (§ 39 čís. 5): »nedá-li se očekávati, že pokračování v exekuci poskytne výtěžek, náklady této exekuce převyšující,
jeh o ž bys e m o h I o P o u žit i k u s P o k o jen í v y m á h ají c í h o věř i tel e, nebo jinaký výnos.« Slova »jehož by se mohlo
použiti k uspokojení vymáhajícího věřitele« byla stálým výborem z té
příčiny vypuštěna, poněvadž měl pochybnosti O tom, že by se dle doslovu vládní předlohy mohla exekuce zastaviti již tehdy, kdyby po
uhražení nákladů na exekuci k uspokojení vy m á haj í c í h o věřitele
ničeho nezbylo, kdežto se zajisté nedá pojmenovati bez ú čel n o u exekuce, jen když v ů b e c pro některého věřitele, třeba jiného, než, jest
věřitel vymáhající, něco zbude. Kdyby byl správným názor rekursního
soudu, byla by také, jak shora připomenuto, některá ustanovení exekučního. řádu zbytečna a do konce i nesrozumitelna. Dle §u 184 čís. 8
ex. ř. lze opříti bdpor proti příklepu zejména též o to, že nejvyšší podání nedostačuje, by i se svým příslušenstvím úplně zapravena byla
pohledávka Odporujícího věřitele zástavním' právem zajištená, která
předchází vymáhajícího věřitele. Dle §u 190 odstavec prvý ex., ř. může
odpor tento vznésti každý věřitel, jehož pohledávce zástavním právem
zajištěné přísluší přednost před právem uspokoj ovacím nebo zástavním
vymáhajícího věřitele, když na základě návrhu podle §u 164 ex. ř. prozatimně určen byl stav břemen. Dle §u 192 ex. ř. lze odpor tento zbaviti
účinku tím, že nejvyšší p00;:JteI

rebú ten, jenž v dražebním stání iemu

nejblíže uČinil podání nejvyšší, ihned při stání prohlásí, že jest ochoten
nabýti nemovitosti za pooaní nejvyšší a za častku, která ještě schází
k úplnému krytí odporujícího věřitele. Konečně stanoví § 193 ex. ř.,
že, odepře-Ii se příklep pro odpor, tedy též pro odpor dle §u 184 čís. 8
ex. ř., řízeni dražební z moci úřeóní jest zrušiti, jakmile usnesení nabude
moci práva. Kdyby pak nle SU élY C1S. 8 ex. i. oylO exekuci z moci úřední
zastaviti a zrušiti veškeré exekuční úkony až dosud vykonané již tehdy,
když očekávaný výtěžek by nedostačoval k úhradě nákladu na ,exekuci

po zapravení práv přednostních a práv zástav-nÍch
pře d c h á zej í cic h vy m á haj í c í m u věř i tel i, nebylo by
lze seznati, čel1o,u má sloužiti odpor pro nedostatek úhrady II jak by
k němu a najmě ku případnému zrušeni dražebního řizelú podle §u 193

ex. ř. mohlo vůbec dojíti, a byla by v důsledku toho také zbytečna ustanovení o prozatimním určení stavu břemen, které dle §u 167 ex. ř. má
býti jen základem pro posouzení" zda dopuště l1 , ~ýt! můž~ odpor pro
nedostatek úhrady nároků zástavmm pravem zajlstenych. JIZ z toho jest
patrno, že není udržiteln)'m výkhd, který dává ~u 39 ~~~, 8 ex. ř. rekursni soud, dovolávaje se plenarního usnesellJ nejvysslho soudu ve
Vídni ze dne 13. února 1902 k číslu 1683 ex 1902 úřední sbírky čís. 592
a rozhodnutí téhož soudu ze dne 4. února 1914, č. j. R 1102/14 úř. sb
čís. 1538, rep. nálezů čís. 232. K tomu yřistup~je, ,že ~oplnění, kt:ré
nařídil rekurs ní soud, není v podstatě nez prozahmne ureem stavu bremen které se dle §u 164 ex. T. děje jeli na n á v r 11 v ě, ř i tel e,
jehoŽ pohledávka, zástavním právcm zajiš!ěná; ,má p~~dnost před p:á-,
vem uspokoj ovacím nebo zástavním vymahajlclho ven tele, ze ~ouzlh
úhradní zásady dle exekučního řádu je vúbec přípustno jen n a n a v r.h
Osob v §u 190 ex. ř. uvedených a za po~lmín~k ta:" stanovených a konečllě, že dle §u 39, odstavec druhý ex. r. v uprave članku VIII. bodu, 8
cis. nař. ze dne 1. června 1914 čís. 118 ř. zák. netřeba před zastavel11m
exekuce dle §u 39 čís. 8 ex. ř. ani vyslechnouti strany, z čeho plyne,
že zákon předpokládá tu případy, již podle spisů jasné a nikoli takové,
které by vyžadovaly po případě ;elmi obšírné:lO ,vyš~třování. Dle ,to~o
jest správným právní názor'prveho soudu"pn cemz se podotyk~,. ze
právní názor reknrsního soudu nelze podepnh al11 poukazem na zajmy
předcházejících věřitelů, neboť tyto jsou dostatečně chráněny p~edpisy
exekučního řádu, shora zmíněnými o odporu pro nedostatek uhrady.

Zábor velkébo majetku pozemkového (zákon ze dne 16. dubna 1919,
215 sb. z. a n,).
Se svolením Státního pozemkového úřadu lze vésti na zabraný nemovitý majetek exekuci i vnucenou dražbou.
(Rozh. ze dnc27. února 1924, R 1 134/24.) ,

čis.

Návrhu vymáhající věřitelky, by povolena byla dražba
podléhající záboru, s o u cl p r v é s t o I i c e vyhověl,
s o II d zrušil napadené usnesení.
N e j v y Š š i s o li d zrušil usnesení rekursního soudu
by znovu rozhodl o rekursu dlužníka do usnesení prvého

nemovitosti,
rek u r sní
a uložil mu,
soudu.

Důvody:

Vymáhající věřitelka navrhla obnovení vnucené dražby usedlosti
č. p. 7 v J., pokud se týče opětné povolení vnucené dražby této used-
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ln sti) poněvadž Státní pozemkový úřad svolil k dražebnímu řízení. Soud
prvé stolice vyhověl usnesením ze cine 29. prosince 1923 tomuto návrhu
vymáhající věřitelky, ale rekursní soucl k rekursu povinného dlužníka
zrušil ,toto. usnesení prvého soudu, maje za to, že toto usnesení odporule preypI~u §u 8 zakona ze dne 16. dubna 1919 čís. 215 sb. z. a n.,
p~dle nehoz na zabraný m~Jetek lze vésti exekuci jen vnucenou správou
a ledy mkol! vnucenou drazbou. Soud rekursní tedy vlastně změnil usnes,;~I prvého .so,udu ze dne,29. prosince 1923 a zamítl návrh vymáhající
vcntelky, Mmem rekursnrho soudu, které vedlo k tomuto rozhodnutí
napade?ému nyní vymáhající věřitelkou, nelze přisvědčiti. Při výklad~
§u 8 zakona ze dne 16. dubna 1919 čís. 215 sb. z. a n. dlužno hleděti
nejen ke znění tohoto §u 8, nýbrž i k jeho souvislosti s §em 7 a k účelu
kterého zákon snaží se dosáhnouti ustanovením §u 8. Podle prvého od~
stavce §u 7 jest k účinnosti zcizení, pronájmu, zavazení a dělení zabranéhó majetku třeba souhlasu Státního pozemkového úřadu k němuž
§ 8 do~ává, že lze, na tento majetek vésti exekuci pouze vnu~enou správo~: ycel. ~bo? te~hto zákonných předpísů jést tentýž: zamezí ti, by
urcltyml,?ra~11!ml ukony nebylo provádění pozemkové reformy mařeno
r,ebo stezovano. RozhodnutJ o tom, kdy zcizení, pronájem zavazení
nebo děl,enf zabr,:~élw majetku příčI se účelům pozemko;é reformy
a ~dy ,UKOl!, nalezl podle §u 7 Statnrmu pozemkové",u úřadu, kterýž
udelennll aneb odepremm souhlasu k dotyčnému právnímu úkonu vyslo~uJe, "d~, tel1t~ úko~ sr~vnává se s ú,čely pozemk?vé :ef~rmy, či zda
se Jun. pnc!. Jesl nynr otazka, zda pravomoc, dana Statnrmu pozemkovému úřadu, by udělením souhlasu propůjčil účínnosti těm právním
t'~konům, k~eré ne.vadí provádění pozemkové -reformy, vztahuje se tolIko na dobrovolné nakládání vlastníkovo zabraným majetkem či zda
se vztahuje též na nakládání zabraným majetkem, které děje 'se proti
vůli vlastníkově řízením exekučním. Znění zákona neodporuje tom'uto
druhému výkladu; účel zákona mluví zřejmě pro tento výklad, neboť
nelze uznati, že by zákon nepřipouštěl takového vedení exekuce na zabraný l~ajetek, které ~em~že vůbec nikterak překážeti provádění pozemkove reformy. ZdanIrve tomu ovšem odporuje znění §u 8, podle
ně~ož lze na z~braný majetek vésti exekuci toliko vnucenou správou,
co:, s,a~,o.o sobe :-: bez o?ledu na § 7 - mohlo by vésti k výkladu, že
kazdy Jmy ex~ku,C11l prostredek Jest, ~aprosto vyloučen, takže by ani se
souhlasem Statnrho pozemkoveho uradu nebylO možno užiti k vedení
~xeku~e jÍ1~ého prostředku než vnucené správy, Ale rozpor tento jest
j,el1 zdanIrvy, Ustanovení §u 8 nesmí býti vykládáno samo o sobě, nýbrž
jenv souvi~losti s předcházejfcím § 7. Poněvadž podle tohoto §u 7 jakékolI zClzem, zavazeni nebo dělení zabraného majetku dovoleno jest
te~krá.te, když Státn~ poze:nkový úřad dá k tomu souhlas, dlužno vykladatr § 8 v ten zpusob, ze bez tohoto souhlasu lze vésti exekuci na
zabr~ný n;~jetek pouze vn?cenou správou, kterou, jak zákon sám před
poklada, ucely pozemkove reformy nemohou býti mařeny. Není tedy
§ 8 ničím jiným, než dodatkem k §u 7, ustanovujícím, že bez souhlasu,
v tomto §u 7 uvedeného, může věřitel dosáhnouti ze zabraného ma-

jetktr uspokojení jen vnucenou správou. Z toho následuje, že vnucená
dražba zabraného majetku jest piípustna se svolením Státního pozemkového úřadu, pokud ovšem jsou zde předpoklady exekučního řádu.
Opačné mínění soudu rekursního jest mylné.
čís.

3546.

Nelze povoliti odklad exekuce vyklizenlm vzhledem k žalobě dle
§u 35 ex. ř., zabraňují-li tomu veřejné zájmy (hrozící sříceni se budovy),
(Rozh. ze dne 27. února 1924, R 1 137/24.)
žádosti za odklad exekuce vyklizením s o udp r v é s tol i c e vyrek u r sní s o u d ji zamítl. N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
hověl,

Důvody:

Stěžovatelé domáhali se odkladu exekuce nuceným vyklizeníh1 z dů
vodu, že podali žalobu dle §u 35 ex. ř, a že by utrpěli nenahraditelnou
škodu nejenom na majetku, nýbrž i na zdraví svých rodin, kdyby byli
vyklizeni, Slušelo tedy jejich žádost posuzovati jedině s. hlediska §§ 42
čís. 5 a 44 ex. ř. Dle §u 44 ex, ř. nesmí býti odklad exekuce povolen,
není-li zahájeni a další provádění exekuce spojeno pro toho, kdo se
domáhá odkladu exekuce, s nebezpečenstvím nenahraditelné, nebo těžko
nahraditelné újmy majetkové. Stěžovatelé, tvrdíce, že by utrpěli nenahraditelnou škodunejen0111 na majetku, nýbrž i na zdraví svých rodin,
kdyby byli vyklizeni, vlastně neuvedli, v čem by tato škoda spočívala,
ale lze se jí snadno dohadnouti, uváží-li se dnešní nouze bytová a s ní
spojená, byť i v tomto případě nijak neosvědčená, nemožnost, naléztí
náhradní byty, Je pochopitelno, že tento stav je skutečně spojen s nebezpečenstvím nenahraditelné, nebo těžko nahraditelné újmy majetkové.
Zajisté, že i rekursní soud tuto okolnost při svém rozhodováni náležitě
uvážil, jak to vyplývá z celého ob sáhu jeho rozhodnutí. Ale I1á druhé
straně právem musil přihlédnouti ku zcela mimořádným, ze soudních
spisů mu zjevným okolnost.:m, které možnost nenahraditelné, nebo těžko
nahraditelné újmy majetkové znáčně převyšují, že totiž vyklizení jest
krajně naléhavým z důvodů bezpečnostní a zdravotní policie, poněvadž
jest obava sřícenícelého křídla domovního, která činí jeho vyklizení
z důvodů ohrožení bezpečností nájemníků nezbytným a bezpodmínečně
nutným. Stěžovatelé sice popírají, že by všichní bydleli ve zmíněném
křídle domovním, leč tím se jednak ocitají v rozporu se Zjištěními pravoplatných usnesení, jichž se dovolává rekurs ní sond, jednak jest jejich
tvrzení ve druhé stolici novotou, k níž není dovoleno přihlédnoutí,
zvláště když v jejich návrhu o této okolností není ani zlnínky, Právem
proto uznal rekursní soud, že zájem soukromý musí nstoupiti zájmu
veřejnému, který káže, aby stěžovatelé neprodleněbyty vyklidilí, a
proto také právem rozhodl o návrhu na odložení exekuce zamítavě,
Clvihli rozhodnutí VI.
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zvláště když mu samotný předpis zákona (slovo »může« v §u 42 i 44
ex. ř.) umožňuje, aby za jinakých předpokladu ostatních, pro stěžo
vatele svědčících, vzal zřetel na zjištěnou mimořádnost poměru a ohrožený zájem veřejný.

čís.

3547.

Zřejmé prohlášení, že dílo jest bezvadné, muze se státi i opomenutún místních zvyklostí, ukládajících zhotoviteli díla, by vady díla
zevně označil. V nevyhovění zvyklosti té nelze však spatřovati z I 0mys I n é zatajení vad. Vady barvení, jež lze poznati pouze při dobrém
světle, jsou vadami skrytými.

(Rozll. ze dne 27. února 1924, Rv I 1437/23.)
Proti žalobě o úplatu za barvení látek namítl žalovaný započtením
pohledávku, zažalovaný peníz převyšující, ježto musel svým zákazníkům dáti náhradu za to, že obarvení látky trpělo skrytými vadami. Obě
strany byly ~liberecké firmy. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e
uznal jak zažalovaný nárok, tak namítanou vzájemnou pohledávku do
výše zažalovaného peníze po právu a zamítl proto žalobu, o d vol a c í
s o u d neuznav namítané vzájemné pohledávky po právu, uznal dle
žaloby. N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů, pokud
šlo o vzájemnou pohledávku žalovaného a z toho plynoucí důsledek
ohledně platební povinnosti žalovaného, a vráti! věc prvému soudu, by
Ji v rozsahu zrušení znovu projednal a rozhodl, a uvedl v otázkách, o něž
tu ide, v
důvodech:

Dovolání nelze, pokud jde o dovolací duvod §u 503 čís. 4 c. ř. s.
Jest správné, že v tomto případě jde o smlouvu o dílo
a že při této smlouvě dle §u 1167 obč. zák. ohledně ručení za vady
díla v úvahu přicházejí předpisy o ručení za vady při úplatných smlouvách vůbec. Leč názor soudu odvolacího, že dle čl. 347 obch. zák.
v tomto případě žalovaný měl povinnost, žalobcem mu dodané obarvené zboží v přiměřené lhůtě přezkoumati a, když tak neučinil a výtky
v téže lhůtě žalobci neoznámil, naopak zboží dále prodal, zboží schválil
a tím pozbyl nároku na případnou náhradu škody ve smyslu §u 1167
obč. zák., neobstojí, když zjištěno jest, že v Liberci jest zvyklost, že
barvíř při obarvení se vyskytnuvší vady barvy na obrubě a v konsignaci
tyto vady při dodání objednateli má označiti, správně řečeno učiniti
zřejmými. Tato obchod ni zvyklostsprostila zajisté žalovaného, když
žalobce, jak jest zjištěno, mu měl dodati zboží bezvadně obarvené, povinnosti, by obarvené kusy sukna, jemu žalobcem dodané, když ani na
jejich obrubě ani v konsignaci zboží vady v barvení nebyly označeny,
co do bezvadnosti obarveni zkoumal, poněvadž ze zvyklosti té plyne,

upříti oprávněni.

že v tomto případe žalobce zřejmě prohlásil, že dílo mu dodané je
prosté vad a poněvadž tedy podíe §u 928 ob~. zák. žalobc,:" ručí ~alo~
vanému za vady dodaneho dlla. Slovo vyslov ne v §u 928 slusl vykladal!
ve smyslu výrazu »zřejmě«, což plyne z §u 863 obč. zák. Názor soudu
odvolacího, že ona obchodní zvyklost v Liberci žalovaného nes pro stila
povinnosti, aby zboží po dodání v přiměřené lhůtě prozkoumal, není
správným, zvláště když tato povinnost žal~vaného v~hledem na to, ž~
jde zde o smlouvu O dílo, I11k~e ~ zakan," vyslo~ne sta.novena ne!".
V důsledcích toho sluší uznal!, ze zalovany ma pravo hOJIl! se na zalobci pro vady dodaného mu díla, když ostatní zákonné podmínky ručeníza vady jsou dány. Ve směru tomto přichází v úvahu pova~a vad.
Soud dovolací došel na základě znaleckého posudku a dopisu zalovaného ze dne 15. dubna 1922 k závěru, že jde o vady zřejmé a že proto
všeobecné ručení žalobcovo za tyto vady není opodstatněno. Naproti
tomu soud procesní na základě téhož znalecké?o pos~d~u dO,spěl k z~
věru, že jedná se o vady skryté. Soud do~o~acl.~?ledava sprav.~y;n nazor soudu procesního, neboť dle stavu vecI,. 11IZSlml sou~y zFstené,h~,
nebyly vady barvení do očí bijící ,jak předpIS §u 928 obc. zak .. uvadl,
když dle znalce jen při dobrém světle daly se poznali; Naproli t?mu
shledává soud dovolací správným názo.r soudu odvolaclho, ze ne11l na
střaně žalobcově zlomyslného zatajení vad dodaného zboží přes to,
že žalobce měl dle zvyklosti v Liberci vyskytnuvši se vady při barvení
učiniti zřejmými označením na obrubě a v konsignací zboží, neboť ke
zlomyslnému zatajení vad potřebí jest, jak Již .odvol~cí SOU? uv:,dl, ně:
jakého jednáni, které by na to ukazovalo, ze Jde ~mY,slne zpusobene
zatajení. Něco podobného však v pouhém nevyhovem on~ zvyklosti .~p~
Hovati nelze. Poněvadž žalovaný žalobci, Jak soud prve stohce ZJistil,
vady obarvení zboží ve lhUtě §n 933 obč. zák. ohlásil, jest jeho názor,
proti nároku žalobcovu započtením namítaný, co do důvodu po právu
a opačný názor soudu odvolacího není správným. ~

?

čís.

3548.

Bylo-li umluveno zřízeni akreditivu u říšsko-německé batiky v markách podle kursu ku československým korunám určitého dne, jest rozhodným kurs československé koruny na berlínské burse.
Není neurčitým žádánún žalobnún(§ 226 c. ř. s.), bylo-Ii žádáno
zaplacení v cizozemské měně dle kursu k tuzemské měně k určitému dni.
(Rozh. ze une 27. února 1924, Rv 1 1711/23,)
Dle puvodni žalobní prosby domáhala se žalobkyně (tuzemská
firma) na žalovaných majitelích berlínské firmy zřízení akreditivu
160.000 marek u banky v Žitavě, při čemž prohlásila, že přijme přímé
placení. Při roku dne 1. prosince 1922 navrhla žalobkyně, by žalovaní
byli odsouzeni ku ·zaplacení 160.000 marek dle kursu ke dni I. června
1920. Pro ce sní s o ud p r v é s t o I i c e uznal, že žalovaní jsou
19'
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rukou společnou a nerozdílnou povinni zaplatiti žalobkyni 160.000 marek dle kursu ke dni 1. června 1920 zřízením lleodvolatelného akreditivu. O d vol a c í s o u d vyhověl odvolání žalované strany potud, že
vyloučil z napadeného rozsudku slova »dle kursu ke dni 1. června 1920«,
a uvedl v d ů vod ech: Jinak se má však věc co se týče změny žalobní prosby při jednání ze dne 1. prosince 1922, by žalovaní byli odsouzeni, zaplatiti podle kursu ke dni 1. červóa 1920. O kursu marky
možno mluviti pouze tehdy, srovnává-li se marka na určité burse s urči
tou měnou. V tomto případě byla smlouva uzavřena mezi čsl. firmou
a německou firmou. Jest tedy jasno, že kursem marky jest míněn poměr
mezi německou markou a korunou československou. Dle ujednání ze
dne 28. května 1920 a dle prosby žalobní měl býtí zřízen akreditiv
u hornolužické banky v žitavě a jest proto dle §u 905 obč. zák. a čl. 324
obeh. zák. pro stanovení měny směrodatným kurs koruny českoslq>'
venské na berlínské peněžní burse.
N e j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu s tím, že se
žalovaní mohou sprostiti zřízení akreditivu přímým zaplacením a že
přepočítání stane se .dle kursu československé koruny na berlínské peněžní burse.
D

Ů

vod y:

Dovolání, jež uplatňuje toliko dovolací důvod nesprávného právního posouzení věci ve smyslu §u 503 čís. 4 c. ř. s., nelze upříti oprávnění. Dle původní žalobní prosby žádala žalobkyně zřízení neodvolatelného akreditivu u hornolužické banky v Žitavě na 160.000 něm. marek s 6% úroky od 1. června 1920, při čemž prohlásila, že přijme též
přímé placení. Při roku ze dne 1. prosince 1922 navrhla žalobkyně, by
žalovaní byli odsouzeni k zaplacení zažalovaného peníze dle k u r s u
ke dni 1. č e r v n a 1920 s 6% úroky od téhož dne. Odvolací soud,
jenž připuštění změny žaloby schválil., čím se stalo konečným (§ 528
c. ř. s.), správně vyslovil, že o kursu marky lze mluviti jen tehdy, srovná-li se marka na určité burse s určitou měnou, a že za daných okol~
ností přichází v úvahu jen berlínská peněžní bursa. Ale nelze souhlasiti s právním názorem odvolacího soudu, že změněná žalobní prosba
postrádá určitosti, předepsané §em 226 c. ř. s. Dle §u 226 c. ř. s. má
žaloba obsahovati určitou žádost, aby bylo zřejmo, o čem má býti rozsudek vynesen. V žalobách na plnění jest proto udati, co žalobce žádá,
buď' číselně neb alespoň dle druhu a množstvÍ. Jde-li, jako zde, openíze, dlužno je udati číselně s případným uvedením měny neb alespoň
způsobem určitelným, tak, aby o výši a případně též o měně nebylo
pochybností, by bez porušení §u 405 c. ř. s. mohl býti vynesen určitý
rozsudkový nález, hodící se za e,xekuční titul. Tčmto požadavkům změ
něná žaloba vyhovuje, neboť je zřejmo, co žalobkyně žádá. Chce, by
jí zaplaceno bylo buď zřízením akreditivu nebo přímo tolik říšsko
německých papírových marek, aby si za ně opatřiti mohla tolik ,česko
slovenských korun, kolik by jich byla dostala, kdyby žalovaná strolla

zbytek kupní ceny 160.000 marek něm. byla bez pro dle n í, t. j.
dne 1. čelvna 1920 zaplatila, jinými slovy příslušný peníz v německých
markách, jehož jest zapotřebí k opatření tolika československých korun,
kolik bylo dne 1. června 1920 lze za 160.000 marek dostati. K této žádosti byla žalobkyně oprávněna, jelikož žalovaná strana se zaplacením
uvedeného nedoplatku kupní ceny byla v prodlení, jehož nepříznivé
následky nemůže přesunouti na žalobkyni, která dle zjištění nižších
soudů své smluvní povinnosti dostála. Žalobkyně ani nebyla s to uvésti
onu číslici říšsko-německých papírových marek, kterýeh bude k účelu
slJOra uvedenému zapotřebí, neboť tuto cifru bude lze vypočísti teprve
podle kursu československé koruny na berlínské peněžní burse vde n
s k u teč n é h o zaplacení, při čemž bude ovšem nerozhodno, jakým
zpúsobem se zaplacení stane, totiž zda přímo či akreditivem. Jistou neurčitost bylo by lze shledati v tom, že v prosbě změněné žaloby není
zvlášť uvedena bursa, která má býti pro přepočtení rozhodnou. Ale
v tomto směru mezi stranamí sporu nebylo a jelikož přichází, jak již
shora uvedeno, v úvahu jen peněžní bursa berlínská, bylo tento nedostatek jednoduše napraviti doplňkem v rozsudečném nálezu, jenž jest
přípustným, jelikož tím dle toho, co právě bylo uvedeno, není pOfUšen
předpis §u 405 c. ř. s., dle něhož soud není oprávněn, straně něco při
řlmouti, co nebylo navrženo. Stačí že návrh učiněn byl tak, že o jeho
obsahu nejsou nižádl)é pochybnosti.
čís.

3549.

Bylo-li služebnosti chůze nabyto pro vlastnika určitého domu, zahrnuje v sobě i oprávněni napotomních nájemniků domu.
(1<ozh. ze dne 27. února 1924, Rv I 1753/23.)
Vlastník usedlosti Č. p. 134 v M. domáhal se na' žalovaných zjištění,
že přísluší jemu a o byv a tel ů m domu č. p. 134 právo stezky po
pozemcích žalovaných, že žalovaní jsou povinni to uznati a obyvatelůn;
domu č. p. 134 to dovoliti, jakož i svoliti, by služebnost byla kmhovne
vložena. O b a niž š i s o u d y vyhověly žalobě potud, že přiznaly
právo služebnosti pouze žalobci.
Ne i v y š š í s o u d uznal dle žaloby.
D

ů

vod y:

Aby mohlo býti posouzeno, zdali dovolací důvod čís. 503 čís. 4
c. ř. s. jest opodstatněn, sluší říci už úvodem, že právoplatnými rozsudky nižších stolic bylo uznáno právem ,že žalující straně jako vlastnici usedlosti č. p. 134 v M. přísluší pro n i právo choditi tam a zpět
po stezce po pozemcích žalované strany, že žalovaná strana jest pod
práva důhonem do 14 dnů povinna, by výkon této služebnosti vlastníkům usedlosti čís. 134v M. dovolila, každého zkracování této služeb-
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nosti se zdržovala a svolila, aby podle tohoto rozsudku tato služebnost
stezky ve vl. čís. 134 na usedlost čis. 135 v M. jako služebný statek ve
prospěch usedlosti čís. 134 v M. jako panujícího statku byla vyznačena.
Žalující strana domáhala se však svým návrhem, aby tato služebnost
pří s I u šel a t a k é ob Y vat e I ů m d o m II čís. 134 v M., a jelikož i odvolací rozsudek rozhodl o této části žalobního návrhu zamítavě, spatřuje v tom dovolatel dovolací dilvod čís. 4 §u 503 c. ř. s. 00volateli sluší přisvědčiti, že je tento dilvod opodstatněn. Podle §u 492
obč. zák. právo ku stezce zavírá v sobě právo po stezce choditi, lidmi
se dáti po ní nositi, nebo jiným lidem dáti k sobě přicházeti. Odvolací
soud opíraje se o zjíštění, podle kterého v domě čís. p. 134 v M. až do
doby, kdy usedlost koupila žalující strana v roce 1914 nebydlili nájemníci, nýbrž pouze žalobce a jeho předchůdcové v držbě s příslušníky
svých rodin, míní, že není skutkového podkladu, by služebnost mohla .
býti pokládána za vydrženou také ve příčině obyvatelů domu čís. 13'V'
v M. bez rozdílu. Tím odvolací soud přehlíží právní podstatu služebnosti jím samotným žalující straně přisouzené. Jeť dle §u 477 obč. zák.
takto žalující straně jako vlastnici usedlosti zřízená služebnost stezky,
gruntovní služebností, nemající podle toho, co bylo odvolacím soudem
zjištěno, právní povahy aní osobní ani nepravidelné služebnosti ve
smyslu §u 479 obt. zák.,' jet e d y jej í v Ý k o n s poj e n s v I a s tnic tví mne m o v i t o sti. Proto se její výkon neurčuje o s o bním i pot ř e bam i do č a s n é h o v 1 a s t n í k a panující usedlosti,
nýbrž věc n Ý m i pot ř c bam i pa n ují c í u sed los t i, bez
ohledu, kým je usedlost obhospodařována nebo obývána, ať již je to
vlastni k sám nebo osoba, která právo, v usedlosti bydleti, odvozuje od
práva vlastníkova. Nejde o osobní služebnost žalobce, neboť on jí nenabyl jako osoba, nýbrž jako vlastni k určité nemovitosti, se kterou jest
služebnost spojena; neměla by pro jeho vlastní osobu nijakého právního významu. Tomuto právnimu pojetí nevadí předpis §u 1453 obč.
zák., jak bylo v prvé stolici namítáno. Není to ani, jak byla rozsudky
nižších stolic přisouzena, osobní. t. j. doživotní služebnost žalobcova
nýbrž jest to vlastníkem panující usedlosti nepřetržitým třicetiletý~
užíváním pro řečenou usedlost vydržená služebnost (§ 485 obč. zák.).
P~ihlédne-li se ku zákonitému rozsahu takovéto služebnosti podle před
pISU §u 492 obt. zák., .sluŠí uznati, že dovolateli přisouzená služebnost
vztahuje se i na dočasné obyvatele v domě panující usedlosti bydlící,
po~ěvadž byla zřízena ve prospěch vlastníka usedlosti jako domovní
sluzebnost. Z toho plyne, že je žalob ní nárok opodstatněn i ve příčině
oné části, ohledně které bylo odvolacím soudem rozhodnuto zamítavě.
čís.

3550.

Ke zdůvodnění nároku na náhradu škody nestačí samo o sobě porušení nějaké normy. Má-Ii protiprávní jednání založiti nárok na 00"
hra~u_ škody, n;rusí jím býti porušeny právě jenom ony zájmy, které jsou
chraneny dotycnou normou.

Prodán-Ii bi1ý los!or, ač vydán zákaz prodeje, ježto jde o jed, a způ
sobil-Ii kupite!, srnísiv fosfor s jinými látkami, výbuch, neručí prodatel
kupiteH za škodu pl'i tom utrpěnou.
(Rozh. ze dne 27. února 1924, Rv 11758/23.)
Žalovaní byli majiteli drogistického závodu, v němž prodán byl druhou žalovanou 14letému žalobci bílý fosfor. Žalobce smísil fosfor s chlorečňanem draselnatým a sirouhlíkem; při dalším zacházení se směsí
nastal výbuch, jímž byl žalobce těžce poraněn. Žalobu o náhradu škody
uznal pro c e sní s o II d P r v é s tol i ce důvodem z polovice po
právu, o d v' o 1 a c í s o u d neuznal žalobní nárok vůbec důvodem po
právu.
N e i v y š š i s o u cl nevyhověl dovolání.
Důvody:

Pokud to lze z dovolacích vývodů vůbec poznati, spatřuje dovolatel
nesprávné právni posouzení sporné věci především v tom, že odvolací
sogd vyslovil, že, i kdyby bylo lze spatřovati zavinění žalovaných v tom,
že prodali žalobci proti výslovnému zákazu fosfor, není příčinné souvislosti mezi timto protiprávním jednánim a žalobcovým úrazem. To
vyplývá z dovolacího tvrzeni, že, když žalovaná strana nedbavši zákazu, prodala nezralému hochovi bílý fosfor, umožnila tímto nedovoleným jednáním úraz. Oovolatel spatřuje zodpovědné zavinění žalovaných, vlastně správně spo.1užalované K-ové v tom, že prodala proti výslovnému zákazu tak nezralému hochovi, jakým jest 14tiletý žalobce,
bílý fosfor. Prodej fosforu není však zakázán z důvodu jeho snadné
vznětlivosti a hořlavosti, nýbrž z důvodu jeho vlastnosti jako jedu,
z kteréžto příčiny byla také spolužalovaná K-ová odsouzena pro pře
stupek dle §u 366 tr. zák. Ke zdůvodněnosti nároku' na náhradu. škody
nestačí samo o sobě porušení nějaké normy. Má-li protiprávní jednání
založiti nárok na náhradu škody, musí jím býti porušeny právě jenom
ony zájmy, které jsou chráněny dotyčnou normou. Když bylo zjištěno,
že žalobcův úraz způsoben byl Um, že žalobce koupil sibilý fosfor
s předstíráním, že jej chce do sbírky, že chce učiniti pokus, že s ním
dovede dobře zacházeti, a že mu jsou známy jeho vlastnosti, že pak
si koupil u jiných drogistů chlorečňan draselnatý a sirouhlík, ačkoli
věděl, že tyto 3 látky jsou jako směs výbušny, rozpustil koupený fosfor
v sirouhlíku, polil tímto roztokem chlorečňan draselnatý, nasypaný na
pijavém papíru a drže pijavý papír v ruce, chtěl vše položiti na kámen,
v kterémžto okamžiku nastal výbuch, a při něm došlo k jeho úrazu, sluší
z toho usuzovati, že žalobcova, výbuchem zpilsobená škoda nebyla následkem jedovaté vlastnosti fosforu, že fosfor neprojevil v tomto pří
padě vlastnost, pro kterou jest zakázán jeho prodej, tedy že protiprávní
jednání spolužalované K-ové není v příčinné souvislosti se žalobcovým
úrazem. Spatřuje-li dovolatel nesprávné posouzení právní v druhé řadě
v tom, že zjištěné jednání spolužalované K-ové je samo o sobě nvi-
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nemm, sluší uvésti, že, i kdyby tomu bylo tak, tato okolnost nestačila
by sama o sobě ke zdúvodnění žalobcova nároku na náhradu, a je při
tom také zcela lhostejno, lze-li zavinění to klásti zcela s hlediska
§u 1297 obč. zák. na vrub nedospělého a mladistvého žalobce, neboť
o to v této rozepři neběži, když je jisto, že žalovaní nejsou osobami,
které by měly po zákonu o žalobce pečovati a na jeho chování dohlížeti.

za Kč, přísluší 1'Ozhodovati ~řadům správ~ím. yyměnil:li v~ak~ Česk?
slovenský en'!r omylem polske marky za Ke, muze se vracent Ke domahati pořadem práva.
Rozhodnuti správního úřadu o soukromoprávním nároku nezakládá
věci právoplatně rozhodnuté po rozumu §u 411 c. ř. s.
o

(Rozh. ze dne 27. února 1924, R II 56/24.)
čís.
Zřejmá nezákonnost ve
očividné porušení zákona.

šetření bez účasti stran.

3551.

smyslu §u 16 nesp. říz. předpokládá hru b é,
Nespadá sem za všech okolností provedení
.

(Rozh. ze dne 27. února 1924, R II 474/23.)
V nesporném řízení o odhad nemovitosti k účelům poplatkovým potvrdil rek u r sní s o u d usnesení prvého soudu. N e j v y Š š i s o u d
nevyhověl dovolacímu rekursu a uvedl v otázce, o niž tu jde, v
důvodech:

Zákon, mluvě v §u 16 cís. patentu ze dne 9. srpna 1854, čís. 208
zák. o z ř e j m é nezákonnosti, nepokládá k a ž d Ý nesprávný výklad
zákona za důvod, llOdící se k úspěšnému uplatnění mimořádného dovolacího rekursu, nýbrž předpokládá hru b é, očividné porušeni zákona.
Není proto z ř e j mým porušením zákona, když bylo zjištění, nařízené
rekurs ním soudem ku stížnosti dědiců, podané do usnesení prvého soudu,
provedeno ohledně určení ceny nemovitosti ke dni 1. července 1914 tímto,
soudem bez uvědomění a účastenství stran. Z ustanovení §u 2 odstavec
druhý čís. 5 nesp. říz. nikterak neplyne, že strany, te.dy stěžovatelé by musily v nesporném řízení býti přibírány ke k a ž d é m u šetření,
neboť dle účelu tohoto zákonného předpisu, nařizujícího, by soud sám
od sebe vyšetřil všechny okolností a poměry, které na jeho rozhodnutí
mají vliv, nesmí býti slyšení stran opomenuto jen tehda, když strany,
jsouce s věcí obeznámeny, mohou podati o ní vysvětlení, kterých soudu
pro jeho rozhodnutí nelze postrádati. O takovýto případ zde nejde;
vždyť stěžovatelé sami uznávají, že pro určení odhadní ceny jest rozhodným den úmrtí zůstavitele a nikoli den 1. července 1914 a netvrdí,
že by v onom směru nebylí bývali slyšeni. Byli-Ii tedy na základě pří
kazu rekursního soudu vyslechnuti o této okolnosti znalci bez účasti
stěžovatelů, nelze mluviti o zřejmém porušení zákona, zvláště když
výsledek výslechu znalců neměl na rozhodnutí rekursniho soudu účinku,
pro stěžovatele nepříznivého.
ř.

čís.

3552.

o tom, zda jednotlivec má právp, žádati dle opatření Stálého výboru ze dne 8. října 1920, čís. 583 sb. z,a n., o výměnu polských marek

Na žádost Ondřeje K. ze dne 12. března 1920 povolila mu berní
správa v Českém Těšíně rozhodnutím ze dne 4. čer~na 1921 ve smyslu
opatření ze dne 8. října 1920, čís. 583 sb. z. a n. vymenu 42.000 pol. marek v poměru 3:1. Tato výměna byla berním úřadem v J. dne 25. června
1921 uskutečněna a téhož dne Ondřeji K-ovi 14.266 ~Kč vypla~~~o; U~sne
sením ze dne 1. záři 1922 rozhodla berní správil v Ceském Tesme, ze se
rozhodnutí ze dne 4. června 1921 odvolává a žádost zamítá, protož; žadatel 42.000 pol. marek nabyl teprve po 10. srpnu 1920 ~ proto ne~l'el~ dle
§u 11 opatření ze dne 8. října 1920, čís. 5~3 sb. ~. a n. ::~r~ku na vymel;'::
Zároveň byl tímto rozhodnutím berní spravy v Ce~. Tesme. ze d~e 1. zan
1922 Ondřej K. vyzván, by 14.000 Kč do 14 dnu u berlJlh~ uradu~ v J.
složí! načež se mu 42.000 pol. marek vrátí. Toto usnesem bylo zalované~u dne 6. září 1922 doručeno a nabylo moci práVa. Poněv~dž žalovaný výzvě nevyhověl, byla proti němu k vydobytí 14.000 Ke .za~e
dena politická exekuce, která však zůstala bezvýslednou. Čsl. ,erar zaloval pak Ondřeje K. o vrácení 14.000 Kč, tvrdě, že žalovany m~ je beze
všeho důvodu, jest tudíž povinen, je vrátiti, po případ~ zaplalI,tl. S o u d
p r v é s t o I i c e zastavil řízení pro nepřípustnost poradu p!ava proto,
že o žalobním nároku, by žalovaný vrátil přeplatek 14.000 Ke, bylo ro.z~~
h.odnuto právoplatně již berní správou v Č. rozhodnutím ze dne 1. zan
1922 a na základě tohoto rozhodnutí byla proti žalovanému již proveciena politická exekuce, ovšem bez výsledku. Rek II r sní. s o u d zamítl námitku nepřípustnosti pořadu práva a nařídiL prvému soudu, by
ve věci dále jednal a rozhodl.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Nemůže býti o tom sporu, že předpisy »Opatření Stálé~? výboru
Národního shromáždění republiky Československé ze dne 8. r1Jna 1920,
čís. 583 sb. z. a n.« jsou rázu veřejnoprávního a že rozhodovati atom,
zda žalovanému přísluší právo, žádati výměnu polských marek za koruny československé, přísluši úřadům správním. Otázka tato. byla
ohledně sporných 42.000 P?1. marek prá~~platn~ ú!ad~ správ~íml roz:
řešena záporně a jest proto jenom tato verejnopravnt ~tazka p:~vo?la~n~
rozřešena. Jinak jest tomu, s ~tázkou~ druho~, z~~ v uvah~ pnchaZeJ1';I,
zda totiž žalobce jest opravnen na zalovanem zadatI z duvodu be,zdu~
vodného obohacení omylem mu vyplacených 14.000 Kč prolI vracem
42.000 pol. marek. Otázka tato jest otázkou čistě soukromoprávní, o

které !?dině s?ud~ moh?u r?zhodo~ati . .Jest proto právně mylným názo~' stezo~ateluv, ze t~ke otaz~a vracenI sporných 14.000 Kč již cestou
vcreJnopr~vnl byla pravoplatne ;ozhodnuta, .~oněvadž k vydobytí těchto

sirotčí pokladli'y slcžil. Ze spisů není vidno, že z tohoto vkladu
později buď z úroků nebo z jistiny něco vybíráno. Dne 29. října
navrhla nemanželská matka a současně poručnice u poručenského

14.000 Kc byla vedena polrtrcka exekuce. Urady správní nebyly k rozhodování o soukromoprávním žalobcovu nároku na vrácení 14.000 Kč
podle §u 1431 obč. zák. vůbec povolány a jest proto ono rozhodnutí
pro obor práva soukromého bezúčinným. V důsledcích toho nelze ohledné tohoto žalobcova soukromoprávního nároku mluviti o věcí rozsouz~n~ (§ 4~ 1 c. ř. s.) a vývody dovolacího rekursu, zastávající opačné
.mnenr, neJsou a nemohou býti správny, poněvadž o nárocích soukromoprávních správní úřady vůbec dle platných předpisů rozhodovati ne1í1~hou aproto také příp~dné jich rozhodnutí v tomto směru nikdy v moc
prava veJIl! a namltku vecI rozsouzené (§ 411 c. ř. s.) vytvořiti nemůže.
Jak z vylíčeného stavu věci jde, nemůže v tomto případě přijíti k nesouhlasu rozhodnutí soudních a rozhodnutí správních, neboť nejedná se
o ~ouž p~ávní otázku, jak stěžovatel mylně se domnívá, nýbrž o otázky
dve, z nIchž Jedna podléhá rozhodnutí úřadů správnich, druhá soudům. Tím odpadají obavy v tomto směru v dovolacím rekursu vyslovené.
čís.

3553.

Určena-Ii výše měsíčního výživného pro nemanželské dítě rozsudkem
a složil-Ii nemanželský otec dle napotomního smíru pro dítě od byt n é,
jest se nadále vyživovacích příspěvků domáhati cestou nespornou.

(Rozh. ze dne 27. únOra 1924, R II 64/24.)
Žádostí nemanželského dítěte, by otec byl uznán povinným, platiti
mu na výžIvném měsíčně 60 Kč, o b a niž š í s o u d Y vyhověly.

•
I

bylo
1923
soudu, by soud přidržel nemanželského otce ku placení výživného pro nemanželské dítě, nejméně 60 Kč měsíčně ne b o, bl' nemanželský otec
vypravil dítko řádně do učenÍ. Návrh ten odůvodnila tím, že se majetkové poměry nemanželského otce podstatně zlepšily, že hoch chodí do
ll. tř. měšť. školy a že by ho ráda nechala měšťanskou školu ukončiti.
Především jest zabývati se výtkou dovolací stížnosti, že prý tato věc
není předmětem nesporného soudnictví a že smír bylo by možno změ
niti jen cestou sporu. Výtka tato není odůvodněna. Kdyby se vzal za
podklad nové úpravy vyživovací povinnosti otcovy r o z S ude k, jímž.
byJ stěžovatel za otce uznán a' k placení výživného odsouzen, byla by
ovšem změna tohoto rozsudku pouhým usnesením v cestě nesporné vyloučena (plenární usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. října 1921, čís.
pres. 1027/21 uveřejněné ve sbírce Dr. Vážný pod č. 1224). Avšak o to
tu nejde, nýbrž jde tu o jeden z případů, které řešeny byly zdejším plenárním usnesením ze dne 19. prosince 1922, čís. pres. 1107/22 (uve c
řejněným v čís. 2101 sbírky Dr. Vážného), totiž, kde v Ý~ i v n é, d'os u d smí r emu r č e n é, má býti znova upraveno pro podstatnoú
změnu v potřebách dítěte nebo v otcově hospodářské mohoucnosti nebo
po té i oné stránce. V tomto případě jde o smír, teprve po rozsudku uzavřený, podle kterého složil nemanželský otec n a mís t ě pln ě n í
v Ý ž i v n é h o ú h r n n Ý pen í z v Ý ž í v n é h o pro budoucnost.
V takovém případě jest podle onoho plenárního usnesení postupovati
podle druhého odstavce §u 16 cís. nař. ze dne 12. října 1914, čís. 276
ř. z.. a výživné upraviti zase cestou nespornou. Nepadá tu na váhu, že
smírem nebylo ujednáno výživné v jednotlivých splátkách, neboť smluvené odbytné mělo býti náhradou za výživné pro budoucnost, mělo tedy
vyplniti týž úkol, jako výživné samo.

N e j vy Š š í s o u d zrušil usnesení obou nižších soudů a vrátil věc
prvému soudu, by řízení doplnil a znovu rozhodl, mimo jiné z
důvodli:

čís.

3554.

Nelze povoliti odklad exekuce vyklizením (§ 42 čís. 1 ex. ř.) na zádané nájemníku, domáhá-Ii se podnájemník proti Pl;Onajímateli zjištění, že mu proti němu přísluší přímé právo nájemní.
kladě výpovědi

Rozsudkem ze dne 26. ledna 1911 uznán byl stěžovatel otcem nemanždského dítěte a odsouzen ku placení výživného do 6tého roku dílěle po lOK měsíčně, a pak až do schopnosti k samostatné výživě po
14 K měsíčně. Smírem ze dne 5. ledna 1912, uzavřeným u okresního
soudu mezi nemanželským otcem se slrany jedné a nemanželskou matko,:. ~ poručníkem dítěte ~e. str~ny druhé, zavázal se nemanželský ot~c
slozltt 300 K Jako »p a u s a I n I s u m u a I i m e nt ů pro bud ouc n o s t« s výhradou zvýšení této částky pro případ podstatného zlepšení majetkových poměrů nemanželského otce. Za podklad tohoto smíru
přijat byl tehdejší výdělek svobodného nemanželského otce po 16 K
týdně. Smir ten byl usnesením poručenského soudu ze dne 28. ledna
1912 schválen, načež nemanželský otec 300 K dne 23. února 1912 do

(Rozh. ze dne 27. února 1924, R II 78/24.)
Na základě exekučního titulu proti nájemníku vedl vymáhající věřitel
exekuci proti podnájemníku. Podav žalobu na vymáhajícího věřitele, Že
mu přísluší nájemní právo k vyklizovanému bytu, domáhal se podnájemník odkladu exekuce. S o udp r v é s t o I i c e odklacf povolil, r e k u r sní s o u d žádost za odklad zamítl. D II vod y: Východisko roz"
hodnutí musí tvořiti úsudek o tom, zda v tomto případě běží o žalobu
podle §u 42 čís. I ex. ř., poněvadž jen v tomto případě jest odůvodněn
návrh. aby byla exekuce odložena. Lze se proto zabývati rozborem ža-

loby v tomto směru, aniž by se tím předbíhalo rozhodnutí sporu. V žadomáhá se žalobce zjištění, že mu proti žalovanému přísluší právo
nájemní a že následkem toho je exekuční titul neplatný. Avšak případné
zjištění nájemního práva žalobcova nemůže míti za následek neplatnost
exekučního titulu, nehledíc ani k tomu, že takového výroku by se mohla
domáhati pouze strana, které se exekuční titul přímo týká, nikoli však
osoba třetí. Přes ono znění žalobní žádosti není zde žaloby podle §u 42
čís. 1 ex. ř. obsahově, nýbrž jen formálně a bylo proto neprávem odložení exekuce povoleno.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

žaloba manžela na oduznání manželského původu děcka, zrozeného
zamanželství, byla zamítnuta s o 11 d Y vše c h tří s tol i c, Ne j v y Š š í!TI S -o u tl e lT1 z těchto

lobě

D

ů

důvodů:

Stanovisko dovolatelovo, že žaloba, kterou podal dne 11. srpna 1923
odllznáni manželského původu nezl. Miroslava P-a, dne 26. prosince
1922, tedy před uplynutím 180 dní od uzavření s"atku narozeného, není
opozděná protože se dovědělo tom, že dítě není jeho, teprve dne 27.
června 1923, jest mylné. Nižší soudy odůvodnily opozděnost žaloby
správně. Ustanovení zákona, clo kdy jest ať vznesením odporu ať žalobou uplatniti nemanželský původ c1ítěte v manželstvi narozeného, jsou
jasná a není pochybnosti o tom, že tříměsíční lMt,u.zákonem stanovenou počítati jest od obdržení zprávy o narozem dltete. V. §u, 156 obc.
zák. jest to výslovně stanoveno a, nejsou-II v §u, 158 ~bc. za~. ~lova:
»ode dne narození dítěte«, není smysl tohoto l11lsta zakona JlllY, nez
uvedený. Zákon stanovil tříměsíční lhůtu od obdržení zprávy o narození
dítěte bezvýhradně a zejména bez předpokíadu, že lllUŽ se přesvědčil
a vi, že dítě neni jeho. Počítá tedy dovolatel, že měl lhůtu k podání žaloby od 27. června 1923, kdy se dověděl, že dítě nebylo od něho zplozeno, neprávem. Žalobce věděl, žije s manželkou ve společné domácnosti, o naroze11í dítěte již dne 26. prosince 1922 a je tedy žaloba podaná potom až za více než 7 měsíců opozděná.
O

vod y:

Rekursními vývody nebylo vyvráceno správné, věci i zákonu vyhovující odůvodnění napadeného usnesení, na které především sluší stě
žovatele poukázati. Rekursní soud správně si položil otázku, zda jde
o žalobu dle §u 42 čís. 1 ex. ř., neboť jenom podání t é t o žaloby odů
vodňovalo by v tomto případě, ve kterém jiný důvod pro odložení nebyl uplatněn, aby návrhu na odložení bylo vyhověno. Tuto otázku rekursní soud musil řešiti, a nesejde na to, že tímto řešením bylo zdánlivě
předběhnuto konečné rozhodnutí rozepře.
Dlužno uznati, že reKursní
soud právem zodpověděl tuto otázku v ten rozum, že žaloba, o niž tu
jde, není žalobou §u 42 čís. 1 ex. ř. Důvod §u 42 čís. 1 shoduje se s dů
vodem §u 39 čís. 1 ex. ř. Proto musilo býti prozkoumáno, zda žalobním
návrhem požadované zjištění, že žalobce je nájemníkem bytu, i kdyby
této části žalobního návrhu mohlo býti vyhověno, mělo by za následek
dále požadované zrušení exekučního titulu, jímž jest usnesení soudu 1.
stolice ze dne 25. října 1923. To je ovšem vzhledem ku předpisu §u 411
c. ř. s. samozřejmo s hlediska materielní právní moci, jejímiž předpo
klady je totožnost rozepře nejen ohledně osob, nýbrž i ol11edně věcí, že
třetí osoba nemůže žalobou zasáhnouti pravoplatně upravený poměr
právní dvou stran, že se nemůže do tohoto takto s konečnou platností
upraveného poměru právního vmísiti, jmenovitě nemůže s v Ý m nárokem docíliti jednostranného zrušení tohoto právního poměru, byť i usilovala s ním se stotožniti a byť i tato úprava na základě právní povahy
podnájemního práva, které arci nyní popírá, vy tvářila z důvodu §u ~68
c. ř. s. jistou totožnost zájmové sféry. To rekursní soud správně vystihl.
Nemůže tedy míti žaloba v zápětí zrušení exekuce dle §u 39 čís. 1 ex.
ř., ale pak také nemůže dojíti k odložení exekuce dle §u 42 čís. 1 ex. ř.
čls.

čís.

3556.

žaloba nájemce na náhradu škody, jež mu byla způsobena tím, že
pronajímatel mu znemožnil další užívání najatých místností, docíliv prý
nepravdivým přednesem soudního svolení k výpovědi, přísluší výlučně
na okresní soud (§ 49 čís. 5 j. n.),
(Rozh. ze dne 4. března 1924, R I 62/24.)

3555.

Nechť uplatňuje se nemanželský původ dítěte odporem anebo žalobou, jest i lhůtu §u 158 obč. zák. počítati ode dne, kdy se manžel dozvědělo' narozeni dítěte bez ohledu, zda se přesvědčil, že dítě není jeho.

(Rozh. ze dne 27. února 1924, Rv II 817/23.)
;
;

'I··

I

Žalobu o náhradu škody 16.486 Kč, jíž domáhal se nájemce na pr6najímateli, ježto prý mu znemožnil užívání najatých mistností, zadal žalobce ná k r a j s k é m s o u d ě, jenž rozhodlo žalobě věcně, nezabývav se otázkou věcné příslušnosti. O d vol a c í s o u d zrušil napadený rozsudek i s předchozím řízením jako zmatečný a odmítl žalobu.
D ů vod y: Poněvadž se jedná o rozepři ze smlouvy nájemní a jednati
a rozhodovati se má o platnosti výpovědi smlouvy nájemní, jde tu o rozepří, spadající pod ustanovení §u 49, čís. 5 j. n., jež předpisuje, že veškerérozepře ze smluv nájemních, pokud se netýkají ani jsoucností takové smlouvy ani placení činže, bez ohledu na cenu sporného p"ředmětu,
dále rozepře o výpovědi, odevzdání a převzetí pachtovaných aneb najatých předmětů náležejí na soud okresní. Byl tudíž krajský soud k rozhodování této rozepře nepříslušným a jest tato nepříslušnost toho druhu,
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že po rozumu §u 104 j. n. strany soudu tomu ani výslovným ujednáním
podrobiti se nemohly. Když teely krajský soue! rozepři tuto projednal a
rozhodl, je v tom zmatek po rozumu §u 477 čis. 3 c. ř. s. a bylo proto
rozsudek i s předchozím řízením z úřední moci v sezení neveřejném zrušiti (§§ 43-104 j. n. 470, 471, 473 a 477, 478, 494 c. ř. s.).
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu.
D

ů

vod y:

Právní názor odvolacího soudu jest v

podstatě

sprf1.vný')

neboť

ža-

lobkyně domáhá se náhrady škody proto, že jí žalovaný fako pronají-

matel obchodní místnosti ve svém domě znemožnil další její užívání.
Jde tedy zřejmě o rozepři, tkvící ve smluvním poměru nájemním, při
čemž je nerozhodno, že žalobkyně na odůvodnění svého náhradního nároku tvrdí a vinu žalovaného v tom shledává, že svolení k výpovědi na
soudě vylákal nepravdivým přednesem, že obchodni místnosti pronajaté žalobkyni nutně potřebuje pro sebe.
čís.

3557.

Náhradový zákon ze dne 8. dubna 1920, čís. 329 sb. z. a n.
§u 37 náhr. zák. vztahuje se zásadně pouze na majetek
státní, záborem nenabytý; tedy bud' již z původu státní, anebo. sice teprve za platnosti záborového zákona nabytý, avšak nezabraný nebo sice
zabraný, ale k jinému účelu než k přídělu půdy nabytý.
Předpis

(Rozh. ze dne 4.

březná

1924, RII 02/24.)

Do výpovědi Státního pozemkového úřadu dané pachtýřce dvora S.,
stěžovala si pachtýřka dovozujíc, že dvůr S .. jest vyloučen ze záboru.
Rek u r sní s o u d stížnosti nevyhověl, Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl

dovolacímu rekursu.

úče~u, ~1ež k -p.řídělu nab~·t~r. Kdy~y vstanovisko stěžovatelky mělo býti
sp;av,nym, nen!ohlo by v,ubec. k prfdelu zabraného majetku dojíti, protoze ol' se ,kazdy. vypovezeny hospodář mohl stejným právem odvolávah n~ to, !e n~m ~abyl půdy .té stát, an ji Státní pozemkový úřad pře
vzal, lim .vsak, ze puda ta ze zaboru vystoupila, an zábor proti státu nepusobí. To však jsou důsledky mařicí účel agrárni reformy a jest nehoráznosti i P?uhé po!~yšlení, ž: by, zákon takto sama sebe byl desavouo~atl c!,te!. Dolozlll I;n dlu.zno, ze i majetek, státu bez náhrady při
pa9ly, ? ne~nz v §u 37 nahr. zak. vzhledem k §u 9 záb. zák., ovšem pozdeJI,mlrovyml snl1,ou~aml v t?l~ ohledu změněnému, jest řeč, patří pravi:1<,Jne k m~Jetku JIZ pred vydamm záborového zákona státem nabytému,
Jezto dle zakona ze dne 12. srpna 1921, čís. 354 sb. z. a n. nabytí to datuje dnem 28. října 1918 (§ 7).
čís.

,

!:iu

3558.

Ž31?~an~ vrácení přeplatku nájemného není věcí nájemní ve smyslu
49 CIS. 5 J. n.
.

(Rozh. ze dne 4. března 1924, R I 106/24.)
žalobu na vráceni přeplatku nájemného 7718 Kč 75 h zadal žalo'bce
na sbo:ov~;n s,ou.dě prvé st~lice, jenž řízení přerušil, aby si vyžádal rozhodnutI pnslusneho okres111ho soudu o přiměřenosti zvýšeného nájemněh?. K re,kursu ž,alo~~ný~h zrušil rek u r sní s o u d napadené Usnesem I s predchoznTI nze111111 a odmítl žalobu pro věcnou nepříslušnost
S?UdU~l1aje za to, že tu jde 9 spor z. nájemní smlouvy ve smyslu §u 49
ČIS. 5J. n.
. N e j v y Š š i s o u II zrušil napadené uSnesení a vrátil věc rekurs111I11U soudu s poukazem, by, nehledě k použitému zrušovacímu důvodu
znovu o rekursu rozhodl.
'

D ů vod y:
D II vod y:

Stěžovatelka přehlíŽÍ,

I

že sama v stížnosti k rekursnímu soudu) na
niž se i v dovolací stížnosti odvolává, tvrdí, že Státní pozemkov}' úřad
půdu 1414 ha, v níž zahrnut i dvůr S., O nějž jde, a která mu byla bcz. platně kupujícími odevzdána, již také přidělil, a že ji tedy, jak stížnost
úřední zprávou Státního pozemkového úřadu v novinách uveřejněnou
sama doložila, nabyl pro příděl, takže se § 37 náhr. zák. pak vůbec na
ni nevztahuje. Neboť když půda byla zabrána a Státní pozemkový úřad
nabyl ji pro přiděl oboustrannou dohodou s majitelem, na místo aby
mu ji odňal jednostranným právním aktem, k němuž ho zákon opravňuje, jde o postup ve smyslu zákona záborového a pří dělového, kdežto
§ 37 n. n. zák. náhr. vztahuje se jen na majetek státni, záborem neo;:bytý, tedy buď již z původu státní, anebo sice teprv za platnosti záborového zákona nabytý, avšak nezabraný, nebo sice zabraný ale k jinému

Nejvyš~I so~d nesdilí právniho názoru rekursniho soudu, že zde jde
o sp?r z naJe';,m smlouvy ve smyslu čís. 5 §u 49 j. n. žaloba byla ovšem
podana za naJeml;íh? pomě,ru, než žalo?n!m důvodem není nájemní'
smlouva stran, nybrz skutecnost, tvrzena zalobkyní, že nájemné pře
platIla o 7718 Ke 75 h. Se stanoviska žalobkyně tato částka není nájemným a právním důvodem, ze kterého tento nárok uplatňuje vůči žalo~anýn~ není nájemní smlouva, nýbrž okolnost, že žalovaní obdrželi
pry od zalobkyně po dobu od 1. dubna 1920 do 30. června 1923 o
7718 ~č 75 h vi.ce, než jim jako nájemné příslušelo, a ustanovení §u 1431
obč: zak .. Nepr~~~m pr.oto rekursní soud zrušil usnesení prvého soudce
a pre~~ha:eJlcl rtzem pko zmatečná s poukazem na domnělou, výluč
nou. P;lslusno:t o~re~ního soudu. Krajský soud, jehož žalobkyně se dovolava, Jest pnslusnym ve smyslu §u 50 j. n., jelikož hodnota sporného
předmětu převyšuje 5000 Kč.
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čís.

3559.

Hostínskému přísluší zadržovací právo ve smyslu §u 970 c) obč.
zák. i na věcech toho, kdo u něho provozoval na svůj účet za stravu a
byt hudbu.
(Rozh. ze dne 4. března 1924, R I 125/24.)
zalobce hrál se svými hudebníky na svůj účet v hostinci žalovaného,
začež mu žalovaný poskytoval byt a stravu. zalobu na vydání hudebního archivu pro c e sní s o udp r v é s tol i c e zamítl, o d.v 0.1a c í s o u d zrušil rozsudek a vrátil věc prvému soudu, by, vyckaJe
pravomoci, ji znovu projednal a rozhodl. Po právní stránce uvedl v d úvo cl ech: Soud prvé stolice opírá své rozhodnutí, kterým žaloba byla
zamítnuta, také o ustanovení §u 970 c) obč. zák., ježto prý žalovaný má
zákonné zadržovaCÍ právo k hudebnímu archivu žalobce, který v době,
kdy u žalovaného hrál, z~s!al mu dlužen za obě~y a ,nápoje. 379 ~č
70 h a kromě toho si vypuJcil na hotovo sll 550 Kc. Avsak s llmto nazorem nelze souhlasiti. Podle doslovu citovaného předpisu ve spojitosti
s ustanovením §u 970 obč. zák. a zřejmého úmyslu zákonodárce přísluší
hostinským, kteří poskytují cizincům bydlo, •.~:ávo zadržeti ~ěci, v.n~
sené od hostů přijatých, tudíž od osob za pncmou ubytovam se hlaslcích k zajištění pohledávek za ubytování a stravování, jakož i vydání
za hosty. Mezi cizince (přijaté hosty) nelze však počítati žalobce, jemuž neposkytl žalovaný byt jako hostu, nýbrž ~a zákl~dě smlouvy. služební dle níž žalovaný se zavázal poskytovall zalobcl pko kapel11lku a
jeho Čtyřem hudebníkům stravu a byt zadarmo jakožto částečnou odměnu za to, že bude v jeho hostinci večer na svůj účet hráti. Z to~o, c~
právě uvedeno, plyne, že žalovanému nepřísluší po zákonu zadrzovacl
právo k hudebnímu archivu žalobce pro řečené pohledávky a že proto
soud procesní neposoudil věc správně, pokud své zamítavé rozhodnutí
opírá o ustanovení §u 970 c) obč. zák. Ze se citované ustanovení na zápůjčky vůbec nevztahuje, netřeba se zřetelem na znění zákona blíže dovozovati.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu a uvedl v otázce, o níž tu
jde, v
důvodech:

Pokud jde o uplatněné zadržovací právo dle§~ 970 c) obč. z~k., nesouhlasí Nejvyšší soud zúplna s názorem odvolaclho soudu, ktery takového práva neuznává. Dle dosavadních zjištění byl žalobce arciť k ža-.
lovanému v poměru určité služební smlouv~, která záležela ~ tom, že
žalobce měl se svými hudebníky v jeho hostmcl konal! večernr koncerty
a za to dostával on i hudebníci od žalovaného byt v hosl!ncl 1 stravu.
zalovaný uvádí však, že žalobce podnikal tyto koncerty na ,svůj vl~~tní
účet, tedy jako vlastní podnikatel; účel a prospěch žalovaneho spoclval

že t,~míto koncerty dociloval větší návštěvy hostince a
zisku ze živnosti. Kromě toho byl prý žalobce engažován pro
Bio republika a delší dobu ani u něho v hostinci hudebních produkcí
nekonal. I když byly byt a strava žalobci poskytovány jako úplata za
tyto služby, nelze dle nazoru Nejvyššího soudu odpírati žalobci vlastnost »hosta« po rozumu §u 970 c) obč. zák., neboť povaha této služební smlouvy, jež neukládala žalobci žádné odvislosti od žalovaného
a neobmezovala jeho hospodářské samostatnosti, jako t. zv. »volná služební smlouva« liší se podstatně od služební smlouvy pouhých domestiků (číšníka, pokojské, portýra a pod.). Plnění služební smlouvy hotelu nevyžadovalo nutně ubytování žalobce v hotelu, žalobce mohl zajisté místo bytu i stravy vyjednati si úplatu na penězích. Přijal-li
však z důvodů vhodnosti místo toho byt i stravu v hostinci žalovaného
neboli ubytoval-li se u něho, stal se jeho hostem a nezáleží na tom, zda
požíval bytu z důvodů konaných služeb, nebóť právní důvod, úplatnost
nebo bezúplatnost ubytování v té příčině nerozhoduje. Tendence
§u 970 c) obč. zák. nese se k tomu, že hostinský dle své živnosti prokazovati musí hostům u něho ubytovaným různé úsluhy i ochoty a má
se mu za to dostati zadržovacího práva pro pohledávky z ubytování,
zaopalfení a výdajů pro hosty, k nimž lze důvodně počítati i zápůjčky
PQskylnuté k zapravení okamžitých potřeb. Ze tyto ohledy cit. zák. před·.
pisu platí plnou měrou i oproti žalobci, o tom svědčí sporné jednání,
z něilOž lze poznati, jaké úsluhy byly žalobcem žádány a jemu posky-'
továny žalovaným jedině proto, že byl u nich »hostem«, ovšem hostem
i k určitým slrižbám zavázaným. S tohoto hlediska nelze žalovar,ému
důvodně odpírati zadržovaCÍ právo dle §u 970 c) obč. zák. análež[ tedy
soudu prvé stolice, by v.doplněném řízení zjistil i ony dlužné položky,
pro které žalovaný toto zadržovaCÍ právo uplatňuje.

patrné v

t0111;

hojnějšího

čís.

3560.

Při hospodaření obllní sklizni z roku 1921 jest pro uplatňováni nároku z právního poměru mezi družstvem, dodávajícím obilí mlýnu, by
je pro obvodovou rozdělovnq, semlel, a mezi tímto mlýnem přípustným
pořad práva.

(Rozh. ze dne 4.

března

1924, R 1 141/24.)

Proti žalobě, jíž domáhalo se hospodářské družstvo na smluvním
mlýnu nedoplatku kupní ceny za obilí, dodané ze sklizně roku 1921,
vznesl žalovaný námitku nepřípustnosti pořadu práva, jíž s o udp r v é
s tol i c e vyhověl a žalobu odmítl; rek u r sní s o u d zamítl námitku
nepřípustnosti pořadu práva. D ů vod y: Prvý soud odmítl žalobu,
vyhověv námitce nepřípustnosti pořadu práva. Při tom vycházel ze stanoviska, že poměr mezi stranami, záležející v tom, že žalující dodávala žalované obilí, by je pro rozdělovnu obvodu semlela, byl poměrem
veřejnoprávním a že žalující strana jednala z rozkazu státní správy
v zájmu veřejném a že také žalovaná strana byla činnou jako pomocný
Civilu! rozhodnuti VI.
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orgáll státní správy. Prvý soud stanovisko toto dovozuje z předpisů
o hospodaření obilní skJiznLz roku 1921, zejména také vládního nařízení
ze dne ll. srpna 1921 čís. 270 sb. z. a n., ale přehlíží při tom důležitou
okolnost, že právě toto nařízení rozlišuje při hospodaření tom stránku
administrativní (rozdílení obilí a mlýnských výrobků), kterou svěřuje
úřadům správním, a stránku obchodní (sprostředkování přechodu obilí
od výrobce ku spotřebiteli), kterou přenechává obchodu a zásobovacím sdružením. Žalovaná strana v tomto sprostředkování činna byla na
základě smlouvy t. zv. mlýnské, kteroužto smlouvou zavázala se, pře
vzíti přidělení obilí, semlíti je a mouku odevzdati dle určitých smluvních podmínek. Obmezení, která jí smlollvou tou nebo zákonem byla
uložena, neměnila ničeho na tom, že byl tu dobrovolný smluvní poměr,
že strana žalovaná nejednala z příkazu státního, nýbrž dle smluvního
závazku oproti soukromoprávní organisací zásobovací (rozdělovně),
neb protí dodavateli obilí, v tomto případě žalující straně. Strana žalovaná měla dle ujednání i povínnost, platiti hotově obilí, k semletí pře
vzaté, a, byť se to snad dělo na účet rozdělovny, dělo se tak přece oproti
dodavateli obíli přímo a další vyrovnání s rozdělovnou bylo věcí strany
žalované. Z toho je patrno, že nevykonávala žalovaná strana příkazu
vládního, nýbrž závazek smlouvou převzatý, že tedy nemůže býti pokládánaza pomocný orgán státní správy. Jaký byl poměr žalující strany
ke státu, jest při tom nerozhodno a není tedy ani třeba, touto otázkou
se zabývati. Nelze tedy mluviti o nějakém poměru dvou orgánů státní
správy, působících ve veřejném zájmu, neboť na straně žalované šlo
o výkon soukromoprávní smlouvy, jak a pokud z toho vznikaly přímé
závazky pro žalovanou oproti žalující, jest již věcnou stránkou sporu
a nemůže míti významu pro přípustnost pořadu práva.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
D

ů

vo dy:

Na dlouhé a rozvláčné provedení dovolacího rekursu stačí poukázati
na správné a jádro věCi vystihující důvody soudu rekursního a dodati:
Jde o hospodaření sklizní roku 1921. Obchod touto sklizní byl uvolněn.
s jistými výjimkami až na 40.000 vagonů žita a pšenice, jež měli dodati
státu držitelé zemědělských podniků a jichž bylo použito k zásobení
vrstev nezámožných. Státní obilní ústav se svými odbočkami a okresními obilními úřady, který dosud vedl zásobovací agendu správní i obchodní, byl zrušen a vstoupil dnem 1. září 1921 do likvidace (§ 6 nař.
čÍs. 224/21 sb. z. a n. a nař. čís. 281/21 sb. z. a n.). Správní agenda
výkupu, dodávky, zpracování a rozdělování obilí pro zásobování nezámožného obyvatelstva příslušela od té doby, pokud šlo o vrchní
správu a dozor, ministerstvu pro zásobování lidu, jínak zemským a
okresním správám politickým, obchodním provedením výkupu, převze
tím, zaplacením a uschováním dodaného obilí pověřeny byly země
dělské organisace a obchod, vlastně obchod a zás.obovací organisace
spotřebitelů a za obchod Centrokooperativ, zapsané společenstvo s r. o.,
který prováděl nákup, převzetí a zaplacení, uschování a dodání povin-

něho obili na svůj účet a nebezpečí a to v jednotlivých zemích prostřed
nictvím generálních komisionářů a komisionářů, které si sám jmenoval
a za něž ručil. V jednotlivých okresích obstarávaly rozdílení obilí rozdělovny okresní a zásobovací organisace spotřebitelů, jež byly povinny
přidělené zboží převzíti, přidělené obilí dáti semlíti a mlýnské výrobky
rozděliti, při čemž uzaviraly s mlýny, pokud se týče s organisací pověřenou výkupem obilí, smlouvy· o dodávce (převzetí) obilí a mlýnských. výrobků a vzájemných povinnostech podle zásad, vydaných ministerstvem (§§ 1,2, 5, 6a 9 nař. čís. 224/21 a §§ 31 a 32 nař. čís.
237/21, § 3, 4, 8 a 10 nař. čís. 270/21 a čl. Jl. vyhlášky vlády republiky
čsl. čís. 285/21). Z těchto předpisů je zjevno, že předpisy pro období,
jehož týká se spor, přesně rozeznávaly při agendě zásobovací mezi
stránkou administrativní, již obstarávaly státní úřady za pomoci okresních rozděloven a organisací spotřebitelů, a stránkou obchodní, již obstarával Centrokooperativ se svými generálními a jinými komisionáři,
okresní rozdělovny a zásobovací organisace spotřebitelů za smluvní
pomoci mlýnů. Ona agenda jest oboru veřejnoprávního, tato soukromoprávního. Ježto zjištěno, že žalovaná strana dostávala do svého mlýna,
třeba i bez objednávky, obilí určené k zásobení nezámožných vrstev
obyvatelstva k poukazu žalující strany jako generálního komisionáře,
dlé přídělu zemské politické správy pro okresní rozdělovnu v K., že
obilí to, dle platných předpisů, semilala a že mlýnskými výrobky z něho
disponovala okresní správa politická (okresní obilní úřad a okresní rozdělovna) v K. a dále že žalující strana, jako generální komisionář
»Centrokooperativu« prováděla nákup, převzetí a zaplacení, uschování
a dodání povinného obilí na svůj účet a nebezpečí a že mlýny měly
generálním komisionářůni platiti obilí předem, před expedicí, jakmile
dojde oznámení o přídělu, je jisto, že žalovaná strana jako t. zv. smluvní
mlýn súčastnila se obchodní stránky zákonem upravené distribuce obilí
a mlýnských výrobků, jsouc tím se žalobkyní v poměru soukromoprávním a že žaloba z tohoto poměru na ni vznesená patří na pořad práva.
Stěžovatelem citovaných rozhodllutíČís. 1428, 1510 a 1604 sb. Vážný
nelze na tento případ použiti. Nehledíc ani k tomu, že se týkají případů
spadajících do doby starších zásobovacích předpisů, je předmětem
prvého dodání obilí dle úředního přídělu a tedy správní stránka zásobovací agendy, podobně je tomu u druhého rozhodnutí. Třetí rozh?dnutí týká se státního· hospodaření sklizní bramborů 1920, ve prospech
státu vesměs zabavenou, při čemž byl pomocným orgánem státu Státní
obilní ústav se svými zmocněnci (§ 1, 5, 6 a 21 nař. čís. 520/20).
V tomto případě jde však o uvolněný jíž obchod obilím a distribuci jeho
jisté části mezi nezámožné obyvatelstvo, kterou distribuci prováděly po
stránce správní v podstatě státní úřady, po stránce obchodní obchod,
zvláště Centrokooperatiy se svými komisionáři, kteří vystupují již obchodně a tedy samostatně ve smyslu obchodního zákona.

čís.

3561.
Tím, že řídič vojenského auta, porušiv služební předpisy, podnikl
jízdu »na černo«, nezbavuje se vlastník auta (vojenský erár) ručení za
'0'
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škodu při tom vzešlou. K vyvinění dle §u 1 (4) automob. zák. se vyžaduje, by auto bylo odňato dispos;ci vlastníka jednáním ob j e kt i vně bezprávným.
(Rozh. ze dne 4.

března

1924, Rv I 902/23.)

Řídič vojenského auta, vykonav služební jízdu, podnikl zábavní jízdu, .
za níž přejel žalobkyni. Žalobě o náhTadu škody proti řídiči a čsl. vojenskému eráru bylo obě man iž š í m i s o u d y vyhověno.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání žalovaného eráru.
Důvody:

Dovolání napadá rozsudek odvolací toliko z důvodu nesprávného
posouzení'právního. Dle názoru dovolání nemá podnikatel automobilového provozu vozidlo ve své disposici, když řídič podnikne jízdu pro
své vlastní účely, t. zv. jízdu na černo, krmně toho pak v tomto případě
porušil řídič povinnost, kterou má jako vojín, takže činem protiprávním
bylo auto odňato disposici vojenské správy. Názoru tomu nelze při
svědčiti. Dle §u 1 (4) zákona ze dne 9. srpna 1908 čís. 162 jest majitel
auta vyviněn jen tehdy, když auto v době úrazu bylo jeho disposici
odňato bezprávným jednáním. Bezprávnost musí tu býti objektivně,
musí pozůstávati v porušení předpisů všeobecného řádu právního a nestačí porušení zvláštních ustanovení smluvních, vydaných nikoli v zájmu
všeobecném, nýbrž za účelem úpravy právního poměru mezj stranami.
Stejně má se věc, jde-li o porušení služebních předpisů vojenských, poněvadž í tyto upravuíí vnitřní poměr mezi představenými a podřízenými;
podnikne-li tedy řídič auta proti vůli a bez vědomí majitele silo stroje
jízdu »na černo«, jedná bezprávně v ů č i s v é m u pán o v i, nejedná
však ob jek t i vně bezprávně, není tu objektivního bezprávného jednání, jímž se auto disposici vlastníka odnímá, nýbrž jen zneužití auta,
za které jest řídič vlastníku zodpověden, tohoto však nezbavuje ručení
dle §u 1 autom. zákona.
čís.

3562.

Zákon o nemocenském pojištění (ze dne 20. listopadu 1917, čís. 457
zák.).
Nestačí, byla-Ii mezi lékařem a nemocenskou pokladnou uzavřena
písemně pouze smlouva rámcová, nýbrž vyžaduje se i pro provedení jej!
písemná forma. Pokud se nemocenská pokladna nemůže domáhati na lékaři náhrady škody, léčil-li v době stávky nemocenských lékařů členy
její za plný honorář.
ř.

. (Rozh. ze dne 4.

března

1924, Rv I 1062/23.)

žalobce léčil na základě faktického stavu členy žalované okresní nemocenské pokladny až do konce dubna 1921, neujednav s ní zvláštní

smlouvy, nýbrž přistoup!V pouze k smlouvě rámcové. Dne 1. května
1921 došlo k slávce pokladničních lékařů, jíž se súčastnil i žalobce.
Ihned po vypuknutí stávky poukázala žalovaná pokladna své členy
oběžníkem, by vyhledávali u lékařů nemocenské pokladny pomoci jako
soukromí pacienti, by účty lékaři zaplatili a předložili pokladně k vS'platě. Proti žalobě lékaře o zaplacení honoráře za měsíce leden-duben
1921 namítla žalovaná navzájem pohledávku z náhrady škody ve výši,
oč musela v době stávky vyplatiti svým členům více, ježto platili žalobci
jako soukromí pacienli. S o u d Y vše c h tří s t o I i c vyhověly žalobě, N e j v y Š š í s o u d z těchto
důvodů:

Žalovaná strana ve svém dovolání, opírajícím se o důvody čís. 2, 3
a 4 §u 503 c. ř. s., trvá na tom, že mezi ní a. žalo~cem byl~ dne ~8.
srpna 1919 ujednána písemná smlouva, dle ktere byl za!?bce J! po~olan,
a se zavázal léčiti členy žalované pokladny za pozdeJ! sJednany honorář do 31. prosinc.e 1921. Jak z obsahu tohoto ujednání vyplývá,jde
tuo rámcovou prozatimní úmluvu (§ 6 písm. e) zákona ze dne 20. hstopaslu 1917, čís. 457 ř. zák.), a <byla žalovaná strana, chtěla-li ialobce
ustanoviti za lékaře pro léčení svých členů, povinna, hledíc k §u 6
písm. e) a §u 6 písm. d) téhož zákona ,uzavříti s.ním zvlá~tní pís~m~?~
smlouvu, ve které měly býti podrobne dOJednany podmlDky, tykaJ1CI
se vzájemných práva povinností, jak o nich mluví předpis §u 6 písm. d)
cit. zákona. K takovéto písemné smlouvě mezi stranami, jak jest nec
sporno, nedošlo, pročež jest za to míti a) jednak, ~e žalobce .nebyl z~í
zen za lékaře žalované strany ve smyslu onoho zakona, b) Jednak, ze
bezdůvodnou jest výtka neúplnosti odvolacího řízení, kterou dov31at~l~a
shledává v tom, že o ujednání ze dne 28. srpna 1919 nebyl pnpusten
důkaz svědky, Je-li tomu tak, nelze poměr žalobcův k žalované straně,
dle něhož žalobce na základě zmíněného rámcovéhD ujednání převzal
léčení členů strany žalované, posuzovati jinak, než podle §§ 1151 a násl.
obč. zák. jako smlouvu služební, a podle nich jest rozhodnouti spornou
otázku, zda oprávněn jest nárok .žalované strany na náhradu_škody jí
tvrzené, a odvozované z toho, že žalobce, přestav dnem 1. kvetna 1921
léčiti členy žalované pokladny, jednostranně porušil služební smlouvu.
Po této stránce netřeba uvažovati o tom, zdali by tu měl misto předpis
§u 1159 a), pokud se týče §u 1162 a) obč. zák., neboť žalovaná .strana
svým dalším postupem sama přerušila příčinnou spojitost meZI svou
domnělou škodou a jednáním žalobcovým. Jak sama doznává, vydala
hned po zahájení stávky nemocenských lékařů ke svým členům oběžník,
který svým lékařům neoznámila, jak tvrdí proto, by z toho neodvozovali uznání panujícího stavu. V tomto oběžníku vyzvala své členy, by
vyhledávajíce lékařskou pomoc u lékaře své důvěry, neudávali, že
jsou členy pokladny, aby žádali lékařskou pomoc jako soukromí pacienti, a bude-li lékař žádati zaplaceno ihned, aby mu hned zaplatili,
po případě účet předložili pokladně, která jim ho zaplatí, načež. oni
jako soukromí pacienti účet vyrovnají s lékařem. Žalobce nemohl tudíž,
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přišli-li k němu členové pokladny, žádajíce, aby byli léčeni jako soukromí pacienti, věděti, že léčí členy pokladny, 'a byl proto zajisté oprávněn žádati od těchto pacientů honorář, odpovídající léčení osob soukromých. Byl-Ii tento·honorář vyšší než tarif žalované strany, nemůže se
žalovaná strana cítiti poškozenou a nelze o nějaké škodě její mluviti,
když sama v oběžníku vyzývala své členy, aby chodili k lékařům jako
osoby soukrOl,-,é, a žádali, by s nimi také tak se jednalo, a když výslovně
prohlašovala, že účty nebude platiti lékařům, nýbrž svým členům. Tímto
svým jednáním jmenovitě výzvou, aby členové pokladny neudávali, že
jsou členy pokladny, znemožnila žalovaná strana žalobci, aby účtoval
za jich léčení obvyklý tarif, a nemůže proto z důvodu náhrady škody
žádati na něm zpět to, co mu jeho soukromými pacienty bylo jako jeho
zasloužený honorář zaplaceno, a co ona s v Ý m členům k vyrovnání
lékařského účtu vydala.
čís.

3563.

Tím, že bylo zboží zasláno do místa kupitelova závodu, nestalo se
toto místo splništěm prodatelova závazku.
(Rozll. ze dne 4. března 1924, Rv I 1345/23.)'
Žalobě majitele uhelného dolu v Dobřanech na majitele cihelny
v Nýrsku o zaplacení kupní ceny za dodaný vagon uhlí bylo vyhověno
s o udl' vše c h tří s t o I i c, N e j v y Š š í m s o ude m z těchto

časově vyhověl svému závazku a uhlí bylo určeno ke spotřebě v cihelně
žalovaného, nikoli k tomu, by v kolně bylo uschováno, jde jak povšechný
pokles cen uhlí, tak i zhoršení jakosti uhlí dodaného na vrub žalovaného
2 platí proto ceny ze dne 5. únOra 1921, nikoli ze dne 14. března 1922.
Základní cena dne 5. února 1921 byla však dle znaleckého posudku
v Dobřanech i v Nýrsku (loco vagon Dobřany a loco staníce Nýrsko)
stejná, totiž 25 Kč za I q; z této základní ceny právem nižšf soudy
vycházely a právem k ní připočítaly tehdy přípustné přirážky.
Čís,

3564.

Manželka, jejíž manželství bylo bez předchozího rozvodu rozloučeno
za· platnosti novely o právu manželském, nemá podle §u 19 novely
proti Ul anželi nároku na výživné.
Dvorský dekret ze dne 4. května 1841, čís. 531 sb. z. s., neplatí při
rozluce manželství.
Z toho, že bývalý manžel poskytuje rozloučené manželce z ochoty
výživné, nemůže manželka dovozovati pro sebe žádných práv.
(Rozh. ze dne 4.

března

1924, Rv I 1623/23.)

'Rozloučená manželka domáhala se na svém bývalém manželi placení výžívného týdně 100 Kč. Pro c e sní s o li d P l' V é s tol i c e
přiznal žalobkyni 60 Kč týdně, o d vol a c í s o u d žalobu zamítl.
Ne j vy Š š í s O'U d nevyhověl dovolání.

Důvody:

důvodů:

Žalovaný vytýká, že odvolací soud nesprávně posoudil věc po
stránce právní (§ 503 čís. 4 c. ř. s.), UZnav za splniště Dobřany, nikoli
Nýrskb. Výtka jest neodůvodněna. Není sporu o tom, že žalobce měl
objednané uhlí dle úmluvy zaslati do stanice Nýrska, ale tím se Nýrsko
nestalo splništěm žalobcova závazku, nýbrž pouze místem určení, jak
odvolací soud správně vyložil. Ani z povahy a účelu v~ci neplyne, že
splništěm bylo Nýrsko, nebor okolnost, že žalovaný potřeboval uhlí pro
svou cihelnu v Nýrsku a že to sdělil žalobci, byla pouze důvodem, proč
uhlí mělo právě do Nýrska býti zasláno, ale neměla významu potud,
že žalobce měl v Nýrsku splniti svůj závazek, t. j. dodání uhlí. Zůstalo
tedy při splništi zákonném, a o tom, že jím byly Dobřany, kde žalobce
má svůj závod, nelze pochybovati, ať se již použije §u 905 obč. zák.
nebo čl. 324 obch. zák. Není-li splniště Nýrsko, padají tím ovšem
důsledky, jež žalovaný z opačného předpokladu odvozuje. Ostatně nemá
tu ani rozhodujícího významu otázka splniště, nýbrž otázka, zda může
žalobce požadovati cenu, kterou mělo uhlí v době zaslání (5. února
1921), či cenu uhlí v době, kdy bylo znalci ohledáno (14. března 1922).
Obě ceny rozcházejí se dle znaleckého· posudku hlavně proto, že mezi
5. únorem 1921 a 14. březnem 1922 jednak cena uhlí vůbec klesla, jednak jakost dodaného uhlí dalším ležením se zhoršila. Ježto však žalobce

Pokud jde o nárok na výživné, souhlasí nejvyšší soud zúplna s názorem odvolacího soudu, že pro přiřknutí nároku tohoto nelze obdobně
použíti dvorského dekretu ze dne 4. května 1841, čís. 531 sb. z. s. Manželství stran bylo rozloučeno z původu, totiž bez předchozího rozvodu,
již za platnosti nového manželského práva z viny obou stran pro hluboký rozvrat manželství, na němž - jak rozsudky všech tří stolic bylo
zjištěno nese hlavní a převážnou vinu dovolatelka. Již z tohoto dů
vodu musilo by býti uvažováno, zda dovolatelce bylo by lze příznatí
ohledy právní slušnosti, z nichž vyplývá intence cit. dvorského dekretu.
Normy tohoto dvor. dekretu však nelze obdobně vůbec použiti na pří
pad rozluky, neboť tento zákonný předpís je vydán výslovně jen pro pří
pad oboustranně zaviněného rozvodu a to jako norma povahy eminentně
vyjimečné, jako výslovná úchylka od práva obecně platného a jen pro
případy, které dle povahy dotyčných poměrů a dle zřejmých důvodů
právní příslušnosti mohou býti uznány za vhodné pro přiznání této
právní výhody. Jaké právní důsledky nastávají rozlukou manželství
z oboustranné viny, jest v zákoně přesně a jasně vytčeno a není tedy
místa pro obdobné použití jiných právních ustanovení tím méně, když
se jedná o ustanovení povahy zcela vyjimečné a ustanovení pro právní
poměr, který se základně liší od onoho, pro nějž jedině zamýšleno bylo.
Rozvodem ruší se pouze manželské společenství,bezvinná manželka
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podrží nadále nárok na slušnou výživu jí dle §u 91 obč. zák. přísluše
jící, kdežto spoluprovinilá manželka ho pozbývá. Tento dtlsledek musil
by dle právního cítěni pojímán býti jako nespravedlivá tvrdost, když
vina manželky jest mírnějšího stupně a i ostatní poměry dle zásad 'právní
slušnosti toho spravedlivě vyžadují, by manželka této právní újmy byla
ušetřena. Tomu slouží právě norma cit. dvor. dekretu; při rozluce však
rozvazuje se manželství samo a přestávají i občansko-právní účinky
jeho, bezvinná manželkamtlže se domáhati ušlé jí výživy jen z důvodu
odškodnění dle §u 1266, 117 obc. zák., kdežto manželka spoluprovinilá
ani tohoto nároku nemá. Nelze se dále dovolávati předpisu §u 19 zák.
rozl., jenž jest pouhým přechodným ustanovením pro ony případy rozluky, které vzešly z předchozího rozvodu z doby starého práva. V tomto
připadě nestalo se mezi stranami ujednání ve směru, §§ 106 a 108 obČ.
zák. a nevyšlo v té příčině taktéž žádné soudní rozhodnutí; výživné,
které žalovaný žalobkyni bez jakékoli dohody z ochoty platí, neproptljčuje jí důvodu dožadovati se na něm uznání a upravení dotyčných
majetkoprávních nároků, pro něž nemá právní opory ani ve vzájemné
úmluvě ani v zákonu. Je-li dle toho nárok žalobkyně na výživné zcela
neoprávněn, nebylo třeba zjišťovati okolnosti pro přiznání a výměru
jeho směrodatné.
čís.

3565.

Zajišťovací pi'evlastnění.

Není hmotným odevzdáním, bylo-Ii předatelem zboží nabyvateli
pouze ukázáno a později na něm připevněn lístek, naznačující vlastnictví nabyvatelovo.
(Rozh. ze dne 4.

března

1924, Rv I 1648/23.)

žalující firma Viktor F. zapůjčila žalované firmě 9.000 Kč. K zajiprodala žalovaná žalující sklo v téže ceně, vyhradivši si,
že může sklo kdykoliv zpět koupiti. O tom sepsána byla listina a žalovaná, ponechavši zbOží u sebe, opatřila je lístky s označením: »vlastnictví firmy Viktor F.« žalobě o zaplacení zápůjčky 9.000 Kč bylo vyhověno s o u d Y vše c h tří s t o I i c, N e j vy Š š í ol s o ude ol
z těchto
štění zápůjčky

důvodů:

Pokud jde o výklad listiny ze dne 11. května 1922, mají oba nižší
soudy zcela správně za to, že 9.000 Kč bylo žalobcem žalované straně
zapůjčeno a že mělo býti listinou tou žalobci pouze zabezpečeno zaplacení pro případ, že by žalovaná společnost dluhu podle své povinnosti
nesplatila. Dovolatelka sama vychází, provádějíc dovolání, a vycházela
již také ve svém odvolání z toho, že 9.000 Kč bylo jí zapůjčeno, že však
bylo žalobCi zaplaceno po rozumu §u 1414 obč. zák. tím způsobem, že
žalobCe přijal na místě placení zboží, t. j. sklo, a že sklo přešlo také do
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jeho neobmczeného vlastnictví. Než tento důkaz se dovolatelce nepodařiL Obsah listiny nelze vyložiti jinak, než jak to učinili oba nižší soudové, že totiž o nějakém převodu do neomezeného vlastnictví nelze mluviti tam, kde zboží. zůstalo v držení a moci žalované, to tím méně, když
si tato vyhradila právo, koupiti zboží od žalobce kdykoliv zpět, COž
mělo dle jejího vlastního udání ten smysl, že mohla žalované, kdyby se
jí naskytl kupec, sklo prodati. K tomu, by zboží přešlo do neomezeného
vlastnictví žalobcova, bylo by podle §u 425 obč. zák. zapotřebí, prokázati jak důvod tak i odevzdání a přijetí věci. I kdyby se mělo za to,
tak, jak to činí napadený rozsudek, že byl žalobcem získán důvod k nabytí práva vlastnického na základě ujednání ze dne 11. května 1922,
ačkoli vÍCe než pouhé zabezpečení pohledávky úmluva ta neposkytovála a pouhé zabezpečení nemusí býti ještě důvodem po rozumu zákona, neboť není o tom jednotného názoru v theorii i judikatuře,
k odevzdání zboží nedošlo a proto také ne k převodu vlastnictví.
Nedošlo k odevzdání hmotnému (§ 426 obč. zák.), neboť dle souhlasného přednesu stran u k á z a I pouze jednatel žalované spOlečnosti sklo
žalobci a později byl připevněn lístek s nápisem: »Vlastnictví firmy
Viktor F.« K odevzdání symbolickému nedošlo rovněž, poněvadž toto
jes.t podle §u 427 obč. zák. přípustno pouze u věcí, které povahou SVOll
nepřipouštějí hmotného odevzdání a dovolat elka ve sporu netvrdila ani
neprokázala, že zásilka skla hmotného odevzdání nepřipouštěla buď vů
bec anebo jen s ,velkými obtížemi. Právem nebylo proto uznáno, že pohledávka žalobcova zanikla způsobem §u 1414 obč. zák. a trvá tudíž
nárok žalobcův podle §u 1413 obč. zák.
čís.

3566.

Vůči Maďarsku nebyl dosud proveden čl. 198 smlouvy Trianonské
a zejména nebyl dosud proveden § 6 (3) zákona ze dne 30. června
1922, čís. 207 sb. z. a n.
Maďarská pojišťovna jest povinna vyplatiti pojistný peníz v Kč, při
jímala-li po měnové rozluce nadále premíe v Kč.

(Rozh. ze dne 4.

března

1924, Rv I 1657/23.)

Žalobce, pražský obchodník, pojistil se dne 29. dubna 1902 u žalované budapešťské pojišťovny na dožití. Premie platil až do měnové rozluky v korunách rak. uh., po té v Kč, a pojišťovna premie bez výhrady
přijímala. Doživ se stanoveného dne (29. dubna 1922), domáhal se žalobce na žalované zaplacení pojistného v Kč. Žalobě bylo vyhověno
s o u d Y vše c h tří s t o I i c, Ne j vy Š š í ol s o ude m z těchto
důvodů:

Dovolání, opřenému o dovolací důvody §u 503 čís. 3 a 4 c. ř. s., nelze přiznati oprávnění. Nepoužitelnost čl. 198 smlouvy Trianonské na
spornou pohledávku byla odvolacím soudem právem vyslovena. žaloba
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není pfedčasl10u a nelze řízení z důvodu uvedeného článku přerušiti, poněvadž článek tento stanoví, že budou (tedy v budoucnosti) určeny
shodou mezi súčastnenými vládami finanční úpravy, nutné rozkouskováním bývalého mocnářstvi rakousko-uherského a novým uspořádáním
měny a že tyto úpravy budou se týkati bank, pojišťovacích společností
atd., působicích na územ! bývalé říše. Dosud nebyly však vydány před
pisy, které by upravovaly poměry mezi občany čs. republiky a pojišťov
nami maďarskými a zejména nebyl dosud vůči Maďarsku proveden
§ 6 (3) zákona ze dne 30. června 1922, čís. 207 sb. z. a n. a proto nelze
článek 198 míru Trianonského pokládati za provedený a účinný pro poměry soukromoprávní. Pro rozhodnutí sporu jest jedině důležitou otáz"
ka, v jaké měně má pojištěná jistina býti žalobci zaplacena, zda ve
měně maďarské, či československé.
Pojišťovací smlouva, uzavřená
mezi stranami dne 29. dubna 1902, předpokládala, že se bude pojištěná
jistina platiti ve měně korunové, plativší v bývalém Rakousko-Uhersku.
Po rozpadu této říše přišly v úvahu měny maďarská a československá
a bylo by řešiti otázku tuto dle ustanoveni pojišťovací smlouvy, kdyby
byly strany napotom samy ·byly nezměnily, vlastně nedoplnily ustanovení pojišťovací smlouvy. Dle nesporného přednesu stran platil žalobce
pojišťovací premie po převratu ve starých korunách rakousko-uherských a po zavedení měny československé v korunách českosloven
ských ..Žalovaná přijímala od něho premie v této nové měně a daly tudíž tím obě strany sice mlčky, avšak srozumitelně a zřetelně na jevo,
jaká měna dle jich vůle na místo původní rakousko-uherské měny nastoupiti m'á (§§ 863 a 914 obč. zák.). Přijímala-li pojišťovna od pojištěnce měnu československou na plnění závazků z jeho strany, nevracejíc
mu přeplatků, které přepočítáním na méně hodnotnou měnu maďarskou
se jevily, nemůže se nyní vzpírati jeho požadavku, by i ona ze své strany
plnila své závazky vůči pojištěnci v téže československé měně. To Ďy
odporovalo nejen úmluvě stran, skutečným plněním a přijímáním plnění
projevené (§ 8.63 obč. zák.) , nýbrž i požadavku poctivosti a důvěry
v obchodním styku (§ 914 obč. zák., čl. 278 a 279 obch. zák.). Posoudil
tudíž po právní stránce věc správně soud odvolací. a bylo. rozsudek jeho
potvrditi, aniž bylo potřebí rozebírati otázky, zda dle původní pojišťo
vací smlouvy dlužno za splniŠtě považovati Prahu či Budapešť, zda
hlavní jednatelství žalované společnosti v Praze jest též její tuzemskou
representací a zda ustanovením §u 16 pojišťovací. smlouvy, že pojištěný
kapitál bude vyplacen buď ředitelstvím společnosti v Budapešti nebo
splnomocněným jednatelem, znamená, že vedle splniště smlouvy v Budapešti nastoupilo i splniště v sídle generál. jednatele v Praze, čili nic.
čís. 3567.
(cís. nařízení ze dne 10. prosince 1914, čís. 337 ř. zák.).
Splatil-li dlužník jednomu věřiteli splatný dluh, nelze tomu mimo
úpadek odporovati, třebas tlm byli ostatní věřitelé zkráceni, leč že by
dlužník ve srozuměni s uspokojeným věřitelem pletichami přivodil dří
vější splatnost dluhu.
(Rozh. ze dne 4. března 1924, Rv I 1673/23.)

Odpůrčí řád

I
j

Rll-žena- J-o'v'á dluhovala svému bratru Antonínu Z-ov i již v lednu
1920 5.000 Kč, počátkem roku 1922 vzrostl dluh na 6.000 Kč. Dne !O.
března 1922 postoupila Růžena J-ová Antonínu Z-ovi svou pohledávku
5.000 Kč za Františkem B-em. V dubnu 1922 zabavil erár pro daně,
dluhované Rliženou J-ovou onu jej! pohledávku 5.000 Kč proti Františku
B-ovi, jenž na to složil dluh (činící přesně 4.842 Kč 30 h) dle §u 1425
o~č. zák. na sondě. Ježto erár nároku Antonína Z~a ke složeným peně2um neuznal, domáhal se Antonín Z. proti eráru žalobou zjištění, že mu
přísluší ku složeným penězům právo vlastnické. žalovaný erár namítl,

že postup pohledávky jest dle §u 2 čís. 3 odp. ř. neúčinným. Proc e sní s o udp r v é s t o I i c e uznal dle žaloby, o d vol a c í
s o u d žalobu zamítl.
Ne j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu s opravou, že
žalující straně přísluší nikoli »vlastnický« nárok, nýbrž nárok »na vydání« 4.842 Kč 30 h, složených v soudním ·uschování.
Důvody:

Nelze upříti oprávněnosti výtce, že po právní stránce odvolací soud
neposoudil věc správně (§ 503 čís. 4 c. ř. s.). Dle §u 2 čís. 3 zápůrčího
řádu ze dne 10. prosince 1914 čís. 337 ř. zák. lze odporovati všem jednáním, jimiž byli poškozeni dlužníkovi věřitelé, jež dlužník předsevzal
dva roky před tím, než bylo jim odporováno s druhým manželem, anebo
s blízkými příbuznými, nebo v jich prospěch, leda, že by druhému smluvníku v čase uzavření právního jednání nebyl aniž musil býti znám poškozovací úmysl dlužníkův. Předpokladem .odporovatelnosti jednání
jest tedy mimo jiné: 1. by jednání skule.čnč poškodilo věřitele (§ 2.Čís.
3 a contr.· čís. 1 odp. ř. Motivy, str. 35, Dr. Arnold Lehmann, Kommentar zUl" Konkurs und Anfechtungsordnung ll. dil, str. 202 a 203), 2. aby
dlužník předsevzal jednání s úmyslem, věřitele poškoditi. Dlužníkovo
jednání musilo býti takového rázu, že věřitele poškodilo. Pouhé poskytnutí vS·hody jednomu věřiteli na úkor druhého věřitele z pravidla nestačí. Dlužník není povinen při placení dluhu bráti zřetel na jiné věřitele.
S hlediska toho dlužno řešiti i otázku, zda jest odporovatelno i zaplacení skutečného splatného dluhu jednomu věřiteli, když se tím poruší
zásada rovnoměrného uspokojení věřitelů. Dle §u 30. konk. ř.lze vúpadku odporovati za podminek tam vytčených i zaplacení pravého a
dospělého dluhu, pokud následkem toho ostatni věřitelé nedojdou uspokojení rovnoměrného. Mimo úpadek neplatí však bez dalšího toto pravidlo, neboť ustanovení §u 30 konk. řádu nebylo převzato do řádu odpůrčího, mim oú pad e k neplatí zásada s t e j n o měr n é h o u s p o k oje n í věř i tel ů. Jestiť zaplacení dluhu povinností
dlužnikovou, jejíž splnění nelze označiti za jednání obmyslné, i když
tím zájmy jinych byly poškozeny (Dernburg. Plandrecht 1., str. 197 a
Pamětní spis k řádu úpadkovému a odplirčímu str. 176, posl. odst.).
Ani věř i te I i, jen ž při jal zaplacení své pravé a splatné pohledávky, nelze vyčítati, že jednal lstně a obmyslně, i když věděl, že jiní
věřitelé následkem toho nebúdou zúplna uspokoj"eni. Z tohoto pravidla

316

dlužno připustiti výjimku pouze tehdy, když dlužnik ve srozuměni s uspokojeným věřitelem u 111 ě 1 e při vod i 1 d ř í věj š í spl a t I: o s t
svého dluhu by tím tomuto věřiteli poskytl výhodu, nebo, kdyz z a
tým ž ú č e' 1 e m se zaplacením splatných dluhů jiným věřitelům o t á1 e I, a zaplacení to odkládal pod různými záminkami, nebo zdržoval vyřízení sporu až do doby, kdy ur~i,tý poravý dluh se stal spl,a,t.ným ~ pak
tento dluh na úkor ostatních ventelu zapraVil a tento ventel, Jsa SI
úplně vědom těchto pletich, k jeho prospěchu provedených, plnění při
jal (Dr. Steinbach, Kommentar zum Anlechtungsgesetz, str. 32 a 33).
jest věcí věřitele, jenž ono~u .ie~náni od~oruje, by podal ,dUkaz. nejen
o škodě která mu zaplace111m Jme pohledavky vzesla, nybrz I o u111yslu
dlužník~ škodu tu přivoditi. jeho stihá v tom směru břímě průvodní.
Odvolaci soud mylně vidí zkrácení věřitelů v pouhém poskytnutí výhody jednomu z nich. Prvý .sou,d zjisti1, .. ~e dlužnice Růžena j-ov~ sk~
tečně dluhovala svému bratru, zalobc!, liZ 3. ledna 1920 5.000 Kc a ze
dluh ten vzrostl začátkem roku 1922 na 6.000 Kč, že dne 10. března 1922
postoupila žalobci k částečné úhradě svého dluhu P?h~ed~vku4.~4~,Kč
30 h, která jí příslušela protí Františku B-ov1.,B~~o ve Cl er~1U, jenz uClnnosti tohoto postupu odporuje, by prokazal, ze
byl posko.zen, na
že jiného úhradního londu následkem zaplacem teto pohled~vky nema,
a by dále dokázal, že pohledávka žalobce Antonína Z-a v case toh?to
sporu nebyla splatnou, nebo, že sice v čas ten již byla splatnou,. že vsa~
dlužnice splatnost buď uměle přivodila, nebo zapravení splatnych dam
uměle zdržovala tak dlouho, až pohledávka žalobcova dospěla, a že pak
ihned ji zaplatila v úmyslu, věřitele zkr~titi. j)ůkazu tako~ého však erár
ani nenabídl ba ani takového skutkoveho prednesu neuclml. Neprokazal tudíž žalovaný erár, jak bylo jeho povinností, že jednání dlužnice
(postup pohledávky za účelem zaplacení pravého dluhu), bylo odporovatelným a že bylo provedeno dlužnicí na jeho škodu v úmyslu Jej poškoditi. Neposoudil proto odvolací soud po pr~vní stránc~ ~ě~ sp'r,ávn~,
uznav, že jednáním dlužnice j-ové zkráce?l JSou ostatlll JeJ1, ventele,
mezi nimi i erár, a že je tedy odporovatelnym. Bylo proto zmeno~ rozhodnutí soudu odvolacího obnoviti rozsudek prvního soudu, alllZ bylo
potřebí zabývati se dalšími vývody dov,olání, s,hl~diska čís. 4 ~ ~ §~ 503
c. ř. s. uplatňovanými. Pří tom bylo vs~k pO,t;eb:.opravlh z~elll. vyroku
rozsudečného v tom směru, že žalobCI nepnslusl vlastlllcky narok na
uložené peníze, neboť bez odevzdání (§ 425-428 obč. z~k.). vlastnictví
jejich nabýti nemohl, leda že by se. myslil? n,a ~lastDlct~.1 P?uz~ ve
smyslu jmění, majetku (§ 353 obč. zak), ?ybrz, ze mu pnslusl narok
na vydání uložených peněz (§ 1425 obc. zak.).

pn;

čís.

P:'

dlosti rozsahu, s kterým strany, zřizujíce služebl1ost, nepočítaly nebo
počitati nemohly, nebo že služebnost výslovně nebo výpočtem p<)zemků
byla omezena jen na tehdejší pozemky.
(Rozh. ze dne 4. března 1924, Rv 1 1795/23.)
Roku 1895 zřízena byla pro stavení čp. 16 a pozemky k němu náležející služebnost. Jelikož oprávnění použivali cesty i ve prospěch pozemku čk. 333/6, piikoupeného teprve. roku 19'22, domáhali se na nich
vlastníci služebného pozemku uznáni, že neprávem rozšiřují služebnost
cesty ve prospěch pozemku čk. 333/6 a že jsou povinni dalšího jezdění
se zdržeti. O b a niž š í s o u d y uznaly dle žal~by, Ne j v y Š š í
s o·u d žalobu zamítl.
D ů vod y:

:
I
I

3568.

Není rozšič()I\lánim služebnosti cesty, zřízené ve prospěch usedlosti
apozemkú, k ní patříc/ch, bylO-ii jí používáno i pro pozemky, napotom
přikoupené, leda, že přikoupenim pozemků nabylo hospodarení z ,use-

I

I

Dovolání, jímž uplatňují se dovolací důvody §u 503 čís. 3 a 4 c. ř. s.,
jest odůvodněno, neboť nelze souhlasiti s názorem nižších stolic, že
v tomto případě jde o bezprávné rozšiřování pro půjčené služebnosti.
jak jest nespo1'1lo, byla dle smlouvy ze dne 19. listopadu 1895 vlastníkům chalupy čp. 16 v N. a všem nástupcům v jejím držení zřízena služebnost jízdy, chůze a vodění dobytka cestou čkal. 573 k chalupě čp.
17 patřící ze stavení čp. 16 v N. a vůbec z pozemků k chalupě čp. 16
v N. patřících na cestu čkal. 1295 v L. a zpěl. Žalobkyně míní, že služebnost tato jest nyní bezprávně rozšiřována, ježto žalovaní jezdí touto
cestou i na pole čkal. 333/6 v L., které teprve v r. 1922 přikoupili, neboť prý služebnost propůjčena byla jen pro pozemky čkal.53 stav. parc.
570 a 571, ktere v době jejího zřízení, jak nesporno, k chalupě patřily.
Leč výklad tento nelze uznati správným, ze slov »a z pozemků k chaluoě této patřících« nelze nikterak dovozovati, že služebnost měla býti
olÍmezena právě jen na ony pozemky, které tehdy k chalupě patřily. Nebylo-li takové obmezení do smlouvy pojato. výslovně na př. výrazem
»tou dobou patřících« anebo vyjmenováním pozemků dle čísel katastrálních, nelze, jak to žalobkyně čihí, z domněle použitého přítomného
času tohoto příčestí usu.zovati, že tím míněny byly jen pozemky tehdejší,
neboť tohoto slavného tvaru užívá. se v mluvě i písmě i o věcech, které
v budoucnosti přibudou k určitému hospodářskému celku, to tím spíše,
jedná-li se o smlouvu, jež se činí pro »v.šecky budoucí časy«. í! tomto
případě však výklad ten jest nesprávným již z pouhé úvahy, že pozemky, tehdy již k chalupě patřivší - jak žalovaní případně uvádějí _
dle své polohy tohoto cestného spojení vůbec nepotřebují, takže by
zmínka o pozemcích čkal. 571 a 570 vedle stav. parc. čkal. 53 neměla
vůbec pražádného smyslu a účelu. Dle rozumného a bezelstneho výkladu
smlouvy nelze, než za to míti, že statkem panujícím, statkem, k jehož
prospěšnému užíváni byla služebnost zřízena, jest právě chalupa čp. 16,
a to jako hospodářský střed, z něhož jsou vzdělávány a obhospodařo
vány k ní patřící pozemky. Tento výklad dochází potvrzení ve zjištěních
soudu první stolice, dle nichž jest celou řadou svědků jednomyslně pro-
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kázáno, že žalovaní (jich předchůdci) jezdili po sporné cestě nerušeně
bez dovolení se vším, co potřebovali, zejména roku 1884 že vozilo se
vše, co bylo potřebí ku stavbě chalupy čp. 16, jako kámen, dříví, že se
po této cestě vozila všechna úroda z pozemků od žalovaných nebo jejich předchůdců najatých a ležících na opačné straně (za silnicí čkat.
1295) a že jinudy se k chalupě té nejezdilo, pokud pamět těchto svědků
sahá. Byla-Ii služebnost v tomto rozsahu vykonávána již před jejím
smluvním zřízením a knihovním vtělením a byla-Ii v tomto rozsahu vykonávána i potom, příčilo by se pravidlům logického uvažování usuzovati z pouhého slovního obratu na to, že při zřízení služebnosti bylo pomýšleno, obmeziti ji proti dosavadnímu výkonu na ony dva pozemky,
které tehdy k chalupě patřily, služebnosti té však vůbec nepotřebovaly.
Právo lpí na chalupě jako středu, z něhož se provozuje domácí a polní
hospodářství, k ní patřící, a nositelem práva nejsou samy pro sebe jednotlivé pozemky, které k tomuto hospodářství patří. O nějakém rozšiřováni služebnosti nelze mluviti, není novým zatěžováním služebního
statku, po němž se jezdilo a jezdí na nějaké pozemky, jezdí-Ii žalovaní
nyní po něm i na pozemek vlastní, jejž si přikoupili. O rozšíření služebnosti bylo by lze jen tehdy mluviti, kdyby rozsah hospodářství chalupy
čp. 16. příkupem pozemků nabyl rozsahu, s kterým strany při zřízení
služebnosti zřejmě nepočítaly nebo počítati nemohly (§ 484 obč. zák.),
toho však v projednávaném případě není.
čís•. 3569.

Smlou.va podsudn!, dle níž podsudník má platiti za hl vyčepovaného
piva o něco méně než cenu prodejní, ostatek si však ponechati jako odměnu, jest smlouvou námezdní, nikoliv pachtovní.
(Rozh. ze dne 4.

března

1924, Rv I 245/24.)

žalobě majitele pivovaru na výčepníka o vyklizení hostinských a
obytnýCh místností bylo vyhověno s o u d Y vše c h tří s tol i c,
Ne j v y Š š í m s o ude m z těchto

dtlvodů:

Bez úspěchu musí zůstati dovolatelův pokus, vyvrátiti srovnalý
právní názor obou nižších soudů, že smluvní poměr stran nebyl poměrem
nájemním (pachtovním). Pojmenováním smlouvy jako smlouvy výčep
nické neb podsudnické není pro vysvětlení její právní povahy ještě nic
získáno, rozhodujícím jest jen obsah smlouvy. Při tom nelze přihlížeti
ku tvrzenému slibu žalobcovu, že žalovanému postavi v roce 1922 za
účelem provozování živnosti řeznické a uzenářské krám, ledníci, jatky
a dílnu, neboť dle vlastního přednesu žalovaného nedošlo k těmto slíbeným adaptacím, ani DQ nynější tvrzení žalovaného, že v místnostech,
které má vykliditi, již provozuje živnost řeznickou a uzenářskou, neboť
bylo předneseno teprve v řízení dovolacím a jest tedy nedovolenou no-

votou .. Podle ~mlouvy ze dne 21. listopadu 1919, jíž jako podkladu
smluvmho pomeru stran nebylo žalovaným odporováno, jest žalovaný
výčepníkem v žalobcově hostinci a měl platiti žalobci za každý hektolitr vyčepovaného piva dříve o osm Kč, v poslední době o 20 Kč méně,
než zač pivo sám čepoval, tento rozdíl v ceně piva náležel žalovanému
jako o d měn a. Z tohoto podstatného obsahu smlouvy plyne, že nikoliv
žalovaný platil žalobci úplatou za přenechání provozu jeho hostinské
živnosti vyšší ceny piva než jiní hostinští, nýbrž že žalobce ponechal mu
část výdělku na vyčepovaném pivu jako mzdu za jeho práci. žalovaný
byl výčepníkem žalobcovým za mzdu, určenou podle množství vyčepo
vaného piva. Že nebyl v poměru ,pachtovním, nýbrž námezdním, tomu
nasvědčuje také okolnost, že byl neb asp0l1 měl býti pojištěn u nemocenské pokladny, dále že dle vlastních jeho udání nebyl ani jako pachtýř ani jako náměstek dle §u 19 živn. ř. politickému úřadu ohlášen, a
že také výdělková daň ze živnosti hostinské nebyla předepsána žalovanému, nýbrž žalobci. Nebyl-li žalovaný pachtýřem hostinské živnosti,
nýbrž jen výčepníkem za určitou mzdu a jiné naturální výhody, nemůže
se dovolávati předpisů o nutnosti soudního svolení k výpovědi, jež před
pokládají smlouvou nájemní neb smlouvou pachtovní o provozová'ní
živn9sti. Zbytečno by bylo proto uvažovati, zda námitka nedostatku
soudního přivolení k výpovědi jest námitkou procesní či námitkou
hmotného práva, pokud rozhodnutí o námitce nepřípustnosti pořadu
práva dotýkalo se rozhodnuti i ve věci samé, jakož i zda mohlo rozhodnutí odvolacího soudu, že se námitce nepřípUstnosti pořadu práva nevyhovuje, vzhledem na předpisy §u 528 c. ř. s. a § 42 třetí odstavec
j. n. býti vůbec ještě napadeno.
čís.

3570.

Směnečný nárok proti avalistovi příjemce nenipodminěn protestací
směnky a zaniká teprve uplynutím tří let ode dne splatnosti směnky.

(Rozh. ze dne 4. března 1924, Rv I 277/24.)
Směnečný platební příkaz byl ponechán obě man I z s I m i
s o u d Y v platnosti, o d v b I a c í m s o ude m mimo jiné z těchto d ů
v.o ~ ú:. Ježto bylo správně zjištěno, že žalovaný podepsal směnku jako
avahsta akceptanta, právem první soud odmítl námitku promlčení smě
nečního práva proti žalovanému pro neprotestování a uplynutí třímě
síční lhůty čl. 78 čis. I sm. ř., neboť směnečný nárok proti avalistu akceptanta zaniká promlčením tak, jako proti ákceptantovi samému, tepr.v,: po třech letech, počítaje ode dne splatnosti směnky, a není podmll1en protestováním směnky proti němu (čl. 77 sm. ř.).
N e j v y Š š í s o tl d nevyhověl dovolání, poukázav k důvodům odvolacího soudu.
čís.

3571.
Pozemková reforma (zákon ze dne 13. července 1922, čís. 220 sb.

z. a n.).
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Předpis čtvrtého odstavce §u 43 a) zákona vztahuje se pouze na
hnojiva strojená.
Pokud jest hnojivem animálnúu půda obohacena.

(Rozh. ze dne 4.

března

1924, RII 53/24.)

Pachtýři zabraného dvora domáhali se na Státním pozemkovém
úřadu náhrady za hnojiva a ostatni investice. Státní pozemkový úřad
přiřkl jim za hnojiva 54.455 Kč 47 h, nároku na náhradu nákladu na
ostatní investice neuznal. Zem s k Ý s o u d stížnosti nevyhověl.

V r c h n í zem s k Ý s o u d stížnosti vyhověl a 1. změnil napadené
usnesení v tom smyslu, že náhrada ad B) za nevyužitá hnojiva, Státním pozemkovým úřadem přiřknutá ve výši 54.455 Kč 47 h, jest splatná
hotově do 3 měsíců ode dne, kdy rozhodnutí Státního pozemkového
úřadu nabude moci· práva, 2. pokud se týkalo napadené usnesení rozhodnutí o náhradě nároku za ostatní investice, zrušil je a vrátil věc
zemskému soudu, by jednání náležitě doplnil a znovu o tomto nároku
rozhodl. D ů vod y: Věc nemohla býti správně posouzena, pokud se
týká náhrady za ostatní investice, poněvadž řízení je vadné a neúplné.
Pokud se týká nároku za hnojiva, příčí se rozhodnutí zemského soudu
doslovu zákona. Zákon ze dne 13. července 1922 čís. 220 sb. z. a n.
ukládá ve (4) odstavci §u 43 a) Státnímu pozemkovému úřadu, aby
pachtýřovi přiznal podle výsledku šetření náhradu za hnojiva, jež jest
splatnou hotově do 3 měsíců ode dne, kdy rozhodnutí Státního pozemkového úřadu nabude moci práva. Tu jde o hnojiva, která pro před
časné zrušení poměru pachtovního převzetím zabraných nemovitostí
nemohla j.iž býti pachtýřem využita. Ad B) jsou účtována a od Státního
pozemkového úřadu přiznána jenom taková hnojiva, proto bylo uznati,
že náhrada ad B) přiznaná ve výši 54.455 Kč 47 h jest splatná hotově
do 3 měsíců ode dne, kdy rozhodnutí Státniho pozemkového úřadu nabude moci práva.
N e j v y Š š í s o u d změnil k dovolací stižnosti Státního pozemkového úřadu usnesení nižších stolic v ten rozum, že a) z náhrady, rozhodnutím Státního pozemkového úřadu v odstavci B za »hnojivé investice« přiznané v sumě 54.455 Kč 47 h, částka vypadající jako náhrada
za »dusičňandraselnatý« 3.025.Kč 47 h jest splatna do tří měsíců hotově ode dne, kdy rozhodnutí Státního pozemkového úřadu nabude moci
práva; b) v ostatním se stížnost pachtýřů do rozhodnutí Státního pozemkového úřadu zamítá.
Důvody:

Ad a). Vrchní zemský soud je na omylu, vztahuje předpis §u 43 (4)
zákona ze dne 13. července 1922, čís. 220 sb. z. a n. na všecka hnojiva,
ať strojená, ať animální, neboť cit. § rozeznává mezi obojími a jedná
v odst. (3) a (4) o strojených a v odst. (5) o animálních. Odstavec (4)
užívá próstě výrazu »hnojiva«, avšak, poněvadž je jen pokračováním
odst. (3) a bez něho vůbec nemá smyslu, jest zcela zřejmo, že i on míní

výlučnč

hnojiva strojená. Podle rozhodnutí Státního pozell1kového úřadu
však z náhrady za »hnojivé investice« v jeho odst. B přiznané připadá
na strojené hnojivo pouze 3.025 Kč 47 h a tedy jen ohledně nich plati
předpis odst. (4) §u43, že splatna jest 3 měsíce ode dne, kdy rozhodnutí Státního pozemkového úřadu nabude právní moci, nikoli i ohledně
zbytku, jenž se vztahuje na hnojivo animální za rok 1920/21 penízem
12.280 Kč a za rok 1921/22 penízem 37.500 Kč, jak stížnost pachtýřů
sama tvrdila, Ad b). Tu především vytknouti dlužno, že stížnost pachtýřů mimo splatnost sumy v odst. B rozhodnuti Státního pozemkového
úřadu za hnojiva přiznané čelila již pouze a jedině proti odst. C téhož
. rozhodnutí, v němž zamítnut nárok pachtýřů na náhradu, kterou požadovali ve smyslu §u 43 (5) cit. zák. z toho důvodu, že prý zvýšili podstatně přejímací cenu řádným hnojením, h n oje ním a nim á 1 ním,
na' kterýž nárok nejen vývody, nýbrž i návrhy stížností pachtýřů se
omezovaly, takže vrchní zemský soud, nedopatřením to přehlédnuv, neprávem v úvahu pojal i okolnost, pachtýři v žádosti jejich k Státnímu
pozemkovému úřadu za přiznání náhrad ovšem též tvrzenou, avšak za
důvod stížností potom již neuplatňovanou, že prý oni zařídili továrnu
na zpracování ovoce a i tím nepřímo výnosnost půdy zvýšili, a vzal si
to, že znalci o tom slyšeni nebyli, spolu za důvod svého zrušovacího
roz,hodnutí. Zbývá tedy v pravdě jen otázka, zda pachtýři zvýšili cenu
půdy řádným hnojením hnojivem animálním dle §u. 43 odst. (5) cit.
zák., kteréž zvýšení sváděli na to, že provozovali hospodářský lihovar,
a tu olázkuvrchl)Í zemský soud rovněž nesprávně posuzuje. Znalci udali,
že by se o obohacení půdy a tudíž zvýšení ceny její dalo jen tehdy mluviti, kdyby pachtýři byli v lihovaru zpracovávali pravidelně větší množství surovin, t. j. bramborů, přikoupených, jinde, než na půdě, o kterou
jde, nabytých, a veškeré takto získané výpalky zkrmili dobytkem, jehož
stav by byli zvýšili nad poměr, který půda sama o sobě připouští, a
větším množstvím mrvý takto získané byli přiváděli do půdy živiny cizí,
kdežto, zpracovával-li lihovar jen brambory n a n a jat é půd ě s am é vy P ě s t o van é, nelze mluviti o podstatném obohacení půdy a
zvýšení její bonity ani tehdy, když silnějšim pěstováním brambor byl
udržován silnější stav dobytka, protože intensivní pěstování brambor
vyčerpává zase silně půdu, ježto brambor náleží k plodinám půdu nejvíce vysilujícím, takže silnější hnojení drží pouze rovnováhu silnějšímu
vyčerpávání půdy. Proti této vědecké zásadě nebylo ani ve stížnosti
pachtýřů nejmenšího odporu, i šlo by jen o otázku, zda pachtýři vskutku
brambory do lihovaru přikupovali čili nic, kterou znalci rozřešili v ten
rozum, že dle všech známek musí souditi, že pachtýři cizí brambory n epři k u P o v á val i, roz. v takovém větším množství, aby to bylo rozhodné, i založili tento úsudek na matematický výpočet, jemuž za základ
položili kontingent lihové výroby v roce 1922 pachtýři sal1lýrriÍ '1dlný na
480 hl a výměru pachtované půdy, jakož i vzhledem k toulU, že lihOVar
byl lihovarem hospodářským, na zpracování vlastních surovin zařízeným,
důvodný předpoklad, že z půdy té byla bramborům věnována každoročně 14 plochy, co·ž odpovídá řečenému kontingentu 480 hl. Avšak ani
<
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tento předpoklad a výpočet na něm založený nevzala stížnost v odpor,
není tedy napaden ani úsudek znalců, že cizi brambory nebyly přiktl
povány, a v ů b e c pac h t Ý ř i n e t v rdí, ž e při k II P o val i,
nýbrž jen mají za to, že dvůr, když byl dán do pachtu bez lihovaru,
musel prý na bonitě pozemků hnojenim následkem lihovaru zvýšeným
získati, což však odporuje .vědecké zásadě znalci shora vyložené, kterou
pachtýři ani se nepokusili ve stížnosti vyvrátiti, žádajíce jen, aby na
místě samém zjištěno bylo, že půda se zlepšila od té doby, co stojí lihovar, a pohybují se tedy v chybném kruhu, nemohouce tvrditi předpoklad
znalci nutně pro takové zlepšení vyžadovaný, že totiž cizí brambory
přikupovali, ježto pouze za této podmínky mohlo lihovarství půdu obohatiti, an jinak nahrazovalo jen to, co vymrskalo. Bonita půdy mohla
se ovšem zlepšit po zřízení lihovaru, ale to by nebylo důkazem, že se
to stalo následkem toho (post hoc non propter hoc), mohloť se to státi
i následkem meliorací, na něž pod B rozhodnutí Státniho poiemkového
úřadu vzat zřetel, nebo z jiných příčin, na př. že před tim provozováno
bylo nedbalé neb loupežné hospodářství a pod., přes to, že i tehdáŽ
bylo řádně hnojeno. Kdyby tedy formální vady, jež pachtýři prvému
soudu v řízení znaleckém vytýkají, tu na krásně byly, nemají za tohoto
stavu věci, když posudek znalců vůbec nenapaden, ani ve svých premisách ani ve svém závěru, žádného významu, jsou v daném případě
nepodstatny a k nepodstatným formálnostem nesluší dle §u 2 čís. 10
nesp,. pat. přihlížeti. Chybný kruh, v němž se točí, dovozují-li, že když
Státní pozemkový úřad přiznal 30% zvýšení ceny, musí jim kvotu na
tom zvýšení dle §u 43 (5) cit. zák. přiznati, nemohou pachtýři samí
neviděti, když už je Státní pozemkový úřad ve svém vyjádření důrazně
upozornil, že přiznal zvýšení ceny z důvodů docela j i n Ý c h, než jako
následek hnojení, t. j. vzhledem k arondaci, zřízením melioračním a
stavu budov. Ale podotknouti jest, že tu neplatí § 3 (2) a § 4 vl. nař.
ze dne 21. ledna 1921, čís. 53.sb. z. a n. v starém znění, nýbrž ve znění
novely ze dne 21. září 1922 čís. 296 sb. z. a n., jež vstoupila v účinnost
vyhlášením, jež se stalo dne 16. října 1922, takže v čas rozhodování
o žádosti pachtýřů podané právě na to dne 18. října 1922 už platila,
a která stanoví, že zvýšení je přípustno jen do 5, pokud se týče 10%
a - pro náš případ - jen když jde o plodnost půdy mim o řád n ě
zvýšenou vydatným hnojením, kdežto staré znění mluvilo pouze o zvýšení. Poněvadž jde jen o mrvení hnojivem animálním (§ 43 odst. (5),
bylo zbytečné druhé dobrozdání znalců, zabývající se podmínkami zlePe
šení půdy umělými hnojivy a není na jevě, proč se s tím i vrchní zemský
soud vůbec a tolik podrobně zabývá, když stížnost k němu podaná
se toho ani nedotkla.

Návrhu Osvalda L-a, by byl zbaven povmnosti, platiti vyzlvovací
na svou zletilou manželskou dceru Alžbětu a nezletilou manželskou dceru Markétu, vyhověl por Ll Č e n s k Ý s o u d potud, že
osvobodil otce povinnosti platiti vyživovací příspěvek dceři Alžbětě
ode dne její zletilosti, ohledně' nezletilé dcery Markéty návrh zamítl.
Ku stížnosti otce zrušil rek u r sní s o u d napadené usnesení i s před
chozím řizením a odmítl návrh. D ů vod y: Rozhodovati o nároku
otce, by byl osvobozen od placení výživného svým dětem, patří na pořad
práva. Okresní soud měl tedy vysloviti, že není k projednání stěžova
telova návrhu a k rozhodnutí o něm povolán. Okresní soud však věc
projednal a o ní také rozhodl. P?St;,p :.;'nto trpí z!"atečností:, ku kte;.é
má i soud vyšší v každém obdobl pnhhzeh (§ 42 j. n.). Pouzlvaje pnležitosti podané stížnosti zrušil proto rekursní soud provedené jednání
i vydané rozhodnutí (§ 41 a 42 j. n.) a návrh stěžovatelův odmítl
(§ 478 c. ř. s.).
.
N e i v y š š í s o u d zrušil napadené usnesel1l a uložil rekurs ním u
soudu, by o stížnosti otce znovu rozhodl.
příspěvky

Důvody:

Nelze přisvědčiti všeobecně vyslovenému názoru soudu ,rek,:rsního,
že rozhodovati o nároku otce, by osvobozen byl od placem vyzlvneho
dětem, patří na pořad práva, neboť názor tento, P?kud jd~ .? nezletilé
děti, nemá v zákoně opory, ježto rozhodovatI o vyzlynem j.e]lch a t,;dy
i o pominutí tohoto výživného patří zcela nep?chybne ?O mlmo~po~neho
řízení. Z toho plyne, že ohledně ne.zl. Markety L-ove o P?m!?utI po~
vinnosti jejího otce, platiti jí dále výživné,. r?zhodo,vatI ~a:ezl. so~dc~
mimospornému, poněvadž rozhodnutí to zaV1SI jedll1e na resem pravl1l
otázky, zda tato nezlétilá jest již s to, sama se živiti; Pokud jde ,o dceru
Alžbětu' nyní již zletilou napadeno bylo rozhodnutI soudu prve stoh ce
jen pot~d, pokud v něm ~ys1oveno bylo zanikn?tí p~vinnost~ ,otce, platiti
jí výživné, od její zletilosti a nikoli již od podaní n~vrhu stezovat.;'l,:; na
vyslovení zániku této povinnosti; Poněvadž usnesem
?cerou AI.zbeto~
nebylo napadeno, nabylo, pokud .jde o dobu od do~aze~, zletIlo~h, mocI
práva. Ohledně doby dřívější jde však i tu o výzlvne nezlet~le dcery,
o němž zase jedině soudce mimosporný může rozhodov!,h. JevI se. prot~
napadené usnesení, odkazující rozhodnutí o otázce z,amku .povlllnos~l
otce ku placení výživného jeho nez!. dětem na porad prava, prohzákonným a bylo je zrušiti.,

50.

čís.
čís.

o

nároku otce, by osvobozen byl od placení výživného manželským
nezletilým dětem, jest jednati v řízení nesporném.
(Rozh. ze dne 4.

3573.

3572.

března

1924, R II 63/24.)

Nemanželský otec, složivší pro dítě odbytné, může se domáhati jeho
vrácení, pak-li dítě legitimoval.
Rozhodnutí soudu <> vrácení odbytného může se v mimosporném
řízení státi jen za souhlasu dítěte (opatrovníka mu zvláště zřízeného)
21'
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a, bylo-Ii odbytné složeno za nemanželského tehdy otce osobou třetí,
i za souhlasu této osoby.
(Rozh. ze dne 4. března 1924, R JI 70/24.)
Podle ~míru, uz.avřen.ého u okresního soudu dne 28. srpna 1922
a schvaleneho porucenskym soudem, uznal Josef Š., že jest otcem nezl.
Josefa K-a, dne 26. března 1922 z Hedvíky K-ové mimo manželství narozeného, a .~a.vázal se mim.o ji~é, že na splnění svých otcovských povmnosh slozl jednou pro vzdy jako odbytné za výživu, výchovu a zaopatře l1 i dít~te I O~OOO Kč do sirotčí pokladny. Peníze byly dne 3. ledna
1923 hantrskem S-em - otcem nemanželského otce - do sirotčí pokladny skutečně složeny. Když nemanželský otec oženil se s nemanželskou matkou a dítě dne 24. července 1923 sňatkem legitimoval žádal, aby mu složené odbytné bylo vydáno, s čímž jeho manželka a
matka dítěte i dřívější poručník souhlasili. Por uče n s k Ý s o u d
nevyhověl žádosti o vydání odbytného, rek u r sní s o u d usnesení
potvrdil. Oba nižší soudy vydání odepřely proto, že to nebylo ve smíru
vyhrazeno, že odbytné stalo se jměním dítěte, nad nímž bdí soud a že
stěžovatel, i když dítě legitimoval, nesplnil vůči němu ještě svých ~tcov
ských P?vinností a zej;,:éna ~edal sňatkem záruky, že skutečně jako
otec dltelI poskytne VyzIVU, vychovu a zaopatření.
Ne j v y Š š í s o u d zrušil rozhodnutí obou nižšich soudů a uložil
soudu prvé stolice, by, doplně řízení, znovu rozhodl.
D ů vod y:
Hozhodnutí nižších soudů odporují zákonu. Poměr stěžovatelův
k jeho .dítět~ se legitimací pod~~at~ě změníl. Kdežto před legitimací byl
ne~anzelsky otec povmen k vyzlve a zaopatření dítěte jen podle svého
majetku a závazek tento přecházel jako jiný dluh na jeho dědice (§ 166
a 172 obč. zák.), založen byl legitimací podle §u 161 obč. zák. rodinný
P?mer ~ezl otcem a dítětem jako dítětem manželským (§ 137 obč.
zak.). 7Im n~stala.povll1nos~ otce, b~dftě podle svého stavu a majetku
ve sve domacnostr vychovaval, Je zlVll a zaopatřil (§§ 139-141 a
k tomu § 673 obč.zák.), tím nabyl otec moci otcovské nad dítětem
s~ VŠe!ll! prá~r: a povinnostmi s ní spojenými (§§ 147-154 obč. zák.),
tUll preslo dlte. do ~odll1Y otcovy.a založen byl i příbuzenský poměr
o
se vsem~ praVnIll11 dusledky k rodlcum a ostatním příbuzným otcovým.
Z toho jest zřejmo, že odbytné, které otec složil pro své dříve nemanželské dítě, zaplatil podle smíru jen k tomu cíli, by pro všechnu budoucnost splnil svou povinnost zákonnou, jemu v §u 166 obč. zák. jako
nemanželskému otci uloženou, že legitimací dítěte odpadl právní důvod
tohoto plnění, že povinnosti nemanželského otce nahrazeny byly rozsáhlejšími povinnostmi manželského otce a naopak práva nemanželského dítěte nahrazena byla rozsáhlejšími právy manželského dítěte
a že otec v důsledku toho podle §u 1435 obč. zák. může, není-li jinakých
závad, žádati odbytné zpět. Předpis §u 1435 obč. zák. dán jest právě

pro takové případy, ve kterých v době, kdy bylo plněno, skutečný závazek tu byl, tento však později odpadl a tím přestal právní důvod
pro podržení toho, co bylo plněno. Sem náleží též případ, bylo-li něco
plněno vzhledem k nějakému trvalému poměru a tento poměr nebyl
trvalým, nýbrž přestal. Slova zákona »byly elány« a »ten, kdo dal« nevztahují se jen na darování v užším slova smyslu, nýbrž na jakékoliv
plnění, které stalo se k cíli splně~í určM povinnosti, nebo k cí!i d?sažení určitého možného a dovoleneho vysledku, pomll1ul-1I po te duvod
způsobené tím změny majetkové. Pro podrže~í ~~bytr1~ho je~ jako zá~
ruky, že manželský otec v budoucnostI splm VUCI cht:tr. sve otco~ske
povinnosti, není v zákoně podkladu. Z toho, co bylo receno, vyply~a,
že důvody, které nižší soudy proti vrácení odbytného uv~dly, pred
zákonem neobstojí, takže mimořádný dovolací rekurs otce jest podle
§ll 16., nesp. pat. ze dne 9. srpna 1854 čís. 208 ř. zák. opodstatněn.
Přes to však nelze ještě ve věci rozhodnouti. Odbytné, do SIrotčí pokladny pro dítě složené, stalo se jeho jměním a můž~ v c~s~ě nesporné
jen s jeho souhlasem otci býti vráceno. Podle SpISU vYJadnla se sI:e
matka dítěte i dřívější jeho poručník dne 10. ledna 1924 u soudu, ze
proti vrácení odbytného námitek nemají. Ačkoliv dřívější poručník teprve po tomto prohlášení formál~ě svého ,ú.řadu .?yl sproštěn, nebyl
tehdy již zákonným zastupcem dltete, ne?ot J~ho. u!ad faktrcky skoncIl
legitimací dne 24. července 1923, kterouz dlte. preslo. pod moc .~tC?V
skou. Bude tedy nutno zříditi dítěti podle §ll 271 obc. zak. zvlastnrho
opatrovníka, který by se o otcově žádosti vyjádřil, abr: b~lo zjlště~o,
zda v tomto směru proti vydání v cestě nesporne ne111 zavady. Dale
jest ze spisů vidno, že odbytné složil F ran tiš e ~ Š'. za svého ~yna
J o s e fa. Bude tedy také n\ltno vyslechnoutr slozltele, zdalI anI on
proti vydání složeného peníze stěžovateli ničeho nenamítá.
čís.

3574.

Sudiště dle §u 88 odstávec druhý j. n. vztahuje se i na vedlejší a
obchodu.

podružnečásti

(Rozh. ze dne 4.

března

1924, R II 71/24.)

Podle obsahu žaloby prodala a dodala žalující firma žalované firmě
roku 1920 vinný ocet v sudech, o kterých bylo ujednáno, že zůstávají
vlastnictvím žaiující firmy, že. žalovaná firma má je vyplaceně vrátiti,
a že, nevrátí-li jich do čtyř měsíců po <fakturování zboží, může žalující
firma podle své volby žádati zaplacení nákupní ceny sudů téhož druhu.
Žalující firma domáhala se na žalované firmě zaplacení interese za dva
sudy čís. 5022 a 5026 v úhrnné ceně 2960 Kč, ježto jí tyto vráce~y nebyly a opírala příslušnost dovolaného soudu o fakturu ze dne 29. cervna
1920, která byla opatřena doložkou splatnosti a žalovatelnosti v ~rI1ě
a byla žalovanou firmou bez námitky přijata. S O udp r v é s t o II c e
(okresní soud v Brně) vyhověl námitce místní nepříslušnosti z toho
důvodu, že smlouva ohledně sudů byla smlouvou o půjčku, že faktura
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v tomio smě;u byla jen konsignačn,í fakturou a neobsahovala ceny sudů,
Rek u r s n I ,s o ~ d n~m!tku mlstm nepříslušnosti zavrhl, protože
smlouva, o vracen,I sudu byla podstatnou součástí smlouvy dodávací
a plot?Ze dotyč~a faktura nenI takturou konsignační, nýbrž fakturou
o dodavce, ktera zevrubně udává vzájemné smluvní plnění žalované
b=~
.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu,

o ů vod y:
. Rozhodnutí rekursního soudu jest v podstatě správné. šlo o dodávku
vlnne~lo,octa v sudech jako obalu, které žalující fírma žalované firmě
]e~ pu]cIla;Faktura ze. dne 2.9. června 1920 jest kupeckým účtem o dodavce zboz!. a obsahuJe ,s pres.~o,stí: pro bezpečnost obchodního styku
nutnou, vza]emne pinem kUPU]ICI fIrmy·a to jak co do ceny zboží a
splatnosh, tak I co do vrácení půjčených sudů, Ačkoliv tu šlo jednak
o smlouvu kupní ohledně zboží, jednak o. půjčku ohledně sudů dlužno
při, výkladu pojm.~ »?bchod« ve smyslu §u 88 odstavec druhý /
při
hhzet; ~ llOspodarskemu stanovIsku, Podle toho byl stranám kup octa
a plne,lll z tohot~,kup~ ~ěcí hlavní a půj~ka sudů a jich vrácení jen věcí
podruznou, umOZnUjICI zalobkym dodam prodané tekutiny. Nebylo zaJIsté ,vůl!. stran, aby, s;,di~tě fa~tury podle §u 88 odstavce druhý j. n.
p;ave pn ro~hodovam pnpadneho sporu o vedlejší a podřízené souc~~h ]ednotneho obchodu bylo vyloučeno a jen pro hlavní plnění bylo
pnpusHlO (viz také rozhodnutí nejvyššího soudu ze dne 30. ledna 1919
Rl 12/19, uveřejněné pod čís. 31 sbírky Vážný). Totéž dá se i ze zá~
kon~ vyvod~ti. P~dle ~u 88 o,dstavec druhý j. n. mohou v místě pla!ebnUll podany byh vsechny zaloby z dotyčného obchodu, tedy nejen
z~l?ba ,o zaplacení ceny kupní, ale i o interese za sudy, které nemohou
byh vraceny. Ale I kdyby se za to pokládalo, že co do předmětu žaloby
platí tu ?dstavec ~rvý §u 8~ j. n." mohl~ ~aloba u soudu místa placení
byh 'p~dana, protoze domaha se odskodnem za nesplnění (nikoliv řádné)
spInem smlouvy,

n.

Čís.

3575.

Ustanovení §u 56 odstavec třetí, knih. zák. platí obdobou i v řlzení
vyrovnávacím. Zápis zástavního práva v poznamenaném poi'adí může
býti povolen jen na základě lis"tiny, mající náležitosti §u 56 odstavec
třetí, knih. zák.
(Rozh. ze dne 4. března 1924, R 1\ 75/24.)
Na základě úvěrní listiny ze dne 27. listopadu 1923 domáhala se
banka v!<,ladu zástavního prá,va v.P?řadí poznámky ze dne 8, října 1923
na dome Josefa O"a, o ]ehoz ]mem bylo dne 12. listopadu 1923 zahá-

jeno řízení vyrovnávacÍ, S o u cl p r v é s i ol ie e vklad povolil, r ek II r sní s o II d zamítl knihovní žádost.
Ne j v y Š š í s o II cl nevyhověl dovolacímu rekursu.
Ouvody:
V pořadí, poznamenaném podle §u 53 knih. zák., muže v případě
třetiho odstavce §u 56 knih, zák, když totiž knihovní vlastník nemovitosti octl se v úpadku před podáním žádosti za zápis práva zástavního
za dluh, pro který jest v pozemkové knize pořadí poznamenáno, povolen býti zápis tento jen podle listiny, mající náležitosti tam vytčené,
tedy zvláště jen tenkráte, když tato listina byla vydána již přede dnem
vyhlášení úpadku. Pro opačné mínění nelze použiti ustanovení §u 13
konk. ř., poněvadž poslední věta třetího odstavce §u 56 knih. ř. poukazuje na předpisy úpadkového řádu a podle prvého odstavce §u 3 konk ř.
právni jednání, úpadcem po zahájení úpadku předsevzatá, která týkají
se úpadkové podstaty, jsou proti úpadkovým věřitelům neúčinná. Co
platí podle třetího odstavce §u 56 knih, zák pro případ vyhlášení
úpadku, platí podle §u 7 obč. zák. obdobou též v případě zahájení· vyrovnávacího řízení o jmění Josefa O-a a to vzhledem na ustanovení druh<':ho a třetího odstavce §u 8 vyc, řádu, podle kterých dlužník po zahájení vyrovnávacího řízení potřebuje souhlasu vyrovnávacího správce
ke všem jednáním, nenáležejícím' k obyčejnému obchodování, a právní
jednání, předsevzatá dlužníkem proti tomuto zákonnému ustanovení
bez souhlasu vyrovnávacího správce, jsou proti věřitelům neúčinna,
jestliže třetí osoba věděla uebo věděti musila, že tato právní jednání
vybočují z mezí obyčejného obchodování a že vyrovnávací správce nedal
k nim svého souhlasu. O jmění Josefa D"a bylo vyrovnávací řízení zahájeno již 12. listopadu 1923, ale úvěrní listina, podle které banka
žádá za vklad práva zástavního na nemovitosti Josefa O-a, vydána
byla teprve 27. listopadu 1923, tedy po zahájení vyrovnávacího řízenÍ,
Banka musila podle obsahu úvěrní listiny ze dne 27. listopadu 1923
věděti, že právní jednání dlužníka, kterého se tato listina týká, vybočuje z mezí obyčejného obchodování; musila též věděti, že vyrovnávací
správce nedal k tOmuto právnímu jednání souhlasu, neboť podala
U soudu žádost za vklad práva zástavního, nevykázavši soudu souhlasu,
potřebného podle §u 8 vyr. řádu. Navržený vklad· práva zástavního na
nemovitosti Josefa O-a nemůže tedy býti povoleri"a nelze pro opačné
mínění použiti §u 13 vyr. řádu, znějícího podobně jako § 13 konk ř,
čís.

3576.

Pro nárok na zřízení věna dle §u 1220 obč. zák. jsou směrodatny
majetkové poměry toho, od něhož se věno žádá, v době, kdy byl nárok
vznesen. V řízení nesporném nelze řešiti otázku, zda k plněni povinný
zbavil se odporovatelným způsobem svého majetku. Opírán-li nárok na
zřízení věna o slib zavázaného, lze se věna domáhatí pouze v řízen!
sporném.

328

Nároku na zřízení věna proti dědicům zavázaného nelze se domáhati
v mímospomém řízení.
(Rozh. ze dne 4.

března

1924, R II 84/24.)

Žádost provdané dcery, jíž domáhala se na otci a na bratru, jakožto
universálnímu dědici matky, v nesporném řízení zřízení věna, byla zamítnuta s o u d Y vše c.h tř í s tol i c, N e j v y Š š ím s o ude m
z těchto
důvodů:

Pro nárok na zřizení věna dle §u 1220 obč. zák. jsou směrodatny
majetkové poměry onoho z rodičů nebo prarodičů, od něhož se věno
žádá, v době, kdy tento nárok byl vznesen. Tím jest v tomto případě
otec stěžovatelky; ježto však bylo zjištěno, že tento majetku již nemá
a v době podání žádosti již neměl, pozbývá nárok již z tohoto důvodu
svého oprávnění, aniž lze v řízení nesporném, v němž se o přiznání věna
žádá, k tomu přihlížeti, zda se otec majetku svého zbavil v úmyslu, zakládajícím odpíratelnost tohoto zcizení. Jde-li stěžovatelce o splnění
u r č i ( é h o daného jí slibu na vyplacení nebo doplacení věna, náležel
by nárok jedině na pořad práva. Stěžovatelka žádá o vyměření věna
i proti svému bratru jako universálnímu dědici zesnulé matky. Nárok
takový, pokud po odevzdání pozůstalosti směřuje proti děd i c i, nelze
v řízení nesporném vůbec uplatňovati, neboť povinnost ke zřízení věna,
v §u 1220 obč. zák. stanovená, uložena jest rodičům a prarodičům v dů
sledku jejich rodinněprávního závazku k výživě, výchově a zaopatřeni
dětí (§§ 141 a 143 obč. zák.), který nepřechází na dědice, jak tomu
jest při nemanželských dětech dle §u 171 obč. zák., při nichž .ie právní
stav v tom vzhledě jiný, že nemanželským dětem proti otci dědické
právo nepřísluší.
čís.

3577.

Dvorského dekretu ze dne 4. května 1841, čís. 531 sb. z. s., nelze
užiti na manželství rozloučená.
§u 19 rozl. zák. nelze použiti, jde-Ii o manželství rozloučené po
vydání rozlukového zákona bez předchozího rozvodu.
(Rozh. že dne 4.

března

1924, Rv II 755/23.)

Manželství stran bylo rozloučeno z viny obou manželů. Žaloba man"
želky na manžela o placení výživného byla zamítnuta s o u d Y vše c h
tří s t o I i c, N e j v y Š š í m s o ude m z těchto
důvodů:

Nejvyšší soud nevidí možnosti, by odchýlil se od názoru nižších
stolic, že dovolatelce nelze přiznati výživné ani na základě dvorního
dekretu ze dne 4. května 1841, čís. 531 sb. z. s., jehož obdobného po-

užití se pro svůj připad dovolává. Správně uvádějí a dovozují oba niž~í
soudy ve svých rozsudcích, že tento dvorní dekret platí jen pro případy
rozvodu oboustranně zaviněného a jest my1no se domnívati, že se novou
úpravou práva manželského stalo jeho obdobné použití přípustným i na
případy rozluky manželské ze zavinění obou stran. Obdoba tato ne~á
se odůvodniti z §u 7 obč. zák., neboť v tom, jaké právní důsledky vzchazejí při oboustranně zaviněné rozluce manželství pro její nárok na výživné, obsahuje zákon výslovný a jasný předpis; kromě toho .lest obdoba
z toho důvodu nepřipustna, ježto cit. dvorní dekret obsahuje zcela vyjimečný předpis zákona, neboť se jím stanoví vlastně jen úchylka od
práva, jinak obecně ~latného, a .to jen ,na r,řipady, které dle sV,é P?va~y
a zvláštních okolnostI tohoto vy]1mečneho resem s hledIska pravlll slusnosÍi zasluhují. Zdůrazňujeť cit. dvorní dek;et.v úvodu SVé~, vý~l?vn~ě
obecný předpis, že manželce z oboustranne vmy rozvedene nepnsl~s:
zpravidla nárok na slušnou výživu, ponechává vš~ak sou~u: by noa je]!
žádost od případu k případu s ohledem na pon;e;ya ~zr;jm;~duvody
právní slušnosti. výjimečně manžela k pos!,ytovam sl~.sne ~vy,zlvy pro
manželku přidržel. Obdobně vadí krome teto zcela vy]1mecne povahy
této zákonné normy i podstatně různý právní stav, neboť rozvodem
manželství ruší se jen manželské společenství, kdežto manželství sa!no
trvá se svými občansko-právnínli účinky,~poku.d vmou ~a roz~odu :meny,
nedoznaly, nadále, kdežto rozlukou manzel~stvI rozvazuje ~~e I manzels!~1
samo a zanikají i jeho občanskoprávní ~~~nky zcela. Pn ~ozv?du pr~~
sluší nevinné straně nadále nárok na vyzlvu (§ 1264 obc. zak.), pn
rozluce však jen plné odškodnění (§ 1266 obč. zák.)~; přiz.náv~~li c~t.
dvor. dekret i v případě spoluzavinění rozvedené manzeke ve vY.l.'mec~
ných případech nárok na výživu, ulehčuje, jen~zhlede,m :'~. vzajemn~
poměr zavinění a ostatní ohledu zasluhu]lC! pomcry pravm .ujmu, kt~ra
by i spoluprovinilou manželku dle ob'ecného právmh~. pravIdla postIh~
nouti musila, tím, že jí nadále .zachovává nárok na vyzlvU, z §u 91 obc.
zák. pro ni plynoucí. Toho ovšem ~emůž,e b~ti při ;ozlu.ce, jíž ~rom~
ostatních účinků manželství tento narok uplne zamka a jen v pnpade
bezvinnosti z důvodu odškodnění uplatněn býti může. Není rovněž pří
padno dovolávati se §u 19 zák. rozl., neboť předpis tento jest jen ja~
kýmsi přechodným ustanovením pro ony případy, kdy lze, se. dle nove
zákonné úpravy na základě předchozího rozvodu domahatr rozluky
manželství (§§ 15 a násl. rozl. zák.). Z této přičiny zachovává § 19
rozl. zák. ujednání stran a soudní rozhodnutí z této předchozí doby
v platnosti a dovoluje z důležitých příčin žádati nové spořádání majet"
kových poměrů pořadem práva. V tomto případě byla rozluka z viny
obou stran soudem vyslovena již za platnosti nového manželského práva
a to z původu, totiž bez předchozího rozvodu, a dovolat elka nemá pro
sebe ani v ujednání ani v zákoně právního důvodu, na základě něhož
by se mohla domáhati úpravy majetkoprávních poměrů ve svého ně
kdejšího manželství, jež důsledkem její spoluviny bez jakéhokoli nároku
na odškodnění bylo právně rozloučeno. Hlediska právní slušnosti, jež
dovolatelka pro své stanovisko uplatňuje, mohla tedy míti jen význam
pro zákonodárce, dle platného práva však nemohou na zfetel brána býti.
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čís.

i
vaný byl tedy v právu, odmítnuv přijati dodávku likérů, které mu žalující tirma v dílečném splnění oné objednávky zaslala.

3578.

Bylo-Ii objednáno zboží s podmínkou, že bude dodáno též jiné zboží,
jímž byl obchod zapovězen, jest celá smlouva neplatna.
(Rozh. ze dne 4.

března

čís.

Ke sporu dítěte s
původu, nemůže jako

1924, Rv II 799/23.)

mnělý

Žalovaná slovenská firma koupila od žalující moravské firmy 50 litrů'
likérů s podmínkou že bude současně dodáno i 100 litrů 96% líhu.
Když ialovaná odmítla přijati zaslané likéry, domáhala se žalující na
ní zaplacení kupní ceny za likéry. O b a niž š í s o u d y uznaly dle
žaloby, N e j vy Š š í s o u d žalobu zamítl.
D

ů

vod y:

Dovolací důvod §u 503 čís. 4 c. ř. s. provádí žalovaný v ten rozum,
že odvolacf soud věc nesprávně řešf, ježto nepřihlíží k právním dů
sledkům, jež se podávají z toho, že objednávka likérů, o jichž kupní
cenu jest žalováno, byla učíněna jen a výslovně s tou podmfnkou, že
bude současně dodáno i 100 litrů 96%. líhu, jak bylo ve sporu prokázáno. Oba nižší soudy projevují

ve svých rozhodnutích názor,

3579.

že úmluva,

pokud se týče výhrada o současném dodání líhu žalující firmu nezavazuje, ježto prý nebyla pojata do vlastní objednávky, nýbrž jenom zaznamenána. na rubu objednacího listu, a dovozují kromě toho, že podmínku tuto pokládati jest za nedoloženou, ježto vzhledem na úřední
zákaz prodeje líhu na Slovensku jest nedovolena. Názor tento nelze
uznati správným. Okolnost, zda jest objednávka líhu zapsána s ostatními objednanými věcmi v textu objednacího listu, či jen poznamenána
na jeho rubu, jest pro věc zcela lhostejna; důležito jest jedině, ~da byl
líh objednán v nerozlučné spojitosti s likéry na ten způsob, ze současné dodání líhu bylo stanoveno za podmínku (konečný účel) celé
objednávky (§ 901 obč. zák.). Byla-li o.bjedn.ávka přijata v tomto .smysl~
. agenty žalující firmy, jest pro žalovaneho zavazna Jen s touto vyslov.ne
vymíněnou podmínkou a žalující firma mohla objednávku jen za teto
podmínky přijati neb odmítnouti. V této příč~ně zjištění prvého soudu
neponechávají žádných pochybností o tom, ze hkery obJednany ~ylI
j~11 ve výslovně vyminěné spojitos!i s d?dávkou hhu, j~k ? tom svedcl
obsah objednacího lístku a ~ýpoveď. svedka aodchylny us.u~e~ odvolacího soudu odporuje spisum. Je-h pak smlouva o dodam hhu dle
úředních předpisů nedovolenou a bylo-li tot? dod~nI l!či~ěr:o .výsl?v:
nou podmínkou smlouvy, nebyl žal'ovan~ pov;nen pr1Jatt. dll~cne. pInem
pouze toho, . co bylo dovoleno, nebyl?-h mo,;no pro pravl11 neoovolenost splniti i to druhé, co jako podmlllka cele objed.navky ~ylo ~y~ra
ženo a agenty žalující firmy při převzetí obJednavky pnpo,vedeno.
V této příčině přichází v úvahu § 898 obě .. zák.,. ~tert stanovl, ;e uJe~
nání, učiněná pod podmínkami nedovolenyml, Jez pn posledmUl' ponzení pokÍádají se za nedoložené(§ 698 obě. zák.) JSou neplatna. Žalo-

manželem jeho matky o oduznání manželského
vedlejší intervenient žalovaného přistoupiti donemanželský otec.
(Rozh. ze dne 5.

března

1924, R I 112/24.)

Ve sporu nezl. Marie H-ové proti Janu H-ovi o oduznání manželského původu a zrušení legitimace napotomním sňatkem přistoupil
v prvé stolici k žalovanému jako vedlejŠí intervenient Václav Ž., proti
němuž byla již dříve podána žaloba o uznání nemanželského otcovství
k Marii H-ové, jež však byla tehdy zamítnuta proto, že Marie H-ová
v době podání oné žaloby byla dítětem manželským.P r o c e sní
s o u cl p r v é s t o I i ce usnesením, pojatým do rozsudku, jímž bylo
žalobě vyhověno, připustil vedlejší intervenci Václava ž-a. O d vol a·ci
s o u cl zamítl návrh Václava ž-a, by připuštěn byl za vedlejšího intervel1ienta žalované strany. D ů vod y: Dle §u 17 c. ř. s. může vstoupiti
do sporu jako vedlejší intervenient pouze ten, kdo má právní zájem na
tom, by strana, k níž přistupuje, ve sporu zvítězila. Nestačí, by měl
zájem pouze faktický, najmě hospodářský (materielní) neb.o mravní,
aniž by byly výsledkem sporu jeho právní poměry ku prospechu nebo
škodě jeho změněny. Dále mUsi tu právnf :ájem vedl<;jšího .mtervenienta již býti, nesmí záviseti pouze na neurČ1tych budouclch udalostech.
Okolnosti, jež Václav Ž. uvádí, neodůvodňují vša~. právo jeho, ~y :,.stoupil jako vedlejší intervenient do tohoto sporu; zajem J~ho nem zajmem
právním, nýbrž pouze hospodářským; rozsude~, ktery :,e Sp?ru. stran
byl vydán, stanoví jen právome:lstrana~l, pra~ a .povmnostt Vacl,,;va
Ž-a se netýká, nemaje zpětné pusobnostr na pravnr Jeho .oblast, lezto
samozřejmě nebylo a nemohlo býti jím stanoveno, ~e Va~l~~. Ž. jest
nemanželským otcem žalobkyně, nýbrž bude nutno vec rozresltt teprve
zvláštním sporem, ve kterém bude moci Václav Ž. důkazy v odvolání
nabizené provéstL pokud se týče dotázkami a návrhy uplatniti. Správnosti onoho náhledu nasvědčuje především rozhodnutí neivyš.Šího ,,~vor~
soudního ze dne 29. dubna 1913 R III 196/13, kde v podobnem pnpade
bylo rozhodnuto, že matka dítěte nemá práva ve sporu manžela proti
dítěti o popření manželského původu. dítěte přistoupiti k .t?muto. Jako
vedlejší intervenientka, ano se Jedna pouze opravo dltete, mkohv
o právo matk)'. Dále jest poukázati na rozhodnutí téhož soudu ze dne
5. července 1910 R II 571/10, uveřejněné v Právníku z roku 1911 str. 232,
pak z 22. listopadu 1905 čís. 3225 sbírky. Dále nel:e ,přehlížeti :oto:
Vedlejší intervenient smí předsevzíti pouze procesnr ukony v zajmu
strany hlavní, ježto právo jeho se pouze na podporu strany obmezuje,
a jen, pokud strana jim nebrání. I to, co pro stranu. podporovanou Je
prospěšno, jest pouze tehdy právoplatné, když to nem v rozporu s pro-
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cesnÍmi úkony strany. Není zrovna potřebí) by strana procesním úkonťíni
vedlejšího ínterveníenta výslovně odporovala, stačí, když vlastním jednáním dává na jevo, že chce něco jíného, nebo když odpor její se podává ze stavu věci. K důkazům, intervenientem nabízeným, které s vlastními procesními úkony strany hlavní (skutkovými tvrzeními, prohlášeními, nabízenými důkazy a pod.) jsou v rozporu, nemá býti soudem
přihlíženo. (Srv. Neumannův komentář str. 494 a »Zodpovězeni otázek«
min. sprav. k §u 19 c. ř. s. bod I a 2). Neměl tedy býti Václav Ž. jako
vedlejší intervenient strany žalované připuštěn a v ohledu tom důvodné
stížnosti žalobkyně bylo vyhověno.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

r
I

N e j vy}; š i s o II cl odmítl rekurs do usnesení odvolaciho soudu,
jímž bylo vzato na vědomí zpětvzetí odvolání, jako nepřípustný,
jež t o
napadené usneseni odvolaciho soudu nespadá pod Žádný ze tří důvodů,
ze kterých je proti usnesení odvolacího soudu za odvolacího řízení rekurs podle §u 519 c. ř. s. dopuštěn.
čís.

3581.

Ani za platnosti §u 75 III. dílčí novely k obč. zák. nelze prozatimními
postihnouti dědické právo v celku neb určitý podíl jeho,
nýbrž pouze určité hmotné pozůstalostni věci, na něž přísluší dědici dě
dický nárok.
(Rozll. ze dne 5. března 1924, R I 152/24.)

Důvody:

opatřenímí

Stěžovateli nepodařilo se vyvrátiti správné důvody soudu druhé stolice, ze kterých byl návrh na připuštění jeho vec!lejší íntervence zamítnut. Nelze upříti, že stěžovatel má zájem na tom, aby žalobě nebylo
vyhověno, neboť jest pravděpodobno, že bude jinak žalován na uznání
nemanželského otcovství, ale tento jeho zájem není zájmem právním.
Vyžaduje-li zákon i mimů případy, když rozsudek podle povahy sporného právního poměru, nebo podle zákonného předpisu jest. právně
účinným také pro právní. poměr intervenienta k odpůrci hlavní strany
(§ 20 c. ř. s.), by vedlejší intervenient prokázal, že má na vítězství
hlavní strany zájem p r á v n í, znamená to, že výsledkem rozepře musí
býti nějaké jeho právo, neb jeho právní poměr k odpůrci hlavní strany,
dotčeno materielně, způsobem předurčujícím pro případný spor příští.
Toho není v případě stěžovatelově. Výrokem, že žalovaný H. není otcem
žalobkyně, není ani přímo ani nepřímo vysloveno, kdo jest jejím otcem
a že jest jím stěžovatel. Právní poměr stěžovatelův k žalobkyni zůstává
výsledkem rozepře nedotčen nejen procesně, nýbrž i hmotně, právě tak
jako poměr žalobkyně k nesčíslnému počtu jiných mužů, kteréž nyní
Ona právě tak může žalovati jako stěžovatele. Že se žalobkyni přízni
vým výsledkem sporu otevře cesta k žalobě proti stěžovateli, dotýká
se jeho zájmů, ale nikoliv právního poměru k žalobkyni. Ten bude
určen v příštím sporu výrokem soudu na záklndě skutkových okolností,
na něž v této rozepři nebyl a nemohl býti brán zřetel. Výsledek nyněj
šího sporu nebude míti na spor, proti stěžovateli zamýšlený, vlivu positivně předurčujícího, jak se pro připuštění vedlejší intervence vyžaduje.
Kdyby i vliv pouze negativní, totiž umOžnění žaloby, měl dostačovati,
mělo by to za následek, že by řada osob, oprávněných k vedlejší intervenci, vzrostla do nekonečna, což nebylo dojista úmyslem zákonodárcovým.
čís. 3580.

Do usnesení odvolacího soudu, jímž bylo vzato na
odvolání, není opravneho prostředku.
(Rozh. ze dne 5.

března

Návrhu ohroženého, by ku zajištěni jeho peněžité pohledávky pro1i
Marii U-ové bylo odpůrkyni zapovězeno, by dědickým podílem, který
jí jako povolané a přihlášené dědičce z pozůstalosti po jejím dne 16.
května 1918 zemřelém manželu přísluší, nijak nénakládala a jej ani
zcela ani z části nevybrala, a aby zároveň vydán byl rozkaz poddlužníku, t. j. pozůstalosti po manželu odpůrkyně, by ze zmíněného dědi
ckého podílu ničeho nevydával ani nepodnikal, co by exekuci pro pohledávku strany ohrožené mohlo zmařiti nebo stižiti, s o udp r V é
s t o I i c e vyhověl, rek u r sní s o u d návrh zamítl.
N e j v y Š š i s o u cl nevyhověl dovolacímu rekursu.
D

vod y:

Třetí dílčí novelou k občanskému zákonu (cís. nař. ze dne 19. břez
čís. 69 ř. zák.) bylo v §u 75 přiznáno včřitelům dědicovým
oprávnění, že k zajištění svých pohledávek můhou ještě před odevzdáním pozůstalosti použíti prozatímních opatření, v §§ech 379 a 382 ex.
<

na 1916,

vědomí zpětvzeti

1924, R I 118/24.)

ů

I

ř. naznačených, za podmínek odstavce druhého §u 379 ex. ř. Použil-Ii
zákonodárce v §u 75 třetí dílčí novely téhož výrazu »angefallenes Erb~
gut«, který byl v §u 8.22 obč. zák. před novelisací, dal tím zřejmě na
jevo, že ani prozatímními opatřeními nemohou býti postiženy jiné před
měty, než které výrazem »Erbgut« v dřívějším §u 822 obč. zák. byly
míněny, totiž jen určité hmotné pozůstalosini věci, na které dědici pří
sluší dědický nárok, nikoli abstraktni právo dědické, které ~ylo již dle
dříve platného práva z exekuce vyloučeno (dvorní dekret ze dne 3.
června 1846, čís. 968 sb. z. s., jenž článkem VII. uvoz. zák k ex. ř. byl
v platnosti zachován). Kdyby byl zákonodárce zamýšlel prozatímní
opatření připustiti v širšim rozsahu, byl by zajisté v §u 75 třetí dílčí
novely použil jiného vhodného výrazu pro předmět prozatímních opatření. Z toho plyne, že ani za platnosti §u 75 třetí dílčí novely k obč.
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zákonu není přípustným prozatímní opatření zabavením
práva v celku, neb určitým zlomkem (podílem).
čís.

dědického

3582.

Bankovnímu úřadu ministerstva financí nepřísluší u provozování ob§u 31 nařízení ze dne 12. května 1919, čís. 246 sb. z. a n.
uvedené v čl. III. uv. zák. k ex. ř.

chodů dle
oprávněni,

(Rozh. ze dne 5.

března

1924, R I 153/24.)

Návrhu bankovního úřadu mínisterstva financí, by povolen byl záznam zástavního práva pro jeho pohledávky proti odpůrci s o udp r v é
s to I i c e vyhověl, rek u r sní s o u d návrh zamítl. Ne j v y Š š í
s o u cl nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Navrhovatelka odůvodníla po právní stránce návrh na záznam zástavního práva předpisy čl. III. uvoz. zákona k ex. ř. a dvorských dekretů z roku 1786 a 1806, ponechanými v platnosti tímto čl. llI. Rekursní
soud posoudil věc správně po právní stránce, uznav, že pohledávky
Bankovního úřadu ministerstva financí, vykázané předloženými dluhopisy, nejsou pohledávkami, uvedenými v čl. \II., a že nelze na ně vztahovati ani předpis §u 38 c) knih. zák. Skutečnost ta vyplývá z nařízení
vlády ze dne 12. května 1919, čís. 246 sb. z. a n., jež shoduje se v podstatě se zákonnými předpisy upravujícími právní poměry banky rakousko-uherské i s výňatky stanov obou těchto ústavů, otištěnými na poslední strán~e předložených' dluhopisů. Bankovní úřad ministerstva financí, ať již jako původní věřitel, ať jako právní nástupce rakouskouherské banky v územi čsL republiky (§ 37 nař.), je podle §u 31 čís.
2 nař. oprávněn provozovati obchody tím způsobem, že půjčuje na ruční
zástavy (§ 33). V této své funkci není úřadem státním, nýb!ž má povahu veřejného, úvěrní obchody provozujícího ústavu (§ 2 nar.). K provozu uvedených obchodů přiznána mu byla zvláštní oprávnění, patr?á
z §§ 6, 7, 33 nař., nikoli však oprávnění uvedené v . čl. \II. uvoz. zak.
k ex. ř. Pokud Bankovní úřad ministerstva financí provozuje řečené obchody §u 31 nař., nejde o působnost státního úř,adu, pohledávky z obchodů těch nelze klásti na roveň daním a jiným veřejným dávkám a nelze na ně použíti zvláštních zákonných ustanovení, jež byla čl. JIl. ponechána v platnosti. Byla proto. žádost za záznam zástavního práva ve
smyslu těchto předpisů právem zamítnuta.
čis.

3583,

Po bezvýslednosti exekuce zajišťovací není připustno domáhati se
vyjevovací přísahy podle druhého odstavce §ll 47 ex. ř.
(Rozll. ze dne 5. března 1924, R I 154/24.)

Exekuc-e zabavením, úschovou a prodejem věCÍ movitých, povolená
vymáhajícímu věřiteli ku zajištění jeho pohledávky, zůstala bezvýsled··
nOu. Návrhu vymáhajíciho věřitele, by dlužník učinil přísežné seznání
dle §u 47, odstavec druhý, ex. ř., s o udp r v é s t o I i c e vyhověl,
rek u r sní s o u d návrh zamítL N e j v y Š š i s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Dle §u 47 odstavec druhý ex. ř. může vymáhající věřitel požadovati
na povinném, by soudu předložil seznam svého majetku a vykonal vyjevovací přísahu, když jeho exekuce pro peněžitou pohledávku byla
bezyýslednou. Zákon sice výslovně neuvádí, že. vyjevovací přísahy lze
použiti jen pro pohledávky vykonatelné, avšak závěr tento vyplývá
z předpisu §u 374 ex. ř., v němž jsou vytčeny způsoby a druhy exekucí
k zajištění pohledávek, dosud vykonatelnosti postrádajícich, a mezi tě
mito vyjevovací přísaha uvedena není. Tato má býti jedním z posledních exekučních zákroků proti povinnému, když úplné uspokojení vymáhané pohledávky z přístupného jmění dlužníkova se nezdařilo. Při
hlíží-li se í ke zvláštní povaze vyjevovací přísahy, vynucující na dlužníku- pravdivé přiznání majetku, nemůže býti pochybnosti o tóm, že zákonodárce měl důležitý důvod pro to, by tohoto exekučního prostředku,
dlužníka těžce se dotýkajícího, nebylo použito k vymáhání peněžitých
pohledávek, o jichž oprávněnosti dosud ani právoplatně nebylo rozhodnuto. Z toho plyne, že po bezvýslednosti exekuce zjišťovací neni pří
pustnou vyjevovací přisaha po rozumu §u 47 odstavec druhý ex. ř.
čís.

3584.

Porušení předpisů §u 432, odstavec druhý a 447 c. ř. s. není o sobě
důvodem zmatečnosti podle §u 477 čís. 4 c. ř. s.
I v řízení na vyklizení najatých místností bez předchozí soudní nebo
mimosoudní výpovědi platí l<ratší lhůty §u 575, odstavec prvý c. ř. s.
(Rozh. ze dne 5. března 1924, R I 162/24.)
Rozsudek, jímž bylo pro c e sní m s o ude m p r v é s t o I i c e
vyhověno žalobě na vyklizení najatých místností, byl doručen žalovac

nému dne 15. ledna 1924. Odvolání žalovaného, podané na poštu dne
29. ledna 1924 o d vol a c í s o u cl odmítl. D ů vod y: Zalujíci strana
domáhá se žalobou výroku, že žalovaní jsou povinni, vykliditi a žalující
straně odevzdati místnosti v jejím domě najaté proto, že musí pronajaté
stavení znovu stavěti; domáhá se_ tudíž žalující -strana zrušení nájemní
smlouvy podle §u 1118 obč. zák. Ježto zkrácení lhůty v §u 575 c. ř. s.
nevztahuje se toliko na žaloby, uvedené v §u 567 c. ř. s., t. j. na žaloby,
spojené s výpovědi, nýbrž i na žaloby, jimiž jest se domáháno zrušení
nájemní smlouvy bez předchozí soudní nebo mimosoudní výpovědi,
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bylo odvolání z rozsudku žalob~í. žádosti vy~ovujícíh~, tedy, ~ájemní
smlouvu zrušujíciho, podati ve lhute §u 575 c. r. S., tudlz ve lhute osmIdenní.
N (' i v y š š í s o u el nevyhověl rekursu.

odstavEC druhý, zrušena, s o II d P r v é tl tol i c e zamítl, rek
s o II d exekuci zrušil.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

Stěžovatelé

vytýkají, že, ačkoli nebyli v prvé stolici u okresního
souelu zastoupeni advokátem, nebylo jim dáno v §u 432 druhý odstavec
c. ř. s. uvedené poučení, a že také vyhotovení doručeného rozsudku neobsahovalo v §u 447 c. ř. s. předepsaného poučení. Praví pak, že v domnění, že platí pravidelná lhůta 14denní, kteréžto mínění zastávají ještě ve svém, na soud třetí stolice řízeném rekursu, ačkoli ten už byl sepsán advokátem, obrátili se na tohoto teprve dvanáctého dne a že tím
způsobem byla jim vzata možnost, jednati před odvolacím soudem', což
považuji za zmatečnost dle §u 477 čís. 4 c. ř. s. Nelze jim v tom přr
svědčiti. Byť i bylo správno, co tvrdí, nešlo by o zmatečnost právě uvedenotl, protože, jak sami tvrdí, zmeškali zákonitou lhůtu k odvolání
z důvodu vlastní domněnky, že tato lhůta činí 14 dnů. Porušení před
pisu §u 432 odstavec druhý a 447 c. ř. s. samo o sobě ne~pů~?buje
zmatečnošt dle §u 477 čís. 4 c. ř. S., neboť nedostatek poučem stelOvatelům nebránil aby odvolání podali včas; opozděné podání odvolání
zavíněno bylo ;Ue jejich vývodů jedině tím, že si nevyžádali právem jimi
postrádaného poučení dodatečně a že spolehli na své právní znalosti,
považuji ce, že v tomto případě platí čtrnáctidenní lhůta. Vždyť by byli
povinni podati odvolání včas, i kdyby se jim od soudu prvé stohce o
odvolací lhůtě dostalo právního poučení nesprávného, poněvadž odvolací lhůta, která je lhůtou k~nečnou (§.128 c. t. s), r;~může ?ýti a~i
nesprávným poučením ,soudr;lm pr?dlou~e~a. O~tat~e s!:zo~atele z~sta:
vají ještě v rekursu nazor, ze v teto ve CI platl lhut~ c,r~actrdenm,. a~
bylo příkazem rozvážlivé opatrnosti při tomto právmm nalOru, ~dyz Sl
jej chtěli zachovati za neztenčení odvo}acího práva, aI;y od~?[an~lo.
dali v osmidenní lhůtě §u 575 c. ř. s. Ze len o tuto lhutu mu ze bezeÍ!,
odůvodnil již rekursní soud správně a výstižně.
3585.

Exekuci vnucenou správou jest zastaviti, pakli v dohledné
povede k úkoji vymáhajlclho věřitele.
(Rozh. ze dne 5.

března

r sní

Důvody:

Důvody:

čís.

II

době

ne-

1924, R I 170/24.)

Na dlužníkovy domy čp. 260 a čp. 488 byla vedena exekuce vnucenou správou. Roční činžovní výnos onoho domu činil 9477 Kč, tohoto
9.912 Kč. Pohledávce vymáhajícího věřitele předcházela pohledávka
spořitelny města K., na niž bylo nezaplaceno na úrocích a umořovacích
splátkách přes 25.000 Kč. Návrh dlužníka, by exekuce byla dle §u 129,

Stěžovatelka má na mysli ochranný význam vnucené správy proti
škodlivým pro věřitelstvo počinům dlužníkovým, jako jsou jmenovité
neplacení daní, úroků ze zajištěných kapitálů, znehodnocoválll budova
podobně. Ten význarrl ovšem vnucené správě nepopíratelně přísluší a
význam ten došel do jisté míry uznání v §u 129 odstavec druhý ex. ř.,
který dává věřiteli na vůli, by k udržení vnucené správy potřebné pe. níze sám zakládal; přece však zůstává vůdčí zásadou zákona, jak plyne
z předpisu §u 129 ex. ř., že úkojová exekuce smí býti vedena jenom potud, pokud vede k úkoji, a že nesmi býti vedena, když je konečný cíl
každé exekuce úkojové - totiž úkoj vymáhajícího věřitele - vyloučen,
byť ne na vždy, nýbrž třeba jenom na dlouhou dobu. Stěžovatelce nepodařilo se po této stránce vyvrátiti nejpodstatnější námitku rekl.\fsního
soudu proti dalšímu trvání vnucené správy, že nezaplacené úroky a
. anuity z pohledávání spořitelny města K. dle předloženého dokladu činí
·25.000 Kč a že proto v dohledné době nelze očekávati, že hy dosaženo
bylo výtěžků, kterých by mohlo býti užito k uspokojení vymáhajícících
věřitelů, což zajisté ve zvýšené míře platí ve příčině stěžovatelčina pohledávání vzhledem k jeho, pro tuto vnucenou správu a její výtěžky
málo nadějnému pořadí. Nesejde na tom, že tato spořitelní pohledávka
vázne ves polně na více realitách, když tato okolnost ze zákona neubírá oprávněné ničeho na právu, žádati celé zaplacení úrokového nedopl;;rtku z této vnucené správy.
čís.

3586.

V tom, že poznamenána' byla spornost vlastnictví (§ 61 knih. zák.)
ku dražené nemovitosti po té, kdy bylo poznamenáno zahájení dražebního řízení, nelze spatřovati důvod k odložení exekuce vnucenou dražbou.
(Rozh. ze dne 5. března 1924, R I 175/24.)
Návrhu Adely K-ové, by odložena byla dražba polovice domu čp.
193 v K., vedená Josefem Č-em proti Václavu H-ovi, s o udp r v é
S tol i c e vyhověl, rek u r sní s o u d návrh zamítl. D ů vod y: Návrh Adely K-ové v její žalobě proti dlužníku Václavu H-ovi, že vklad
vlastnického práva pro dlužníka na polovině domu čp. 193 v K. je neplatný, že tato polovice domu jest jejfm vlastnictvím a že má býti toto
její vlastnické právo do pozemkové knihy vloženo, není právem, jež by
nedopouštělo výkonu vnucené dražby této polovice domu dle §u 37
odstavec prvý ex. ř., poněvadž poznámka zavedení dražebního řízení
ve příčině této dlužníkovy polovice domu zapsaná ve vložce čís. 833
Civil ni roznorlnutí VI.
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pozemkové knihy K. sub pres. 19. září 1923 má dle §u 133 ex. ř. účinek,
že může býtí povolená dražba provedena proti každému pozdějšímu nabyvateli této polovice domu, tedy v tomto případě í proti Adéle K-ové,
kdyby v uvedeném sporu zvítězila. Tomuto stanovisku nasvědčuje i ta
okolnost, že jde o ukojení hypotekárního věřitele z výtěžku za hypoteku, při čemž osoba vlastníkova ustupuje do pozadí. Tomuto správnému
posouzení případu není na odpor pozdějši poznámka sub. pres. 20.
září 1923, že podána je výše uvedená žaloba o neplatnost vkladu vlastnického práva pro Václava H-a.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

..Rekur~ními _v~vody neb~lo vyvrácen? správné v.ěci i zákonu vyho-'
napadeneho usne~em. Pro pořadí úkojového práva
vymaha]1clho ventele, vnucenou drazbu provádějícího, jest arci rozhodujícim okamžik, ve kterém dojde ke knihovnímu soudu žádost o poznámku vnucené dražby, tedy, když je povolující soud zároveň
knihovním soudem, okamžik, ve kterém návrh, povolení vnucené dražby
do~áhi1uvší, byl podán u příslušného soudu. Táž zásada platí pro poznamku spornostI vkladu vlastmckého práva, neboť i tu jest rozhodujícím okamžik, ve kterém dojde ke knihovnímu soudu žádost o poznámku spornosti. Leč sluší uvážiti, jakého významu jest podle §u 61
odstavec druhý knih. zák. tato poslednější pozmimka pro povolení vnucené dražby. Níjak jiného, nežli že o žalobě vydaný rozsudek účinkuje
také proti osobám, které po poznámce spornosti nabyly knihovních
práv. Když tedy podle rozsudku dojde k výmazu sporného práva vlastnického, budou vymazána všechna práva zástavní, žalovaným za rozepře třetím osobám poskytnutá, poněvadž tyto osoby nemohou se s právním účinkem dovolávati důvěry v pozemkovou knihu, byvše na spornost vkladu upozorněny dotčenou poznámkou. Pro pohledávku věřitele,
dražbu vedoucího, bylo však zástavní právo na nemovitost, vzatou do
dražby, vloženo již dne 26. ledna 1923, poznámka vykonatelnosti tohoto pohledávání a poznámka zavedení dražebního řízení byly učiněny
dne 19. září 1923, kdežto poznámka žaloby o neplatnost vlastnického
práva dlužníkova dne 20. září 1923. Z toho plyne, že poznámka zahájeného řízení dražebního, jejíž účínky spočívají dle §u 135 ex. ř. také
v tom, že povolená dražba provádí se i vůči každému pozdějšímu majíteli nemovitosti, učiněna byla protí dlužníku dříve, nežli poznamenána
byla spornost jeho vlastnictví, ale že, í kdyby bylo lze považovati, že
žádost o poznámku spornosti došla ku knihovnímu úřadu dříve, než
žádost o vnucenou dražbu, tedy že se sběhl omyl, stěžovatelkou v jejím rekursu tvrzený, nemělo by to pro vymáhanou pohledávku právního významu, poněvadž její pořadí předchází pořadí poznámky spornosti. Pokud tvrdí stěžovatelka, že její žaloba, kterou uplatňuje vůči
dlužníku vlastnické právo k polovině nemovítostí vzaté do dražby, je
žalobou podle §u 35 ex. ř., nelze jí dáti za pravdu, poněvadž žaloba

VU]IC! o~u~odn:~l

dle §u 35 ex. ř. je žalobou, příslušejíci výhradně dlužníkovi, nikoli tře
tím osobám, a nad to se múŽe tato žaloba opírati jedině o okolností,
111irok v exekučním títulu určený zrušující nebo stavící, tedy musila by
se tato žaloba dotýkati existence. vymáhané pohledávky. Když navrhovala stěžovatelka odložení exekuce z důvodu §u 42 čís. 5, § 44 a § 35
eA. ř., rekursní soud uznal právem, že její návrh ů tyto předpisy nemůže
se opírati.
čís.

3587.

Povinnost vyživovati a zaopatřovati nemanželské dítě přechází jako
jiný dluh na pozůs!alost otcovu; N:man.želsk~ děti ne~ají ,,:šak bezpod.:
mínečného práva zustati v dome zustavttelove. Nemanzelska matka nem
povinna hraditi náklady na výživu dětí, pokud není vyčerpána pozů
stalost po nemanželském otci.
(Rozh. ze dne 5. března 1924, Rv I 1445/23.)
Nemanželská matka domáhala se jednak jménem svým na pozůsta
losti po nemanželském otci náhrady výživného 90 Kč měsíčně za dobu,
po kterou nemanželské děti vyživovala, t~9n_ak jmél'.em _s~jc.h ne~,_~n
želských dětí jako jejich poručnice pro pnste placem meslcmho Vy:1Vného úhrnem 90'Kč měsíčně, konečně jménem svým i svých nemanzelských dětí poskytování bezplatného bytu v domě zůstavitelově. Pro.c e sní s o udp r v é s tol i.c e uznal dle žaloby, o d vol a c I
s o U d vyhověl odvolání žalované pozůstalosti potud, že ji uznal povinnou zaplatítí nemanželské matce náhradu pouze 45 Kč měsíčně, platiti nadále nemanželským dětem rovněž úhrnem pouze 45 Kč, žclobu
pak o poskytování bezplatného bytu žalobkyni a jejím dětem v domě
zůstavitelově vůbec zamítl.
N e j v y Š š í s o u d vyhověl dovolání žalobkyně P?t?d..' že oh!edně
výše výživného obnovil rozsudek prvého soudu, dovolanr zalovane pak
nevyhověl.

D

ů

vod y:

Pro právní poměr nemanželského dítěte k pozůstalosti po nemanželském otci je směrodatným předpis §u 171 obč. zák. Povinnost vyživovati a zaopatřiti ditě přechází jako jiný dluh na dědice otcovy. Tito
ručí jenom pozůstalostním jměním, pakli se ovšem přihlásili s dobrodiním inventáře. Pozlrstalost múže býti po případě tímto dluhem vyčer
pána. Je-li otcovství uznáno nebo soudně zjištěno, mohou nemanželské
děti, které při smrti otcově byly v jeho dOmě živeny a vychovávány,
žádati výživu a výchovu až do vlastní způsobilosti k výživě v té míře
jako dosud, nikoli však ve větším rozsahu, než může býti poskytnuta
manželským dětem dle pozůstalého jmění. Tímto předpisem je míněno,
že dosavadní výživa a výchova nemanželských dětí nemá býti zkrácena,
22·
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ovšem s předpokladem, že by pozůstalé jmění stačilo ke stejné vS·živě
a výchově manželských dětí. Nemanželské děti nemají však dle tohoto
předpisu bezpodmínečného práva, zůstati v domě zůstavitelově. Ve
sporném případě byly nemanželské děti zůstavitelovy živeny a vychovávány v jeho domácnosti. Mají tedy nárok, aby jim byly poskytovány
vyživovací příspěvky, přiměřené tomuto způsobu výživy a výchovy. Žalující strana žádala původně jako přiměřené příspěvky 60 Kč měsíčně
pro každé dítě a mimo toho služebnost bytu pro všecky tři. Žalovaná
strana přiznala při ústním jednání 10. března 1922, že žalovaná pOZů
slalost ničeho nedala na výživu a výchovu žalujících dětí, že ty náklady
nesla jejich matka a uznala za přiměřený měsíční příspěvek 180 Kč.
Žalující strana na to 2 L listopadu 1922 obmezila žalobní nárok na celkový příspěvek 90 Kč měsíčně a prvý soud přisoudil 30 Kč pro každé
díiě měsíčně jako náhradu matce dětí od smrti zůstavitelovy do podání
žaloby a dětem samým od podání žaloby do budoucna .•,Odvolací soud
však tyto příspěvky snížil na polovíci. žalující strana to vytýká jako
rozpor rozsudku se spisy (§ 503 čís. 3 c. ř. s.). Ve skutečnosti je to
výtka nesprávného právního posouzení věci (§ 503 čís. 4 c. ř. s.). Tato
výtka je oprávněna. Uznala-li žalovaná strana měsíční příspěvky 180 Kč
za přiměřené, neměl odvolací soud důvodu, aby považoval za nepři mě
fený příspěvek 90 Kč, který žalující strana žádala, a který první soud
přisoudiL Mylný je názor odvolacího soudu, že pozůstaloslní jmění a
jeho výtěžky nestačí na placení částek, přisouzených prvý m soudem,
neboť pozůstalostní jmění může býti tímto dluhem vyčerpáno.
\{ dovolání žalované pozůsblosti. Není pochybnosti o tom, že Zů
stavítel měl k nemanželským dětem povinnosti, uvedené v §u 166 obč.
zák. Tyto přešly dle předpisu §u 171 obč. zák. na jeho dědice. Matka
dětí není povinna hradítí náklady na jejích výživu, dokud pozůstalost
po nemanželském otci není vyčerpána, protože tato povinnost nastává
matce teprve, když otec není s to, aby plnil' své povinnosti (§ 166 odstavec druhý obč. zák.). Dědici ovšem neručí za tuto povinnost níčím
více než zděděným majetkem.
čís.

3588.

U jednáno-Ii dodání zboží na určité místo, nemůže kupitel ukládati
prodateli, by zaslal zbožl, třebas na útraty a nebezpečí kupitele, na místo další.
Úmluva o dodáni strojů »kompletních« nezahrnuje v sobě pro všechny případy i úmluvu o dodání strojů ve stavu, schopném k prodeji.
(Rozh. ze dne 5.

března

1924, Rv I 1615/23.)

Žalobkyně koupila od žalované stroje a zaplatila kupní cenu pře
dem. Tvrdíc, že nebyly dodány stroje dle smlouvy, ustoupila žalobkyně od smlouvy a domáhala se vrácení kupní ceny. žaloba byla zamítnuta fl o u d Y vše c h tří s t o líc, N e j v y Š š í 111 S o ude m
z těchto

důvodů:

Nesprávné právní posouzení věci vytýká dovolatel proto, že odvolaCÍ soud pokládal požadavek žalobkyně, by žalovaná strana stroje zaslala na nádraží v P., a to ve stavu k prodeji schopném, za podstatnou
odchylku od původní úmluvy, která odchylka zejména ve druhém směru
ztěžuje právní postavení žalované strany.
Než k názoru odvolacího
soudu nutno přisvědčiti. Vymínila-li si totiž strana žalovaná výslovně,
že musí stroje dodati jen na nádraží v K, je nespravedlivo ukládati jí,
by je, třebaže na útraty a nebezpečí kupitele (čL 345 obch. zák.), zasílala na nádraží v P. a takto na sebe brala právní důsle6ky s tím spojené (čL 344 obeh. zák). Neméně,nespravedlivo by b,Ylo, na ní .žád~ti,
aby stroje, které podle umluvy mela dodaŤ! kompletl11, dodala, jak zalobkyně žádala, ve stav~ ~ ~rodejí schopném . Netřeba, mnoho odbor.ných znalostí k ro~p0.znam, z';"t1to popny ~ejsou tOtOZI~y, s; ~ekryp:
nýbrž že jsou rozdllne a se knz!. Je beze vseho jasno, ze sero] uplne
kompletní nemusí býti schopným k prodeji (na příklad kdyby byl z~st~
ralé soustavy nebo z jakékoliv příčiny řádně nefungoval) a stejne,' z,e
stroj k prodejí schopný nemusí bý;i kompletníI~', neboť ,:,ohou ,;ra ?r;
z feho příslušenství scházet,t souč~lStky: . kt~rych. Sl o ]lstI koureS htI::I
třeba ani nepřeji aneb ktere se nekterymI vyrob Cl ,:ubec ~epndava]1,
jak to na příklad ohledně olejniček potvrdil svědek S. ~le, 1. k.dyby ~e
uznalo, že oba ony pojmy z pravidla snad budou o~ ~~Jem~Iku ,pokladány za totožné, nelze to uznati pro tento spor. Podava! se Jasne z dopisu zástupce strany žalující, že vytýkala při částečné d?~áv~.e podle
faktury ze dne 1. června 1922 výslovně »vady v j~kosŤ!.«, za,daJ:c .le]1.ch
odstranění. Také v zápisu ze dne 10. října 1922, zrízenem pn pre]1mam
strojů býly zjišťovány různé vady, jež se týkaly jakosti a nikoli,~en
kompletnosti, na příklad příliš malé vály, zkřiv~n~ kolečka" zl1(:~I~tení
fezem, nekytování a pod. Z toho dlužno usuzovatI, ze, shana zalu]1cI ,ne~
naléhala jen na dodání strojů kompletních v ~O~' s~av~, pk je po .opetne
prohlídce koupila, nýbrž žádala proti smlouve 1 r~cel11 za J,:ko~tm va?y,
aniž by byla i jen tvrdila, že tyto nas~aly .~n.ad az. po u~avre!,I k~upe a
prohlídce strojů. Snaží-li se strana zaIU]1CI nym tvrdIŤ!, ze pres to
všechno slovy »stroje ve stavu k prodeji sch?pném«, ~ dopIsu :~,?ne
L prosince 1922 mínila jen stroje »kompletnl« podle umluvy, pncI se
to výkladu, který se podle doslovu tohoto dopisu v souvislosti s dOpIsem ze dne ll. října 1922 a se zápisem ze dne 10. října 1922 přímo vnucuje. Případný rozpor však mezi pravou její vůlí a těmíto jejími projevy
jde ovšem výhradně na vrub žalbbkyně (§ 915 obě. zák a čl. 279 obch.
zák.). Právem proto odvolací soud uznal, že strana žalovaná k plnění,
ialobkyní na ní žádaném, povinna nebyla, a nelze mu tudíž vytýkati nesprávné právní posouzení věci pro jeho názor, podle něhož žalující
strana není oprávněna jednostranně od smlouvy ustoupiti a se domáhatí vrácení kupní ceny pro domnělé prodlení strany žalované, když
tato, nabízejíc plniti způsobem, odpovídajícím ujednání, odmítla jen
plnění, jež její právní postavení ztěžovalo.

čís.

3589.

Nelze-li vyhověti nároku na vráceni věci (§ 1447 obč. zák.), ježto
byla spotřebována, jest vrátiti cenu věci v době spotřebování.
(Rozh. ze dne 5.

března

1924, Rv 1 1729/23.)

Ohledně skutkové podstaty a průběhu sporu poukazuje se na rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27. června 1923, uveřejněné pod čís.
2780 této sbírky. Na základě zrušovacího usnesení Nejvyššího soudu
o d vol a c í s o u d nevyhověl odvolání žalobkyně.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

ŽalobkynI' správně uvádí v dovolacím spisu, že rozhodnutím Nejvyššího soudu ze dne 27. června 1923, Rv I 98/23, kterým na dovolání
žalované byl dřívější rozsudek odvolacího soudu zrušen, byla závazně
vyřešena jen otázka, tehdy odvolacím soudem v opačném smyslu ře
šená, že zákonné podmínky pro započtení posuzovati jest nikoliv podle doby střetnutí se vzájemných nároků, nýbrž podle doby uplatnění
započítacího práva, že žalovaná firma uplatnila svůj vzájemný nárok
jako nárok peněžní námitkou v tomto sporu, že jde tedy o vzájemné peněžní pohledávky a že jest splněn zákonný předpoklad stejnorodosti
vzájemných pohledávek. Naproti tomu neřešil tehdy Nejvyšší soud, nemaje k tomu přičiny, otázku, zda jsou tu také ostatní zákonné předpo
klady pro započtení, zejména, zdali namítaná vzájemná pohledávka jest
po právu, jaké jest právní povahy a výše, ani otázku její splatnosti (jak
odvolací soud míní). V otázce splatnosti podotkl Nejvyšší soud jen všeobecně, že podle §u 406 c. ř. s. stačí, nastala-li splatnost teprve za sporu
v prvé stolici. Dospělost však v tomto případě není spornou. Dovolání
uplatňuje důvod §u 503 čís. 4 c. ř. s. v těchto směrech: a) že prý odvolací soud nesprávně posuzuje vzájemnou pohledávku jako nárok na
zaplacení ceny za kůru a nikoliv jako nárok z obohacení, který prý záleží jen v 6.964 K 40 h staré měny, b) že přiznána byla žalované vzájemná pohledávka v korunách československých. Ad a), b). Odvolací
soud posuzuje nárok žalované firmy s hlediska §u 1435 obč. zák., žalující firma však s hlediska §u 1447 obč. zák. V obojím směru jde o nárok z bezdůvodného obohacenÍ. Lhostejno jest, jaké právní povahy byla
původní smlouva stran, zda byla smlouvou směnnou, či smlouvou svého
druhu, kterou by bylo posuzovati rovněž podle obdoby smlouvy směn
né .. Žalovaná svůj závazek z této smlouvy na dodání tří vagonů kůry
splnila, ale nedostalo se jí plnění se strany druhé. žalobkyně uváděla
již v první stolici a také v odvolání, že nešlo o smlouvu kupní a že nebylo úmyslem stran, aby kůra byla zpracována za mzdu, nýbrž že šlo
stranám o to, aby žalovaná dodala žalobkyni smrkovou kllru a tato aby
.ií dodala smrkový výtažek, a že maximální ceny měly stranám sloužiti
jen za podklad vzájemného súčtovánÍ. Podle toho měla žalobkyně dodati žalované jeden vagon smrkového výtažku, kterého však nedodala,
tvrdíc nemožnost plnění následkem zákazu ministerstva obchodu fpa_

tmě mě-!a na mysii nařízení ministerstva obchodu ze dne 2. května 1918,
čís. 163 ř. zák., kterým novč upraven byl obchod dubovou a smrkovou
kůrou a tříslem). S hlediska žalobkyně samotné šlo tedy o náhodnou
nemožnost plnění ve smyslu §u 1447 obě. zák., následkem které žalobkyně, nemohouc dodati výtažek, byla povinna, by žalov~né vrátila nebo
nahradila to, co za účelem' splněni smlouvy sama obdrzela,. tak aby ze

škody žalova"é neměla zisku. Protože však žalobkyně ků~u již zpracovala a vrátiti ji nemohla, měla ve smyslu obdobneho pouzllI §§ 1431
a 1437 obč. zák. nah raditi hodnotu, kterou měla kůra v době spotřebo
vání, jak správně odvolací soud uvedl. (Viz také Krasnopolski, Obligationcnrccht § 94 při §u 1437 a Stubenrauch k §u 1437 obč. zak;) .. :ol~ud
jde o v)'ši této hodnoty, stačí zkou~"ati, zd~1r dosahUje asp?n vyse za:
lobní pohledávky, na kterou ma bylI zapoc~ena, a odvolacl ~oud take
v tom směru správně vyvodil, že žalob kyne sama ocemla kuru podle
tehdy platných nejvyšších cen (patrně ve so;yslu nařízení ministerstva
obchodu ze dne 2. května 1918, čís. 164 ř. zak.) na 6.964 K 40 h, tedy
výše, než čini žalobn! pohledávka. žalo~a~á ~~mítla pů,;,odně, phjeH
této cenv iako náhražku naturálního pinem a zadala bud dodam vytažku n~bo vrácení kůry. Teprve v žalobní odp~vědi ž~dala náhrad~
ceny za dodanou kůru, kteroL~ udala ?ejprve pel11z~m pres 10.000 Ke,
později penízem 22.500 Kč. zalovana uplatmla te~y t:Pn:~ za ,SpOLU
nárok z bezdůvodného obohacení ve smyslu §ll 144/ obc. zaK. a zadala
náhradu ceny za zpracovanon kůru přes 10.000 .Kč; proto nelze přisvěd:
čiti tvrzení žalobkyně, že jest sama obohacena jen o 6.964 K 40 h stare
měny, které prý jsou uloženy ještě dnes u vídeňské banky. U. žalobkyně .i est obohacena o cenu kůry a ježto o~ě str':,ny JSou h:maml ~u
zemskými a náhradu jest plniti v tuzerr;skLI,)est jlz z toh? duv~?r: za:
lobkyně povinna dáti náhradu v korunach cesko,slove~skych, pn, cen1Z
"ni nebylo by třeba zabývati se otázkou, kde p_uvod~1 smlouva zal~b:
kyní měla býti splněna. Ale i kdyby v tom sm:ru pn nedostatku pne
úmluvy bylo přihlíženo k předpisům §u 905 obc ..zak. ~ čl. 324 obch.
zák., měla žalobkyně svůj podnik, totiž továrnu, do ktere kůra ~yl,: dodána, v T., kde bylo její splniště. Nero~hodno~.je~t okolnost, ze za1ovaná odmítla koncem prosince 1919 nablzenou JI nahradu 6.964 K 40 h
tehdy ještě staré měny. Tím žalobkyně sv~ho z~vazku z, be::dů:,odnéh?
obohacení sproštěna nebyla. Domnívala;-h se ~alobkyne, -:e za~ovana
bezdůvodně odmítá přijetí tohoto plněm a chtela-h se ;;veho zavazku
sprostiti nebezpečenství poklesu měny na, žalov,:l:ou presu~outl,. ?yl~
její věcí, aby peníze podle §u 1425 obč. z,~k. sI?zlla na ~oude. Spr~vne
tedy odvolací soud uznal, že namítaná vzaJemn~ po!,ledavka Jest .az do
výše žalobní pohledávky po právu a to v korunach ceskoslovenskych.
čís.
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Poměr majitele kinematogralické koncese k jeho ~ástupci: Majitel
kinematogralické koncese jest zavázán ze smlouvy, třebas filmy objednal jeho zástupce.
(Rozh. ze dne 5. března 1924, Rv I 1741/23.}

Žalovaná obec D. byla majitelkou licence ku provádění kinematografických představení. Úředně schválený zástupce obce Jindřich B.
objednal u žalobkyně pro kino filmy, jež byly pak v kínu žalované
obce hrány. Žalobu na obec o zaplacení filmů o b a niž š í s o u d y
zamíily, Ne j v y Š š í s o II d zrušil rozsudky obou nižších soudů a
vrátil věc soudu prvé stolice, by ji znovu projednal a rozhodl.
D

ů

vod y:
Nelze při svědčiti právnímu názoru odvolaciho soudu, že pro tuto
rozepři jest jedině rozhodující okolnost, kdo byl objednatelem filmú,
pokud se týče že objednatelkou filmů nebyla obec D., nýbrž B. a že,
když B. na objednacím lístku objednal vlastním jménem bez uvedení
nějakého poměru k žalované obci, což však se neshoduje s obsahem
jednotlivých lístků objednacích nesoucích nadpis »Kino obce D.«, že
sluší považovati B-a a nikoli žalovanon obec za smluvní stranu. Po této
stránce dle čis. 4 §u 503 c. ř. s. uplatněný důvod jest v plné miře opodstatněn. Je zaiisté. v prvé řadě směrodatno, že koncese kinografická
jest dle §u 4 min. nařízení ze dne 18. srpna 1912 čís. 191 ř. zák. nepře
nositclna, COž ostatně bylo také zdúrazněno v koncesní listině zemské
správy politické v Praze ze dne 25. listopadu 1920, podle které může
dle §u 9 cit. min. nař. udělená koncese provozována býti jenom zástupcem, podléhajícím úřednímu schválení, a podle které koncese jako taková zapsána byla do licenčního katastru. Již tím ze zákona jest určena
do jisté míry právní povaha poměru majitele kínografické licence k jejímu zástupci a to z veřejnoprávních důvodů. Vedle toho zapsání licence
do licenčního katastru samo o sobě není jen právně bezvýznamným úkonem úředním, nýbrž má vůči osobám, jednajícím v duvčře v tento zápis
a beroucím zřetel na shora citované ministerské nařízení, určitý význam
právní. V tomto případě není proto lhostejným, že odvolací zjištění, že
žalovaná obec podle smlouvy s Jindřichem B-em, schválené výnosem
zemské správy politické, provozování kinografické koncese p o s t o uP í I a B-ovi, odporuje obsahu smlouvy, podle kterého »Jíndřich B. pře
jímá vedení kina v D.« a je po této stránce také dle čís. 3 §u 503 c. ř. s.
uplatněný důvod opodstatněn. Za tohoto stavu a v uvážení, že se smlouvě s Jindřichem B-em dostalo příslušného úředního schválení, toto
schválení však nemŮže odporovati shora citovanému ministerskému nařízení, nelze z holého fakta, že objednatelkou filmů nebyla obec D.,
nýbrž B., odvozovati, že smluvní stranou není žalovaná obec, zvláště
když obec ani po smlouvě s B-em nepřestala býti a nemohla přestati
býti licenční podnikatelkou, a když jmenovitě poslední odstavec smlouvy výslovně uvádí, že si obec D. vyhražuje na kino v každém' směru,
zejména ohledně ku provozování určených snímků dohlížeti a celý provoz kontrolovati.
Čís, 3591.
Obec neručí za škodu, jež vznikla porušenlm veřejMprávnich povinnosti obecními zřlzenci. Zejména jest tomu tak při vybíráni dávky
ze zábav.
(Rozh. ze dne 5. března 1924, Rv I 1762/23.)

Žalobce (majitel cirku.) domáhal se na obci náhrady škody, jež ~~
dle jeho tvrzeni vzešla tím, že mu obecní zřízenci dáv~u ze z~b~vy, J:z
byla zatím zvýšena, následkem přehlédnutí předepsalt ~P?zdene, takze
mu nebylo již možno, by ji přesunul na obecenstvo, !ez ],;ho CIrk~s
navštěvovalo. Pro c e s tl i s o udp r v é s t o II c e zalobe vyhovel,
o cl vol a c í s o u d ii zamítl. D II vod y: První soud neposoudil věc
po právní stránce správně. N_ení ~šeobecn,ého zákon~ého,yředpis~, jenž
by stanovil, že za škody, lez ZPUSO?I~1 s,r~nam, sVyl': urad<:v~Ulm ,ve~
řejní úředníci nebo jiní vrchnostenstI organove, ručI dotycne pravm
~strojí, ať jde již o ústrojí onejvět~í: stát, .nebo I~ejm:,nš!:. obce. ~e~t
ovšem řada zvláštních zákonu, ktere stanOVl takove rucel1l lak u statu,
tak í II obcí, na př. zákon ze dne 12. července 1872, čís .. 11 ~ ř. ~ák. § 37
obec. zříze·ní pro čechy, avšak právě z toho nutno SOUdlÍ!, ze vseobecne
povinnosti k náhradě škody, zpúsobené zří~enci: ani pro st~t, ant ~ro
obce, ani pro jiné veřejnoprávní svazy neUl, coz_ lest os:atne. v pl!:en;
souhlasu i se zásadou §u 1313 obč. zák. Nebyl vsak vydan anI zvlastnI
předpis o ·ručení obce za zřízence při vybírání ?ávky}e z~bav, o ktero~
i zde běží. S tohoto správného hlediska vychaz,;l pn sve~. rozhodnutI
původně také soud procesní, ~OtO~' ~e v~ak o_~ neh? odchylI! ~ p.osta~Jl
se na stanovisko, že obec Z;l )ednam svych znzencu ZOdpovlda, Jak~lle
prác~, která jí byla po zákonu k vyřízeni svěřen,a, přen:,sla na sveho
úředníka. K náhledu tomuto byl soud procesnI dle vseho sveden. aSI
ustanovením čl. 12 nař. místodržitelství českého ze dne 31. prosmce
1915, čís. 4 z. zák. z roku 1916, dle něhož je obecní představenstvo povinno, by záležitosti, týkající se dávky ze zábav, vrřIzovalo s~m.o' a dle
něhož obecní představenstvo, přenese-li tuto povmnost na ]lne osoby
(úředníky, zřízence, deleg~ty), ~iní tak yod sv~u ~last~i zodyovědností.
Než tímto předpisem nemelo bylI zalozeno rucenI obCI za CIny a opo~
menutí jich zřízenců při vybírání dávky ze zábavy, nýbrž měla tím býtI
jen zdůrazněna zodpovědnost starosty" vůči zem'skému výboru za dá~ku
i v tom případě, že byla vybírána zřízencem, k tomu ustanovenym.
Ostatně by musilo býti obsaženo ručení takové v cís<. pat. ze dne 29.
prosince 1915, čís. 83 z. zák., kterým byla dávka ze zábav zavedena.
V tom případě by arci obec za své lidi ručila (§ 1313 a) obč. zák.).
O takovýto případ však nejde. V dalším vyvodil odvolací soud, že žalobní nárok jest neopodstatněn i proto, že žalobce, nezaphtJv dosud
dávky, neutrpěl škody.
N e j v y Š š í s o II d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Dovoláni uplatňuje jen dovolací důvod nesprávného právnílI? POS?Uzení (§ 503 čís. 4 c. ř. s.), napadajíc právní názor soudu druhe stolIce,
že obec neručí za provinění svých úředníků a že se žalobce v tomto
sporu náhrady škody domáhati nemůže, protože nezaplativ dosud dávky,
jemu předepsané, neutrpěl škody. K vývodům soudu druhé st.olice, ~o
kud se obírají otázkou ručení obce za škody, které ZPŮSObIlI stranam
veřejní úředníci aneb jini vrchnostenští orgánové obecní protiprávním

r
pblěuím svých veřej~?právních povin~ostí, lze ~ podstatě plně přisvěd
Citl, ~ebot Odpovldajl nazoru pk v plsemnlctvl (viz na přiklad Randa,
Schal1enersatz § 1, Krarnz-Ehrenzwclg System § 408 a tam uvedené
prameny), tak v praxi (viz na příklad zejména obšírné rozh. čís. 5920
sbírky Glaser-Ungerovy) již dávno ustálenému a vývody dovolání nezavdají příčiny, ?y se Nejvyšší .soud od tohoto názoru odchýlil. Stejně
Je souhlaslÍ! s duvody napadeneho rozsudku, kterými byl vyvrácen žalobcův názor, že ustanovením čl. 12, odstavec 5, nař. místodržitelství
ze dne 31. prosince 1915, čís. 4, zemského zákonníka pro Čechy z roku
J 916, bylo založeno soukromoprávní ručení obcí za činy a opominutí
obecních zřízencu při vybirání dávky ze zábav, přeneslo-li obecní před
~tavenstv~ te_nto výkon na jiné oso.by (obecni úředníky, zřízence atd.).
Zcela spravne vyvozuJe soud druhe stolIce z tohoto ustanovení jen, že
se Ilmto přenesením výkonu řádu o vybírání dávky ze zábav ničeho ne~10ní na zodpovědnosti představenstva obce za přesné plnění povinností,
Jemu v odstavci prvém téhož čl. uložených. Povinnosti ty jsou však rázu
veřejnoprávního, pročež obec podle zásady, shora již odůvodněné za
škody jejich porušením vzniklé soukromoprávně vůbec neručí. Zaiisté
b~ jí t~ké domnělé r~čen! nemohlo býti· uloženo pouhým naříze;,ím,
t1llstodrZltelem vydanym, Jen k provedení řádu o vybírání dávky ze
~~bav, když ani teI~to řád ani císařský patent ze dne 29. prosince 1915,
CIS. 83 z. zák. pro cechy, jehoz Je součástí, -o nějakém povinném ručení
obce za škody z nesprávného výkonu řečeného řádu nečiní zmínky.
?dvola,CÍ soud zamítl proto, žalobu zcela právem již z prvého důvodu,
ze tOtlZ obce neručí za škody, vzniklé porušením veřejnoprávních povinností jejich orgánů.

J

čís.

,

•

\

3592.

Splništěm při úpisu válečné půjčky jest místo, kde válečná půjčka
byla upsána. Dle tohoto místa řídí se též měna, v níž jest zaplatiti lombardní zápůjčku.

(Rozh. ze dne 5. března 1924, Rv I 1773/23.)
Zalobkyně, bydlící v Berlíně, upsala u Chebského společenstva roku
1916 vaIečnou půjčku, k jejímuž zakoupení jí společenstvo poskytlo
zápůjčku, ponechavši si válečnou půjčku v 10mbardu. žalobě o splacení
zápůjčky v Kč pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e vyhověl a uvedl
mimo jiné v d ů vod ech: Dle §u 914 obč. zák. a §u 905 obč. zák.
dlužno míti za to, že splništěm smlouvy byl Cheb, poněvadž tam měl
býti obchod proveden a tam také bylo konto žalobkyně zatíženo. Splniště
má v zápětí, že závazek jest splniti ve měně splniště (§ 1413 obč. zák.).
O d vol a c í s o u d rozsudek potvrdil. D ů vod y: Soud prvé stolice
řádně odůvodnil, že úmyslem stran bylo, smlouvu splniti v Che b u,
a soud odvolací sdílí tento jeho právní názor: Okolnost, že válečná půjčka
byla vydána ve Vídni a v době upsání prý se tam nalézala, jest pro místo
plnění bez právního významu, neboť nešlo o plnění u r čit é věci (čl.

1
I
,1

března

t!
I
I

1924, Rv II 650/23.)

Žalobce uzavřel v roce 1918 se žalovanou bankou obmýtní smlouvu
na léta 1918, 1919, 1920 a 1921. Žádosti jeho, by dle zákona čís. sb. z.
a n. 121/21 byla zvýšena úplata za dříví, vykáceno v létech 1920/1921
soud v nesporném řizení vyhověl. Ježto žalovaná zvýšku nezaplatila, domáHal se ho žalobce žalobou, jíž pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e
vyhověl. D ů vod y: Dle zákona Se pouze vyžaduje, by byla úplata před
1. lednem 1919 »smluvena«, zda byla úplata již předem zaplacena čili
nic, zákon nerozlišuje,· a nemůže tedy ani soud okolnosti této přiznati
zvláštní váhu, tím méně, ježto důvod pro vydání zákona nelze hledati
jedině ve znehodnocení měny, nýbrž také v jiných celkových hospodář
ských poměrech, zejména· zvýšené režii a pod. O d v ol a c í s o ud
rozsudek potvrdil.
Ne i v y š š í s o u d· nevyhovčl dovolánÍ.
D

i

3593.

Zákon ze dne 17. března 1921, čís. 121 sb. z. a n., upravující starší
smlouvy o těžbě dříví.
Zákon vztahuje se i na případy, kde byla kupní cena za dříví z a··
pIa cen a pře dem před 1. lednem 1919.
(Rozll. ze dne 5.

:[
čís,

324 obch,_ zák.). Viciei1ská mčna jest proto nerozhodnou. Poněvadž zažalovaná pohledávka jest splatna v tuzemsku, náleží ji dle §u 6 zákona
ze dne lO. dubna 1919, čís. 187 sb. z. a n. zaplatitivkorunách česko
slovenských.
N e j v y Š š í s o u cl nevyhověl dovolání, poukázav k důvodům nižších soudů.

ů

vod y:

Dovolání vytýká napadenému rozsudku podle §u 503 čís. 4 c. ř. s.
jenom, že vztahuje předpisy zákona ze dne 17. března 1921 čís. 121 sb.
z. a n. i na obmýtní smlouvu stran ze dne 26. července 1918, ačkoliv
kupní cena za všechno dříví, koupené ke kácení v létech 1918, 1919,
1920 a 1921, byla hned po ujednání smlouvy v roce 1918 zaplacena.
Žalovaný napadá srovnalý právní názor obou nižších soudů, že účinnost
zákona nezávisí na tom, kdy byla smluvená úplata za těžbu dříví vyplacena; ncprávem. Svědčí pro názor ten znění zákona, který ani v nadpisu
»Zákon ... upravující starší smlouvy o -těžbě dříví«, ani v textu nerozeznává, zda byla úplata již zapravena předem a před rokem 1919, či
zda má placena býti později, a prohlašuje za rozhodné jenom, zda byla
úplata smluvena před 1. lednem 19J 9. Onomu názoru nasvědčuje úč.el
zákona, jak plyne z jeho oO"sahui parlamentárního projednávání. Účelem
tím bylo přizpůsobiti starší smlouvy změněným hospodářským poměrům,
jež nastaly v roce 1919 náhlým vzestupem cen dříví a výrobních i správních nákladů lesních, a zabezpečiti další ·řádné vedení lesního bos po-

dářství, které platností starých prodejních cen dříví při obrovském
vzrůstu režie bylo ohroženo. Zájem osob, oprávněných starou smlouvou
k těžbě, měl býtí chráněn pouze předpisem §u 2 zákona, aby pří posuzování přiměřeností úplaty bylo přihlíženo také k cenám, za které oprávněný k těžbě dříví sám dále prodával, čímž mu mělo býti umožněno,
aby dodržel beze ztráty dodávky dřeva, ujednané na podkladě smluvených nižších· cen. Jinak měla část mimořádného zisku, kynOUCího
z prudkého stoupnutí cen za dříví přejíti k dobru majiteli lesa a tak
umožniti další řádné lesní hospodářství, jmenovitě řádné opětné zalesnění vykácených ploch. Přihlížeti k okolnosti, že kupní cena byla již
předem zaplacena, příčilo by se zřejmě tomuto jasně projevenému smyslu
zákona. Právně mylným jest poukaz na rozdíl mezi nákupní silou· rakouské koruny v roce 1918 a československé koruny v roce 1921. Podle
§u 6 zákona ze dne 1. dubna 1919, čís. 187 sb. z. a n. jsou si obě tyto
peněžní jednotky jako zákonné platidlo úplně rovny. Výhodu, spočíe
vající pro žalobce v tom, že obdržel kupní cenu za dřevo, dodané v roce
1921, již v rOCe 1918, lze dle zákona oceniti pouze úrokem, který pře
dem vyplacený peníz mohl zatím poskytnouti, a k tomuto výnosu soud
již v nesporném řízení při určení přiměřené ceny přihlížel.
čís.

3594.

Zákon o cestách z nouze (ze dne 7. července 1896, čis. 140 ř. zák.).
Nezbytnou cestu nelze povoliti k vůli vhodnějšímu zaříZení budovy,
by mohla sloužiti pozdějším novým potřebám, na něž někdejší její vlastník svého času mohl a měl pamatovati, ale nepamatoval.
(Rozh. ze dne 11.

března

1924, R I 167/24.)

Návrj1u na zřízení cesty z nouze s o udp r v é s t o I i c e
rek u r sní s o u d žádost zamítl.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
D

ů

vyhověl,

vod y:

Z návrhu a z provedeného jednání vysvítá zcela nepochybně, .že
jest žádáno o nezbytnou cestu vlastně pro dům čp. 9, stojící při veřejné
cestě, a to proto, ježto dům tento nemá: vlastního příjezdu a žadatelé
ho nyní používati zamýšlejí jako stavení hospodářského, jímž dosud
nebyl a pro něž zařízen není. Jeť hlavním zaměstnáním žadatelů obrábění skla, a vedle něho provozují žadatelé i polní hospodářství, v rozsahu arciť nepatrném, neboť celková výměra jejich zemědělského majetku činí pouze něco přes Y2 ha a stav dobytka záleží ze 2 koz. Teprve
dle výsledku tohoto řízení zamýšlejí si žadatelé postaviti při domě
í kůlnu nebo stodolu a domáhají se· proto nezbytné cesty, aby zlskali
příjezd pro odvážení hnoje a přivážení obilí, bramborů· a pod. Nelze
ovšem popříti, že dle §u 1 zákona o nezbytných cestách lze se dožadovati nezbytné cesty i pro obytné nebo hospodářské stavení, jS0u-li pro

/1

to zákonné předpoklady. V tomto případě však jest především uvážiti,
že potřeba nezbytné cesty vzešla teprve tim, že žadatelé oproti dřívěj
šímu stavu zamýšlejí z domu svého provozovati v širším rozsahu polní
hospodářství a dům ten podle těchto nových potřeb vhodněji uzpůso
biti, pokud se týče i přístavbou Zvětšiti. V druhé řadě jest pro rozhodnuti závažno, že dům žadatelů postaven byl v r. 1906, tedy již dávno
po uzákonění předpisů o nezbytných cestách a že postaven byL tak, že
zastavěna byla celá stavební plocha čelem k silnici, aniž si tehdejší vlastníci volnou nechali prostoru, pro příjezd k domu potřebnou. Nepamatovali-li vlastníci tehdejší sami na to, by pro budouci dobu byla· zajištěna i tato po případě nutná potřeba vlastního příjezdu, nelze je sprostiti výtky, že dopustili se nepečlivosti, kterou § 2 zák. o nezb. cestách
uvádí jako důvod proti nároku na nezbytnou cestu. Zákon o nezbytných
cestách směřuje k tomu, by bylo odpomoženo nutné potřebě, které ta
která nemovitost dle své potřeby ke svému obhospodařování nebo užívání vyžaduje; příčilo by se však duchu i smyslu zákona jako normy výjimečné, aby na základě něho směl býti zatěžován cizí nemovitý statek
jen proto, aby nemovitost, v tomto případě dům nedostatečně zařízený,
mohl býti na úkor cizího statku zařízen vhodněji, aby sloužiti mohl pozd~íším novým potřebám, na které někdejší vlastník ve vhodném čase
sám pamatovati mohl a měl, to však opominul. Potřeba nezbytné cesty
není dána polohou nemovitosti, nýbrž uspořádaností domu, a nelze se
pro tento nárok dovolávati ani ohledu na pokrok hospodářského vývoje,
neboť pokrok jednotlivcův nemůže býti podporován, není-li pro to výslovného předpisu zákona, na úkor práva druhého (§ 365 obč. zák.).
Kupují-li žadatelé pozemky a zařizují-li své stavení na stavení hospodářské, nemohou se pro získání
nutného příjezdu k domu dovolávati
právních výhod zákona o nezbytných cestách; k ukojení této potřeby
mohou dospěli jedině volnou smluvní dohodou.
čís.

3595.

Vyhlášením úpadku neni dotčen rozsah práv vnuceného správce nemovitosti.
Za vnucené správy jest jedině vnucený správce oprávněn, podati na
základě soudního svolení k výpovědi návrh na nucené vyklizeni místnosti ve spravovaném domě.
(Rozh. ze dne 11.

března

1924, R I 184/24.)

Na dům manželů Sch-ových čp. 119 byla dnem 6. října 1923 zavedena vnucená správa a dne 7. prosince 1923 byl na jmění manželů
Sch-ových vyhlášen úpadek. Žádosti manželů Sch-ových a správce upadkové podstaty, by byla povolena exekuce vyklizením nájemníků domu čp. 119 s o udp r v é s tol i c e vyhověl, rek u r sní s o u d žádost zamítl, maje za to, že k ní byl oprávněn pouze vnucený správce
nemovitosti.
N e j v y Š š í s o II d nevyhověl dovolacímu rekursu.

350
Důvod):

Prvni otázkou je, zdali před vyhlášenim úpadku povolená a provávnucená správa, vyhlášením úpadku nedotčená, neodložená a nezrušená, mění se v nějaký jiný útvar úkojového práva do té míry, že by
obor správcova působení, v §§ 109 a 111 ex. ř. uvedený, vyhlášením
úpadku doznal nějaké změny, jmenovitě nějakého zúženÍ. Rekursní soud
právem zodpověděl tuto otázku záporně, neboť taková vnucená správa
nedoznává nijakých změn, nepřestává býti exekučni vnUCenoU správou,
podléhající dozoru a moci exekučniho soudu, a také zl!stávají nezmě
něny činnost vnuceného správce a jeho postavení. Druhou otázkou je,
zdali za vnucené správy reality jest jedině vnucený správce oprávněn,
podati návrh na nucené vyklizení místnosti náiemnikovy na základě
usnesení příslušného soudu, k výpovědí podle zákona ze dne 26. dubna
1923, čís. 85 sb. z. a n. svolivšího, a zda může takový návrh učiniti také
vymáhající strana byť i třeba se souhlasem správce úpadkové podstaty.
Otázka tato může býtí řešena jenom s hlediska §§ 109 a 111 ex. ř. a rekursní soud právem zodpověděl ji v ten rozum, že ono oprávnění pří
sluší jedině vnucenému správci. Podle §u 99 ex. ř. nesmi se povinný
proti vůli vnuceného· správce súčastniti jakýmkoli způsobem na vedení
správy. Vnucený správce vykonává mezi jiným také výpovědní právo
z nájemních smluv; on jedině může také žalovati na zrušení nájemních
smluv a prováděti nucené vyklizení na základě exekučních titulů, neboť
to všecko dle §§ 109 a 111 ex. ř. náleží do oboru jeho činnosti jako vnuceného správce. V této činnosti podléhá jenom dozorčímu právu exekučního soudu a nemá co činiti s orgány jiného řízení, tedy ani s orgány úpadkového řízenÍ. Ani za úpadku není dle §u 99 ex. ř. povinnému
dovoleno, mísiti se do věcí vnucené správy, což platí i o správci úpadkové podstaty. Poněvadž dlužník neprokázal souhlasu vnuceného správce k podání návrhu na nucené vyklizení, což by se musilo státi dle §u 9
ex. ř. s podaným návrhem, rekursní soud správně rozhodl, že ani dlužník, ani správce úpadkové podstaty nebyli k podání tohoto návrhu
oprávněni, a proto právem rozhodlo návrhu zamítavě.
děná

čís.

3596.

Uplatňování vylučovacího nároku dle §u 37 ex. ř. není na závadu,
že žalobce neohlásil při výkonu exekuce vylučovacího p~áva k věcem,
ba naopak byl výkonnému orgánu nápomocen při jich .zabavováni.

. (Rozh. ze dne 11.

března

1924, R I 187/24.)

Zalobu, by zjištěno bylo vlastnické právo k zabaveným věcem a by
prohlášena byla exekuce na ně za nepřípustnou, pro c e s n i s o u d
p r v é s t o I i c e zamítl. O d vol a c í s o u cl zrušil napadený rozsudek a vrátil věc prvému soudu, by, vyčkaje pravomoci, ji znovu projednal a rozhodl.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu.

I
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J

I

DilvoCiy:
Žalovaní trvají na mylném právním názoru prvé stolice, že, když žavýkonu exekuce neohlásila k zabavovaným předmětům nároků vlastnických, naopak sama označila výkonnému orgánu zabavitelné předměty, v zájemném protokolu seznamenanč, a nabídla je k sepsání, svolila tím k soudnímu zabavení řečených předmětů a že tím pozbyla svých práv na zabavených předmětech 'vůči vymáhajícímu věřiteli.
Sluší v této příčině přisvědčiti Odvolacímu soudu, že tyto takto zjištěné
počiny žalobkyně nelze považovati za vzdání se vlastnického práva
k zabaveným předmětům, které nyní uplatI'íuje touto žalobou. Platíť
o .projevech vůle dle §u 876 obč. zák. předpis §u 869 obč. zák.,; aby byl
projev vůle právoplatný, musil by býtí učiněn svobodně, vážně, určitě
a srozumitelně, neboť, nemá-li těchto náležitostí, nemůže vytvořiti ani
práv, ani závazků. Zákon sám s prohlášením třetích osob při výkonu
exekučního zabavení ohledně nároků, které si osoby tyto činí na zabavované předměty, nespojuje nijakých důsledků právních, nýbrž dává
zřejmě podle instrukce pro výkonné orgány na jevo, že ohlášení nebo
neohlášení takových nároků při výkonu exekučního zabavení má jedině
význam pro r O z s a h prováděné exekuce. Ostatně vzdání samotné má
vzhledem ku předpisu §u 1444 obč. zák. vždy jen význam jednostranného projevu, jenž, aby se stal závazným, potřeboval by přijetí druhou
stranou (§§ 861, 93.9 obč. zák.). Jest nerozhodno, jaké okolnosti přiměly
žalobkyni k jejímu chování při výkonu exekučního zabavení, ale jisto
jest, že chováním tím nebyla způsobem, v §u 869 obč. zák. uvedeným,
projevena její vůle, že se vzdává vůči vymáhajícímu věřiteli vlastnického
práva k zabavovaným předmětům, aniž práva uplatňovati vlastnidví
žalobou dle §u 37 ex. ř. Jistě tu je záva~no, že jakákoliv prohlášení tře
tích osob při výkonu exekučniho zabavení jsoll pro samý výkon zabavení bez vlivu, že k výkonu dOjde, 2f vlastnik mlčí, nebo mluví, a že
otázka vlastnictví může býti vyřešena jedině rozepří podle §u 37 ex. ř.
Z toho plyne, že v období výkonu exekuce vystupuje zřetelně jistá bezbrann~st třetích osob ve příčině jimi tvrzených nároků vlastnických, že
se zásah výkonné moci proti nim nedá odvrátiti ani mlčením ani lomozením, že tedy jejich počiny právě v tomto období dlužno přijímati se,
zvláště přísnou kritičností, a že zejména, jde-li o konkludentní projevy,
tím bedlivěji dlužno dbáti předpisu §u 863 odstavec druhý obč. zák.
lobkyně při

čís.

3597 .

Dosavadní dlužník zůstává, jak v případě §u 1406 obč. zák., tak
v případě §u 1409 obč. ,zák. zavázán, dokud nebyl zvláštním pr()hlášením, byť se i stalo jen konkludentním činem, ze závazku propuštěn.
Pouhým přijetím nového dlužníka věřitelem se ještě nesprošťuje.
(Rozh. ze dne ll. března 1924, Rv ! 1473/23.)

352
Zalabkyně ujednala obchod o dodání zboží s veřejnou společností J.
Smlouvou ze dne 20. prosínce 1919 převzala onen obchod ke splnění
nově utvořená veřejná společnost H., jejímiž veřejnými společníky byly
osoby, různé od společníků firmy J. Veřejná obchodní společnost J. koncem roku 1919 zaníkla. Zalobkyně zřídila dle úmluvy u banky akreditiv
ku zaplaceni kupní ceny. Zboží však nebylo dodáno, čímž žalobkyně
utrpěla škodu, ježto akreditiv ležel po drahnou dobu u banky. Zalobu
o náhradu škody proti bývalým veřejným společníkům firmy J. p r oe e sní s o udp r v é s tol i c e zamítl, a d vol a c i s o u d jí vyhověl.
\\
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Je zjištěno, že obchod sardinkami původně byl dojednán s firmou J.
a není sporu o tom, že smlouvou ze dne 20. prosince 1919 onen obchod
převzala ke splnění nově utvořená firma H., jejímiž veřejnými společníky
byly osoby různé od společníků firrny J. Lze ponechati stranou otázku,
zda byl převzat jenom tento obchod, jak má asi za to odvolací soud, odkazuje na § 1406 obč. zák., či zda nejde o případ §u 1409 obč. zák. (čl.
1 obch. zák.), totiž o převzetí jmění nebo podniku, neboť v obou pří
padech zůstává dosavadní dlužník zavázán, pokud nebyl zvláštním prohlášením, byť i se stalo jen konkludentním jednáním (§ 863 obč. zák.)
anebo zvláštní úml\lvou .(§ 1410 obč. zák) ze závazku propuštěn. Stanoví totiž §u 1406 odstavec druhý obč. zák., že v případech pochybných jest pokládati převzetí dluhu, věřiteli prohlášené, za ručení ve dle
d o s a vad n í hod I u žní k a, a § 1409 obč. zák, že, kdo př.evezme
jmění nebo podnik, odpovídá bez ú j m y d a I š í hor uče n í z c iz i tel o v a. Pouhým přijetím nového dlužníka, i kdyby se tedy skutečně bylo stalo, nebyla ještě nijak sproštěna firma J. svých povinností
z dodací smlouvy. Jelikož plněno nebylo, ručí také ona, a jelikož byla
rozpuštčna, její veřejní společníci (čl. 112 a 146 obch. zák) za škodu.
z prodlení, najmě tedy též za útraty zřízení akreditivu, při čemž se při
pomíná k námitce dovolatele, že žalobkyně prý nezachovala se dle před
pisu čl. 356 obch. zák., že žalobkyně volbu vykonala žalobou a že v tomto případě udělení dodatečné .lhůty dle čl. 356 ob ch. zák. zapot!ebí, nebylo, jelikož firma J. před podáním žaloby (13. srpna 1920) JIZ davn~
neexistovala, obchod přenechala firmě jiné a od ní spl n ě n f očckavah·
se tedy vůbec nedalo. Za těchto okolností jsou žalovaní povi.nni, žalob.kyni hraditi škodu i prodlení firmy J. a nahraditi ji tedy nejen provlsl,
nýbrž i úroky akreditovaného peníze.

Proc-esni soud pl:yé -stali'ce odečetl žalobci ze zažalované kupní ceny za prodané koně 12.250 Kč, jež byl obchodní zmoc"ěnec žalobcllv slevil žalovanému. O ci vol a c í s o tl cl k žalobcovu
odvolání rozsudek potvrdil.
N e j vy Š š i s U tl cl nevyhověl dovolání.
Důvody·

Po stránce právní byla věc odvolacím soudem posouzena správně.
Jde o to, zdali sleva 12.250 Kč, kterou Karel K. žalovanému pro vadnost jednoho z prodaných mu žalobcem koní z kupní ceny za tohoto
koně povolil, jest platna vůči žalobci. V tom směru nižší soudy správně
vyslovily, že nezáleží na tom, zda žalobce Karla K-a k slevě přímo zmocnil, nýbrž rozhodno jest, zdali Karel K. byl při obchodu koňmi, žalob"
. cem provozovaném, žalobcovým obchodním zmocněncem, a zdali ona
sleva stala se v rámci tohoto obchodního zmocnění (čl. 47 obell. zák.).
Odvolací soud odpověděl k této otázce kladně a to právem. Jest zjištěno,
že žalobce hned při prvním obchodě se žalovaným prohlásil žalované"
mu, že má platiti K-ovi, s K-el11 jenom že má dopisovati, že garantuje
za bezvadnost koní a v případě, že by v tom směru něco bylo, že má
psáti K-ovi. Zjištěno jest dále, že Karel K. veškerou korespondenci vedl
za žalobce, že vedl za něho také obchodní knihy, že někdy prodával za
ž.alobce i koně, přijímal. peníze a prokázáno jest, že Karel K. odepsal
žalovanému kupní cenu za uhynulého koně a mu započítal též k dobru
rozdíl 1.000 Kč ; konečně jest nesporno, že žalobce s těmito odpisy souhlasil. Z toho právem usoudil odvolací soud, že Karel K. byl v podniku
žalobcově jeho obchodním zmocněncem a že v rámci tohoto zmocnění
bylo též, když Karel K vyřizoval výtky ohledně koní od zákazníků došlé a když, vyřizuje je po případě, jak se stalo u žalovaného, pro vadnost koně povolil slevu. Stanovisko žalobcovo, že, poukázal-li žalovaného s korespondencí a s případným oznámením vad na Karla K-a, nelze v t0111 spatřovati zmocnění K-a k povolování slev, nedá se vzhledem
k zjištěné působnosti K-a v podniku žalobcově sdíleti. V důsledku toho;
že Karel K. byl podle toho, jak se jeho působnost v podniku žalobcově
n~ venek jevila, k slevě, žalovaúému povolené,_ oprávněn, jest sleva
12.250 Kč po rozumu čl. 52 obch. zák. vůči žalobci platna a nárok žalobcův, aby mu žalovaný tuto částku zaplatil, není opoLlstatněn.
čis.

3599.

Nelze se domáhati náhrady škOdy pro nákazu venerickou nemocí,
nákazu přivodivší souložnik, že jí jest stižen.

nevěděl-U
čís.

3598.
(Rozh. ze dne 11.

Obchodní zmocněnec jest oprávněn vyřizovati výtky ohledně prodaného zbožl a povolovati následkem toho slevu z kupní ceny.
(Rozh. ze dne 11.

března

1924, Rv 1 1686/23.)

března

1924,Rv I 1717/23.)

Zaloba, jíž domáhala se žena náhrady škody na svém souložníku,
tvrdíc, že byla jím na kažena kapavkou, byla zamítnuta soudy všech tří
stolic, N e j v y Š š í m s o ude m z těchto
Civiln! rozhodnutí VI.
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důvod6:

.

Zjištěno jest, že žalovaný nesliboval žalobkyni manželství a ji nesvedl. a že k?yž se žalo?kyní tělesně obcoval, si toho nebyl vědom a
"-111 vedom byli nemohl, ze kapavka, kterou stižen byl v roce 1912, nebyla snad ještě vyhojena. Vůbec nebylo prokázáno, že žalovaný v dobl'
kdy se žalobkyní tělesně obcoval, byl pohlavně nemocen. Ale 'dovolání:
p;ovádějí.c dovolací důvod,~e.správného právního posouzení věci (§ 503
~lS. 4 c, r. s.), z t~h?to zjlstel:eh~ st!'v.u nevychází, tvrdíc, že žalovaný
zalobkYlll jako slusne a nezkusene devce svedl, ačkoliv si toho byl vě
dom, že byl pohlavně nemocným, a nep.},;ovádí takto tohoto dovolacího
důvodu po zákonu, Netřeba proto poukázati k tomu, že žalobkyně jako
stra~a sama ,?usela p!ipustiti, že před. souloží jí'·manželství nebylo slibo~~no, ~ netreba z~11lnovali ~e o tom, ze žalobkyně tenkráte již byla dospela a ze. pohlavlll styky pestovala se žalovaným i po vystoupení ze
služeb firmy, jejíž společníkem žalovaný jest. Pokud se dovolání na konec dovolává slušnosti, dlužno připomenouti, že soudům jest se zachovati v přední řadě dle předpisů zákonných.
čís.

3600.

zjištění

(Rozh. ze dne ll.

Jsou

března

věd' ~nanželtl S-ových jinak, než' nižší stoli~e) ~ohŽ ve ~Vl:] p:ospe~hJ. a
tedy nic jiného, než do~ola~~ ~ú~OC~v:l:spravl~ei:lO ocene!1l pruvo?~J Jehož § 503 c. ř. s. nezna, Zjlstelll lllZSICh stohc ~,o~lo by. do."~lan,' na:
adnouti jen tak, že by ukázalo, že fakta, z mchz pn .oce.no~ant duk~zu
~)'cházely, odporují spisům (§ 503 čís, 3. c. ř, ~,), m~o~I• .::sak !ak, pk
.. "
vycházej'íe z ty' chž fakt z mchz vychazely 1 mzsl stoh ce, doto C1l1l) ze,
' "
.
kt é '
"dO
spívá jen k jinému závěru v otázc,e ~IO~nov,;:n?stI té er. vypove I ~
tím i k jinému skutkovému přesvedcem (zjlstem) ohledne skutečnostI
rozhodných pro rozřešení věci samé,
čís.

1924, Rv 1 1764/23.)

3601.

Prodatel, jenž domohl se žalobou odsouz~ni ku~itele k ode~ráuí
zbožl a zaplaceni kupní ceny, nemůže napotom z~ovab o z.aplacem. rozdílu mezi kupní cenou a cenou, docilenou prodejem dle cl. 343 ohch.
zát,.

lze v dovolacím řízeni naoadnouti jen tvrzením že
skutečnosti, z nichž vycházel odvolací soud,
v rozporu se spisy
nikoli však též pokusem o odchylný skutkový závěr z týchž skutkových
okolností.
Skutkové

lání prGh zjištění nižších stolic, napadajíc vlibec všecky c1úVOtly, z kt~
rých nižší stolice mají výpověd' manželů s-ový.~h. za l1;hodnO;rerno:l, ~~
čÍc je jako »závěry«, spisům procesním odPOoľUJlCI, nenl ~? ?vsem m~ ]1něho než že dovolání hodnotí provedené dukazy a zvlas,lc tedy ;,ypo-

(Rozh. ze dne ll. března 1924, Rv 1 1796/23.)

Žaloba prodatele na kupitele.o zapl~cení ~ozdí!u mezi sl1;luvenou
kupní cenou a cenou strženou pn prod~Jl dle cl. 34~ ??ch. zak., byla
zamítnuta s o u d Y vše c h tří s t o II C, N e J v y s S I m s o ude m
z těchto
d ů vo d ů:

Žalobě

o vydání nábytku bylo vyhověno soudy vše c h
l i c, Ne j v y Š š í m s o ude m z těchto

tří

s t o-

důvodů:

Nižší stolice nevěřily výpovědi manželů S-ových,že a jak žalovaná
od ';lanžela svého, nynějšíh? úpadce, sporného nábytku nabyla, a tak,
kdyz bezesporno jest, ženabytek ten koupil kdysi nynější úpadce od
výrobce T -a a důkaz převodu jeho s úpadce na jeho manželku, jak ře
čeno, se nezdařil, podává se z toho samo sebou, že podle práva nábytek ten pořád patří úpadci a tedy do úpadkové podstaty a žalob ní nárok jest tedy plně odůvodněn. Pravda ovšem, že nižší stolice odůvod~
!iUjíce, proč manželům S-ovým nevěří, užívají také jednoh~ důvodu
který tak, jak podán jest, nevěrohodnost jich výpovědi nedoličuje, toh~
to.ti~, že Josef S., n,ynější úpadce, už ocl listopadu) 922 je insolventní,
kaezto. bezesporno jest, že v roce 1920, do kteréllO manželé S-ovi pře
vod nabytku kladou a v kterém dle zjištění nižších stolic přestěhování
nábytku z kanceláře nynějšího úpadce do bytu jeho a jeho manželky se
stalo, byl-ještě solventním. Avšak stačí ostatní důvody a brojí-li dovo-

Z vlastního přednesu žalbbcova plyne, že se žalující strana ve s?oru,
zahájeném u krajského soudu v L, pod sl'. zn. eg 1 326/21, d~mahala
zaplacení zboží podle uzávěrky ze dne 29, IIstopad.u 1?20, tudl~ upl~t
ňovala první jí podle čL 354 obch. zák. proti obl1:~.sk~lemu oclpurcl ?n~
slušející právo, splnění uzavření smlouvy. NpeJsI zal?b?~ uplatnu]:
žalující strana druhé právo čl. 354 obch. zák. poskytnute, z,ad~jlc, k?Yz
byla zboží podle čl. 343 obch. zák., proda~a na. účet. odpurcu.~, mISt?
plnění náhradu škody. Tohoto. druheho prav~ vsak za,lobce J.12 nema.
lakmí!e jest volba práva podle cl. 354 obch. zak. vykonana a SIce vyko~ál1a tak jasně, že odpůrce nemůže býti v pochybnostech, co prodatel
zvolí!, zejména, zdali zvolil splnění bud' přesně podle obsahu smlouvy
aeb alespoň náhradní plnění odškodněním, je volba neodvolatelna, Je
proto zvláště tehdy neodvolatelna, jakmi:e dodava:el, žalo;',al na zapla~
cení kupní ceny a ku pi tel byl pravoplatne k odebram zbozl a zaplacem
odsouzen. Tím se stalo prodateli nemožným jak odstoupiti od smlouvy
tak žádati odškodnění pro její nesplnění. Není závadou, že přes pravoplatný rozsudek, kupitéle k odebrání a zaplacení odsuzující: můž; pr~
vésti sVÉmocný prodej zboží a žádati rozelíl, neboť neuplatnuJe tlin ne ..
23'

356'

které z práv mu podle čl. 354 obeh. zák. přináležejících, nýbrž jen právo
z' čl. 343, jež mimo to a neodvisle od onoho přísluší. Ježto si žalobce
v tomto případě již vymohl pravoplatný rozsudek odsuzující žalovaného k splnění smlouvy zaplacením kupní ceny, nemůže znovu žalovati,
tentokráte na odškodnění zaplacením rozdílu mezi kupní cenou (s pří
slušenstvím) a výtěžkem docíleným dražbou podle čl. 343 obch. zák.
Ten může již jen odpočítati od částky, kterou uplatňováním práva na
splnění smlouvy na kupiteli vysoudil.
čís.

3602.

Zákonné následky zrušení společ<'!nstva (zákon ze dne 9. dubna
čís. 70 ř. zák.), jež nastalo usnesením valné hromady, nelze odčiniti pozdějším usnesenlm valné hromady, že ,se odvolává usnesení
předchozí valné hromady.

1873,

(Rozh. ze dne 11.

března

1924, R II 46/24.)

Na valné hromadě dne 18. března 1923 usneslo se společenstvo
s r. neobm. na zrušení a žádalo pak o zápis tohoto usnesení do společenstevního rejstříku. Na valné hromadě dne 28. října 1923 zrušilo
družstvo usnesení ze dne 18. března 1923 a žádalo na rejstříkovém
soudě, by předchozí žádo$i za zápis zrušení společenstva do společen
stevního rej střiku byla pokládána za bezpředmětnou. O b a niž š í
s o tl d Y tuto žádost zamítly.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

D ů vod y:
Rozhod~lUtí nižších soudll, jež vycházejí z právního stanoviska, že
valná hromada ze dne 28. října 1923 nebyla oprávněna, zrušiti usnesení
předcházející valné hromady ze dne 18. března 1923, jímž společenstvo
bylo zrušeno, nejsou v zřejmém rozporu se zákonem, jak předpokládá
§ 16 patentu o mímosporném řízení. Dle §u 36 čís. 2 zákona o výděl
kových a hospodářských společenstvech zrušuje se společenstvo mezi
jiným také, když se na tom usnese. Dle §u 40 uvedeného zákona má
toto usnesení za nutný a nevyhnutelný následek, předem povinnost
představenstva, opověděti zrušení společenstva za účelem jeho zápisu
do společenstevního rejstříku, a dále veřejnou vyhlášku, ve které vě
řitelé musí býti vyzváni, by se hlásili u společenstva. Clenům předsta
venstva, kteří tomuto předpisu nedostojí, nutno uložiti po řádkové tresty
ve smyslu §u 87 uvedeného zákona. Tyto zákonné následky zrušovacího
usnesení společenstva nemůže odčiniti pozdější valná hromada, jejíž
obor působnosti již zrušovacím usnesením předcházející valné hromady
a uvedenými zákonnými předpisy, jež jsou donucovacího řádu, bylomezen na likvidační činnost. Pozdější valná hromada, jež se' zabývá jinými
úkony a zejména zrnšením zrušovacího usnesení předcházející valné

hromady, překročuje obor své ptlsobnosti a p,orus~J,e u~ed;.l:é zákolln~
předpisy, jichž kategorický doslov nepřipoustl, pr,azadne vyj,I:"ky., Nelll
potřebí šiřiti se o tom, že správnosti uveden,e ~a~a?y ne!~1llze byt1 na
újmu okolnost, že v některých zvláštních a Ojedlllclych pnpadech, sku"
tečně nedojde k likvidaci, která dle předpisu, §u 41 uvedeného :akon~
z pravidla jest nevyhnutelným n~~ledk,em zru~en; společe?stva. 1 vrzem,
že společenstvu nešlo v tomto pnpade o zrusem, odporuje, obsahu pro:
túkolu o valné hromadě ze dne 18. března 1923, ze ktereho jest take
zřejmo, že členové společenstva před hlasovánín~ o zr~šení .společens~v~
delegátem svazu zemědělských společenstev. vyslovne byh. upozo,rne.m
na nebezpečí, spojené s likvidací. Že spoLecenstvo pro. ~~,edom1~e Zjloliění stavu svého jmění a svých dluhů ma po ruce vhodnej,Sl prostredky,
než usnesení o zrušení, nevyžaduje bližšího oduvodněm. Dále nutno
podotknouti, že valná hromada ze dne 28. říjn~ 1923 přehočila o?or
své působnosti též proto, že nedbala právoplatneho usnesem z~m~keho
o du ze dne 23. května 1923, jímž byla vyslovena nutnost hkvldace
: ~stanovení likvidatorů. Souhlasná usnesen,i nižších soudů n:?d~o.ruj!
tedy zřejmě zákonu; že jsou stí žena zn;atecnosli neb ?bsa~uj,1 zrejmy
rozpor se spisy, v mimOřádném dovolacl111 rekursu nem vytyk~no,.pro
čtž pro nedostatek předpokladů §u 16 patentu o mUTIospornem nzenl
nebylo lze mu vyhověti.
v

čís.

3603.

Nelze ve iinně používati přídomku »královský«.
(Rozh. ze dne ll. března 1924, R II 81/24.)
Rej s tří k o v Ý s o u d nařídil firmě "Sparkasse der .k.. Stadt N.«,
by provedla ve lhůtě změnu firmy, ježto pís,meno »k.« (komghch) neodpovídá změněným poměrům. Rek u r snl s o II d"usnesem potvrdil.
D ů vod y: V §u 3 zákona ze dne 14. dubna 192,0, CIS. 267 sb. z. a n.
ukládá se příslušným úřadům ,- zde tedy tlremn;m~ soud~ -:- aby samy od sebe zařídily odstranění takových pozna~en~ k,tera JSou 'p~dle
§u 1 cit. zákona nepřípustna a pod sankcí §u 5 tehoz zak~na zokazana.
Takovym nepřipustným poznačením jest P?dle §u I pro verejnos~ ur.če?é
po,imenování jakékoli korporace, tedy take ~bce, na~ve111)v upomt-n~Fclll1
na státoprávní poměry zemí českoslovens~e repubhky pre,! 2s.. r1J~em
1918. Nečiní se zde rozdilu mezi názvy, a! map pramen SVU] z jakychkoli historických skutečností, a ať pocházejí z jakéhokoli historického
období. Jest tedy nepřípustno užívati při poznačení"města N. přídomk~
"královské město«, nehledě ani k tornu, že tento pndomek - jak take
ze. spislt vysvítá _ není nutnou součástkou jmén~, města, Dý'brž .byl pa:..o
tn~ pouze výsadou, podle které město tohoto pf1(:omk~. UZlvah smelo.
Že tomu tak skutečně jest a že původně zakladatele spontelny sami ne··
kladli hrubě váhy na tento přídomek, patrno jest ostatně ze žádosti o
zápis:do rejstříku a ze stanov, podle jejichž §u 5 měla firma zniti prostě
»N-~r Sparkasse«.
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Ne j v y

Š

ší s

O li tl

nevyhověl

dovolacímu rekursu.

D ů vod y:
Ne o souhlasná usnesení obou nižších soudů v řizeni mimosporném.
Dle §u 16 cis. pat. ze dne 9. srpna 1854, čis. 208 ř. zák. jest dovolací
rekurs přípustný jen tehdy, odporuje-li usnesení rekursního soudu zřej
mě zákonu neb spisům, neb je-li zmatečné. Žádného z těchto předpo
kladů není, neboť napadené usnesení hoví věci i zákonu a stačí proto
poukázati na správné jeho důvody, jež vývody stěžovatelky vyvráceny
nebyly. Vzhledem k těmto vývodům budiž však uvedeno ještě toto: Napadené usnesení neodporuje §u 1 z~kona ze dne 14. dubna 1920, čís.
267 sb. z. a n., poněvadž ustanoveni toto zakazuje jakékoliv označení,
jež upomíná na státoprávní poměry zemí Československé republiky před
28. říjnem 1918, a to bez výjimky. Takovým označením jest i slovo
»královský« (koniglich), ať již původ jeho spadá do kterékoliv doby
předpfevratové. Není také proti spisům, uvádi-li napadené usnesení, že
přídomek »královské« (město) jest nepřípustný. Ministerstvo vnitra ve
svém přípise ze dne 14. srpna 1923, k němuž stěžovatelka poukazuje,
prohlašuje v odstavci prvém výslovně, že také 0110 pokládá přídomek ten
za nepřípustný ve smyslu zákona. Na tom ničeho nemění, že úřední odslranění onoho označení při jméně města N. odsunuto bylo až do vydání
úředního seznamu mist, neboť pro firemní soud, pokud jde o označení
spořitelny mésta N. v obchodním rejstříku, není odklad tento se zřetelem
k §u 3 cit. zák. nikterak závazným.
čís.

3604.

Přípustným jest pořad práva pro nárok na náhradu škody proti ohci,
ježto nevrátila věci, jež jí byly odevzdány jako věci doličné, ač trestní
s.oud k vrácení byl svolil.

(Rozh. ze dne! 1.

března

1924, F II 86/24.)

V tres~ním řízení pro přečin válečné lichvy byl žalobci zabaven suLl
lihu a odevzdán žalované obcí do úschovy. Když byl žalobce z obžaloby
sproštěn, svolil trestni soud, by sud lihu byl žalobci vydán. Ježto žalovaná obec sudu žalobci nevydala, domáhal se na žalované obci náhrady
škody, tvrdě, že žalovaná již lihu nemá a že sud jest poškozen. Proc e s n i s o udp r v é s t o I i c e uznal dle žaloby, o d vol a c í s o u d
zrušil napadený rozsudek a odmítlžalobu pro nepřípustnost pořadu práva. N e j v y Š š í s o u d zrušil napadené usneseni a uložil odvolacímu
soudu, by rozhodlo odvolání ve věci samé.
Důvody:

Dle §u 1338 obč. zák. platí zásada, že nárok na náhradu
uplatňovatí pravidelně před řádnými soudy. Úchylky z této

škody jest
zásady lze

přípustíti,
pokud jsou odůvodněny zvláštnimi zákonnými předpisy.
V tomto připadl' opírá žalobce svůj nárok o důvod, že žalovaná obec byla
povinna, vrátiti mu jeho sud lihu, že však odepřela vrácení, ač byla něko
likráte upomínána, aj ježto žalovaná lihu již nemá a sud jest poškozen,
domáhá se na obci náhrady škody dle ustanovení XXX. hlavy obč. zák.
Mylným jest právní názor odvolacího soudu, že pořad práva jest tu vyloučen, poněvadž obec přijala sud lihu, o nějž běží, do uschování v řízení
trestnim proti žalobci pro přečin válečné lichvy, z příkazu četnictva, konajíc úřad místni policie, a že nevstoupila k žalobci v poměr soukromoprávní. Neníť sporno, že trestní řízení proti žalobci skončilo sprošťujícíl11'
rozsudkem ze dne 8. června 1922 a že usnesením ze dne 21. června 1923
bylo vysloveno, že trestní soud nemá námitek proti tomu, by nebyl žalovanou obcí vydán sud lihu žalobci. Domáhá-Ii se tedy žalobce na žalované obci náhrady škody z důvodu, že po této době nebyla již oprávně
nou sud lihu mu zadržovati a že, nemajíc vůbec právniho důvodu, odepřela mu požadovaný sud lihu vydati, a poněvadž sud v původním stavu
vrátiti nemůže, požaduje na ní náhradu škody (§ 1323 obč. zák.) - nemúže býti pochybnosti, že při rozhodováni o žalob ním nároku, majícim
tuto právní povahu, jest soudu řešiti jen otázky práva soukromého a" jde
tu.tedy zřejmě o poměr soukromoprávni, o němž dle §u 1 j. n. jest rozhodovati řádllý'" soudům.
"
čís.

3605.

Soud nižší, jemuž byla vyšším soudem věc vrácena, jest vázán práv·
nim názorem vyššího soudu jak co do otázek práva hmotného, tak co do
otázek práva formálního. Nevyhoví-li všem poukazům vyššího soudu, jest
řízení vadným.
(Rozh. ze dne 11.

března

1924, Rv II 727/23.)

Žalobu o uznání nemanželského otcovství a placeni výživného p r 0c e sní s o udp r v é s t o I i c e zamitl, o d vol a c í s o u d žalobě
vyhověl. N e j v y Š š i s O u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc odvolacímu soudu, by, doplně řízení, ji znovu rozhodl. O d vol a c í s o"u d
na to uznal opětně dle žaloby. K dovolání žalovaného N e j v y Š š í
s O u d znovu zrušil roZsudek a vrátil věc odvolacimu soudu, by řízení
doplnil a znovu rozhodl.
Důvody:

Nejvyšší soud v usnesení ze dne 4. září 1923 Rv II 272/23, vydaném
v této rozepři, projevil názor, že,bude-li odvolací soud opakovati dů
kazy, provedené v první stolici, nebude možno spokojiti se jen s opakováním těch, které byly provedeny dožádaným soudem, a pominouti jediný, bezprostředně provedený, důkaz výslechem žalovaného'jako strany.
Dle §u 511 c. ř. s. je soud, kterému věc byla vrácena, vázán právním ná-
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zorem, jejz dovolací soud položil za základ svému zrušujícímu rozsudku.
Odvolací soud je tedy vázán právr.ím názorem dovolacího soudu jak co
do otázek práva formálního, tak co do otázek práva hmotného, soudem
dovolacím řešených. Odvolací soud nedbal lohoto předpisu. Opakoval
důkaz svědky, vyslechnutými dožádaným soudem, neopakoval však Llůc
kazu výslechem stran, zejména výslechem žalovaného. žalovaný v dovolání to vytýká jako nesprávné právní posouzení věci. V pravdě tím vytýká
vadu řízení dle §u 503 čís. 2 c. ř. s. Tato výtka je odůvodněna. Proto
bylo nutno rozsudek odvolacího soudu zrušiti dle §§ 496 čís. 2, 510 a
513 c. ř. s. a věc vrátiti odvolacímu soudu k doplnění řízení a k novému
rozhodnutí. Odvolacímu soudu bude opakovati důkaz výslechem stran
dle §§ 371 až 382 c. ř. s.
čís.

3606.

Vlastník automobilu jest práv ze škody způsobené automobilem, tře
bas jej byl přenechal třetí osobě »na její účet a nebezpečí«, sám však Si
vyhradil podíl na zisku.
(Rozh. ze dne 11.
Při jízdě

března

1924, Rv II 805/23.) .

v autoil1obilu, náležejícím žalovanému S-ovi a

řízeném

šo-

férem H-em, utrpěla žalobkyně úraz. žalob ní nárok proti šoféru i vlastníku uznal pro c e sní s o udp r v é s t o líc e důvodem po právu
pouze proti šoféru, o d vol a c í s o u d i proti vlastníku.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání vlastníka.
Duvody:
Dle §u 1 zákona o ručení za škody způsobené provozem silostroji1 ze
dne 9. srpna 1908, čís. 162 ř. zák. jest práv ze škody, způsobené silostrojem řídič i vlastník, jakož i každý spoluvlastník silostroje. Byl-Ii
v čase úrazu silostroj někomu přenechán na vlastní účet a nebezpečí
(podnikatel provozu), práv jest tento ze škod na místě vlastníkově.
V projednávaném případě jest vlastníkem silostroje, pří jehož provozu
žalující strana vzala úraz, žalovaný žibřid S. Tento přenechal smlouvoU
ze dne 1. července 1921 provoz automobily šoférům H"ovi a Leovi dle
znění smlouvy sice na jich účet a nebezpečí, vyhradil si však účast na či
stém zisku z provozu, vymíniv si, že mu šoféři musí odváděti měsíčně
třetinu čistého zisku a že on bude oprávněn je kontrolovati, do jich knih,
účtů a korespondence nahlížeti a že mu musi měsíčně účty klásti. Tato
oprávnění žalovaného vlastníka automobilu a jim odpovídající povinnosti
šoférů neshodují se však s pojmem 'výlučného přenecháni provozu na
v 1 a st n Ll\ čet. Vždyť. ten, kdo něco provozuje na vlastní účet,kdoje
pánem vozby, není povinen účet klástí druhému, není povinen O čistý zi.sk
se s jiným.dle úrčítého poměru děliti. Z toho plyne, že žalovan}'" jenž jest
vlastníkem automobilu, jest zároveň spolupodnikatelem provozu se šo-

féry sv)rmi H-em a L-em, maje spolu s nimi podíl na užitku voz by. Tomu
není na závadu použití slovního obratu ve smlouvě,. že šoféři přejímají
provo'z »na vlastní účet a nebezpečí«, neboť rozhoduje o poměru mezi

vlastníkem a šoféry celý obsah. smlouvy a podrobná její' ustanovení,
z níchž jasně vysvítá, jak si strany toto převzetí provozu šoféry předsta
vovaly, totiž aby provoz se vykonával v hospodářském zájmu šoférů
í vlastníka silostroje. Poněvadž ta to podrobná ustanovení jsou v odporu
se začátečními slovy, že šoféři přejímají provoz »na vlastní účet«, dlužno

"ykláclati právě tato slova ze zorného úhlu vzájemných práv a povinnosti, které strany ve smlouvě ujednaly, a nutno přijíti k témuž úsudku,
jako odvolací soud, totiž že šoféři převzali sice provoz na vlastní účet a
nebezpečí, nikoli však výlučně na vlastní účet a nebezpečí, nýbrž společně s vlastníkem automobilu, jemuž jsou povinní klásti účty a s nímž
jest se jim děliti i o zisk (§ 914 obč. zák.). Toť jediný logicky možný
výklad uvedené smlouvy. Jest možné, ba pravděpodobné, že vlastník S.
nechtěl ručiti za ztráty v podniku vůči osobám třetím; tím není však jeho
ručení v tomto případě vyloučeno, neboť dle nutícího znění §u 1 zákona
ze dne 9. srpna 1908, čís. 162 ř. zák. jest vlastník silostroje, který provoz
přenechal třeti osobě úplně na její vlastní účet a nebezpečí, práv ze škody,
v,ešlé provozem silostroje. Tím právě chtěl zákonodárce zamezíti účinek
úmluv, jimiž by vlastník silostroje přenésti chtěl nebezpečí škod povstalých provozem na osoby nemajetné, placení neschopné, jimiž by se tedy
zákon obcházel, Povinnost, uložená smlouvou šoférům v tom směru, že
musí platiti daně a poplatky, a udržovati automobil ve stavu ku provozu zpusobilém, není nikterak na újmu uvedenému právnímu pojetí
postavení vlastníka S-a; neboť rozhodným jest, že vlastník nepřenechal
šoférům provoz automobilu za určité, přesně a pevně vymezené hájemné, nýbrž že se učinil onou smlouvou podílníkem na získu živnostenského podniku, při čemž zůstává lhostejným, zda šoféři musí daně
a opravy platiti ze svého čistého zisku, či snad ze zisku hrubého, - což
onou smlouvou zřejmě není vyloučeno, - neboť tíni právní povaha podílnictví S-ova na zisku, docíleném provozováním jízd automobily, není
níkterak vyloučena.
čís.

3607.

Lékařské vysvědčení o nemohoucnosti otce k souloži nenahražuje
znaleckého důkazu na soudě za účasti stran. Nebyl-Ii důkaz ten proveden, trPí řízení vadou čís. 2 §u 503 c. ř. s.
.
O tvrzené duševní chorobě, nikoliv však i o tvrzené duševní zaostalosti nutno vyslechnouti znalce.

(Rozh. ze dne 11.

března

1924, Rv II 10/24.)

žalobě o uznání otcovství a placení výživného bylo obě man í žl' í Il1' i s o u d y vyhověno. N e j v y š. š í s o u d zrušil rozsudky obou
nižších soudů a vrátil věc prvému soudu, by řízení doplnil a znovu rozhodl.

r
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Důvody:

žalovaný právem vytýká vadu odvolacího řízení (§ 503 čís. 2 c. ř.
s.) z toho důvodu, že odvolací soud odmítf jím nabídnutý důkaz znalci
o tom, že v době početí ž21ujícího dítěte byl neschopen soulože. Zákon
stanoví (§ 163 obč. zák.) domněnku, že toho je považovati za nemanželského otce dítěte, o němž se dokáže, že s matkou dítěte souložil
v době, v tom předpisu uvedené. Tato domněnka může tedy spočívati
Jenom na důkazu soulože. Je-li výkon soulože nedokázán, padá ovšem
i domněnka otcovství. žalovaný tvrdil, že již před kritickou dobou byl
neschopen tělesné soulože. O tom nabídl dÍlkaz vysvědčeními lékařů a
:nalci z oboru lékařství. Prliní soud tyto návrhy zamítl, považuje tvrzení
zalovaného za vyvráceno svědectvím matky dítěte, odvolací soud při
pustil a provedl důkaz lékařskými vysvědčeními a dopisem Dra Václava
B-a ze dne 25. června 1923 a uznal, že možnost soulože u žalovaného
Ilení vyloučena. Odvolací soud správně uvedl, že ve vysvědčení Dra V-a
není zmínky o uvedené okolnosti. Považoval však dopis Dra B-a za lékařské vysvědčení, ačkoli dopis ten dle svého obsahu nebyl zapsán
k důkaznímu účelu, nýbrž k něčí informaci. Zbývá tedy lékařské vysvědčení Dra Antonína T-a, které potvrzuje, že u žalovaného schopnost soulože není pravdě podobna. Vysvědčení se vztahuje na dobu
prohlídky. Dovolací soud nepovažuje tento průvodi1í prostředek za způ
sobilý, by na základě něho mohlo býti rozhodnuto, zdali žalovaný v době
zplození dítěte byl schopen soulože, a to proto, že dle zkušeností je
k tomu úsudku nutna znalost veškerého tělesného a zdravotního stavu
muže v kritické době. Uvedené vysvědčení je pouhým listinným důka
zem o tom, co lékař na prohlíženém při prohlídce shledal, a nemůže
nahraditi znaleckého důkazu, provedeného som.iem za účasti stran. Nižší
soudy měly tedy provésti důkaz znalecký. Když se tak nestalo, trpí ří
zení nejen II odvolacího soudu, nýbrž i II prvního soudu vadou, která
byla způsobilá, by zabránila úplnému vysvětlení a důkladnému posouzení rozepře, zejména také ocenění svědectví matky dítěte. Tuto vadu
je nutno odstraniti v první stolici tím způsobem, že bude proveden znalecký důkaz o tom, zda byl žalovaný v době zplození dítěte schopen
soulože. Protože doba soulože není přesně určena, bude snad nutno
k přesné informaci znalců dodatečně vyslechnouti matku dítěte. Z tohoto důvodu bylo nutno rozsudky nižších soudů zrušiti dle §§ 496 čís.
2 a 510 c. ř. s. a věc vrátiti soudu prvé stolice.
žalovaný tvrdil, že matka žalujícího dítěte je duševně zaostalá a
proto jako svědkyně nikoli hodnověrna. Duševní zaostalost zjistil soud.
Posouzení, zdali její svědectví zasluhuje víry, je vyhraženo jenom soudu
(§ 272 c. ř. s.). žalovaný netvrdil, že matka dítěte je duševně chorá.
Ke zjištění toho by ovšem bylo bývalo nutno vyslechnouti znalce. Ale
ke zjištění duševní zaostalosti toho potřeba nebylo. Proto byl právem
odmítnut znalecký důkaz o této okolnosti.

čís.

Uz·avřena-Ii dle tvrzeni žaioby z v I á š tni d o hod a o náhradě

škody,

způsobené zvěří,

jest smluvní nárok vymáhati

(Rozh. ze dne 12.

J

)

II
I

3608.

března

pořadem

práva.

1924, R I 190/24.)

Dle žalobního přednesu dohodl se žalobce se žalovaným jako nájemníkem honitby (v Čechách), že nahrádí mu žalovaný škodu v mandelích dle toho, jak velká škoda bude zjištěna, a obě strany zjistily výši
škody a dohodly se dále na t0111, že uznají cenu obilí, kterou ustanoví
okresní správní komise v Ch. Tato cenu ustanovila, avšak žalovaný
zdráhal se škodu na základě toho vypočtenou žalobci zaplatiti, pročež
se jí žalobce domáhal pořadelT, práva. S o udp r v é s t o I i c e odmítl
žalobu pro nepřípustnost pořadu práva, rek u r sní s o u d zrušil napadené usnesení a uložil prvému soudu, by jednalo žalobě. D ů vod y;
Prvý soudce odmítl žalobu pro nepřípustnost pořadu práva z toho dů
vodu, že předmětem jejím jest náhrada škody, zvěří způsobené, ve smyslu §u 46 zákona ze dne 1. června 1866, ČÍS. 49 z. zák., která dle posledního odstavce téhož §u vyhledána býti má soudem smírčím dle §u 46
téhož zákona k tomu konci zřízeným. Stížnost žalobcovu do usnesení
tohoto shledává rekursní soud odůvodněnou. žalobce tvrdí, že stala se
mezi ním a žalovaným úmluva o náhradě škody zvěří způsobené a žaluje o splnění této úmluvy. Proto není v tomto případě dle ustanovení
§u 45 odstavec třetí zákona ze due 1. června 1866, čís. 49 z. zák. pro
Čechy příslušným soud slil frčí dle §u 46 téhož zákona iříz·ený, nýbrž
řádný soud, který rozhodovati má o tom, zda stala se úmluva, žalobcem
tvrzená, .a zda žalob ní nárok na základě úmluvy jest odůvodněn.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

,i

tI

Sám honební zákon ustanovuje v §u 45 odstavec třetí, že náhraduí
nároky zde uvedené jest uplatniti před smírčím soudem, k tomu cíli zří
zeným, pokud v pachtovní smlouvě nebo jinou dohodou stran nebylo
něco jiného ustanoveno. Takovou dohodu tvrdí žalobce dle obsahu žaloby. Právo z této doho·dy, smlouvy, jako právo čistě soukromoprávní,
uplatniti jest na soudě. Pro posouzení přípustnosti pořadu práva, pří
slušnosti řádného soudu k projednání žaloby o tuto smlouvu opřené,
jest rozhodným jedině obsah žaloby (§ 41 odstavec druhý j. n.) a žaloba touto smlouvou též trvá, nebo padá. Srv. rozh. Nejvyššího· soudu
sb. Dr. Vážný čís. 22.
čis.

I

3609.

Pojišťovací Obchody, jež uzavřela cizozemská pojišťovna s tuzemcem, nejsou neplatny proto, že pojišťovna nebyla v tuzemsku připu
štěna k obchodování.
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Předpis §u 47 pojišť. zákona v československu dosud neplatí. Jde-Ii
o společnost cizí, nerakouskou, nelze použiti práva platného v Rakousku jen proto, že tam měla pojišťovna generální representaci.

Pokud uvedení pojistníka v podstatný omyl sprostředkujícim jednatelem zakládá neplatnost pojišťovací smlouvy.
(Rozh. ze dne 12.

března

1924, Rv I 1530/23.)

žalobě pojištěnců o neplatnost pojišťovacích smluv, uzavřených
budapešťskou pojišťovnou,
pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e
vyhověl, o d vol a c í s o u d žalobu zamítl.

s

N e jv y

Š

ší soud

nevyhověl

dovolání.

D ů vod y:
Nesprávným jest názor, že obě pojistky jsou neplatny již podle
§u 879 první odstavec obč. zák., poněvadž žalovaná pojišťovna, ne zažádavši za připuštění k obchodování na území Československé republiky, není dle vládního nařízení ze dne 10. června 1919, čís. 321 sb. z.
a n. oprávněna, zde ob.chodovati. Ani toto vládní nařízení, ani císařské
nařízení ze dne 29. listopadu 1865, čís. 127 ř. zák., platné dle zákon;. .
ze dne 29. března 1873, čís. 42 ř. zák. pro provozování obchódů cizozemskými pojišťovnami v tuzemsku, nedotýkají se soukromoprávní způ
sobilosti cizozemských pojišťoven a platnosti jich obchodů v tuzemsku
dojednaných, pročež zůstaly ohledně nich v plaťnosti § 33 obč. zák:,
zaručující cizozemcům v oboru soukromoprávním stejná práva jako tuz~mcům, a čl. 276 obch. zák., že platnosti obchodu' není na újmu; je-li
nekteré ze smluvních stran ze živnostensko-policejních nebo jiných dů
vodů zakázáno, provozovati a ujednávati obchody. Není proto ani vadou řízení, že nebylo otázáno ministerstvo vnitra, zda bylo žalované pojišťovně obchodování zakázáno. Právně mylným jest dovoláváni se před
pisu§u 47 zák. o smlouvě pojišťovací ze dne 23. prosince 1917, čís. 501
ř.zák., neboť obě smlouvy musí býti posuzovany podle zákonů zdejších,
a v Československu nevešel Onen předpis ještě v platnost. Žalobcitvrdi
.. sice, že platí již v Rakousku a že sluší posuzovati obě smlouvy podle
něho, poněvadž k nim došlo přijetím návrhu žalovanou pojišťovnou ve
Vídni; ale nelze mu přisvědčiti. žalovaná pojišťovna není společností
rakouskou, nýbrž maďarskou, pojišťovací smlouvy nebyly ujednány
v Rakpusku, nýbrž jednak v Československu, kde byl sepsán návrh,
jednak v Budapešti, kde má pojišťovna své sídlo a ředitelství a kde jsou
obě pojistky také datovány. Okolnost, že pojišťovna má representaci
také ve Vídni a že tato representace jest na pojistce spolupodepsána,
nestačí, by smlouva byla posuzóvána podle práva rakouského. K tomu
by bylo třeba dle §u 37 obč. zák., aby celá smlouva byla ujednána výhradně na území republiky Rakouské. Bezpodstatna jest' tedy i' výtka
neúplnosti řízení, opírajicíse o to, že nebylo otázáno ministerstvo. spravedlnosti, zda platí § 47 zák. o pojišťovací smlouvě v Rakousku. Roz-
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ltodnuti sporu závisí .jenom na tom, zda t)rkal se omyl, ve který žalobci
byli při sepisování pojišťovacího návrhu agentem L-em uvedeni, podstatných částí smlouvy, a zda žalovaná pojišťovna jest za omyl ten zodpovědna. Nutno souhlasiti s odvolacím soudem v tom, že pojišťovna
neručí za omyl, ve který byli žalobci agentem L-em uvedeni. Nepravdivá ujišťování L-ova, že všechny zaplacené částky budou žalobcům
bez úrokú vráceny, když by nemohli již dále platiti roční premie, a že
obdrží každá tři léta 40% ze všech již- zaplacených částek jako divi c
dendu, týkají se arci samého obsahu smlouvy a to podstatné její části,
neboť výhody tyto jsou tak značné, že svědčí jednak o zvláštní nezkusenosti a lehkověrnosti žalobců, když jim uvěřili, jednak však činí zcela
hodnověrným jejich tvrzení, že jen tyto výhody je přiměly ke smlouvě.
Sluší tedy uvažovati, zda žalovaná pojišťovna ruči za ono nepravdivé
předstírání L-ovo a vzbuzený jím další omyl žalobců, že považovali
podpis pojišťovacího návrhu za podpis hotové již smlouvy za podmínek, L-em jim oznámených. V tomto směru nerozhoduje ovšem ani,
co L. sám žalobcům řekl, ani jak si žalobci slova L-ova vykládali a jak
si jeho poměr k pojišťovně představovali, nýbrž pouze, jakým tento jeho
poměr k pojišťovně skutečně byl. Bylo zjištěno, že v návrhu ze dne 26.
rist?padu 1920, jejž L. u přítomnosti žalobců sepsal a žalobci podepsali,
jest na první straně tučným písmem vytištěno, že agenti a inspektoři
společnosti jsou spluomocněni pouze přijímati návrh na pojištění a závdavek,že rozhodnutí o přijetí neb odmítnutí návrhu jest vyhrazeno
pouze ústřednímu ředitelství v Budapešti a že ústní vedlejší úmluvy
s agenty neb úředníky pojišťovny jsou neplatny. Také potvrzení o závdavku ze dne 26. listopadu 1920, které žalobcům bylo vydáno, oQsahuje stejné upozornění. Žalovaná pojišťovna dala tím zřetelně a pro žalobce poznatelně na jevo, že L. jest jen sprostředkovatelem písemného
návrhu, nemá práva, sám ujednávati smlouvy za pojišťovnu a stanoviti
smluvní podmínky, a že pojišťovna' nepovažuje ujednání s L-em .pro
sebe za iávazná. Z toho plyne, že, co L. udal nepravdivě o obsahu sepsaného jím návrhu; udal nikoliv jako zmocněnec pojišťovny, nýbrž
jako třetí, od pojišťovny odlišná osoba. Dle §u 875 obč. zák. činil by
omyl, L-em v žalobcích vzbuzený, smlouvu neplat~ou jen tehdy, kdyoy
pojišťovna, totiž její ústřední ředitelství, byla měla na jeho nepravdivém ujišťování účast anebo musila aspoň míti o něm zřejmě vědomost.
To nebylo ani tvrzeno, tím méně prokázáno. Za omyl, ve který byli žalobci L-em uvedeni, jest zodpovědným jenom L. sám; pojišťovací
smlouvy nemohou býti z tohoto důvodu prohlášeny za neplatné.
čís.

3610.

Koupen-Ii celý stoh za jednotkovou cenu za 1 q, nemůže kupitel 00stoupiti od smlouvy z důvOOu, že prodatel napotom část stohu odřezal
a jinému odprodal.
(Rozh. ze dne 12.

března

1924, Rv I 1675/23.)
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zalobce koupil ocl žalovaného stoh jetele asi 250 q po 200 Kč za
q a dal zálohou 4.000 Kč. Ježio žalovaný část stohu uřezal a prodal
třetímu, odmítl žalobce převzetí stohu a žaloval na vrácení zálohy.
Soudy všech tří stolic žalobu zamítly, Nejvyšší soud
z těchto
důvoc\ú;

Pravda, že, byl-li koupen stoh jetele asi 250 q za jednotkovou cenu
200 Kč za I q, byl koupen všecek jetel, jenž se ve stohu tom nalézal, ať
Ilo bylo cokoliv. ježto udání množství »asi 250 q« naznačovalo jen, že
dokucl není stoh odvážen, možno množství udati jen přibližně, pročež
právě také cena nesmluvena úhrnem za celý stoh, nýbrž jednotkou za
I q. Pravda tedy, že žalovaná strana neměla z tohoto stohu ničeho od~
řezávati a odprodávati, a že, učinivši to, porušila tím smlouvu a pře
,toupila svou smluvní pqvinnost, jak o tom mluví § 1295 obč. zák. Ale
právě s tohoto hlediska plyne, že žalobce by se mohl domáhati toliko
náhrady škody z toho důvodu, že žalovaná strana odprodaného množství
mu nedodala, kdyby ovšem škoda jaká byla mu tím vznikla a též ostatní
podmínky náhrady škody tu byly. Nikterak však nemúže si to bráti za
záminku k ustoupení od celé smlouvy, t. j. i co se týče zbytku stohu,
který tu ještě byl a jejž žalovaná strana odevzdati chtěla, nýbrž, kdyby
tu podmínky takového částečného ustoupení byly, jen ohledně odprodané části (§ 918, odstavec druhý n. zn. obi:. zák., čl. 359 obch. zák.),
nebo sice též. ohledně celku, avšak to jen, pakli by dokázal, že účel
smlouvy druhé straně známý působí, že částečné plnění nemá proň významu (§ 920 n. zn. obč. zák.) neboli, že plněni dle povahy smlouvy
neb úmyslu stran je nedílné (čl. 359 obch. zák.), o což však se ani nepokusil. Pakli však plnění jest dle povahy věci dílné, jako že jest, a též:
ze smlouvy nevyplývá, že žalobce mínil je jako nedílné a toto své míněni druhé straně nějak při smlouvě projevil, pak, třeba že prodán stoh
určitý, vada kvantitativní, o jakou jde, smlouvu neruš i a žalobce nemá
jiného nároku, než že buď spokojí se zbytkem stohu a jen jej zaplatí,
l. j. cenu odprodaného množstvi platiti nebude, anebo bude státi na tom,
aby odprodané množstvi jinak dosazeno a celý stoh tedy na své pů
vodní množství doplněn byl (§ 932 obč. zák.), při čemž může uplatňo
vati i nárok na náhradu zaviněné škody (týž §), 111'usí však vždy aspoň
zbytek stohu odebrati, a proto nemůže žádati zálohu, která i pro tento
stoh platHa, zpět.
čís.

3611.

Je-Ii objem postupu (cesse) pochybným nebo sporným, jest jej nejprvé vyřešiti sporem mezi postupitelem a postupníkem a teprve potom
lze se domáhati plnění na postoupeném dlužníku.
Nárok vdovy po nepragmatikálním železničním úředníku na vdovské požitky náleží na pořad práva.
(Rozh. ze dne 12.

března

1924, Rv I 1577/23.)

Notářsk}'m spisem ze dne 12. listopadu 1901 zavázala se prvá manzelka Theodora K-a, štěpánka, vůči svému manželi, železničnímu úřed
níku, že pensi, která jí po jeho smrti bude přislušeti, postoupí druhé
jeho manželce Marii, pokud bude přesahovati 1.200 K ročně. železniční erár uznal postup pohledávky dle notářského spisu na žalobkyni
a postoupenou část pensijních požitků Marii K-ově vyplácel. Po úmrtí
Theodora K-a byla vyměřena vdovská pense ocl 1. dubna 1904 ročně
2.293 K 33 ha!., z toho připadlo clle notářského spisu štěpánce K-ové
1.200 K a zbytek 1.093 K 33 h (měsíčně 91 K 11 hl Marii K-ové. žalobou domáhala se Marie K-ová v roce 1922 na eráru placení zvýšené
pense (drahotních přídavků). Pro c e sní s o udp r v é s tol i c e
žalobu zamítl. D li vod y: Jedná se o to, má-li žalobkyně nárok na zvý~
šenÍ pense, to jest na drahotní přídavky. Zákony ze dne 15. dubna 1873,
čis. 47 ř. zák. a ze dne 14. května 1896, čís. 74 ř. zák., jimiž byly upraveny pensijní požitky, nemají předpisu o požitcích pozůstalých dvou
manželek, naopak § 11 zák. ze dne 14. května 1896, čís. 74 ř. zák. nasvědčuje tomu,
že nárok na požitky přísluši pouze jedné manž·elce.
Theodor K. v notářském spise ze dne 12. listopadu 1901 výslovně uznal,
íe pense přísluší jeho první manželce, s níž se dal dobrovolně rozvésti
a tomu také odpovídá § 17 čís. 2 zák. ze dne 14. kvdna 1896, čís. 74
l. zák. žalobkyně nemá veřejnoprávního nároku na požitky vůči žalovanému eráru, nárok jeji jest čistě soukromoprávní, založený na jmenovaném notářském. spisu. Proto přísluší jí z pense jenom Ona částka,
která jí byla svého času postoupena a nemůže se domáhati přídavků
drahotních. Byla-li jí vyplacena do 30. dubna 1922 pense zvýšená, stalo
se to jistě neprávem. O d v· o 1 a c í s o u cl rozsudek potvrdil.

Ne j vy

Š

š í s o u cl zamítl žalobu pro tentokráte.
Důvody:

Kdyby žalobkyně byla opřela žalobu o to, že ona byla poslední zákonnou manželkou nebožtíka K-a, že tudíž ona jest jedí no u a pravou
vdovou po něm a proto tedy že erár musí vypláceti vdovskou pensi jí
- v tom případě totiž neměla by pro ni notářská postupní listina významu, neboť by jí bývalo postoupeno něco, co postupitelce, první manželce K-ové, jež by pak pravou vdovou nebyla, nenáleželo - tu by
ovšem musilo býti provedeno napřed vyšetřovací řízení, aby se rozsudkem soudním zjistilo, zda nebylo manželství žalobkyně neplatné (dřív
§ 94 obč. zák., nyní § 28 zák. rozl. a clv. dekl'. ze dne 27. června 1837,
ČÍS. 208 sb. z. s.), protože ten výrok byl by pro rozhodnutí SpOrt! před
určující. Praví-li tedy odvolací soud, že manželství žalobkyně bylo nezákonné, jest to nemístné, dokud ono řízení nebylo provedeno, a nemMe se náhled ten položiti za základ rozhodnutí, naopak, kdyby otázka
ta rozhodna byla, byly by musily nižší stolice učíniti opatření, by ono
vyhledávací řízení, které jest zároveň oliciosní, dle uvedených předpisů
zahájeno bylo. Ale otázka rozhodna neni, nebof....ža-l:ť)l;Jk~ně nezaložila
svuj: nárok na své manželství a vdovstVÍ, tudít8,n~/_\\~tfklt;-~::,é zákonné
.,;,:-
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předpisy o vdovské pensi, nýbrž jedině a výlučně na s m I o u v u, t j.
na notářský postup ze dne 12. listopadu 1901, kterou prvá manželka
K-ova, štěpánka, zavázala se vůči němu (K-ovi), že pensi, která jí p6
smrti jeho při slušeti bude, postoupí žalobkyni potud, pokud 1.200 K
převyšovati bude. Stavíc nárok svůj na tuto smlouvu, staví se žalobkyně na stanovisko, že vdovská pense přísluší ze zákona prvé manželce
štěpánce, a jí, žalobkyni, uvedená část jen z důvodu postupu. Jestif
řečená smlouva smlouvou mezi štěpánkou K-Dvou a nebožtíkem K-em
ve prospěch žalobkyně jako osoby třetí, kteráž z ní nyní práva pro sebe
odvozuje, připisujíc si v této postupní smlouvě ve prospěch její učiněné
místo postupnice a prvé manželce K. místo postupitelky, kdežto .žalovaný erár je postoupeným dlužníkem. A tu zřejmo, že jako žádný postup nedotýká se objemu závazku dlužníkova (§§ 1394 a 1395 obč.
zák.), tak také ne tento: dlužník vždy má platiti toliko jednou, ať si postupiteli nebo postupníku, nebo z části tomu a z části onomu - komu
však, na tom mu doc~la ničeho nezáleží a záležeti nemůže, jemu může
jíti jen o to, aby nemusil platiti totéž dvakrát, jednou postupiteli a jednou postupníku, o kterouž otázku právě jde, je-Ii pochybným nebo sporným právě objem postupu, t j. když postoupena byla, jako zde, jen část
nároku a vzejde spor o rozsah (výši) této části. Tento spor týká se tedy
jen poměru mezi p o s tup i tel k u a p o s tup nic í a musí tedy
lIlezi nimi býti vyřešen, kdežto povinnosti d I u žni k o v y podají se
z toho pak samy sebou. Zřejmo, te strany nevystihly správně tohoto
stavu věci. Postupnice, žalobkyně, místo aby žalovala napřed postu pic
lelku Štěpánku K-ovou na určení dosahu postupu, žaluje přímo dlužníka (erár) o zaplacení, a dlužník (erár), ačkoli uznával, že poměr mezi
žalobkyní a štěpánkou K-ovou je proň rázu soukromoprávního, jenž
může býti řešen jen pořadem práva (výměr likvidatury ze dne ll. prosince 1922), nicméně, místo aby dle §u 1425 příslušné částky na sporný
nárok vypadající složil k soudu, řešil ho sám v ten rozum, že sporné
částky příslušejí štěpánce K-ové a ne žalobkyni, že je bude vypláceti
oné, a pustil se do sporu. Zřejmo tedy, že tato rozepře a tudiž již žaloba
jsou předčasny, ježto napřed vyřešen býti musí poměr mezi oběma žec
nami, a teprv pak, kdyby erár jako postoupený dlužník nechtěl platiti
částku právoplatným rozsudkem té které z nich přisouzenou, byla by
na řadě žaloba naň. Nadhazující se tím otázka přípustnosti pořadu
práva vůči eráru jest ovšem jasna a bezesporna, když není sporno, že
nebožtík K. jako železniční úředník nebyl úředníkem pragmatikálním,
takže jeho žaloba o služební požitky byla by dle známých předpisů patřila na pořad práva, což tedy platí důsledně i o pensi a pensi vdovské.

°

čís.

3612.

Při výměře bolestného (§ 1325 obč. zák.) nelze
ruše zdrav!, jež, nemajic za následek bolesti, jev!

přihlédnouti k
účinek jen na

pový-

dělek.

Je-Ii výše žalobního nároku odvisla od soudcovského uvážení, jest
sice přisouditi žalobci celé útraty v prvé stolici, v obou vyšších stoli-

cích však pouze částečně, pakli žalovaný
třeba až u stolice nejvyšší.
(Rozh. ze dne 12.

března

částečně

dobyl

úspěchu

a to

1924, Rv I J 696/23.)

Žalobci byl v lékárně vydán omylem jed. Poživ ho, žalobce oneK žalobě jeho o náhradu škody proti majitelce a správci lékárny přiznaly mu o b a niž š i s o u d Y 6.000 Kč bolestného. N e jv y Š š í s o u d přiznal žalobci na bolestném toliko 2.000 Kč a přisou
dil mu celé útraty prvé stolice a polovinu útrat druhé a třeti stolice.
mocněl.

Dúvody:
Spornou jest toliko výše bolestného, při němž dlužno vycházeti ze
zjištění nižších stolic, že žalobce, utrpěv slabý zánět ledvin a močového
měchýře, byl prndkými bolestmi týrán 2 až 3 dny, že byl v lékařském
ošetřování po dobu 6 dnů, po kterou nebyl práce schopen, a že i po
těchto 6 dnech byl nucen ještě 20 dnů zachovávati dietu. K tomu doložiti dlužno, že sice žaloba jmenuje vedle bolestného také poruchu zdraví,
avšak tato porucha musí zůstati bez zřetele, protože zákon (§ 1325 obč.
zák.) přiznává poškozenému toliko ušlý pokud se týče i budoucně ucházející výdělek a bolestné; porucha zdraví, pokud nemá za následek bolesti, kdež pak zahrnuta jest v bolestném, jeví účinek jen na výdělek,
a zavazuje tedy, pokud je pouze přechodná, t. j. jen po dobu onemocnění, jako zde, k náhradě výdělku ušlého, a pokud je trvalá, t. j. má za
následek úplnou nebo částečnou nezpůsobilost k povolání, i výdělku
budoucně ucházejícího, jak to citovaný předpis výslovně stanoví; ale
náhrady ušlého nebo dokonce i budoucně ucházejícího výdělku žalobce
neuplatňuje, a tak zbývá jen bole~tné, jež se vyměřuje ponze jen dle
vytrpěných bolestf, t. j. jich intensity a doby. Vzhledem k tomu, že tato
intensita a doba jest bezpečně zjištěna, a že výši bolestného určuje na
jich základě soud podle volného uvážení, byl by znalecký důkaz o jeho
výši, na nějž dovolání naléhá, zbytečným, protože by jím soud beztak
vázán nebyl. Vzhledem ku shora udané zjištěné intensitě a době bolestí
žalobcem vytrpěných má Nejvyšší soud za přiměřené za prvé 2 až 3 dny
nejvýše po 500 Kč, tedy úhrnem za 3 dny 1500 Kč a za zbytek 500 Kč,
dohromady 2.000 Kč. Bolestné 6.000 Kč nižšími stolicemi přiznané jest
rozhodně přemrštěné, neboť zřejmo, do jakých závratných sum by to
stoupalo v případech, kde bolesti trvají, jako při některých úrazech
(zraněních) po týdny nebo dokonce po měsíce.
<

Co se týče útrat, přichází na řadu předpis §u 43 odstavec druhý
c. ř. s., že soud může přisouditi i celé útraty, podléhala-li výše soudcovskému uvážení. To platí zde plně pro první stolici, kde bylo třeba
napřed stav věci, t. j. intensitu a dobu bolesti zjistiti. Když však se to
v první stolici stalo a získán takto bezpečný skutkový základ pro posouzení, jaké bolestné jeví se přiměřeným, dlužno v opravných stolicích
dbáti nejen oné zásady, nýbrž i té. která dle §u 50 předevšim zde v úCivilni l<)zhodnuti Vl.
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vahu ,přichází, t. j. dlužno hleděti i k výsledku (úspěchu) opravného
p~ostredku .• A t~, když žalov,aní, úspěch ;nají, je zjevno, že jejich oprav~yC:' prostr~dku. by~o, nUyl~ treba, avsak, když s drul~é strany zase
uspech ten Jest Jen castecnym, tedy I odpurce, docíliv cástečného zamítnutí opra~ných pros~ředk~ jejich, n~á rovněž část~čný úspěch a i jeho
obrany proÍ! prostredkum tem bylo treba. Podle teto zásady o rozho~ujídr~ výz.namu, úspěchu bylo by útraty vyšších stolic navzájem zruSIÍ!, ]eztovsak zasada. §u 43 odstavec druhý c, ř. s, také i zde platí, vyplývá z toho střední výsledek, aby žalobci přisouzena byla polovice
útrat odvolacího a dovolacího řízení.
čís.

3613.

Zaopatřovací požitky bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém (zákon ze dne 18. března 1921, čís. 130 sb. z. a n.).
Překročení žalobní žádosti v rozsuqku není zmatkem; v dovolání lze
je napadati pouze dle čís. 4 §u 503 c. ř. s.
Lesní náleží do skupiny X, zastupoval-Ii majitele velkostatku před
úřady, měl plnou moc pro všechny administrativní záležitosti, odpověd
nost za lesnictví, schvaloval účty lesnické atd.

J
1

I

dho souuu. zastupov~l majitele velkostatku před úřady, měl plnou moc
pro všechny administrativní záležitosti, měl zodpovědnost za lesnictví,
schvaloval účty lesnické, parní pily a cihelny, předkládal je majiteli
k podpIsu, jehož pokyny a schválení výkonů si bezprostředně opafřo
val; byl vyloučen ze skupiny 11. jen proto, že pro nedostatek teoretického odborného vzdělání (kvalifikace) nemohl naplniti hlavní podmínku této skupiny, totiž celkovou zodpovědnost za podnik, když jeho
práce vůči úřadům formálně musil krýti teoreticky odborně kvalifikovaný jiný úředník. Zaměstnavatel mu tyto vyšší a zodpovědné služby
svěřil a skuiečného jich výkonu používal, a to nejen snad přechodně,
. nýbrž jako stálého jeho zaměstnání s příslušným ano .i vyšším titulem,
což je pro zařazení do skupin rozhodným. Totéž praví jasně i cit. nař.
k §u 10 (3) a nemŮže i nechce proto zajisté na této zásadě ničeho mě
niti zmínka o odborné kvalifikaci při skupině 8, vysvětlivek, tím méně,
když se tam pouze praví, že pro služby tam uvedené »vyžadována«
(bývá) odborná kvalifikace, nikoli že se vyžaduje, nebo vyžadovati musí.
čís.

3614.

,Školník, jenž byl zřízencem školní obce, muže se domáhati služebních požitků pouze n a š k o I n í o b C i, 'nikoliv na obci politické.

(Rozh. ze dne 12. března 1924, Rv II 761/23.)
(Rozh. ze dne 12.
žalobě vdovy po lesním o přiznání zaopatřovadch požitků dle zákona ze dne 18. března 1921, čjs. 130 sb. z. a n., vyhověl pro c e sní
s o udp r v é s tol i c e potu'd, že přiznal žalobkyni požitky dle sku-

piny desáté tabely. O d vol a c í s o u d rozsudek potvrdil.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání žalovaného.
Oirvody:
Překročení žalobní žádosti v rozsudku proti předpisu §u 405 c. ř. s,
není v zákoně označeno za zmatek. šlo by pouze o nesprávné právní
posouzení věci, tedy o dovolací dirvod §u 503 čís. 4 c. ř. s. a nikoli čís. 1.
V tomto případě však ani o takové překročení žalobní žádosti nejde,
ježto nález rozsudečný pohybuje se v mezích této žádosti a přisuzuje
pouze méně, než žalobkyně žádá, nikoli více. K takovému snížení žalobního nároku, k tomu, by soud přisoudil méně, než je žádáno, je tento
přirozeně vždy oprávněn, když jsou zde pro to zákonné předpoklady.
Není tu tedy vytýkané zmatečnosti a není tu též nesprávného právního
posouzení a to ani v tomto směru, ani v tom, že soud odvolací zařadil
žalobkyni do skupiny 10. zaopatřovacích požitků zákona ze dne 18.
března 1921,Čís. 130 a nařízení ze dne 13. května 1921, čís. 189 sb. Ze
a n. Podle §u 10 cit. zák. posuzuje se podle poslední, skutečně vykonané služby zaměstnancovy, do které skupiny má býti zařazen. Ole
skutkov}'ch zjištění soudů konal manžel žalobkyně posledně služby lesní,
spadající dle vysvětlivek do skupiny 10.; zejména dle zjištění odvola-

března

1924, Rv II 809/23.)

Proti žalobě školníka na odpočinku na městskou obec M., o placení
služebních požitkir dle zákona ze dne 20. prosince 1922, čís. 394 sb.
z. a n., namítla žalovaná nedostatek pasivní oprávněnosti k žalobě. P r oe es ní s o udp r v é s t o I i c e, shledav námitku odůvodněnou, žalobu zamítl. O ů vod y: Nesporno je, že žalobci byly služební požitky
vypláceny místní školní radou v M. a že do M. jsou přiškoleny politické
obce L. a J., které škol nemají. Soud .má za to, že žalovaná obec není
ku sporu legitimována. Již z přednesu ,žalobce sama je patrno, že žalobce nebyl zřízencem žalované (politické) obce M., nýbrž š k o 1 n í
obce M.; místní školní rada upravila mu v roce 1910 požitky, na její
příkaz konal ty neb ony práce, or1a mu vyplácela jeho požitky, místní
školní rada dala ho do pense a upravila jeho odpočivné; že žaluje politickou a nikoli snad školní obec M., jde na jevo i ze žaloby, kde se
navrhuje doručení k rukám Eduarda B-a (úřadujíciho náměstka starosty). Skutečnost, že byl ve službách školní obce, jde však na jevo
j ze úkona. Je nesporno, že žalobce byl školníkem na měšťanské a
obecné škole v M, Vydržovati školníka náleží však ku nákladům věcným,
které dle §u 35 (1) zákona ze dne 9. dubna 1920 čís. 292 sb. z. a n.
uhrazuje školní obec. školní obec je však samostatným nositelem práv
a závazků (§ 17 a násl. cit. zákona) a i v tom případě, když jiné obce
přiškoleny nejsou, rozdílnou od obce politické, což je vidno i z toho,
ze složení jejího představitelstva (místní školní rady jako úřadu veřejného) je jinaké, nežli složení představitelstva obce politické, a od
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něho závislým. Bylo by lze připustiti, že v oněch jednoduchých pnpadech, dle místní meze obce politické a obce školní jsou jedny a tytéž,
konec konců věcné náklady na školu uhrazuje obec politická, leč v tomto
případě nejde o jednu a tutéž osobnost, která by snad jenom dle různé
agendy byla na venek jínak zastoupena, nýbrž v skutku o něco, co od
politické obce M. jest i místně naprosto rozlišno; jde o obec školní,
zahrnujicí v sobě několik obcí politických, v jejíž zákonném předsta
vitelstvu (§ 21) zasedají zástupci zastupitelstev všech obcí politických
a jejíž rozpočet neuhrazuje obec M. sama, nýbrž veškeré politické obce
v této školní obci sdružené. Měla tedy býti žalována nikoli obec M.,
n)·brž školní obec M. k rukám místní školní rady, ostatně se podotýká,
že ani v tom případě, kdyby náklad na školníka patřil ku nákladilm
osobním, nebyla by obec M. pasivně legitimována, neboť osobní náklad
nese dle §u 35 (2) cit. zákona stát. O d vol a c í s o u d rozsudek po(vrdil a dodal k důvodúm prvého soudu: Nemúže býti žalována místní
školní rada, kdyžtě tato jako veřejný úřad (§ 17 zákona ze dne 9. dubna
1920, čís. 292 sb. z. a n.) není samostatnou právnickou osobou (§ 26
obč. zák.), nýbrž jen ta osoba, v jejímž jméně m,stní školní rada se
žalobcem jednala, a tou jest školní obec M. Že pak školní obec, která
svou právní existencí opírá o moravský zákon ze dne 12. ledna 1870,
čís. 3 zemsk. zák. (zejména§ 8), tak i o zákon ze dne 9. dubna 1920,
čís. 292 sb. z. a n. je samostatnou právnickou osobou, nelze pochybovati, kdyžtě má jmění, sloužící k dovolenému účelu, t. j. škole (§ 25,
35 cit. zák. Čís.292/20 sb. z. a n.). Za zákonitého zástupce jejího může
býti považována jedině místní školní rada, jako Onen orgán, který v zákoně samém buď přímo nebo nepřímo jako zástupce školní obce (úče
lového jmění), totiž školy, jest označen. To jde na jevo zejména z ustanovení §u 8 (2) zákona z roku 1870, čís. 3 z. zák;, kde se praví, že jest
dovoleno, by několik obcí za souhlasu okresní školní rady spojilo se
v jedinou obec školní za vedení společné místní školní rady. Též pů
sobnost místní školní rady, v §u 25 zákona čís. 292 ex 1920 sb. z. a n.
blíže označená, nepřipouští pochybnosti o tom, že místní školní rada
jest jedině povolána k zastupování školní obce v majetkových otázkách.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

D ů vod y:
žalovaná obec brání se žalobcovu nároku námitkou nedostatku pasivní legitimace, tvrdíc, že byl žalobce ve službách školní obce M. a že
tudíž jedině proti ní může svůj nárok uplatňovati. Názor tento sdílejí
i nižší stolice a zamítly žalobní žádost proto, že žalobcem vzneseny
nárok jest uplatňován prot! právnic~é, osobě, s níž žalobc~ neb~~. ve
služebním poměru. V dovolal1l napada zalobce shora uvedeny a mzslml
soudy sdílený názor - leč neprávem. Především poukazuje se na dů
vody nižších stolic, jež vývody dovolatelovými nebyly vyvráceny a podotýká se, že žalobce při svých vývodech pomíjí ustanovení jak říš
ského zákona ze dne 14. května 1869, čís. 62 I§ 63 (2)], tak z;íkona

zemského ze dne 27. listopadu 1905, čís. 4 (z roku 1906), zejména
§u 41, z něhož vyplývá, že náklad na veřejné školy obecné stihá školní
obec, ta niž vždy jedná místní školní rada, a že, je-li obava) že úhrada
na náklad na vydání rozpočtená'? příjmů školní obce nestačí, musí se
tato o úhradu postarati. Školní obec může se jen na jednu místní (politickou) obec vztahovati, může se také jako v tomto případě skládati
z více obcí. Uváží-li se pak, že zastupuje místní školní rada školní obec,
ze majetek této není totožným s majetkem místní obce, že určité příjmy
plynou výhradně školni obci, z nichž tato obstarává náklad na vydržo., vání školy, a uváží-li se dále, že místní obec jest zastupována obecním
"přeclstavenstvem, nemúže býti pochybnosti, že jde o dvě zcela různé
korporace se zvláštním jměním účelovým, že tedy jsou to dvě samostatné, na sobě právně nezávislé, právnické osoby. Je-li tomu tak, nelze
upírati školní obci právo státi na soudě a bylo tudíž na žalobci, by svůj
nárok, jelikož byl místní školní radou za školníka ustanoven a od ní
na odpočinek dán, uplatňoval proti školní obci, jež se o náklady I§ 41
(1) J zmíněného zemského zákona), s jeho ustanovením nutné (služné),
musila po zákonu postarati a s níž jedině vešel ve služební poměr. Proto
nižší stolice právem uznaly, že žalovaná obec nemá k tomuto sporu legitimace a důsledkem toho nebylo vyhověno žalobcovu dovolání.
čís.

3615.

Úpis válečné Piljčky obcí na Moravě. Svolil-li zemský výbor, by
obec za účelem úpisu válečné, půjčky uzavřela s bankou, u níž upiso,'ala, výpůjčku v dluhopisech banky ve výši, činíci část upisovaného
peníze, svolil tím k úpisu válečné půjčky v plném rOClsahu i k uzavření
zápůjčky ve výši upsané válečné půjčky.
(Rozh. ze dne 12.

března

1924, Rv 1\ 17/24.)

Žalovaná obec (na Moravě) upsala v roce 1917 u vídeňské banky
C., odbočka v Brně, na válečnou půjčku 500.000 K a uzavřela s bankou
lombardní zápůjčku. Protí žalobě tuzemské nástupkyně banky C na
zaplacení 537.560 Kč (poskytnutá zápůjčka vzrostlá o příslušenství)
namítla žalovaná obec mimo jiné, že úpis válečné půjčky a uzavření
zápůjčky nebylo řádně schváleno zemským výborem. O b a niž, š í
s o u d y uznaly dle žaloby, o d vol a c í s o u d uvedl mimo jiné v d ů
vod ech: Námitka nesprávného posouzení přípisu mor'. zem. výboru
ze dne 19. června 1917, jímž dáno žalované obci povolení k výpůjčce
i 50.000 K v dluhopisech banky za účelem úpisu 500.JOO K vál. půjčky,
není odůvodněna. § 97 mor. obec. zřízení stanoví, že k zatížení kmenového jmění obce, k výpůjčce nebo převzetí záruky, převyšuje-li výpůjčka nebo záruka s připočtením tu jsoucích dluhů roční příjem obce,
jest potřebí schválení zemského výboru. Ustanovení toto sluší vykládati v souvislosti s §em 96 obecního zřízení a čl. V. a XVIII. zákona ze
dne 5. března 1862 čís. 18 ř. zák. tak, že ke každému kontrahování
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dluhu, kter}T převyšuje roční příjem obce, jest potřebí svolení zemského
výboru. Dle toho jest tedy potřebí i ke kontrahování dluhu za účelenl
výplaty úpisu válečné půjčky svolení zemského výboru, poněvadž takové kontrahování směřuje k zatížení obce, které rozhodně přesahovalo
v roce 1917 roční příjem obce a nejednalo se ani o kontrahování dluhu
k úhradé běžných vydání, tedy je potřebí dle toho svolení zemského
vl'boru i k úpísu válečné půjčky, pokud obec neměla hotových prostředků k její úhradě a musila si je opatřiti úvěrem nebo sáhnutím na
majetek kmenový. Zemský výbor udělil výslovně schválení dle vyřízení
ze dne 18. července 1917 jen k výpůjčce cio 150.000 K v dluhopisech
bankovních. Dle doslovu onoho výměru zemského výboru není dáno
výslovné svolení k úpis,U a zejména ne ke kontrahování dluhu za účelem
krytí výloh tohoto úpisu. Avšak dlužno přes to přisvěclčiti k otázce, že
toto svolení bylo uděleno oním výměrem vtomně a mlčky. Obec požádala totíž, by schváleno bylo usnesení obecního výboru, kterým se
usnesla, že upíše 500.000 K vál. půjčky a v usnesení obecního výboru,
jež v opíse protokolu o sedění obecního výboru bylo předloženo mor.
zem. výboru výslovně se praví, že se výbor usnáší upsatí 500.000 K
a na potřebnou kupní cenu uzavříti půjčku u banky C. na zástavu papírů lIl. a V. vál. půjčky; tuto žádost vyřídil zemský výbor tak, že dal
8\'olení k výpůjčce 150.000 K v dluhopísech, ale výslovně se nevyjádřil,
zda schvaluje půjčku celé kupní ceny u banky. Ale z podání obce a
z toho, že nic nebylo vytknuto obecnímu usnesení a zejména, že v pozdějším přípisu obci ze dne 12. prosince 1917 zemský výbor výslovně
píše, že již schválil úpís 500.000 K, nutno dospěti k úsudku, že zemský
výbor zamýšlel svým usnesením schválit jak úpis vál. půjčky, tak i opatření kupní ceny za ně úvěrem II banky na lombarc1) ale že se ve vyřízení
dosti přesně nevyjádřil.
N e j v y Š š í s o II d nevyhověl dovolání.
O

ů

vod y:

Odvolací soud posoudil věc správně po právní stránce, a nejsou
proto vývody dovolacího spisu s to, byzvráti1y jeho správný názor na
věc, vyslovený potvrzením odsuzujícího rozsudku. Dovolání snaží se
mylně dovoditi neplatnost úpisu co do částky, vyšší 150.000 K pro nedostatek náležitostí §u 96 obec. zříz. mor., t. j. schválení úpisu zemským
výborem. Usnesením ze dne 19. června 1917 svolil zemský výbor, by
žalovaná obec sjednala zápújčku do 150.000 K za účelem úpisu 6. válečné půjčky v nominální částce 500.000 K, pokud je nutna zápůjčka ta
lombardem 3. a 5. válečné půjčky. Rozhodno je, že zemský výbor vytkl
přípustnost úpísu částkou 500.000 K, ježto mu bylo určitě známo z obdobných úředních aktů, že v tehdejší době prováděly se úpísy váleč
,ných pújček lombardováním dluhopisů, přidělených na základě těchže
úpisů, takže jen část dluhu bylo nutno krýti ne-li hotově, tedy aspoň
lombanlem jiných cenných papírů. Jen tuto část vymezil zemský výbor
určením výše 150.000 K, svoliv k lombardu 3. a 5. válečné půjčky, celkem však svolil k úpisu celé částky 500.000 K, a tím k výpůjčce celé
kupní ceny.

čís.

3616.

Byio-ii exekuční řízeni mimo sídlo finanční prokuratury vedeno za
erár berním úřadem, jest doručiti usnesení jemu, nikoliv finanční pr6kuratuře a počítá se též lhůta k opravnému prostředku od doručení usnesení bernímu úřadu.
(Rozh. ze dne 18.

(

~.

března

1924, R í 192/24.)

V exekuční věci eráru proti firmě K., vedené u okresního soudu
na Kladně, byl erár zastupován berním úřadem na Kladně. Usnesení
rekursního soudu bylo doručeno bernímu úřadu dne 19. října 1923.
K žádosti finanční prokuratury bylo jí doručeno totéž usnesení dne
6. prosince 1923. Dovolací rekurs finanční prokuratury, daný na poštu
dne 12. prosince í 923, byl rek u r sní ol s o ude m odmítnut. O ů
vod y:' Napadené usnesení doručeno bylo bernímu úřadu na Kladně,
který jako vymállající strana v této exekuční věcí vystupoval dne 19.
října 1923 a dovolací rekurs českou finanční prokuraturou v Praze
podán byl dle po~tovního razítka dne 12. prosince 1923 u soudu první
stglice. Poněvadž v exekučním řízení, pokud jde o vnucené zřízení zástavního práva, jest lMta k podání dovolacího rekursu dle §u 88 čís. 2
ex. ř. 14denní a dovolací rekurs podán byl stěžovatelkou dávno po
uplynutí této lhůty, počítané ocl doručení bernímu úřadu na Kladně, jest
rekurs opozděn; a slušelo jej dle §u 526 c. ř. s. a §u 78 ex. ř. odmítnouti
soudu rekursnírnu, když neučinil tak již první soud po rozumu §u 523
c. ř. s. a §u 78 ex. ř. Nesejde na tom, že k žádostí české finanční prokuratury v Praze ze dne 12. listopadu 1923 bylo jí doručeno napadené
usnesení prvním soudem dne 6. prosince 1923, neboť od tohoto doručení nelze lhůtu rekursní počítati, nýbrž od doručení bernímu úřadu,
a bylo jeho povinností, by zavčas stěžovatelku o napadeném usnesení
vyrozuměl.

Ne jv y

Š

š í so u d

nevyhověl

rekursu do odmítacího usnesení.

o úvod y:
Jest sice právně, že zastupovati erár na soudech jest povolána podle
služební instrukce pro finanční prokuratury ze dne 9. března 1898,
čís. 41 ř. zák. finanční prokuratura, a že proto bylo opětně nařízeno"
by veškerá soudní rozhodnutí, týkající se 'státu, byla doručována k jejím rukám; z tohoto pravídla platí však dle čl. IV. čís. 1 uvoz. zák.
k civilnímu soudnímu řádu a mín. nařízení ze dne 18. ledna 1898 čís. 28
r. zák. výjimka toho obsahu, že u exekučních soudů mimo sídlo finanční
prokuratury jsou také berní úřady zmocněny, by v zastoupení finanční
prokuratury zahájily a provedly veškerá jednání, přípustná dle exekučního řádu. Praxe přiznává uvedeným berním úřadům i právo rekursu ve věcech, jimi samými zahájených (Rozh. ze dne 9. září 1908,
IX 88/8 úř. sb. čís. 1211). Jelikož vtomto případě byl exekuční návrh
,pudán berním úřadem· na Kladně, bylo rozhodnutí rekursního soudu,

j,
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kterým byl návrh k rekursu dlužníkovu zamítnut, doručeno bernímu
úřadu právem a s konečnou platností; finanční prokuraturu nebylo třeba
zvláště vyrozumětí a lhůta k podání dovolacího rekursu počala plynouti dnem doručení bernímu úřadu, tedy 19. říjnem 1923. Dovolací
rekurs byl podán finanční prokuraturou teprve dne 12. prosínce 1923,
pročež rekursní soud právem jej jako opozděný odmítl.
číS.

Čís.

žádost za přiděl uhlí (za olatnosti zálwna ze dne 9. dubna 1920,
260 sb. z. a n.), nezněla-Ii na určitého dodavatele, nelze považovati
za nabídku učiněnou tomu, koho potom určí úřad sám dle vlastního
uvážení.
čís.

(Rozh. ze dne 18.

3617.

března

1924, R I 204/24.)

1924, Rv I 1230;23.)

důvodů:

Do usnesení okresního soudu v Mostě v řízení o odhadu horních
nemovitostí za účelem vyměření dávky z přírůstku hodnoty stěžovali
si vlastníci nemovitostí. Rek u r sní s o u d napadené usnesení potvrdil a uvedl mimo jiné v d ů vod ech: Příslušnost prvního soudu ku
provedení odhadu jest podle §u 117 j. n. bezpochyby dána. Názor, že
se tu jedná o spornou věc a ze tudíž podle §u 53 j. n. krajský soud
v Mostě jakožto horní soud jest příslušným, není správným; neboť při
chází v úvahu pouze řízení odhadní, kteréž však není provésti podle
ustanovení civilního řádu soudního, nýbrž podle ustanovení realního
řádu odhadního. jelikož ohledně tohoto odhadu v ds.patentu ze dne
29. prosince 1915 čís. 83 z. zák. pro čechy nic zvláštního není ustanoveno, příslušelo provésti navržený odhad podle jasného znění §u 117
j. n. prvnímu soudu.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
D ů vod y:
Souhlasná rozhodnutí nižších soudů nejsou v zre]mem rozporu se
zákonem, jak to předpokládá § 16 patentu o mimosporném řízeni.
Správně byla dle §u 17 j. n. vyslovena příslušnost okresního soudu
v Mostě, jelikož zde nejde o spornou horní věc ve smyslu §u 53 j. n.
Soudní odhad po rozumu §u 18 cís. patentu ze dne 29. prosince 1915
čís. 83 z. zák. pro čechy za účelem určení obecné hodnoty nemovitosti
jest odhadem mimosporného řízení a proto jest příslušnost krajského
jako horního soudu v Mostě vyloučena. jak jest zřejmo z ustanovení
uvedeného patentu, rozhodují o tom, zda jsou předpoklady pro soudní
odhad a zda jedná se o nemovitost, jež podléhá dávce z přírůstku hodnoty ve smyslu §u 1 a násl. tohoto patentu, čili nic, správní úřady a nikoliv soudy. Nehledíc k tomu, odporuje názor stěžovatelů, že dolová
pole a dolové míry nejsou nemovitostini, jasnému předpisu §u 109 horního zákona.

března

Žalované společenstvo ucházelo se o příděl kovářského uhlí u okresní
politické správy. Okresní politická správa poukázala pak žalobkyni, by
dodala společenstvu vagon uhlí. Společenstvo však přijetí vagonu odmítlo, načež bylo uhlí prodáno drahou. Výtěžek prodeje nestačil však
ani k hrazení nákladů dopravy, pročež byl nedoplatek předepsán žalobkyni. Žaloba na zaplacení kupní ceny za uhlí i náhrady nedoplatku dopravních nákladů byla zamítnuta s o u d Y vše c h tří s tol i c, N e jv y Š š í m s o ude m z těchto

Soudní odhad dolových polí za účelem vyměření. dávky z přírůstku
hodnoty. O tom, zda jsou tu předpoklady pro soudní odhad a zda se
jedná o nemovitost, podléhající dávce z přírůstku hodnoty, rozhodují
úřady správní, nikoliv soudy. Dolová pole a dolové míry jsou nemovitostmi. Příslušným k odhadu jest dle §u 117 j. n. soud okresní, nikoliv
dle §u 53 j. n. horní senát.
(Rozh. ze dne 18.

3618.

•
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I
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jak odvolací soud správně zdúrazňuje, jest při ,řešení otázky, zda
mezi stranami došlo ku smlouvě o dodání vagonu kovářského uhlí, od
kteréž otázky závisí rozhodnutí sporu, přihlížeti k tomu, jaký význam
měla úprava uhelného hospodářství dle zákona ze dne 9. dubna 1920,
čis. 260 sb. z. a n. a prováděcího nařízení ze dne 6. listopadu 1920
čis. 604 sb. z. a n. Dle §u 3 citovaného zákona bylo dáno uhlí pod závěru, jež měla ten účinek, že nebylo dovoleno uhlím nakládati bez
poukazu orgánů, jimž náležela úprava hospodaření uhlím. Patrno tedy,
že stát nepřevzal obchod uhlím do svých rukou a že uhlí nebylo vyloučeno ze soukromoprávního obchodu;, jen disposice uhlím, k nimž čítati
jest v prvé řadě smlouvy dodávací, byly vázány na s'!olení příslušných
orgánů, udílené ve formě pří dělových poukazů, Za tohoto stavu věci
nenahražují ony poukazy smlouvu samu, nýbrž vždy musí smluvní strany
způsobem §u 859 obč. zák. dáti na jevo souhlasnou vůli, ujednati
smlouvu dodávací. Ani předpisu §u 26 citovaného zákona nelze se, jak
žalobkyně míní, pro opačný náhled dovolávati, ježto stanoví se tam jen
trestnost provinění proti předpisům zákona, zejména nakládá-li kdo
uhlím bez úředního souhlasu, ale není tam stanoveno, že uchazeči
o příděl jsou pod touto trestní sankci povinni k odběru požadovaného
množství uhli. jest sice pravda, že úřední poukaz vydáván byl na žádost toho, kdo uhlí potřebuje, ale tuto žádost, nezněla-li na určitého
dodavatele, nelze považovati za nabídku učiněnou tomu, koho potom
určí úřad sám dle vlastního uváženi. Žadateli nemusí tento dodavatel
vzhledem ku jakosti zboží, ceně jeho a vzdálenosti a pod. vyhovovati,
a není proto žadatel vázán, aby s ním vešel ve smlouvu za podmínek,
na jichž stanovení neměl vlivu. Ani v prováděcím nařízení není opač
ného ustanoveni. Se zásadou poctivého obchodu dle čl. 279 obch. zák.
by se ovšem nesrovnávalo, by žadatel, jsa vyrozuměn o přídělu, prostě
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lBIčel, a aby toto mlčení považováno bylo za jeho nesouhlas s přídělem.
S druhé strany však není velkoobchodník, jenž dodávku má provésti,
prostě beze všeho oprávněn, by zásilku vypravil) aniž se dříve s odbě
ratelem dohodlo ceně, druhu a jinakých disposicich, dodávky se týkajících. Nedbá-li dodavatel v tomto směru opatrnosti, nese si dle čl. 282
obch. zák. důsledky toho sám. Uvažuje-li se věc s tohoto stanoviska,
nedošlo v tomto případě k ujednání dodávací smlouvy mezi stranami.
Dle zjištění nižších soudú žalované společenstvo ucházelo se v roce
1920 a 192\ o příděl kovářského uhlí dobré jakosti, zvláště rosického,
u okresní politické správy v P. a bylo mu to přednostou této správy
slíbeno. V březnu nebo dubnu 1921 tázal se pak tehdejší komisař Dr.
D., jenž přijímal přihlášky z celého úředního obvodu, jen po množství.
Žalované společenstvo přípisem téže okresní politické správy ze dne
2. května 1921 bylo vyrozuměno jen o přídělu uhlí prostřednictvím
fírmy J. B. N. ve výši 20 tun do stanice P. a 10 tun do K. s tím, že toto
uhlí nesmí býti dáno k disposici. Také společenstvo uhlí touto firmou
dodané (20 tun rosického uhlí do stanice P.) přijalo. Není zjištěno, že
bylo společenstvo vyrozuměno o tom, že mu jest přiděleno 10 tun kovářského uhlí z dolů kladenských, zejména z dolu rapického, o něž
společenstvo pro špatnější jakost nestálo. čí nedopatřením se to snad
stalo, je pro spor nerozhodno. Není tu tedy skutkového předpokladu,
z něhož by dle čl. 279 obch. zák. dovozována býti mohla povinnost
společenstva, ihned vyrozuměti žalobkyni, na jejíž účet dodávka se děla,
nebo aspoň správu dotyčného dolu, že na tento druh nereflektuje; v dů
sledku toho nemohlo dojíti ku schválení této dodávky prostým mlčením
žalovaného společenstva. žalobkyně posilajíc uhlí na pouhé vyrozumění
o přídělu, činila tak na své risiko, mylně předpokládajíc, že v tomto
případě došlo již k uzavření smlouvy dodací. Za tohoto stavu věci nebylo žalované společenstvo, jak správně dovozuje odvolací soud, povinno, by zásilku přijalo.

čis.

čís.

I
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"Okresní rozdělovna mouky v X.«, jejíž obchodní a majetkovou
stránku vedla lysická osoba vlastním jménem za d<YZoru okresní politické správy, nemá procesní způsobilosti.
(Rozh. ze dne 18.

'I

března

1924, Rv I 1431/23.)

žaloba »Okresní rozdělovny v X. v likvidaci« na obec B. o 5.600 Kč
byla obě man i ž š í m i s o u d y zamítnuta. Ne j v y Š š í s o u d
zrušil rozsudky obou nižších soudů i s předchozím řízením a odmítl
žalobu.
Důvody:

Podle sdělení zástupce žalobkyně v souvislosti s vyjádřením zástupce žalované je jako žalující strana uvedená »Okresní rozdělovna
mouky v K.« - nyní v likvidaci - označením, pod kterým Ludvík S.

p o ~ b ~ hod n.i c k u ve cl i pod n i k okres ni rozdělovny mouky v K.,
zalozeny okresmm hejtmanstvím v K. k nařízení místodržitelství v Praze
z:. dozoru okr~sl1ího ~cjtmallství, později okresní politické správy, opa~
tnv do vede11l podi11ku potřebný kapitál. R e p r e s e 11 t a ll"t e!TI a
v 1 a s t n í k e m o k r e s 11 í r o z cl ě lov n y 111 o II k Y v K. v likvidaci
je Ludvík S., jenž provádí i likvidaci za dozoru okresní právy politické.
Z toho patrno, že označení, pod kterým je žalováno, je pouhým ozna~ellíl11 úřední dozorčí činnosti státní politické správy okresní při rozdě
lování mouky, pro okres politický přidělené, bez e vše h o s a 111 oS jat n é h o m aj e t k o v é hop o d m ě t Ll, ježto obchodni a 11l' ajet k o vou stránku vedl a vede Ludvík S. v I a s t ním j m é n e m.
Pak ale je jasno, že označení, pod kterým je žalováno, j a k o p o u h é
ó z nač e n í Ú ř e dní bez e j ol ě n í nemá způsobilosti k právním
činům a postrádá proto též způsobilosti ke sporu. Provedené s ním
sporné řízení je proto zmatečným dle §u 7 c. ř. s., což bylo vyřknouti,
rozsudky obou nižších soudů zrušiti i s předchozím řízením a žalobu
odmítnouti.

1
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Dopravní řád železniční.
Dráha jest oprávněna požadovati stojné po dohu, co zásilka pro
vadnost dovozních dokladů nemůže býti dále vypravena. Dráha neručí
za zavinění celních orgánů.
(Rozh. ze dlie 18. března 1924, r,v I \54i/23.)
Žaloba firmy, domáhající se na dráze vrácení stojného, jež firma
dráze zaplatila za dobu, kdy zboží ,stálo v pohraniční stanici ne mohouc
býti pro nedostatek dovozních dokladů dále dopraveno, byla obě m a
niž š í 111 i s o II d Y zamítnuta, o d vol a c í 111 S o II d e In mimo jiné
z těchto d ů vod ů: I kdyby šlo o vinu celního orgánu, jenž podle míně~í odvolatelky zásilku na nádraží neoprávněně zadržel, neručí za ni
~raha podle dovolaného. §u 5 žel. dOpL ř. Vždyť odvolatelka sama tvrdí,
ze Jde o celní orgán, a dráha ručí podle cit. §u 5 jen za »své lidi«. 'Odvolatelka také uznala, že tohoto celního zřízence »nepoužila železnice
k pro v e den í přepravy,« jak týž § 5 dále předpokládá, dovolavší
se výslovně §u 65 žel. dopr. ř. pokud jedná o splnění celních předpisů,
které splniti má železnice »jako zasílatel«.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
D

ů

vod y:

Právním důvodem žaloby jest v lom10 sporu dopravní smlouva. Ža e
lobkyně tvrdí, že stojné, předepsané jí za dobu od 28. července 1920 do
10. srpna 1920 Z toho důvodu, že zásilka 45 vagonů slámy musila pro
nedostatek dovozního povolení čekati v pohraniční slanici D., bylo pře c
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depsáno neprávem, a domáhá se jeho vrácenÍ. Sluší proto zkoumati jen
zda byla železnice podle smlouvy a železničního dopravního řádu oprávněna, požadovati předepsané stojné čili nic. Naproti tomu nelze v rámci
tohoto sporu řešiti též otázku, zďa dopustil se celní úřad v B. zavinění
tím, že po předložení telegrafického dovozního povolení neudělil povolení k další přepravě zásilky, a zda ručí erár žalobkyni za škodu, tímto
zaviněním celního úřadu způsobenou, neboť z tohoto duvodu nebylo
žalováno a změna žaloby není v opravném řízení již přípustna. Nesprávný názor žalobkyně, že celní úřady jsou orgány železničními a že
železnice ručí za jejich zavinění, byl správně vyvrácen oběma nižšími
soudy. Nebylo, proč by se při tom nepřihlíželo k výpovědi svědka K-a,
neboť svědek vypovídal o služebních poměrech úřadu, II něhož jako
kontrolor působí, takže musí býti o nich zpraven. Vzájemná nezávislost
celních a železničních úřadů plyne i z předpisu §u 65 žel. dopr. ř., že
dráha jest povinna, celní odbavení zboží opatřiti buď sama, nebo pověřiti jím speditera. Do působnosti celních úřadů nemůže železnice zasahovati; rozhodnutím celních úřadů musí se bezvýjimečně podrobiti.
Výhradné a samostatné oprávnění celních úřadů, rozhodnouti o tom,
zda mUže zboží býti dále odesláno, uznala ostatně žalobkyně samá tím,
že vyslala úřednlka s dovozním povolením, nikoliv k železničnímu úřadu
do O., nýbrž k celnímu úřadu do B. Bezdůvoc!na jest proto výtka neúplnosti řízení dle §u 503 čís. 2 c. ř. s., poněvadž prý nebylo dotáiáno
ministerstvo obchodu o významu telegrafických dovozních povolení a
povinnosti celního úřadu, by se jimi řldi!, a bezpodstatným jest také
dovolací důvod nesprávného právního posouzení dle §u 503 čís. 4 c.
ř. s., uplatňovaný jednak v tom směru, že význam telegrafického dovozního povolení byl prý nesprávně hodnocen, jednak v tom, že zavinění
celních orgánů nebylo uznáno za dostatečný důvod k vyhovění žalobě.
Skutkovým zjištěním nižších soudů, že zboží musilo na stanici D. čekati
pro nedostatek a vadnost dovozního povolení, a předpisem §u 65 (1)
poslední věta žel. dopr. ř., že železnice jest oprávněna, počítati stojné
po dobu, kdy zásilka pro vadnost .dovoznich dokladů nemůže býti dále
zaslána, jsou i právo železniční správy na vybrané stojné, i bezdůvod
nost nároku na jeho vrácení prokázány. žalobkyně pokouší se žalobu
zachrániti tvrzením, že dráha neuvědomila dle předpisu stran o nuceném zadržení zásilky v pohraniční stanici, a vytýká napadenému rozsudku
dle §u 503 čís. 3 c. ř. s. rozpor se spisy, poněvadž prý jeho tvrzení, že
dráha vyrozuměla strany o dopravní překážce, nemá ve spisech opory.
Odvolací soud netvrdí však ničeho takového, nýbrž osvojil si jen zjištění prvního soudu, že odesílatel o zadržení zásilky v pohraniční stanici věděl z vlastní zkušenosti a sám jel do Prahy jen za tím účelem, by
tam potřebné dovozní povolení s pomocí žalobkyně obstaral, dále že
o nepostačitelnosti prvního telegrafického povolení byla žalobkyně vyrozuměna přímo celním úřadem při předložení tohoto povolení. Z tohoto
zjištění však plyne, že, i když dráha zvláštního vyrozumění neodeslala,
není příčinné souvislosti mezi tímto jejím opomenutím a mezi zdržením
zásilky v O., že nevyrozumění stran drahou nemělo vlivu ani na předeJ
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psaní stojného ani na výši stojného, takže ani v tom případě, že železnice vskutku proti předpisu §u 74 žel. dopr. ř. nevyrozuměla odesílatele
o překážce v další přepravě, by nebylo možno žalobě vyhověti.
čís.

3621.

Pohledávkou přednostní ve smyslu §u 23 čís. 3, 4, 5 vyr. řádu jest
nárok pojišťovny ze smlouvy pojišťovací na pojišťovací premie, sp1.atné
po zahájení vyrovnacího řízení.
(Rozh. ze dne 18.

března

1924, Rv I 1587/23.)

žalující pojišťovací banka domáhala se na žalovaném zaplacení pojistné prell1'ie, jež se stala splatnou po té, kdy o jmění žalovaného bylo
zahájeno řízení vyrovnávací, skončivší pak vyrovnáním na 20%.
S ou d Y vše c h tří s t o I i c přiznaly žalobkyni dlužnou premii
v plné výši, N e í v y š š í s o u d z těchto
důvodů:

~

\,
I
I

I

Ve vyrovnávacím řizení nebyla zažalovaná pohledávka ani žalující
bankou přihlášena, ani žalovaným v seznamu jmění a dluhů uvedena.
Pohledávka tato vzešla již před řízením vyrovnávacím, nikoli teprve za
tohoto řízení; pouze splatnost její nastala teprve za řízení vyrovnávacího a to až po uplynutí lhůty, určené soudem k přihláškám pohledávek
věřiteli žalovaného. Podle §u 53 (4) vyr. ř. věřitelé, jejichž pohledávky
jen zaviněním dlužníkovým zůstaly při vyrovnání nepovšimnuty, mohou na dlužníkovi žádati zaplacení těchto svých pohledávek v celé výši.
Tohoto zákonného ustanovení nelze' zde užiti, poněvadž ze spisů nevychází, že žalovaná pohledávka zůstala při vyrovnání nepovšimnuta jen
zaviněním dlužníka, totiž žalovaného; není vyloučena možnost, že žalujíci strana věděla o zahájení vyrovnávacího řízení a že mohla svou pohledávku přihlásiti v tomto řízení ve lhůtě, soudem k podání věřitel
ských přihlášek určené, že tedy, nepřihlásivši své pohledávky, spoluzavinila, že na její pohledávku nebyl při vyrovnání vzat zřetel. S urči
tostí tvrditi to ovšem nelze a tvrzení dovolatelovo, že žalující firmě bylo
známo, že se octl -v řízení vyrovnávacím, nemá ve spisech opory, pročež výtka dovolatelova, že soud odvolací k tomu nepřihlédl, jest neoprávněna. Podle toho, co bylo výše uvedeno, jest výtka tato i nerozhodna. Ačkoliv nelze užiti v tomto sporu ustanovení §u 53 (4) vyr. ř.,
žalovaný přece jest povinen, zaplatiti žalující bance její celou zažalovanou pohledávku a ne pouze.20% jako vyrovnací kvotu. Mezi žalující firmou a žalovaným nejde totiž jen o nárok oné firmy proti žalovanému na
placení pojistného, nýbrž také o vzájemný závazek žalující firmy zapla.titi žalovanému pojištěnou částku, kdyby v umluvené lhůtě nastala pojistná událost. Stranám příslušejí tedy nároky vzájemné a nárok žalo-
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vaného proti žalujíci bance není omezen na 20%, nýbrž byl by v pnpadě své splatnosti splatný celými 100% podle obsahu pojišťovacích
podmínek. Vzhledem, na to nesrovnávalo by se s dobrými mravy a se
zásadou, vyslovenou v prvém odstavci §u 879 obč. zák. o neplatnosti
smluv, dobrým mravům se příčicích, aby žalovaný byl proti žalující
straně ve výhodě, že by jí zaplatil jen 20% umluvené její pohledávky,
když by Ona zůstávala povinnou, zaplatiti mu v případě splatnosti jeho
pohledávky tuto pohledávku celou bez omezeni; naopak dlužno uznati,
že i žalovaný povinen jest, zaplatiti žalující bance její pohledávku ce~
lou, jak byla zažalována. Tato povinnost žalovaného plyne i ze zásady,
vyslovené v první větě §u 1052 obč. zák., že ten, kdo naléhati chce na
splnění dl11hé strany, musí svůj vzájemný závazek splniti neb aspoň
býti ochotným, jej splniti. Žalovaný ovšem v řízení prvé a druhé stolice
tvrdil, že s žalující firmou jednalo omezení pojistek a že vzdával se pojištění s odůvodněním, že nemůže pojistné platiti, ale nedošlo ani ke
zrušeni pojišťovací smlouvy, ani k omezení pojistek a žalovaný v dovolacím řízení mlčky trvá na pojišťovací smlouvě tak, jak byla uzavřena,
s jediným omezením, že svůj závazek na placení pojistného uznává
pouze do výše 20% vzhledem na vyrovnání, ve vyrovnávacím

řízení

uzavřené.

žalovaný ovšem nemůže nyní již žádati splnění smlouvy žalující firmou, ale jen proto, poněvadž pojistná událost dosud nenastala;
on trvá na tom, že žalující firma povinna jest, splniti smlouvu bez omezení vůbec a bez omezení na 20% zvlášť; proto musí také svůj vzájemný závazek splniti bez omezení a tedy zaplatiti žalující firmě zažalovanou pohledávku celými 100 procenty. Tomu nasvědčuje i tato
úvaha: Podle §u 46 čís. 3 konk. ř. náležejí k pohledávkám podstatovým,
které podle §u 47 konk. ř. musi býti zapraveny v první řadě a které podle §u 150 konk. ř. musí při nuceném vyrovnáni v úpadkovém řízeni
zaplaceny býti věřitelům plnou sumou jako pohledávky přednostní, všecky nároky na splněni v z á je m n Ý c h smluv, ve které vstoupil správce
úpadkové podstaty. O takovou vzájemnou smlouvu jde mezi žalující
bankou a žalovaným, jak bylo nahoře uvedeno. Vyrovnávací řád ovšem
neobsahuje a nemůže obsahovati ustanoveni, podobného onomu před
pisu §u 46 čís. 3 konk. ř., a to proto, poněvadž v řizení vyrovnávacím
zůstává jmění ve správě dlužníkově nepřecházejíc ve správu vyrovnávacího správce. Ale vyrovnávací řád obsahuje v §u 23 a v druhém odstavci §u 46 též ustanovení o přednostních pohledávkách, kterémusi
bý·ti plně uspokojeny, a mezi těmito pohledávkami jsou v §u 23 pod čís.
3, 4 a 5 uvedeny též smlonvy vzájemné. Dlužno tedy vzhledem na ony
§§ 47 a 150 konk. ř. a na §§ 23 i 46 (4) vyr. ř. podle § 7 obč. zák. při
znati zažalované pohledávce podobné postaveni, jakého by požívala
v řízení úpadkovém podle §u 46 čís. 3 a §§ 47 i 150 konk. ř., neboť setrvání žalovaného na pojišťovací smlouvě, s žalující bankou uzav.řené,
musí míti tytéž účinky, jaké vstup úpadkového správce v takovou vzáJemnou smlouvu jeví v řízení úpadkovém. Z toho následuje, že nižší

~oudy právem uznaly žalovaného povinným, aby zaplatil žalující bance
její celou zažalovanou pohledávku a nikoli jen 20%.

čís.

3622.

Ku závazku spořitelny (zákon ze dne 14. dubna 1920, čís. 302 sb.
z. a n.) nestačí podpís předsedy ředitelslva a vedoucího úředníka.
(Rozh. ze dne 18.

března

1924, Rv I 1590/23.)

Žalujicí hospodářská záložna vydala na Karla K-a směnky celkem
na 110.000 Kč a, když ani Karel K. ani ručitelé směnek nezaplatili, vymohla si proti nim směnečné platební příkazy. Karel K. ucházel· se o
úvěr u žalované městské spořitelny, by za něho zaplatila pohledávky
hospodářskou záložnou vymáhané, a na základě usnesení ředitelstva
zavázala se dle tvrzeni žaloby městská spořitelna zaplatiti pohledávky
hospodářskou záložnou vymáhané, a na základě usneseni ředitelstva
K-ovi. ježto spořitelna pohledávky záložně nezaplatila, vymáhala záložna na spořitelně zaplacení žalobou. P.r o c e sní s o udp r v é s t oI i c e žalobu zamítl mimo jiné z těchto.d ů vod ů: Dopisem ze dne 13.
listopadu 1922, jehož pravost nebyla popřena, potvrdila sice žalovaná
spořitelna žalující záložně, že na účet Karla K-a vyplatí žalujfcí záložně
v hatovosti, pokud se týče převede na jeji účet hotovost 104.000 Kč
v nejbližších dnech. Toto potvrzení jest však, jak jest nesporno, podepsáno pouze předsedou spořitelny M-em, pokladníkem a vedoucím úřed
níkem j-e111. Dle stanov (§ 45) jest však nutno, by listiny řiditelství
byly podepsány předsedou neb místopředsedou a členem řiditelství.
Fředložené potvrzeni ze dne 13. listopadu 1922 nelze proto považovati
za listinu pro žalovanou spořitelnu závaznou, z niž by bylo lze oproti
spořitelně právně platný závazek odvozovati. O d vol a c í s o u d rozsudek potvrdil. D ů vod y: Předloženými listinami je zjištěno: Ve
schůzi 5. listopadu 1922 usneslo se řiditelstvi žalované spořitelny »aby
bylo vyhověno žádosti manželů K-ových o poskytnutí. dalšiho úvěru a
aby byly nové jejich směnky na 104.000 Kč eskontovány pod zárukou,
v protokolu o schůzi té uvedenou. Výplata se provede, až budou knihovní
vklady vykonány a celá záležitost uspořádána dle tohoto usneseni.«
Ve schůzi řiditelstva ze dne 29. listopadu 1922 uvedl předseda, že revisor spořitelen pozastavil výši tohoto úvěru a bylo usneseno předlo
žiti tuto záležitost výboru k rozhodnuti. Výbor spořitelny ve schůzi 12.
únOra 1923 zápújčky té nepovolil, zrušiv usnesení řiditelství, pokud odporuje tomuto usnesení. Tím byla věc nadobro vyřízena, neboť podle
§u 39 stanov žalované spořitelny řiditelstvo její »pečuje toliko o to, by
byly vklady půjčovány jak náleží,« kdežto rozhodnutí o výši, tudíž 'o povoleni zápújček náleží podle §u 41 odstavec druhý stanov výboru, což
je patrno také z dovolání se §u 25 stanov, který právě předepisuje, jak
se fondů užívá. Výklad ten sdilí také ministerstvo vnitra jako státni dozorčí úřad nad spořitelnami. Tento zjištěný skutkový děj stačí úplně
k bezpečnému posouzení a rozhodnutí této pře a není proto třeba dalších, odvolatelkou postrádaných důkazů (§§275 a 488 c. ř. s.). Sdě
leni ze dne 13. listopadu 1922 neváže žalovanou spořitelnu jak již prv)'m
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soudem správně bylo dolíčeno a nevadí tomu dovolaný předpis §u 8
zákona ze dne 14. dubna 1920. čís. 302 sb. z. a n. proto, že sdělení to
bylo nesprávné a že samo o sobě spořitelnu zavázati nemohlo (§ 41
stanov) .
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
D

ů

vod y:

Dovolací soud sdílí názor odvolacího soudu, že pro otázku, jakým
mohou vzejíti závazky žalované spořitelny, jsou rozhodny
její stanovy. V §u 1 zákona ze dne 14. dubna 1920, čís. 302 sb. z. a n.,
kterýmž zákonem zrušen byl dřívější spořitelní regulativ ze dne 27. září
1844, jsou spořitelny výslovně prohlášeny za samostatné veřejné peněžní ústavy, tudíž za právnické osoby po rozumu §u 26 obč. zák. Právnické osoby, jak z podstaty jejich plyne, nemohou osobně jednati, a
proto musí býti li nich jistým sQl1hrnem zásad, jako ústavou, stanovami
a podobně, určeno, za kterých podmínek platí jednání určitých lysických
osob za jednání těchto právnických osobností. Není-Ii tu jednání, odpovídajícího ústavě nebo stanovám, nevzejde závazek právnické osobnosti,
a nejsou tudíž ony lysické osobnosti v tomto směru representanty oné
právnické osobnosti. Patrno tedy, že stanovy právnické osobnosti nejsou, jak dovolatelka miní, jen úpravou vnitřních poměrů právnických
osobností. Dle §§ 6 a nás\. zejména 18 cit. zákona i při spořitelnách
rozhodují stanovy o tom, kdo a za jakých podmínek jedná za spořitelnu.
V tomto případě, jak správně odvolací soud dovozuje, k závazku spoři
telny, dle něhož by tato byla povinna dluh Karla K-a převzíti a žalobkyni zaplatiti, nedošlo zpCtsobem stanovami předepsaným, ježto se na
tom neusnesl výbor spořitelny dle §u 41 odstavec druhý stanov k takovémuto jednání jedině oprávněný. Ani dopis ze dne 13. listopadu 1922,
v němž žalovaná slibuje žalobkyni zaplatiti tento dluh, nemůže býti pro
žalovanou závazným, ježto je podepsán jen předsedou ředitelstva a vedoucím úředníkem, a nikoli, jak v §u 45 odstavec prvý stanov přede
psáno, předsedou ředitelstva nebo místopředsedou a ještě jedním čle
nem ředitelstva. Naprosto ničím není odůvodněn názor dovolatelčin, že
otázka, kdo podpisuje spisy jménem spořitelen, jest citovaným zákonem
čís. 302/1920 upravena v ten rozum, že stačí k tomu podpis předsedy
ředitelstva a vedoucího úředníka.
způsobem

čís.

Za

věcnou

škodu,

3623.

způsobenou při

srážce s vozem

pouliční

ručl podnikatel pouze dle všeobecných předpisů občanského
o náhradě škody. Hromadná osoba ručí za své pomocníky
dle týchž zásad, jako osoba přirozená.
K pojmu nezdatnosti dle §u 1315 obč. zák.

(Rozh. ze dne 18.

března

1924, Rv I 1703/23.)

dráhy,
zákonníka
a zřízence

Srážkou lz~l()bcova povozu ~ vozem městské pouliční dráhy byl žalobcův

so

tl

povoz poškozen. Žaloba na obec o náhradu škody byla zamítnuta
Š š í 111 S o II cl e!ll z těchto

cl Y vše c h t- ř í s tol i c, N e j v y
důvodů:

"

V tomw sporu jde o věcnou škodu, způsobenou srážkou vozu elektrické pouliční dráhy s povozem žalobcovým, a nikoliv o škodu na těle.
Jest proto věc posuzovati podle všeobecných předpisů obč. zák. a nelze při svědčiti názoru dovolatelovu, že žalovaná ručí bezpodmínečně za
zavinění orgánů takových, jakým jest řídič motorového vozu. Žalovaná
strana jako neosobni podmět práva povinností nemůže ovšem sama
o sobě jednati, nýbrž za ni jednají osoby, které dle stanov neb organisace její jsou povolány, by za ni vystupovaly v životě právním. Je\lnání
těchto representantů, pokud vystupují za právnickou osobnost, ~btí
ovšem za činy právnické osoby. Ale takovými representanty právnických
osobností a podobných neosobnich podměti! práv a povinností nejsou
pouzí zřízenci, na příklad řídiči motorových vozů, nýbrž tito jsou pouhými pomocnými silami, jakýchž užívají i lysické osoby, které jsou vlastníky větších podniků. Není v zákoně stanoveno a neplyne ani z povahy
věei, by v této otázce posuzovány byly hromadné osoby přísnějí, než
osoby lysické. Proto za takovéto pomocné síly ručí i hromadná osobnost jen v mezích §u 13150bč. zák., i bylo tudíž věcí žalobcovou, by
dokázal, že řídič motorového vozu byl osobou nezdatnou. Nezdatnosti
dle §~ 1315 obč. zák. sluší rozuměti trvalou vlastnost zjednané osoby;
pouha neopatrnost, nepozornost nebo pouhé nedopatření jen v ojedině
lém případě není ještě nutně důkazem její nezdarnosti.
čís,

3624.

Při ústním poslednftn pOřízení musí pořizovatelova vůle před svědky
pořizovatelem býti projevena; nestačí projev souhlasu sposlednim pořízenftn, již dříve napsaným, třebas bylo před zůstavitelem a svědky
přečteno.

(Rozh. ze dne 18.. března 1924, Rv I 8/24.)
_ Žalobě dědiců ze závěti na dědice ze zákona, by bylo zjištěno, že
zalobce Jest dle ústni závěti ze dne.3. ledna 1921 vůči žalovaným pokládati za dědice po zůstavitelce, bylo obě man i ž š i Hl i s o u d Y vyhověno.. N.e j v y Š š í s o u d žalobu zamítl.
Důvody:

Dovolání je v právu, pokud vytýká napadenému rozsudku nesprávné
právní posouzeni věci (§ 503 čis. 4 c. ř. s.). O tom, že poslední poří
zení ze dne 3. ledna 1921,0 které tu jde, nevyhovuje podmínkám §u 579
obč. zák., poněvadž je jeden ze tři svědků nepodepsal s dodatkem,
CivHnl rozhodnuti VI.

3~ó

poukazujícím na jeho vlastnost jako svědka, a že tudíž jako písemné
poslední pořízení jest dle §u 601 obč. zák. neplatným, není již sporu.
Avšak toto poslední pořizení nelze z<:chovati v platnosti ani jako poří
zení ústní přes to, že nebylo ani tvrzeno, že zůstavitelka chtěla pořiditi
jen písemně a vyloučiti jinou formou závěti (plenární rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 13. března 1922, čís. sb. 1538), neboť nebylo šetřeno předpisů §§ 585 a 586 obč. zák., které ustanovují, jak má se uči
niti poslední vůle, která se mimosoudně ústně prohlašuje. Dle zjištění
nižších soudů byla poslední vůle zůstavitelky, dříve již napsaná, zavolaným svčdkům Antonínu B-ovÍ a Emilu H-ovi třetim svědkem Janem
A-em před zůstavitelkou přečtena a jí na dotaz svědka B-a slovy: »tak
to chci,« pokud se týče na dotaz svědka H-a přikývnutím hlavy a slovem »ano«, jako její poslední vůle potvrzena. Ale to k platné ústní závěti nestačí. § 585 obč. zák. předpisuje, že, kdo chce úst n ě učiniti poslední vůli, má ji vážnč projeviti před třemi způsobilými svědky, kteří
jsou zároveň přítomni a jsou schopni dosvědčiti, že ohledně osoby pořizujícího neni ani podvodu ani omylu. Dlužno tedy projeviti ústně před
svědky poslední vůli, nikoli snad jen souhlas s obsahem připraveného
již písemného prohlášení, byť i toto bylo dříve zůstavitelce přečteno.
Právě proto upozorňuje zákon v druhém odstavci §u 585 obč. zák. na
to, že káže opatrnost, by svědci buď všichni společně nebo každý sám
o sobě pro lepší pamět poslední vůli, projevenou zůstavitelem, bud' sami
si napsali nebo co nejdřive napsati dali, čeho by nebylo třeba v přípa
dech, kde poslední vůle, jako zde, již byla napsána a svědkům přečtena.
Nižší soudy nesprávně vyložily zákon, uznavše za uvedeného stavu věci
poslední pořízení ze dne 3. ledna 1921 za platné jako ústní závěť.
čís.

3625.

žaloba dle §u 35 ex. ř.
_ Fonnální přípustnost žaloby jest soudu zkoumati, třebas nebyla nepřípustnost namítána. Po skončení exekučního řízení jest žaloba nepří
_pustnou. Lhostejno, zda zaplacení se stalo dobrovolně či nuceně. žaloba, uplatňující pohledávku navzájem, jest nepřípustnou, nastal-Ii úči
nek započtení před vznikem exekučního titulu.
útratová pohledávka vzniká dnem doručení rozsudku, nikoliv teprve
dnem pravoplatnosti rozsudku.
(Rozh. ze dne 18.

března

1924, Rv I 34/24.)

žalobě dlužníka na zrušení exekuce, ježto prý vymáhaná pohledávka
zanikla započtením, o b a niž š í s o u d Y vyhověly, N e j v y Š š I
s o u d žalobu zamítl.

Duvody:
Dovolacím duvodem jest žalovanému jedině nesprávné právní posouzení věci (čis.4 §u 503 c. ř. s.). Jde o žalobu po rozumu §u 35 ex.

ř. Ačkoliv dovolatel formální přípustnos; této žaloby výs!ovně uzná,:á
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jestzďe jen potud řešiti, pokud p.řichází v úvahu d~u~á, svr~hu uvede~a
podmínka, zda tot~ž nárok namlt~ny pr.ott exek~cn}mu naro.ku vzn,lkl
před či po exekučlllm titulu. I po te.to s:rance pok~ada dovolacl soud zalobu za nepřípustnou, neboť na~TI1t~ne započtem. nevzmklo kpr~e po
rozsudku ze dne 31. ledna 1923, Jenz byl exekučmm tttulem, nyblz projevilo účinek již tím okamžikem, kdy tímto výrokem soudním vznikla
druhé straně pohledávka útratová, již žalovaný v tomto sporu nabyl postupem od J"na a Bedřicha L-a, tedy s o u č a sně se vznikem této útratové pohledávky. Již v tomto okamžiku splněny byly veškeré podmínky
pro účinnost započtení, neboť v tomto okamžiku střetly se peněžní po:
hledávka a vzájemná pohledávka v určitých výších' a nescházelo v te
době již ani prohlášení žalobkyně, ~e event~el.~í ~t:~tov.á po~ledávka
jejího tehdejšího odpůrce bude zapoctena na JeJI vetsl vzaJemne pohleJ
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dávky, kteréžto prohlášeni, obsažené v dopisu jejím ze dne 26. ledna
1923 bylo odpovědi na oznámený ji postup ještě před rozsudkem ze dne
31. ledna 1923. Do tohoto dne nenabyl Dr. C. postupem ještě žádného
existenčního nároku, neboť jeho podmíněný nárok, plynoucí z §u 1394
obč. zák., nebyl než nárokem odvozeným, on neměl více práv než postupitel a, vzešel-Ii tomuto nárok teprve soudním výrokem, mohl pak
teprve přejíti na něho jako postupnika. Jelikož útraty byly žalovanému
přisouzeny rozsudkem ze dne 31. ledna 1923, nemůže býti pochybnosti
O tom, že útratová pohledávka vznikla tímto dnem po případě dnem doručení rozsudku a nikoliv teprve dnem pravoplatnosti rozsudku.
čís.

3626.

Železniční

dopravní řád ze dne 13. května 1921, čís. 203 sb. z. a n.
Jalovcové plody náležejí pod položku O 37 roztřídění zboží nákladního tarifu díl I. odd. B, platného od 1. června 1921.
(Rozh. ze dne 18.

března

1924, Rv II 644/23.)

Za vagon jalovcových bobulí, jenž došel žalovaného v květnu 1922,
dráha dopravné dle položky O 37, jež žalovaný zapraviL
Tvrdíc, že zboží mělo býti tarifováno dle vyšší třídy 1-1-1 po případě
podle výjimečného tarifu 3 a) a 3 b) nákladního tarifu díl I. sešit ll.,
domáhala se dráha na žalovaném doplatku dopravného. Pro c e sní
s o udp r v é st o I i c e žalobu zamítl, o d vol a c i s o u d jí vyhověl. Ne i v y'š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
vypočetla·

Důvody:

Rozhodnuti sporu závisí jenOl11 na tom, zda lze podřaditi jalovcové
plody pod položku O 37 roztřídění zboží ná,kladního tarifu díl I. odd. S,
platného od 1. června 1921, která zahrnuje »ovo.;e a ovoce bobulové
všeho druhu«. Není sporu o tom, že, nevztahuje-li se tato tarilní položka
také na jalovec, mělo býti dovozné vyměřeno podle vyšší sazby třídy l.
a žalovaný jest povinen doplatiti peníz žalobou vymáhaný. Rovněž l)en.i
sporu o tom, že až do vydání tarifu ze dne 1. června 1921 jalovec tarifoval dle položky, odpovídající v dřívějším tarifu nynější položce O 37,
dále .že následkem dodatku k tarifu ze dne 29. července t922 tarifuie
od 11. srpna 1922 jako položka samostatná. Při. posouzeni, zda jsou
jalovcové plody ovocem nebovocnými bobulemi ve smyslu železničního
tarifu, nemůže rozhodovati hledisko vědecké, botanické nebo potravinářské (codex austriacus alimentarius), nýbrž pouz.e hledisko obchodní
a dopravnL Jelikož však i znalci z oboru zboží a dopravy se rozcházejí
ve, svém posudku, dlužno předem zkoumati,<.:o tarif sám pod slovy
»ovocné bobule« rozumL Znale, z oboru tarifnictví Dr. Sch. vyložil, jak
došlo k nynějšímu doslovu položky O 37. V dřívějších rakouských tarifech s německým textem byly plody j"lovcov~ (Wachholderbeeren) zařazeny až do 1. května 1917 pod souborným názvem »Seeren«, jsouce

tam vedle jahod) malin, rybízu) angreštu Zl jiných po0o~ných plodů výslovně vyjmenovány. Dnem 1. května 1917 byl~ tanfm polozka »Beeren« sloučena s položkou »Ovoce« a obclrzela nazev »Obst und Beeren
aner Ark Ve sloučené položce nebyly již jednotlivé druhy vypočitány.
V zápisu o dotyčném usnesení tarifního výboru bylo výslovně zji~tě~o,
že na tarifování samém nemá býti tímto sloučenhn a novým Qznacemm
obou položek nic změněno. Až do vydání nového.československého tarifu nebylo sporu o tom, že jalov<.:ové plo,:ly tanfu]l p.odle vuvedene sloučené položky, třeba v j< nebyly výslov~le vvy]111enovany,. ze se tedy tarilově mají pokládati za »Seeren«. Novy, cesk~slove~l.s~ttanf ze dne 1.
června 1921 jest, jak znalec udal a srov~.a':loV: dnVejSlml tanfy. potvrzuje, ve své podstatě vybudován na dnVejSllll tanfu rakousken; a
bvla v něm dřívější položka »Obst und Seelen aller Mt«. text.ovan~
sÍovy »Ovoce a ovoce bobulové všeho druhu".. Znalec; udava a zaroven
jako člen redakční komise tohoto tarifu dosvedčuje: ze slova »0 v o c e
bobulové« byla volena proto, aby příliš širok(pojem »bobule« nebyl
vztahován na jiné plody, a uvádí přikladem pep~. T~ jest P?Chopltelno,
uváží-li se, že čeština nemá výrazu, který by pre~ne, vypdr?v~: to, ':0
německé slovo »Beeren«, a že slovo »bobule« ma vyznam SlISl, takze
bylo nutno je omeziti nějakým přidavke~, aby n~mohlov býti ~z~ahován.?
i na jiné plody, než které posud do teto. t~nfm polozky na!ezely. Pr~
svém ústním výslechu udal znalec, že v zaplsech tanfmho vyboru nem
o důvodech nového textováni zmínky, ač nastalé věcné změny v tadfování jsoU tam. uvedeny, ,lále, že podlezápi~u čís. 13 o usn:,sení tanfního výboru ze dne 21. února 1922 tvrdIlo redltelstvl tanlmho ':,yb?fÚ
při poradě o tarifování jalovcových plodů,. že tarifem ze dne 1. cervna
1921 nebylo zamýšleno, dovozné za ně zvýšiti. Zv toho. všeho ply~e',že
novým textováním československého tanfu nemelo byh mc zmeneno"
na věcném obsahu staré položky O 37, nebo-li že slova »ovoce bobulové« měla býti pouze českým výrazem pro pojem, vyjádřený dřive ně
meckým slovem »Beeren«, poněvadž přiléhavějšího výrazu nebylo. po
ruce. Pádným důkazem toho jest i okolnost, že ú ř e" dní německý pře
klad československého tarifu ze dne 1. června 1921, vydaný zároveň
s českým textem pro s I uže b n í potřebu, ponechal staré německé
znění této položkv »Obst und Seeren aHer Art« beze změny, ač by bylo
musilo i v něm dojíti k výrazu, kdyby novým českým textováním byl
měl býti obsah této položky zúžen. Položky O 37 roztřídění zboží v'tarifu ze dne 1. června 1921 nelze vykládati tedy jinak, než že v pojmu
»ovoce bobulové« jsou tarifově zahrnuty také plody jalovce. Poukaz
odvolacího soudu, že V indexu, připojeném k nákladnímu tarifu odd. S
jsou jalovcové bobule uvedeny, nikoli však s poukazem na položku 037,
nýbrž jen na ustanovení tarifu A VI a, týkající se nakládání na otevřené
vozy, což prý nasvědčuje tomu, že jalovec nemá tarifovati dle položky
037, jestmylnt. Index jest jenom seznamem předmětů, vyjmenovaných
v oddílech A až C tarifu, a nemá již proto významu pro bližší vysvětleni
položky O 37, poněvadž v něm není uvedeno ani jiné ovoce, ktere do
uvedené položky zcela jistě náleží. Prunelky jsou v indexu uvedeny
s poukazem na položku O 37 pouze proto, poněvadž jsou v této položce
na rozdíl od ostatního ovoce výslovně vyjmenovány.

čís.

3627.

Dopravní řád železniční.
Jest vyšší mocí, vyviňující dráhu, byl-Ii vypleněn vagon sroceným
davem za okolností a poměrů, za nichž nebylo lze vypleněni rozumně
požadovatelnými prostředky čeliti.
(Rozll. ze dne 18.

března

Hl24, Rv II 672/23.)

Pro žalobce ve stanici F. v dubnu 1920 naložený vagon masa byl
než mohl býti odvezen, sroceným dělnictvem vypleněn. Žalobu
na dráhu o náhradu škody o b a niž š í s o u d y zamítly, odvolaCí
soud z těchto d ů v o cl ů: Co do právního rozřešení sporu odpovídá napadený rozsudek stavu věci a zákonu. Jest mu plně přisvědčiti, že před
nosta stanice učinil vše, co bylo v jeho moci, a že se ani o počinech,
jichž opominutí mu odvolání vytýká, nedalo a nedá domýšleti, že by
osudnou událost, rozebraní masa, byly odvrátily. Jednání přednostovo
nutno posuzovati podle tehdejších místních a časových poměrů. Jinak
se tvořil přednostovi stanice úsudek o tom, co je možné a čcho je potřeba, v době a ve středu shluknutí a zuření dělníků v neukázněné ještě
době ._- roku 1920 - a jinak mllže o tom' souditi vzdálený pozorovatel
tři roky později za klidného uvažování v době, kdy veřejný pořádek
přece jen již zase tak zavládl, že tehdejší svémocnosti a často je doprovázející násilnosti se zdají býti holými nemožnostmi. Podle tehdejších
poměrů lze míti za vyloučeno, že by dělnictvo, do příjezdu reservního
parního stroje se shromážtlivší, bylo dovolilo, by stroj byl k zabranému
vagonu připjat, a bylo se obávati, že by ráznější zakročení i četnějšího
četnictva bylo vedlo bud' k odzbrojení četníků aneb ku krveprolití. Odpovědnost za to neb ono nesměl přednosta stanice rozumně na sebe
vzíti. Nelze proto ani jemu ani dráze vytýkati nějaké opominutí, bez
kterého by nebylo došlo k osudné události, jež je zřejmým následkem
vyšší, neodolatelné mocí.
N e j v y Š š í s o u cl nevyhověl dovolání.
dříve,

Dúvoc!y:
žaloba, podaná před uplynutím jednoroční promlčecí lhůty §u 98
žel. dopr. ř., byla zamítnuta právem jako neodůvodněná, neboť škoda,
za niž se požaduje náhrada, vznikla vyšší mocí, za kterou železnice podle §u 84 žel. dopr. ř. neručí. Zaplombovaný vagon byl v krátké době
několika hodin mezi naložením a mezi přijezdem vlaku, který jej měl
odvézti, cizími lidmi násilně otevřen a vypleněn, četnictvo, povolané
přednostou stanice k jebo ochraně, osvědčilo se vůči několika stům
srocených a ozbrojených lidí bezmocným. Příčina škody byla čistě
vnější, neměla nic společného se železničním provozem a byla' pw železniční správu událostí nepředvídatelnou a neodvratnou. Tím prokázány jsou veškeré podmínky vyšší moci, vylučující ručení železnice.

čís.

3628.

P,odán-li rekurs do odmítnutí odvoláni, nelze povoHti uhražovací
exekuci ani ku vydobytí útrat, přisouzených v rozsudku.
(Rozh. ze dne 19.

března

1924, Rl 147(24.)

Z rozsudku okresníhr soudu ze dne 20. června 1923 bylo podáno
odvolání, které usnese:-;Ím odvolacího soudu ze dne 10. října 1923 co
do nároku na zaplacení 200 Kč bylo jako nepřípustné odmítnuto, co
do dalšího nároku a co do útrat sporu však rozsudek potvrzen. Ač
koliv do usnesení, odmítajícího odvolání jakož i do výroku o útratách
podán byl povínnou stranou rekurs k nejvyššímu soudu, žádal vymáhající věřitel za povolení uhražovací exekuce ku vydobytí útrat. S o u d
p r v é s tol i c e exekuci povolil, rek u r sní s o u d zamítl exekučni
návrh.
N e j v y Š š í s o II II nevyhověl dovolacímu .rekursu.

D

ů

vod y:

Stanovisko rekurentovo, že, bylo-Ii odvolání z rozsudku prvního
soudu odvolacím soudem jako nepřípustné po rozumu §u 474 odstavec
druhý c. ř. s. odmítnuto, lze zvítězivší straně aspoň ohledně útrat, jí
přisouzených, véstí exekuci k uspokojení a že rekurs, podaný do odmítnutí odvolání, vedení exekuce není na překážku, není správné. Odmítnutí odvolání, podán-li proti němu rekurs, není konečným vyřízením
sporu, neboť není vyloučeno, že rekursu bude vyhověno a že věc bude'
vrácena odvolacímu soudu, jak se i v případě, o který jde, stalo, aby
o ní rozhodl. Účinek konečného rozhodnutí sporu mělo by odmítnutí
odvolání, kdyby nebylo napadeno "ebo kdyby rekurs byl ve vyšší stolici zamitnut. Dokud toho není, jest věc v období odvolání a toto podle
§u 466 c. ř. s. právní moc a vykonatelnost rozsudku staví. Podán-li tedy
rekurs do odmítnutí odvolání, není zde vykonatelného exekučního titulu
podle §u 1 čís. I ex. ř. a exekuci, k uspokojení vésti nelze. Exekuci nelze vésti ani ohledně útrat, ježto odvolání z rozsudku staví i vykonatelnost výroku rozsudkového o útratách, neboť výrok o nich závisí od rozhodnutí ve věci samé (§ 41 a násl. c. ř. s.).

čís.

3629.

Podrobení se rozhodčímu soudu bursovnímu není výlučným, byla-Ii
smluvena i příslušnost řádného soudu.
Ku založení příslušnosti dle §u 88, odstavec druhý, j. n. stačí, byla-li
doložlm »ialovatelno v X"

připojena

(Rozh. ze dne 19.

k

března

předtištěnému

slovu »splatno«.

1924, R 1 193/24.)
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, ~roti ž~lo~ě, za~an~ na <:~res}1ím ~oudě ve Vrchlabí, vznesl žalovaný
namltku vecne a lTIlstm nepnslusnost1. S o udp r v é s t o I i c e k náínitce věcné nepříslušn-osti žalobu odmítl, rek II r sní s o II d zamítl
námitku věcné i mistní nepříslušnosti. D ů vod y: Námitku nepřísluš
nosti, o níž prvým soudem bylo rozhodnuto po odděleném jednání, odů
vodňuje žalovaJiá strana tím, že jednak v uzávěrném listu, týkajícím se
zažalované dodávky zboží, dohodly se strany pro veškeré spory z obchodu toho na rozhodčím soudu pražské bursy, jednak tím, že ve faktuře, žalované straně zaslané, jest připojen dodatek »Klagbar in Hohenelbc«, nikoliv však i slova »zahl bar in Hohenelbe«. Soud prvé stolice vyhověl námitce nepříslušnosti soudu z důvodu, že podle dohody
stran v uzávěrném listu jest pro spor výhradně při slušným rozhodčí
soud pražské bursy. Doložka zni takto: »Wir verkaufen ihnen heute
auf Grund der beigedruckten Bedingungen und sonst Usancen der Prager Warenb6rse, zahl bar uncI klagbar in Harta, bezw. Hohenelbe, zu
nachstehenden Bedingungen ... « atd. Dole uveden jest další dodatek,
v němž uvádí se výslovně, že se ve sporech strany podrobuji neodvolatelnému a exekuce schopnému rozsudku rozhodčího soudu pražské
bursy. Soud prvé stolice slova »zahlbar und klagbar in Harta bezw.
Hohenelbe« vykládá v ten rozum, že týkají se místni příslušnosti a že
tím nemůže se změniti nic na ujednané v.ýhradné věcné příslušnosti rozhodčího soudu pražské bursy.
Výklad tento však nelze po náhledu
soudu rekursního uznati za správný a odpovídající vyjádřenému úmyslu
stran a ustanovení §u 914 obč. zák. Při výkladu tomto byla by totiž
uvedená slova zcela zbytečná, poněvadž rozhodčí soud by byl přísluš
ným věcně i místně a nemělo by účelu domlouvati se i na splatnosti a
žalovatelnosti ve Vrchlabí. Slova uvedená v souvislosti s dohodnutím
o rozhodčím soudu bursovním mohou miti buď jen ten smysl, že stala
se dohoda ohledně obou soudů, z nichž mohly by si strany voliti, nebo,
jak vykládú dohodu svědek Otto P., který obchod sprostředkoval, že
měl soud bursovní býti příslušným pro spory o jakosti zboži, termínu
dodacíni a jiných okolnostech, upravených v podmínkách pražské bursy,
kdežto spory o zaplacení ceny trhové že měly býti vyhraženy okresnímu
soudu ve Vrchlabí. V obou případech byla by tedy žaloba právem podána u jmenovaného okresního soudu. Nehledě však k tomu, byl by
soud. tento příslušným, třebas původně byly se strany dohodly pouze
na rozhodčím soudu pražské bursy, poněvadž dohoda tato by byla
změněna c!od~tečným přijetím faktury, se zbožím zaslané, proti níž žalovaná strana námitek nepodala. Jest sice pravda, že ve faktuře jsou
razítkem přitištěna pouze slova »klagbar in Hohenelbe«, avšak dodatek
tento jest připojen přímo pod slovo tiskopisu »zahlbar«, takže v tomto
spojení lze vykládati doložku onu podle přirozeného smyslu a po rozurnu ustanovení §u 914 obč. zák. jen tak, že určuje i místo splatnosti
v obvodu okresního soudu ve Vrchlabí, kdež ostatně žalobkyně bydli,
takže i podle čl. 325 obch. zák. bylo by tu platiti i žalovati u okresního
soudu ve Vrchlabí, takže přijetím faktury ujednáno bylo s\1,diště tamní
podle ustanovení §u 88, odstavec druhý, j. n.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

Důvody:

Pokud jde o námitku v{':cné nepříslušnosti dovolacího soudu oDÍrajicí se o to, že prý byla smluvena výlučná příslušnost mzhodčího s~udú
Pražské bursy pro zboží, jest přisvědčiti napadenému usnesení, že tato
námitka není opodstatněna. Podle doslovu dotyčné úmluvy, jenž uveden
jest v napadeném usnesení, nemůže býti pochybnosti o tom, že byla
pro spory z ujednané objednávky smluvena netoliko příslušnost rozhodčiho soudu bursm'>lího, nýbrž také příslušnost řádného soudu ve
Vrchlabí. Jinak nemělo by ono ustanovení úmluvy >>splatno a žalovatelno ve Vrchlabí« žádného smyslu. Také svědek Otto P. dosvědčil, že
bylo pomýšleno i na příslušnost právě jmenovaného řádného soudu.
Nelze proto o výlučné příslušnosti rozhodčího soudu bursovniho mluviti a, protože jinak věcná příslušnost dovolaného soudu je dána a napadena nebyla, byla právem shora uvedená námitka rekursním soudem
zamítnuta. Také co se týče místní příslušnosti podle §u 88 odstavec
druhý j. n., které se žalobu vedle příslušnosti podle §u 87 a j. n. dovolává, byla tato příslušnost právem za dánu uznána. Z toho, že na
faktuře jsou razítkem přitištěna toliko slova »klagbar in Hohenelbe«
a nikoli celá doložka >>splatno a žalovatelno ve VrchlabÍ«, nelze dovo e
rovati, že zde není doložky nutné k založení sudiště podle §u 88 odstavec· druhý j. n. Slova »klagbar in Hohenelbe« jsou při tisknuta právě
pod slovem tiskopisu faktury »splatno« a jak bliže dovodil rekursní
soud, nelze tato slova čísti a vykládati jinak, než jako doložku »splatno
a žalovatelno ve VrchlabÍ«. Protože pak faktura touto doložkou opatřená
byla přijata bez námitek, je sudiště dle§u 88 odstavec druhý j. n. dáno.
čís.

3630.

Pro nárok sprostředkovatele n~ odměnu stačí, že smluvníci projevili souhlasnou vůli, že uzavírají sprostředkovaný obchod. Lhostejno,
že k uskutečnění obchodu nedošlo průtahem jedné ze stran.
Rozhodnutí o pohledávce započtením namítané jest pojati do rozsudečného výroku.
<

•

(Rozh. ze dne 19.

března

1924, Rv I 1538/23.)

žaiobce Se zavázal sprostředkovati žalované prodej vagonu malinové šťávy za to, že se mu dostane z každého kg přeplatku 1.50 Kč.
žalobce obchod sprostředkoval, k uskutečnění jeho však vinou žalované
nedošlo. Žalobě na vyplacení provise, proti níž žalovaná namítla zapoc
čtením nárok na náhradu škody, způsobené špatnou informací žalobcovou, bylo vyhověno s O u d Y vše ch tří s t o I i c, Ne j v y Š š í m s o ude m z těchto
důvodů:

žalobce domáhá se žalobou provise, pokud se týče náhrád y škody,
kterou utrpěl tím, že zavině nim žalované nebyl uskutečněn obchod, jejž

394
čís.

On mezi firmou W. a žalovanou sprostředkoval a jenž záležel v dodání

jednoho vagonu malinové šťávy do tuzemské stanice. Škodou touto iest
?l: žaloby provis,e 15;0?0 Kč ~terou žalobc,~ se žalovanou ujednaÍ, a
jez. n;u usla, ~onevadz zalovana, nepo,tvrdlvsl včas nabidky firmy W.,
uzaverku zmanla. Jde tedy v podstato o otázku, zda žalobci přísluší
ujednaná provise i tehdy, když vinou žalované k zamýšlenému obchodu
nedošlo. Dle zjištění obou nižších soudů sprostředkoval žalobce ohledně
téhož zboží vlastně obchody dva, totiž nejprve dodávku· jednoho vagonu malinové šťávy firmě W., se které sešlo, poněvadž nemohlo býti
dosaženo vývozního povolení, po té k nabídce firmy W. dodávku téhož
zbOŽ,í do tuzemské stanice za stejných podmínek až na to, že měla býti
hrme poskytnuta sleva jako srážka vývozních poplatků. A o tento posléz zmíněný obchod jde. Nabídku firmy W. sdělil žalobce žalované
telegram.em ze dne 9. dubna 1920 a dopisem z téhož dne, žádaje o
promptm zaslání předběžného účtu přímo firmě W., aby tato mohla
zříditi žádaný akreditiv. Nabídku tuto přijala však žalovaná teprve dopisem ze dne 20. dubna 1920, tedy vzhledem k ustanovení čl. 319 obch.
zák. opozděně. Firma W. nebyla tudíž na svou nabídku vázána a byla
oprávněna od ní ustoupiti, což také dopisem ze dne 24. dubna 1920
učinila. K uskutečnění obchodu nedošlo tedy prodlením žalované. To
však nemůže míti vliv na žalobcův nárok na provisi, smluvenou za sprostředkování obchodu. Jest sice pravda, že dle ustálené judikatury pří
sluší sprostřédkovateli odměna teprve tehdy, jestliže se právn! jednání
stranami obmýšlené uskuteční činností sprostředkovatelovou. Tím
test míněno, že oba smluvníci, pro datel i kupitel, projeví srovnalou vůli,
ze spr?středko.vanJ.. obchod. uzavírají. To se také stalo, neboť jak uvedeno, zalovana .prljala nabldku firmy W. dopísem ze dne 20. dubna
1920. Že firma W. z prodlení žalované vyvodila důsledky, netýká se již
sprostředkovatele, jehož činnost přijetím .nabídky firmy W. žalovanou
byla ukončena. Z této úvahy plyne však také bezpodstatnost dovolatelčiny, I~ámit~y! že ,žal?va,ná nabídku firmy W. vůbec příjati nemusila,
kdyz Je zJlsteno, ze JI, treba pozdě, přece přijala. Rovněž nelze sdíleti
náhledu ,dovolatelky, že měla býti žalobci odměna vyplacena teprve
tehd~, a:: by fInna W. zboží zaplatila, jelikož provise byla smluvena ve
·fo,rm~. preplatku. (»Ob~rpreis«); ~ždyť :Cýše přeplatku toho byla zjevná.
JIZ pn stanovem kupm ceny fIrme W. zalobcem a neobjevila by Se teprve při jeho splacení.
. Pravdu má dovolatelka potud, pokud vytýká, že. rozhodnutí o námitce započtení mělo býti pOjato ve výrok rozsudečný. Z ustanovení
§§ 404 a 411 c. ř. s. (slova: »... r o z hod n u t í o tom, zda trvá či
ne t r v á pohledávka vzájemná ... «), plyne zásada, že o vzájemné pohledávce má býti nejen pojednáno v důvodech, nýbrž že má býti o ní
r o z hod n·u t o, to jest učiněn býti příslušný výrok. Poněvadž však
oba nižší soudy v důvodech přesně vytkly a odůvodnily, že započtením
namítaná pohledávka není po právu, nelze pokládati onu vadu za takov?u, jež by bránila úplnému rozboru a důkladnému posouzení věcí a
nem, al1l v tomto směru důvod §u 503 čís. 2 c. ř. s. opodstatněn, zvláště,
kclyz ona vada 11 e II í II a Ú j !TI II Ž a lov a n é.
.

3631.

Výrobní a hospodářská společenstva (zákon ze dne 9. dubna 1873,
70 ř. zák.).
Přípustnost pořadu práva pro žalobu člena proti usnesení valné
hromady, jimž byly jemu na úkor porušeny stanovy. Bylo-li dle stanov
společenstva jednati na valné hromadě o vyloučení člena k návrhu
představenstva, nestačí v tom směru volný návrh. Přípustnost (§ 228
c. ř. s.) žaloby vyloučeného člena na určení, že jest nadále členem spočis.

j

lečenstva.

(Rozll. ze dne 19.

března

1924, Rv I 1726/23.)

Žalobu člena společenstva na společenstvo, že
společenstva, pro c e sní s o udp r v é s tol i
I a c í s o u d jí vyhověl.

Ne j vy Š š í s o u d

nevyhověl

žalobce jest členem
c e zamítl, o d v o-

dovolání.

D ú vo dy:

• Právní posouzení veCI soudem odvolacím, jež žalovaná strana, udovolací důvod §u 503 -čís. 4 c. ř. s. jedině napadá, jest bezvadné. Dle stanov žalovaného družstva mUže dojíti k vyloučení člena
jediné usnesením valné hromady (§ 15a 18 stanov) a to jen k návrhu
představenstva (neb aspoň jedné čtvrtiny členů družstva), jež dle §u II
stanov musí si vyžádati také souhlasu dozorčí rady. K valné hromadě,
již svolává představenstvo, nutno pozvati členy družstva dopisy, doručenými poslem nebo danými na poštu aspoň sedm dní před valnou hromadou, a jest v pozvání tom uvésti předměty pořadu, pokud jest· třeba
o nich se usnášeti. Na pořad 111 u s í býti dány návrhy představenstva
nebo dozorčí rady v k a ž cl é 111 pří pad ě. O předmětecli, které nebyly na pořadu, nelze se usnášeti, vyjímajíc návrho, aby byla svolána
mimořádná valná hromada (§ 13 stanov). Kdyby tedy i bylo správno,
že se představenstvo na schůzi dne 13. června 1922 usneslo, aby na
valné hromadě učiněn byl návrh na vyloučení žalobce, nepodrobí-li se
podmínkám družstevních stanov a kdyby také byl býval vyžádán souhlas dozorčí rady, jež dle §u 10 stanov usnáší se většinou hlasů (prostý
návrh předsedy dozorčí rady na valné hromadě dne 23. června 1922
za takový dodatečný souhlas pokládati nelze), byly stanovy porušeny
tím, že návrh na vyloučení žalobce nebyl dán, jak odvolací soůd zjistil,
na pořad valné hromady, aČ by se to dle oněch předpisů stanov státi
musilo, by o návrhu tom vůbec mohlo býti jednár.o a se usnášeno.oVzhledem k výčtu jednotlivých předmětů v §u 15 stanov, o nichž náleží valné
hromadě se usnášeti, nemůže býti vůbec pochybnosti, že nestačí, by
návrh na vyloučení člena (§ 15 čís. 8 stanov) podán byl jen jako volný
návrh (§ 15 čís. 17 a 18 stanov), čemuž nasvědčuje i předpis §u ll, 13
a 18 stanov, jakož i úvaha obsažená v důvodech napadeného rozsudku,
. k níž se dovolací soud připojuje, že dle ustálených zvyků a obyčejů
všeobecně ve spolkovém životě platících rozuměti jest pod názvem
platňujíc

»Volné návrhy« toliko návrhy, vzniknuvší z vlastní iniciativy členstva
a nikoliv návrhy správy společenstva, která valnou hromadu svolává a
která právě takto poskytnouti míní členstvu možnost, by o předmětu
r?kování a usnáš,:nísvou vůli p!ojevilo, opatřivši si za tím účelem 1'0tr.ebnou k tomu m!ormaCI. jezto nebyl zachován postup, stanovami
predepsaný, jest usneseni valné hromady o vyloučení žalobce jako člena
ze žalovaného dru!s.tva n~platné ~ bezúčinné. Vzhledem k vývodům dovolant nutuo se jeste zabyvah otazkou, zda jsou dány podmínky žaloby
určovací ve smyslu §u 228 c. ř. s. a zaujati stanovisko k námitce nepřípustnosti pořadu práva. Obě tyto otázky vyřešil již správně soud
první stolice. Vyloučení žalobce z družstva mělo by v zápětí ztrátu práv
v.§u 19 stanov vytčených, tedy zejména nároku na byt a na podíl :'3
zavodní~, zIsku. To~o ohrožení zájmů žalobcových odůvodňuje z plna
jeho praVD, aby se zalobou domáhal, by poměr jeho vůči žalovanému
družstvu byl co nejdříve určen. Pokud jde o námítku nepřípustnosti pořadu práva, stačí poukázati k tomu, že společenstva jsou útvarem soukromoprávním, jehož vnitřní poměry upraveny jsou společenstcvní
smlouvou, (§ 3 zákona ze dne 9. ,dubna 1873, čís, 70 ř. zák.), jež musí
mImo )lI1,e obs,ahovah ustanove?1 a podn;ínky vstupu, vystoupení neb
vyloucem Členu (§ 5 ad 4 CIt. zak.). Pomer člena k družstvu zakládá se
~,:df na smlouvě, jest poměrem soukromoprávním a jako takový 1'0:Iva ochrany soudu (§ 1~ obč. zák. a § 1 j. n.). Může tedy jednotlivý
clen proh usnesemm va1ne hromady nastupovati žalobou, byly-li těmito
usneseními stanovy jemu na újmu porušeny.
čís,

II
j

!

,~,

3632.

»Bezelstnost« stavebníka (§ 418 obč. zák.) vztahuje se na jeho vě
domi o vLastnictví pozemku, nikoliv na jeho míněni o souhlasu vlastníka
pozemku se stavbou.
(Rozh. ze dne 19.

března

1924, Rv J 1734/23.)

Josef S. vystav~l l~a lozemku, náležejícím vlastnicky jeho manželce,
tov~rnu .. Kdyz n~ jmenl Josefa S-a byl vyhlášen úpadek, domáhal se
spravce upadkove podstaty na úpadcově manželce zaplacení 100.250 Kč
tvrdě, že žalov~~á tím, že ža!~bc: post~~il továrnu na jejím pozemku;
stala se vlastlllcl budovy, amz vubec pnspěla na náklad stavební ně c
jakým penízem, že úpadce použil k tomu peněz svých vlastních, které
v~al : .obchodu na úko.r věři~e1? a ku jich zkrácení a že jest proto darovam castky 100.250 Kc učll1ene manželce, dle konkursního řádu odporovatelným, ~ vůči věřit~lstvu obezúčinný~. Pro c e sní s II d P r v é
s t o II c e zalobu zamltl. O uv o ci y: ZaJobce, vystavěv svým nákladem tkalcovnu, tedy dodav za své peníze materiál a práci stal se Dle
§~ 4:8 obč',zák. vlastníkem půdy, na níž tkalcovna stojí, p'oněvadž vč
d~l, ze stavI,na pozemku své manžetky, která o všem věděla a stavby
vu~ec"nez,~kazal~., Kdyby jo,se! S. a jeho m~nže!ka prohlásili, že tento
stav, dery ]ednamm S-ovym dle §u 418 obc. zak. byl přivoděn, vyhl-
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čují, že
zůstává

naopak vl<:ud. nictví pozemku, 1"1;:', nČi1lž postavena byla tkalcovna)
nadále S-ové, pak zajisté byl by oprávněn žalobce vystoupiti
žalobou pro obohacení žalované. O to jednati se nemůže, neboť manželé
S-ovi' nevzepřeli se právním důsledkům jednání S-ova (§ 418 obč, zák.),
naopak žalovaná ochotna jest postoupiti úpadkové podstatě do vlastnictví budovy Josefem S-em postavené s příslušným pozemkem. Odvol a c í s o u d rozsudek potvrdil. D ů vod y: Obohacení žalované
nelze si mysliti jinak, než že se stala vlastnicí vystavěné mechanické
továrny, jež na jejím pozemku byla zbudována úpadcovým nákladem.
V tom směru uvádějí důvody rozsudku, že vlastníkem půdy, na níž tkalcOvna vystavěna, stal se úpadce sám. S tímto úsudkem soud odvolací
plně souhlasí, hledě k ustanovení poslední věty §u 418 obč. zák., dle
níž posavadní vlastník pozemku, věda o provádění stavby a nezakázav
jí, spokojiti se musí s obecnou cenou za pozemek. K bezelstnosti stavebníka stačí, mohl-li předpokládati, že majitel půdy jest se stavbou
srozuměn, což připouští sama žaloba tvrdíc, že žalovaná proti stavbě
nečinila námitek. Čí jest v tomto případě budova, prvý soud se zřetelně
nevyjádřil, kdežto odvolání, jak z celého provedení vyplývá, považuje
žalo van o u za vlastnici tkalcovny. Názor ten není správný, neboť
úpadce, jenž budovu stavěl, stal se nejen držitelem zastaveného pozemku, nýbrž i jeho neknihovním vlastníkem a může žalovati na knihovní
zápis vlastnického práva k tomuto pozemku spolu s budovou na něm
postavenou (Randa: Eigentum 1893 str. 388 pozn. čis. 11). To jest
právě rozdí! mezi předchozími případy §u 418 obč. zák., kdež majitelem stavby stává se vlastník pozemku proti náhradě stavebníkovi, kdežto
v posledním případě téhož §u stavebník stává se vLlstníkem budovy
s pozemkem proti náhradě vlastníkovipozemku.- Když nyní žalovaná
ve smyslu poslední věty §u 418 obč. zák, postoupiti chce svůj pozemek úpadkové podstatě, jedná se o dvojstrannou smlouvu, jež řídíti se bude
usta:lOvenbll §u,21, 26 (3) konk. ř. Nen! tedy žalovaná tím, že její
manzel svym nakladem tkalcovnu vystavel, vubec obohacena třebas
budova na jejím pozemku se nalézá, když budova jest jeho a nikoli její.
N e j vy Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil
věc prvému soudu, by ji znovu projednal a rozhodl.
Dilvody:
Nelze souhlasiti s výkladem, jehož se nižšími stolicemi dostalo
§u 418 druhý případ obč. zák, Předpís ten praví, že věděl-li vlastník
pozemku, že někdo na jeho pozemku staví a ihned toho Bezelstnému
stavebníku nezakázal, může jen žádati, by mu stavebník zaplatí! za pozemek ~becnou cenu, Neprávem dovozuje odvolací soud, že bezelstným
stavebmkem je : ten, kdo mohl předpoklá~lati, že majitel půdy jest se
stav~ou . sr~zu~~n. Dle toho nahledu nabyval by pozemku i tcn stavebm~, Jenz Vl} ze p~zemek, na němž staví, je cizí, jen když- za to míti
mohl,ze vlastmk prolI stavbě ničeho nemá, což ovšem v tomto případě
by dopadalo, ježto žalovaná věděla, že se staví a námitek nečinila. Ale
proti náhledu odvolacího soudu mluví již to, že by tu pak byla zbytečná
tautologIe, neboť slovem »bezelstný« stavebník by pak vyjádřeno bylo
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jen ještě jednou v podstatě totéž, co praví už věta sama, že totiž vlastnik
pozemku o stavbě věděl a ji nezakázal, neboť pak ovšem stavebník
musí míti za to, že vlastník pozemku proti stavbě ničeho nemá, ale stačí-Ii tohle už také k bezelstnosti stavebníka vědoucího, že staví na cizím
pozemku, pak tento attribut stavebníka je tu nadbytečný, neboť i když
se škrtne) ničeho se na smyslu nezmění (srv. Krainz-Ehrenzweig »Das
Sachenrechk vyd, 1923 str, 305). Zřejmo, že výraz »bezelstný« vztahuje se tu na vědomí stavebníkovo o cizosti p o zem k u a nikoli
na jeho míněni o souhlasu vlastníka se s t a v b o u, neboť tento attribut
držby odnáší se vždy k vlastnickému právu na předmětu, jejž kdo
v držbě má, a to jak již v §u 326 obč. zák., tak zvláště také ve všech
při pad ech stavby na cizím pozemku nebo cizími materiáliemi (§ 417
až 419 obč. zák.). Pak ale nyněi.ší úpadce Josef S. bezelstným stavebníkem nebyl, neboť bezesporně dobře věděl, že staví na pozemku své
manželky, na půdě cizí. Nebyl-li však bezelstným, nenabyl stavbou
pozemku, nýbrž jeho manželka jako vlastnice půdy nabyla stavby. Toto
nabytí napadá žaloba z dvojího důvodu: jednak jako darování učiněné
nynějším úpadcem na zkrácení jeho věřitelů k tomu se mylně v protokole ze dne 27. srpna 1923 cituje § 29 čis. 2 konk. ř., avšak toto číslo
o darování nejedná, nýbrž číslo I téhož §u - a pak z dúvodu obohacení na úkor věřitelů. Avšak oba tyto důvody v pravdě jsou jedl'ím
jediným, pak-li ovšem žalovaná byla bezelstnou, neboť dle §u 39 (3)
konk. ř. bezelstný příjemce bezúplatného plnění úpaclcova ručí jen za
to, čím jest obohacen (leda že by nabytí jeho i jako úplatné bylo odporovatelným). Nebyla-li bezelstnou, pak řídil by se obsah její restituční povinnosti dle téhož §u odst. (1) a (2). Dlužno tedy věc se všech
stránek odpůrčího práva probrati, potřebné důkazy provésti a pak teprv
rozhodnouti.

tohoto dra!Jolního přídavku, pokud jej již zaplatila, jakož i placení jeho
pro budoucnost, pro c e sní s o II d P r v é s t o I i c e zamítl, o d v oI a c í 80 U d uznal dle žaloby.
]\) e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

J

!

čis.3633.

Úrazové pojištění dělnické (zákon ze dne 28. prosince 1887, čís. 1·
zák. na rok 1888). Drahn1ní přídavky, stanovené zákonem ze dne
21. prosince 1921, čís. 481 sb. z. a n., nejsou důchodem ve smyslu
§§ 6 a 7 úraz. zák.

ř.

(Rozh. ze cine 19. března 1924, Rv 1 1742/23.)
V předchozím sporu eg II 86/22 bylo právoplatně uznáno, že nárok
Rudolfa B-a proti žalované dráze jest důvodem po právu. Sporem eg II
9/22 domáhala se úrazová pojišťovna na dráze náhrady škody, jež jí
povstala (povstane) placenim renty Rudolfu B-ovi. V tomto sporu uzavřely strany smír, dle něhož zaplatila dráha pojišťovně určitý peníz a
zavázala se platiti měsíční dúchod 384 Kč 75 h, dokud bude pojišťovnou
Rudolfu B-ovi (jeho pozůstalým) důchod vyplácen. Po uzavření tohoto
soudního smíru byl vyhlášen zákon ze dne 21. prosince 1921 čís. 481
sb. z. a n., dle něhož byla žalobkyně povinna poskytnouti Rudolfu B-ovi
k jeho důchodi\m drahotní přídavek, jenž činí počínajíc ll. říjnem 1921,
150.Kč měsíčně. Žalobu, jíž domáhala se pojišťovna na dráze zaplacení
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Nesprávné právní posouzení (§ 503 čís. 4 c. ř. s.) spatřuje dovolalelka především v tom, že odvolací soud přikládal veliký význam okol e
nosti, 'že nový, podle nového zákona B-ovi příslušející důchod, je dra110tním přídavkem k úrazové rentě, že tedy nejde o zvýšení původního
důchodu, nýbrž o něco zcela nového, totiž o drahotní přidavek. Dovolatelka napadá tento právní názor, míníc, že, kdyby si byla chtěla žalóbkyně něco podobného vyhraditi, byla by nesměla uzavříti smír do
nejvyššího obnosu, avšak že by také bylo hrubým, dobrým mravům
odporujícím počinem žalobkyně, kdyby, vědouc o zamýšleném zave·
dení drahotních přídavkú k úrazovým důchodům, svolila k určení renty
do nejvyššího obnosu, ale přitom si myslila potají, že druhotní pří
davek je něco jiného než úrazový dúchod. Nelze v tom dovola!elce
při svědčiti. Důchodem jest dle §§ 6 a 7 úrazového zák. to, nač dělník,
P9stižený úrazem, má podle citovaných předpisů nárok. Tyto úrazové
důchody jsou dle §u 16 úraz. zák. podle zásad pojišťovací techniky
kapitálově podloženy a tím se zřetelně rozlišují i svou právní i hospodářskou povahou od cir2hQtoich přídavků, opírajících se nyní o zákon
ze dne 21. prosince 1921 čís. 481 sb. z. a n. Tyto drahotní přídavky
nejsou rentami ve smyslu §§ 6 a 7 úraz. zák., nejsou dle §u 16 úraz.
zák. kapitálově podloženy, nýbrž slouží k částečnému. vyrovnání válečnými a poválečnými poměry vyvolaných nesrovnalostí, jsou připlat
kem přechodným, poskytnutým podle §u I zákona ze dne 29. října
1919, čís. 606 sb. z. a n. na dobu »mimořádných poměrúdrahotaích«,
jsou také proměnlivé podle zákona čís. 606/1919 a to podle základu
důchodu úrazového procéntuelně, podle zákona čís. 481/1921
sice s pevnou sazbou, ale časově omezené. Tvrdí-li dovolatelka, že úrazová renta a drahotní přídavek jest jedno a totéž, obojí dohromady
pak že jest úrazovou rentou, přehlíži právní podstatu ob Oll těchto platů,
jak byla právě vylíčena. Když odvolací soud zjistil, že. úmyslem smír
uzavírajících stran bylo, by spor ukončil tím, že žalobkyni budou zapla-.
ceny žalobou požadované obnosy v plné výši, a že jen ohledně v budoucnosti vyplácených částek bude zabráněno libovolnému uvážení úrazové pojišťovny dělnické, které částky k tíži žalované maji býti Rudolfu
B-ovi vypláceny, a že závazek žalované bude omezen jenom na to, co
Beovi .náleží p od I e z á k o n a, jakož i, že označení částky 384 Kč
98 h jako nejvyšší obnos mělo jenom poznačiti, že renta, která má býti
B-ovi vyplácena a která vzhledem na jeho těžké poranění dosahuje
nejvyšší míry 150%, stanovené zákonem, nemá býtí na vrub dovol atelčin nijak zvyšována, je zřejmo, že dovolatelčina výtka, že se počin
žalobkyně příčí dobrým mravům, není oprávněna, poněvadž se žalobou
požadované placení nedotýká výše úrazové renty, nýbrž je žalobou požadováno zvýšení z důvodu okolností, po smíru nastalých, na které
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strany, smír uzavlfa]lce, nemohly mysliti, proti které1l1užto případu dovolatelka naopak mohla se ochrániti jedině doložkou, že je náhrada
nezvvšitelna, i když budou B-ovi vypláceny k důchodu drahotní pří
davk'y, Ostatně svědčí tomuto právnímu pojetí, že totiž při uzavírání
smíru bylo myšleno pouze na úrazovou rentu, place~ou dl~ §u 6 úraz:
zák., také okolnost, že !li dovolatelka vyhradIla ve Sllllru pravo, zapblttt
kapitálovou hodnotu příštích splátek důchodových, která se vypočí
tává dle §§ 16 a 45 odstavec třetí úraz, zák. jen ohledně t r val é ho
a n i k o 1 i přechodného důchodu, jakým jest proměnlivý přídavek
drahotni.
čís.

3634.

Pokud neručí banka majiteli konta za škodu, vzniknuvší tím, že vyplatila poukázku osobě, napodobivší zdařile podpis majitele konta,
uložený u banky.
(Rozh. ze dne 19,

března

1924, Rv 1 1749/23.)

žalobce měl u žalované banky, s níž byl v obchodním spojení, bankovní konto, jímž disponoval poukazy. Vzorek žal?bcova,podpis~ m~la
banka. Banka vyplatila ze žalobcova konta po. nekoltkr,;te .pemze zalobcovu kontoiristu na padělaný poukaz; kontornsta penez zalobcl neodvedl, nýbrž použil jích pro sebe a ,zmizel. žalobu na ,banku o náhrad~ ,
škody pro C e sní s o udp rve s t o 11 c e zamltl, o d vol a CI
'o u d ií vyhověL
N e j v y Š š í s o tl tl obnovil rozsudek prvého soudu.
Důvody:

I

Jde o žalobu o náhradu škody a bylo proto dle §u 1295 obč. z~k,
žalobcovou nejpřednější povinností, ?y dok~zal, Ž:' mu dovol~t~l~a svym
jednáním, pokud se týčeopomenutll~l, zavlll1l~ skodu. Zavrne~1 dovolatelčino spatřoval žalobce v podstate v tom, ze dovolate!ka,. ~~ byl on
sám jedině oprávněn, disponovati bankovním kontem a. acko!t J1pred3l1,
a u dovolatelky skutečně ležel, originál jeho podpisu, vyplatrla petkráte po částkách jeho kontoiristovi W-ovi úhrnem 2.1 00 Kč, kterýc~
tento žalobci neodvedl, nýbrž je zpronevěřil a uprchl. Jest zkoumal!,
zdali se doyolatelka, vyplativši Bedřichu W-ovi na poukazy, po?le
odvolacího zjištění napsané týmž písmem, na tén;ž ,žalobc?ve paplf~
firmovním, znějící na doručitele, opatřené žalob~ovyml PO~PISY, ,o mchz
bylo zjíštěno, že jsou klam~vě 'podob~y pravym ,podplsu,m, treb,a ,by
v nich druhé jméno nebylo uplne vypsano, dopusltla hrubeho zavrnem,
jak tvrdil žalobce, Otázku tuto právem zodpověděl ~oud prvé ~tohce
záporně a nelze přJsvědčiti právnímu názoru odvolaclho soudu, ;e dovolatelka měla výplatu poukázaných částek od.mítnoutl, z toho duvo~u,
že se podpis na poukazech neshodoval doslovne s pOdpl sem kontovnrho
vlastníka, V čl. 282 obch. zák. uvedená péče řádného obchodníka nemůže býti vykládána tak, že by ručil také za pravo.s! podpisu na

poukázce; v té př,íčině bylo d~volateJ,činou pOViIl~JOsií, ,by srovnala }'od~
pisy na poukázkach s ong1l1alem, ]1 k, dIspOSIcI danym, a nevzesly-lt
jí po tomto srovnání žádné pochybnosl!, byla opravnena, oeouk~zu ",-yhověti. 1 žalobce musil si býti vedom, ze Jeho podpIS muze bytr prezkoumán u jeho ověřené banky jenom tín~to z~ůsober;'ctedy !e možnost
padělání podpisu není ",-~louc~na al1l pr:,::e]beodltve]s~m prezkul11,u, a
bylo jeho věcí, aby SI Uf cll ]lny, spolehhve]sl zpu~ob vy platy poukaze.k,
chtěl-Ii se uchrániti před nepoctívostí svého zamestnance. Okolnost, ze
podpis na pozastavených poukázkách nebyl vyps~n ú~lně, na ,~t:rou
znalec položil zvláštní váhu, je bezvýznamna, ponevadz.bylo z]lste,no,
že i žalobce na svých, zjištěně pravvch poukazech pouzlval takoveho
podpisu, tedy tím dodatečně schválil, by ,po~kazy ~ tí~lto zkrácenym
podpisem, který ani za tohoto stav~ neprestav~l, byt! J~~o P?dplsem,
byly bezvadně honorovány, I?ovolacl soud spatru]e !ezlste otazky d.ovolatelčina zavinění v tom, ze dovolatelka vyrozumela, lak bylo dale
zjištěno, o všech pozastavených výplatách žalo~:e ~ že podle sameho
ža.Jobce byly tyto oznámky v papírech zpron:vereleho k.ontotrlsty po:
zději skutečně nalezeny. Tím dala dovolate1ka za!obcl mo~nost, ale take
mu tím uložila povinnost, aby přezkoumal sp,ravn?st vyplaty, a ?yl?
žalobcovou věcí, aby ve svém závodu ve vlastmm zajmu uČlml ~patrel11,
-hy se mu řečené oznámky dostaly do vlastních rukou., Soud prv.e stoh~e
správně vyslovil, že, když se tak nestalo, Je oto udalo st, na zalobc~.~
vrub a nebezpečenství jdoucí, a že z toho duvodu dovolatelku nehzl
nijaké zavině l1 í, z něhož by byla práva žalobci,
čís.

3635.

Nejde o dodáni »jiného zboží«, byl-Ii dodán místo nového psacího
stroje stroj opotřebovaný a mající váleček, označený jiným číslem než
.
stroj sám.
Bylo-li plnění kupitelem včas'pozastaveno a nepřijato, jest na prodateli, by prol<ázal, že plnění vyhovuje smlouvě.
(Rozh. ze dne 19.

března

1924, Rv I 1756/23,)

žalobě o zaplacení k~pní ceny za dodaný psací stroj bylo obě m a
niž š í m i s o u d y vyhověno. Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolá,ní.
Důvody:

V prvé řadě jest rozhodujícím, zdali, jak tvrdí dovolatelka, bylo jí
dodáno něco zhola jiného (aliud), než bylo objednáno, protože jí byl
sice, jak opakuje v dovolání, dodán dle úmluvy psací stroj ~íslo 834,030,
.ale váleček byl jiného čísla (834.260) a nebyl dodán stroJ nový, nýbrž
opotřebovaný. Už z toho, co dovolatelka uvádí sama, vyplývá, že stroj
dodán byl dle objednávky, i dle čísla, ale že jej dovolatelka považuje
za vadný, poněvadž váleček byl jiného čísla a dodaný stroj není novým, nýbrž opotřebovaným. Nemůže tu býti použito čl. 355 ob ch. zák.,
nýbrž čl. 347 obell. zák. Nelze však přisvědčití odvolacímu soudu, že
Civilní rozhodnuti Vl.

'6

d~kaz, o opotřebování válce v době dodání psacího stroje náležel samozre]m,e ?ovol!'telce, neboť, k,dyž dovolatelka tuto vadu v čas pozastavila
~ plne~1 !,epr~]3la, bylo na zalobkyni jako prodávající, aby dokazovala,
z~ pInem ]e]1 vyhovuJe smlouvě. Praví-li odvolací soud že se tento
dukaz dovolatelce nepodařil, má to význam pouze nevhodně užitého
o~:a!u slo,vního; podstata věci však zůstává, že bylo odvolacím soudem
Z]lste,no, ze dodaný stroj a zejména jeho válec byl až na obvyklé
zkousky neupotřebenr, tedy nový,. pro~ež také, že vady vytýkané nebyl~., Z toho odvolacl soud odvodil pravem, že pozastavení zaslaného
zbozl podle .č. 347 obch. zák. nebylo po právu, že tudíž námitka dovolatelky.protI žalobnímu nároku, týkající se nesplnění smlouvy prodatelem, lest neoprávněna.
čís. 3636.
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tom, ž~ za~ůj~~,ny byly v Rusku po svržení cárství papírové rubly
P!oti !omu, ze zapujcka bude splacena ve zlatých rublech nelze spatrúvah smlouvu nemravnou.
'
(Rozh. ze dne 19. března 1924, Rv 1 1790/23.)

žalo~ce ~apůjčil?ne ~1. čer~na 1917 v Samaře v Rusku žalovaným
375 papltovych rublu a zalovam se v dluhopisu zavázali zaplatiti žalobci 375 rublů ve zlatě." Dne 8. srpna 1922 vyzval žalobce žalované,
by ~'~ zaplat,lh ,37~ rublu ve ,zla~ě dle kursu ze dne 8. srpna 1922 a
kdy~ zalovam vyz~e nevyhoveh, zaloval je na zaplacení 375 rublů ve
~la!e, P r ~ c e s n I s o u d pr v,é s tol i c e uznal dle žaloby s tím,
ze zalovam ,!,ohou se sprostIl! zazalovaného plnění zaplacením 7572 Kč.
O d v ? I, a c I s o. u,d rO,zsudek potvrdil. Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl
dovolal11 mImo ]lne z techto
d

"ii

ů

vod

ů:

".!,emravno~t plnění spatřují dovolatelé v tom, že jim žalobce zaPU]c!1 v Samare v Rusku dne 21. června 1917 tedy již po ruské revoluci
375 rubW v papír~vých, byť carských penězích, ačkoli v té době jit
davn?, z~1Zely ~l~t; rubly ruské z oběhu, v Rusku již dříve nastal hos~o~~rsÍ0' I p"~~eznl zmat~k a ,s ním spojená inflace, tedy žalobce musil
v~?eh:. ze, l,~],:uJe-h papltove peníze se závazkem splacení ve zlatě,
pase cm, pnclc! s~, dobr~J11 mrav~m, kvalifikující se nad to jako lichva.
Dovolatele dotyka]1 se pn tom predpisu §u 5 zákona ze dne 14. června
!868, Čí~ .. 62
zák., p.odle něhož »nesmí býti vyjednáno u zápůjček,
ze ,ma byh ~racena vetsl suma, nebo množství, nebo věci lepší podstaty,
ne~, ~ylo dano«. Pro 'p0so~zení právn~ho j;dnání tohoto je však rozhodUJI.':: 0 ,ba, ve ktere vzeslo, a po te strance opírá se odvolací soud
o zpst 7n1, z':,. d~e tehdejších, poměrů nezdálo se splacení zápůjčky ve
zlate n;]ak tízlVym, ponevadz bylo předpokládáno, že splacení se stane
v pomeru I : 2·50 ve zlatě, a odvolací soud správně k tomu pozname-

J.
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nává; že dle §§ 938~-989 obč. zák. pozdější značné stoupnutí rublů jde
na vrub dlužniků. Proto nelze uznati, že se právní jednání, o které běží,
nříčilo dobrým mravúm. Žalovaní mohli splatiti žalobci zápůjčku v papírových penězích, třebaže v kursu zlatého rublu, přece jen ve věcech
stejného druhu, arci ve větším množství, když se za zlatý rubl musilo
zaplatiti více papírových rublů; proto jest jejich poukaz na shora cítovaný předpis nepřípadný, že. tenkráte bylo právní jednání lichvou, dovolatelé ani netvrdí, a nynější poměry, jak již bylo řečeno, nemohou
přicházeti v úvahu. Ostatně odvolací soud i po této stránce opírá se
o zjištění, podle kterých napr.~sto. nešl? ~ době, kdy se ,pr~vní j;dnání
dokonalo mezi stranami, o nepke vyUZltt nouze nebo tiS ne, takze dovolací tvrzení a právní závěry, z ni:::~: ·'Jdvozované, nemají opory v odvolacích zjištěních. Mluvíce o nedostižnosti, která za daných okolnósti může se jeviti jako nemožnost plnění, tvrdí dovolatelé, že rozsudečné plněni bylo pro ně spojeno s hospodářskou zkázou,. neboť zlaté
rubly nejsou již nikde v oběhu a případné opatření posud snad existujících že by bylo pro ně spojeno s nepřekonatelnými obtížemi a takovými obětmi, kterých rozumný člověk nemůže nikomu ukládati, kromě
toho však požadované plněni by obohatilo nespravedlivě a bezdůvodně
na jejich úkor žalobce. Leč tu postačí vytknouti, že dovolatelům 'bylo
dle §u 410 c. ř. s. dáno na vůli, že se mohou od placení zlatých rublů
ošvoboditi zaplacením částky 7572 Kč 35 h, takže o nějaké nedostižnosti a také o nějakém bezdůvodném a nespravedlivém obohacení žalobcově nemůže býti řeči. Pokud dovolatelé ponkazujína předpis §u 989
obč. zák., přehlížejí, že nejde o minci, vzatou z oběhu, nýbrž podle
úmyslu stran o určitě kvalifikované věci zastupitelné, totiž o cizozemské
peníze s určitou relací kursovní, a dále, že jde o smlouvu, jednou stranou již splněnou, ze které se druhá strana, když přijala plnění, nemůže
jednostranně vyzouti. Proto ani předpisu §u 1447 obč. zák. v této věci
nemůže býti užito, poněvadž vedle hlavního nároku, jest nárok dle
§u 410 c. ř. S., jehož splněním se povolatelé prý jim absolutně nemožného plněni mohou sprostiti. Tvrdí-li dovolatelé, .že měl býti zjištěn
skutečný ekvivalent zlatého rublu, zase přehlížejí, že alternativní nárok
vyrovnací dle §u 410 c. ř. s. není vůbec předmětem rozepře, že o něm
nemůže býti projednáváno, a že by jeho výše nemohla býti rozhodujíCÍlU soudem zmírněna ani v tom případě, kdyby byl zřejmě upřílišněný,
Ve skutečnosti jest uplatnění tohoto nároku nabídkou, že lze místo
vlastně povinovaného plnění dáti peněžité plnění; je tedy zůstaveno' povinovaným, aby si sami určili výhody nebo nevýhody navržené jim alternativy. Ostatně tomuto alternativnímu plnění ani nebyla vytýkána nedostižnost a nepřiměřenost. Na konec opírají se dovolatelé o předpis
§u 879 čís. 4 obč. zák. Leč i tu odvolací soud správně dovodil, že nešlo
o nějaké využitkování lehkomyslnosti, tísně, mdlého rozumu, nezkušenosti nebo vzrušení a že také plnění vůči protiplnění nespočívá na nápadně nepříznivém nepoměru. Tento právní závěr odvolacího soudu
opřen jest o zjištění, opaku svědčící, podle nichž tiha situace spočívala
stejnoměrně na obou smluvních stranách, a nelze říci, čí lehkomyslnost
a ostatní v citovaném předpisu uvedené stavy byly větší, zdali dovolatelů, kteří si vypůjčili, či žalobcova, že jim zapůjčil.
26"
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Majitel domu neručl 1,11 škodu, přivoděnou sklouznutím na
odhozeném třetí osobou na chodník před jeho domem.
(Rozh. ze dne 19.

března

předmětu,

1924, Rv 1 6/24.)

jdouc po chodníku před domem žalovaného v N. v Čechách, sklouzla
na pohozené pomerančové kůře, upadla a poranila se. Žalobu o náhradu škody na majítele domu neuznal pro c e sní s o u d
p r v é s tol i c e co do důvodu po právu. O d vol a c í s o u d rozsudek potvrdil a uvedl po právní stránce v d ů vod ech: Žalobkyně
domáhá se na žalovaném náhrady škody, již utrpěla tím, že uklouzla
dne 18. března 1922 na chodníku před domem žalovaných, - který
chodník patří, jak nesporno, obci - na pomerančové kMe, tam pohozené a se zranila. Opírá tudíž svůj nárok o ustanovení §u 1311 obč. zák.
V tomto směru mohla by žalobkyně učiniti žalované zodpovědny za
úraz, jejž utrpěla, jen tehdy, kdyby byli porušili zákonný předpis, daný
ku zabránění nahodilým škodám. To se však zde nestalo, poněvadž
v obci, jak zjištěno, není policejního řádu, dle kterého by byli majitelé
domů povinni čistiti chodníky. Prvý soud proto právem uznal, že žalobní
nárok není co do důvodu po právu. V odvolání 'snaží se žalobkyně dovodití, že majítelé domů jsou sami o sobě povinni, nejen dům a jeho
součástky udržovati v takovém stavu, by z toho nevznikla škoda nájemníkům, v domě bydlícím, nýbrž že se mají také o to starati, by chodník před jejich domem byl uklizen, čistěn a v bezpečném stavu. Účelem
policejních řádů, v některých městech vydaných, jest prý pouze, by se
předešlo nehodám a by donuceni byli majitelé domů čištěním chodníků
nehody zameziti. Avšak tento názor jest mylným. Dle §u 28 čís. 2 a 3
českého obecního zřízení ze dne 31. května 1866, čís. 41 zemsk. zák.
má obec přihlížeti k bezpečnosti osoby a jmění a pečovati o jistotu dopravní; přikázání těchto úkonů, týkajících se veřejného blaha, obci neznamená v prvé řadě právo, nýbrž, jak z §§ 37 a 59 obec. zř. zřejmo,
veřejnoprávní povinnost, kterou má obec pod vlastním ručením sama
plniti. jelikož je jasno, že obec nemůže sama svými orgány a zřízenci
opatření, k tomu nutná, prováděti, hledí ve většině případů své povinnosti, týkající se vykonávání tak zvané policie, dostáti tím, že vydává
v rámci zmocnění §u 28, odstavec prvý česk. obec. zř., nařízení všeobecně závazná a požaduje na příslušnících obce plnění, která má konati sama. Tímto způsobem mŮže obec přirozeně i svou povinnost k či
stění chodníků nebo k posypávání při náledí v zimě atd., kterážto opatření slouží k bezpečnosti osoby a jsou nutná k uvarování se nehodám,
přenésti na jednotlivé občany.
Z toho plyne, že jsou majitelé domu
v případě, že jim obec dala k tomu zvláštní příkaz, jenž bývá obyčejně
obsažen v policejním řádu obce, avšak také jedině v tomto případě, povinni čistiti chodník. Tyto preventivní normy, obcí vydané, jsou »zákonem« ve smyslu §u 1311 obč. zák., jejich přestoupení je samo o sobě
zaviněnim a uvaluje zodpovědnost za nehody Um vzniklé. Poněvadž
však v obci N. není policejního řádu, který by zavazoval majitele domů
žalobkyně

k čistění- chodníku před jejich domy, nejsou žal~~r~1.~í Zo?pov,ědni ~.a
úraz, vzniklý dle udání tím, ~e c!lOdník p~ý. nebyl Cl~t~!,. P:edplsy v )1-,
nSrch ,městech v té příčině platne zavazuJI Jen ta~lneJSl obc~ny a nel~e
jich použíti na ten~o případ. ~?volatelka. poukaz~je k tQJ1lU, ze § 28 zakona ze dne 31. kvetna 1866, cls.41 z. zak. pro cechy o techmcke organisační správě veřejných silnic jedll~ pouze oto m: že jest o~ec povl11n~:
pečovati o bezpečnou a snadnou Jlzdu po SJllllC1Ch a cestach, a snaZl
se z toho odvoditi, že k čištění chodníků a udržování jich ~ bezpečném
stavu jsou povinui majHe:é dom~. Povinnos~}a"to plyne pry z §u 10~6
obč. zák. oproti nájemmkum. Avsak nelze ~a.zn.e po~hybovatl o tom, ,z~
§ 28 cit. zák., použí.vaje. výr:zu ,»~esty«, n1lt! t:m vsechny k?mum~aCm
prostředky, i chodmky, pk je zrejmo
vypoctu, v §u..28 C1S. 3 cesk.
obec. zř. příkladmo uvedeného. je-ll vsak povl11nost, cl~tlh :hod~íky:
uíožeua obci a tato jí nepřenesla na obča~y, n~jsou ,s<!ucasne ma)'t<;le
domů k tornu zavázáni ani v poměru ke svym naJemmkum, am k tretUTI
osobám mimo smlouvu nájemní, z §u 1096 obč. zák. nelze povinnost
tu opvozovati. §u 1298 obč. zák., odvolatelkou citovaný! ,ienž ~ojed?á,vá
pouze o rozdělení břemena důkazního, nelze zde pou~lhcponevadz ~a
lovaní ani dle smlouvy ani dle zákona nebyli pOVl11l11, C1Stll! chodmk.
Z toho všeho plyne, že žalovaní nejsou zodpovědni za úraz, jejž žalob-
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k)éně utrpěla.
NejvyŠ

š í s o u d nevyhověl dovoláni mimo jiné z těchto
důvodů:

Provádějíc dovolací důvod dle čís. 4 §u 503 c. ř. s., zahajuje uovolatelka své vývody úvahami, že na čištění chodníků, poÓél dO,mŮ maj!
zájem nejen veřejnost, nýbrž i majiťelé domů s.al:;.', ,že, je vse,o~ecne,
známo. že majitelé domů všade sami obstarávaJ1, clst,e.m, ch~dl1lk~, oba
že za čištění to, když neukládají podle domov11lch radu ~~JemDlkum
povinnost, chodníky čistiti, od nich vybírají poplatky, kter~zto P?~1l1nost ve větších osadách jest samozřejmá, upraven·a pollceJl1lml rady,
tím však, že jest jenom kodifikován stav, již dlouho trvající. Dovolatelka z těchto úvodních vý-vodů vytváří tvrzení, že jest všeobecnou zvyklostí, že majitelé domů jsou povinni, čistiti chodníky před sv~mí domy,
a že za provinilé zanedbání této povinností ručí náhradou skody dle
§u 1294 obč. zák. ježto bylo odvolacím soudem zjištěno, ~e jest cho~:
ník vlastnictvím obce, pokoušejí se tyto dovolatelč1l1Y vyvody uvahtl
na žalované povinnost čištění chodníku, který není jejich vlastnictvím,
jedíně z důvodu, že to je ve větších obcích ustanoveno po1icej,nín;i řády
a všade že to jest ode dávna vžitou zvyklostí. Ovšem prollpraVl111n Jest
jednání nejen když se příčí zákonu, nýbrž i když jest jím porušena vů
bec nějaká norma právní. Zakázanost jednání může take vyplývah d~e
§u 7 obč. zák. z obdoby, nebo »přirozených zásad právních«; to, co je
všeobecně jako nedovolené považováno, nemusi se vždy příčiti zákonu
a přece to mŮže býti dle §u 1294 obč. zák. »protiprávním«. Měla-li dovolatelka toto na myslí, sluší uvésti v rámci odvolacího zjištění, když
se v lomto případě podle tohoto zjištění škodlivá příhoda udála hm
způsobem, že dovolatelka uklouzla na ,hodníku před domem žalova-
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~lýC? na ~pon:eranč~vé kú!e a t~k ~~ zranila) že žalovaným neni ani ně
p,ky~11 t::edpls:ffi .zai~onnym! am, neJa~ou l1?rmou právní a arci ani něja

kyml l1Tlf?Zenyml zas~daD1l praVnll11l ulozena povinnost, aby kýmkoli
n~ ch?dmku odhozene pome~ančove kůry, nebo jiné odpadky a jiné
predmety !hn<:d,p,o )ejlch odl.ozem, l1(;b.o .vůbec sbírali, že se tato povinnost, ktera s clstemm cho~mku SOUVISI Jenom zevně nedá odvoditi ani
ja,ko přf~a~ dOb!Ý,ch mravů, že naopak takové poh~ze!1í pomerančové
~ury a jlnych vecI Jde zce~a na vrub toho, kdo si dovoluje takový nesvar. Toho SI bylaostatne I dovolatelka sama dobře vědoma neboť
op~rala žal.obnf nárok O předpis §u 1311 obč. zák., spatřujíc správně ve
sve nehode nahodu, byť I nahodu zaviněním žalovaných prý způsobe
n9 u, kt~ro;, oni, porušivše ;ákon: ji,;,ž m,á býti náhodným škodám uč inena pntrz, do~olat~lce zpus~bll!: Tlm vsak dává dovolatelka předpísu
§u 1311 obč. zak. vyklad nenalezlty a nesprávný. Kdo přestoupí nějaký
zá~o~ ochranný, ~;r~čí ~a v.šechna a jakákoliv poškození náhodná, nýbrz J,n?~, za to, JllllZ ma !,yt~ dotyčnym zákonem učiněna přítrž. Proto
se I;emuze dovo~atelka. s uspechem dovolávati nějaké ostatně neprokázan; zvykl~Sh, ze majitel domu musí každý předmět a zvláště pomerancovou kuru, odhozenou na chodníku před jeho domem hned zdvihnouti" nebe: že je ~ajit~1 d~m;, .povinen, čistiti obci nálež~jíci chodník,
nebo! to v~ecko zustava prave Jenom »zvyklostí«, ale není »zákonem«.
Po teto strance dovodil odvolací soud vystižně a obsažně ve svých dů
vode~h, ~ovolací~l soudem pl~ě sdílený'Ch, jaké zákonité předpisy mohly
by pr~c~azveh v uvahu a kdyz v N. není policejních předpisů o čištění
chodn;ku, ze ,nelze se dovol~vah takových předpisů, v jiných obcích zavede~ych, a ze nelze na maJItele domu z důvodů zvyklostí nebo dobrých
mravu svalovali povll1nost, které mu žádný zákon neukládá.
Čís,

3638.

Zakládá-Ii dodaCí smlouva skutkovou podstatu řetězov.ého obchodu
nelz~ se domáhati j7jího sp~nění, třebas kupltel chtěl zbmí dále dodati
?o clzo~e~ska. K nicotnosti smlouvy jest přihližeti z úřadu. Namítal-li
zalovany nicotnost smlouvy z důvodu, k němuž má soud přihlížeti sám
od ,sebe, tep!:,,~ v dovolání ze srovnalých rozsudků nižších stolic, ža',obe v~~OV~JIC1Ch, nelze mu přiznati útraty nižších stolic, nýbrž pouze
utraty rtzent dovolacího.
I~-!

(Rozh. ze dne 19. března 1924, Rv I 16/24.)
, Žalobé na ~o,d,ání dřeva ,bylo obě man i ž š í m i s o u d Y vyhoveno. Ne J v y s S I S o u d zalobu zamítl, přisoudil však žalované jen
útraty dovolacího řízení.
Důvody:

Prováděj~ dovol,ací důvod §u 503 čís. 4 c. ř. s., právem poukazuje
dovolatel k tomu, ze na straně žalující jde o řetězový obchod podle
§u 11, čís. 4 lich. zák., a proto o smlouvu podle §u 879 obč. zák. nicot-

nou. Nižší stolice - v podstatě v souhlasu se skutkovým přednesem žalobcovým -- zjistily, že žalující strana, iwupivší od žalovaného velkoobchodnika - nikoliv výrobce - sporné dříví podle účtu ze dne 16.
března 1922 za 860.000 M, je zase dále, avšak za 900.000 M prodala
fě Bayerwerke k přímému odebrání od žalovaného. Je jasno, že se žalující strana takto zcela zbytečným zP"l sobem vsunula mezi výrobce
di'eva a spotřebovatele, jsouc si vědoma, že tím jen ztěžuje a zdražuje
pravidelný přechod zboží do spotř~by. Řetězový obchod jest zákonem
zakázán a podroben trestu. Je poto smlouva stran podle §u 879 obč.
zák. nieotná. K její nicotnosti bylo přihlížeti z moci úřední, protože zákaz řetězových obchodů jest dán z veřejných zájmů. Vzhledem k těmto
není ani závadou, že nicotnost srn l"Jlvy byla žalovaným uplatňována až
v dovolacím spisu. Stejně není závadou, že dřevo bylo žalující stranou
"prodáno z tuzemska spotřebiteli v cizozemsku. Lichevni zákon nečini
v tomto ohledu rozdílu a jeho účel, zabezpečiti zásobování obyvatelstva
a zabrániti stupňování cen, vyžaduje účinnosti jeho ochrany i v přípa
dech, ve kterých se strana vsunula - jako v tomto připadě - mezi tuzemského výrobce a cizozemského spotřebitele ve státě sousedním.
Utváření cen v jednom státě nebývá totiž bez vlivu na vývoj obchodnich poměrů v státě sousedícím a beztrestné trpěni řetězového pxodeje
předmětů potřeby do cizozemska jeví nepříznivé účinky i v tuzemsku
zpravidla ve zvýšení všeobecné úrovně cenové, zejména když, jak je se
obávati, prodatelé, zvyklí vyšším cenám a ziskům z obchodů do cizozemska, tyto vyšší ceny pak zpravidla požadují také na spotřebovateHch
tuzemských. Slušelo proto dovolání vyhověti a uznati, jak se stalo. výrok o útratách opírá se o §§ 40, 41 a 50 c. ř. s., dovolateli byly však
přisouzeny jen útraty dovolacího řízení, Ježto teprve v něm uplatňoval
právni názor, který měl v zápětí, že žaloba byla zamltnuta, kdežto dří
vější útraty nelze po rozumu §u 41 c. ř. s. pokládati za potřebné kúče!
nému domáhání práva.
Čís.

3639.

vůle není jako takový oprávněn zastupovati
řízení sporn~m. Lhostejno, že mu bylo dáno po-

Vykonavatel poslední
soudě zůstavitele
zůstalostnlm soudem

na

v

svolení ku sporu.

(Rozll. ze dne 19.

března

1924, Rv I 21/24.)

Zůstavitel Václav F. ustanovil universální dědičkou svého jmění
svou manželku a uložil ji, by vyplatila na odkazech 40.000 K a to buď
za živa nebo, by odkazy byly vyplaceny po její smrti. Vykonavatelem
poslední vůle byl ustanoven Dr. K. Manželka přihlásila se k pozůsta
losti bezvýminečně a odkazů za živa nevyplatila. Po její smrti domáhal
se Dr. K. na dědicích manželky vyplacení odkazů. O b a niž š í s o ud y rozhodly o žalobě věcně, Ne j v y Š š í s o u d zrušil řízení a žalobu odmítl.

Dúvody:
Není sporu, že pozůstalost po Václavu F-ovi byla odevzdací listinou
ze dne 31. prosince 1917 odevzdána zůstavitelově vdově Marii F-ové,
jejíž bezvýminečná dědická přihláška ze závěti k soudu byla přijata, a
že tím pozůstalostní řízení bylo prohlášeno za skončené. Při jasném doslovu §§ 547 a 816 obč. zák. nemŮže býti důvodných pochybností, že
vykonavatel posledního pořízéhí jako takový není povolán představovati
ani zůstavitele ani dědice, že by bylo třeba ustanoviti ho opatrovníkem
pozůstalosti, by jejím jménem mohl vystupovati, což se v tomto pří
padě nestalo, a že zůstavitele, pokud se týče jeho pozůstalost, jakmile
dědic dědictví nastoupil, totiž učinil dědickou přihlášku, zastupovati je
výhradně povolán dědic sám. Na těchto zákonných předpisech nemůže
ovšem nic měniti, ani že zůstavitel jmenoval vykonatele posledního pořízení a dal mu k tomu účelu plnou moc, ani že vykonavateli posledního
pořízení bylo pozůstalostním soudem dne 25. lis,topadu 1923 dáno svolení k žalobě za zesnulého Václava F-a, neboť nemůže těmito opatřeními
nijak bfti předbíháno samostatnému rozhodování sporného soudce, zda
jsou splněny všechny podmínky formálního a hmotného práva, by žalobě mohlo býti vyhověno. Nedostatek zákonného zastoupení strany žalující tudíž je podle toho, co právě dolíčeno, zřejmý. K němu je podle
§u 6 c. ř. s. z úřední moci přihlížeti v každém období právní rozepře a
je jej pokud mOžno odstraniti. Této možnosti v tomto případě není,
protože by pak jako zákonní zástupci žalobcovi musili vystupovati žalovaní, takže by vlastně žalovali sami sebe. Slušelo proto dle §u 7 c. ř. s.
vyřknouti zmatečnost řízení řečeným nedostatkem stiženého.
čís.

3640.

Předpisu §u 1120 obč. zák. nelze ponžiti, byla-Ii smlouva nájemní
uzavřena s poživatelem. Zaniklo-li požívací právo, zanikla nájemní
smlouva sama sebou, aniž by bylo třeba výpovědi. Zákon o ochraně
nájemců se na tento případ nevztahuje.

(Rozh. ze dne 19.

března

1924, Rv I 307/24.)

Smlouvou ze dne 3. října 1918 dala Františka F-ová svému synu
Františku F-ovi v požívání svůj dům. V únOru 1922 přenechal František
F. v domě žalovaným byt až do 1. března 1924. Dne 20. června 1923
prodala Františka F-ová dum žalobcífm, načež tito žalovali žalované
o vyklizení. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl, o dvol a c í s o u d jí vyhověl.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

F-em zanikla z dúvodLl, že F-QVO požívací právo dne 20. června 1923
přestalo) 2. jak)' vliv má zákon O ochraně. nájem?íků na náje~l}l~í pon.lě!'
dovoiatelil. Pro posouzení této rozepře jest vsak rozhodu]!cl jedmc
otázka, zdali 'nájemní' poměr mezi požívatelem F-em a do~?lateli chráněn jest vůči žalobcum zákonem ze dne 26. dubna 1923, CIS. 85 sb. z.
a ll. Aby tomu bylo tak, byli by musili dovolatelé dokázati, že mezi nimi
a žalobci vzešla a trvá nájemní smlouva. Tohoto dukazu dovolatelé nepodali. Odvolací soud zjistil, že požívací právo F-ovo dne 20 ... červ~a
1923 zaniklo, a právem vyslovil, že, bylo-II by lze mlUVIlI o najemmm
právu mezi požívatelem a dovolateli, toto určitě zaniklo dne 20. Června
1923, totiž toho dne, kdy zanikl jeho zdroj, kterým bylo požívací právo
F-ovo. Předpisu §u 1120 obč. zák. n~"".ůže býti užito, neboť tento před
pokládá nájemní smlouvu s bývalým vlastníkem prodané nemovitosti,
čehož v tomto případě není, neboť F. byl jen požívatelem, jemuž ovšem
nemohlo býti s hlediska §u 509 obč. zák. bráněno, aby místnosti, k nimž
měl požívací právo, nepronajal dovolatelLun, ale tímto pronájmem ne:
byla sama sebou nájemní smlouva rozšířena na vlastmka nemovltostl
a z tohoto dle §u 1120 obč. zák. na jeho právního zástupce. Z toho
plyne, že jde mezi požívatelem a dovolateli o zánik nájemní smlouvy
dle §u 1112 obč. zák., ve kterémžto případě zánikem nájemního před
mětl!; jimž je požívací právo požívatelovo, nájemní' smlou:a zrušuje se
sáma sebou, kterýžto případ vúbec nepožívá ochrany zakona ze dne
26. dubna 1923, čís. 85 sb. z. a ll. (§ 1), aČ tato věc v tomto sporu
přichází v úvahu jenom podružně. Okolnost, zda měli žalobci vědo
most o nájemnf smlouvě mezi dovobleli a požívatelem F-em, jest pro
tuto rozepři lhostejna a mylný je právní názor dovolatelu, že by byli
musili žalobci tento nájemní poměr dle §u 1120 obč. zák. rozvázati výpovědí, nebo'! tohoto předpisu, jak již bylo vyloženo, v této věci nelz~
použiti. Oovolatelé přehlížejí právní podstatu nájemní s',:lou~y, ktera
vzchází týmž způsobem jako trhová smlouva (§ 1092 obc. zak.) a ]e
proto konseusuální smlouvou. Proto nemohou odvozovati uzavření takové
smlouvy ani tím způsobem, že žalóbci připustili, aby sporné místnosti
byly dovolateli vyklizeny až 1. břeZ!1a 1924, neboť tato dobrá vule nemuže býti považována sama o sobě za uznání, že dovolatelumpřísluší
toto do 1. března 1924 dovolené bydleni na základě nájemní smlouvy,
která může vzejíti jenom srovnalou vůlí stran, výslovně nebo aspoň
poznatelně projevenou.
čís.

3641.

Ouvody:

Krkavost, pískání a Irkání koně.
žaluje-li ze správy kupite! dřívější, jest na něm, by prokázal, že
o fl (nikoliv poslední kupitel a držitel dobytčete) se zachoval dle §u 926
obč. zák.
(Rozh. ze dne 19. března 1924, Rv II 701 /23.)

, Nesprávné právní posouzení sporné věci spatřují dovolatelé v tom,
ze .odvolací soud nezodpověděl správně obě otázky, jež si sám položil,
totiŽ: 1. zda nájemní smlouva mezi dovolateli a poživatelem Františkem

Jan K. koupil od Rudolfa B-a koně a prodal ho dále Oskaru M-ovi.
žalobu Jana K-a na Rudolfa B-a o zrušení kupní smlouvy a vrácení
kupní ceny o b a niž š í s o u d y zamítly. N e j v y Š š í s o u d zrušil

410

rozsudky obou nižších
projednal a rozhodl.

soudů

a vrátil

věc

prvému soudu, by ji znovu

Dúvody:
Nižší soudy nezjistily skutečné povahy nemoce koně, o níž žalobce
uvedl, že kůň hvízdal z plic, že byl tak zvaný »trubač" a později své
tvrzení opravil v ten způsob, že nemoc koně S,e nazývá technicky
chrčení (krkavost) nikoli dýchavičnost. Prvý soud v roz sudkových dů
vodech uvedl, že jest nerozhodno, zda choroba koně záležela v dýchavičnosti, či v pískání, poněvadž dýchavičnost i frkání jest posuzovatí
dle nařízení ze dne 1O, listopadu~ 1916, čís. 384 ř. zák. Rozsudek však
postrádá skutkových zjištění o známkách nemoce a její povaze zejména
zda měla choroba koně vůbec příznaky zvířecí nemoce, které má na
mysli čl. I. čís. 1 odstavec druhý min. nař. ze dne 10. listopadu 1916,
čís, 384 ř. zák. a které opodstatňují zákonnou domněnku §u 925 obč.
zák. Známky nemoce, které u koně dne 15. března 1922 shledal zvěro
lékař, vyžadovaly odborného znaleckého rozboru a vysvětlení technického výrazu »perchronického chrčení«, jehož tento znalecký svědek ve
své výpovědi použil, pokud jde o dobu vzniku a trvání této choroby.
Dovolání právem vytýká odvolacímu soudu, že nedoplnil řízení o okolnosti pro spor rozhodné, že totiž vada (choroba) koně byla u Oskara
M-a zjištěna již během 14 dnů po odevzdání koně žalovaným žalobci
(l. j. po 27. únoru 1922), ač o této okolnosti byl již v žalobě nabídnut
důkaz nejen svědkem Oskarem M-em, nýbrž i výslechem stran. Když
výpověď svědkova nebyla dostatečně určitou, vyžadovalo řádné vysvětleni věci, by bylo sáhnuto k podpůrnému důkazu výslechem stran
o uvedené sporné okolnosti a při tom i zjištěno, kterého dne žalobce
obdržel zprávu od svého dalšího kupitele Oskara M-a o koňově nemoci a jaké opatření ohledně koně učinil a zda také žalovaného bez
průtahu o nemoci koně vyrozuměl. Jest nesporným, že kůň v době onemocnění nebyl v chování žalobcově, nýbrž u Oskara M-a a neměl tedy
žalobce ani možnosti, by dal koně ihned ohledati obecním starostou
svého bydliště jako veřejným orgánem a zjistiti chorobný stav koně
v zájmu nepřítomného pro datele, nebo dokonce koně hned znalcem vyšemti, jak v §u 926 obč. zák. jest předepsáno, neboť toto ustanovení
zřejmě předpokládá, že kupitel má vadného koně ještě ve svém chování.
Odvolací soud při výkladu §u 926 obč. zák. přehlíží, že v tomto případě
nežaluje ze správy poslední kupitel a držitel koně Oskar M., nýbrž kupitel dřívější. Nesejde tedy na tom, zda Oskar M. ve vlastním zájmu
učinil opatření ku zjištění chorobného stavu koně, nýbrž je tu rozhodným, zda nynější žalobce Jan K. zachoval se dle předpisu §u 926 obč.
zák., jakmile se o chorobě koně dověděl, a byl-li kŮň bez zbytečného
průtahu znalcem vyšetřen. Okolnost, že kůň byl přiveden ku zvěrolékaři
teprve dne 15. března 1922, i kdyby byla nižšími soudy spolehlivě
zjištěna, by ještě nevylučovala žalobcova tvrzení, že nemoc byla u koně
objevena již dne 12. března 1922. Než i kdyby se zjistilo, že nemoc
nebyla objevena do 14 dnů po odevzdání koně žalobci, nebo že žalobce nezachoval se dle předpisů §u 926 obč. zák., přesunulo by se jen
břímě důkazní dle §u 927 obč. zák. na žalobce a bylo by třeba k řád-

němu posouzeni rozepře skutkových zjištění o .?!ol~osti, pro s'p~r r?zhodné, zda byl kůň stižen vadou (chorobou) J1Z pred odevzdanlln zalobci, l. j. před 27. únorem 1922.
čís.

3642.

Dohoda o klidu řízení v p r v é s t o I i c i nemá vlivu na ří>;ení o rekursech, vznesených před umluvením klidu řízen~.~~.
..
.
Společník veřejné obchodní s!,olečnosti nemaze pr~stouplh k n1 za
vedlejšího intervenienta.
(Rozh. ze dne 18. břewa· 1924, R I 180/24.)

!'::

S o udp r v é s t o I i c e vyhověl návrhu, by Jul~us
vereJ11Y
společník žalované veřejné obchodní spoleČnOStl,. byl pnpusten za ~e
dlejšího intervenienta žalované firmy. Rek u r snl s o u d k rekursu zalobce vedlejší intervence nepřipustil.
Ne j v y Š š i s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu,

D ú v o cl y:
Dovolací soud položil si př,:dem otá~ku, jaký vliv .m~ na r?,zh00nutí
rekursního soudu o rekursech zalobcovych a na podam a vynzem dovolacího rekursu žalované firmy okolnost, že obě strany i vedlejší intervenient podáním ze dne 9. ledna 1924 oznámili pr?cesnimu soudu, ,že s~
dohodli na klidu řízení, a okolnost, že .procesl11 soud toto oznamem
usnesením ze dne 10. ledna 1924 na vědomí přijal a o tom zástupce
účastníků vyrozuměl. Dovolací soud dospěl k přesvědčení, že v tomto
případě nastavší klid řízení nemá vlivu na vyřízení reku::ů. Z uvede-o
ného podání vychází na jevo, že se obě str,any 1 vedle]Sl 111terve11lent
dohodli na klidu procesního řízení první stolice, a že dohodu tj! soudu
první stolice oznámili. Než klid procesního řízení první st~lice ~nevzta
huje se a nemá vlivu na řizení o žalobcových rekursech, Jez dosly procesnímu soudu prvé stolice dříve a to d1;e ~O. zá~í 1923, dne 2~2. hs~to
padu 1923 a dne22. prosince 1923 a z mchz prvn1 rekurs byl pre9!ozen
soudu rekursnímu již zprávou ze dne 14. hstopadu 1923 a. dals1 ~~~
zprávou ze dne 27. prosince 1923. Kdyby byly~ stran~ c~~tel~ docllttl
klidu řízení též o těchto rekursech, pokud by ovsem kltd nzem rekurse
ního byl po zákonu přípustný, byly by bývaly musily do~od,: o klidu
řízení o těchto rekursech oznámiti rekursnímu soudu, ktery melo mch
rozhodovati. To se však nestalo, a klid řízeni o zmíněných rekursech
nenastal. Je proto nutno rozhodnouti ve věci samé. Jde o ptá:~u, zd~
ve sporu veřejné obchodni společnosti jako procesní strany muze k nt
přistoupiti její veřejný společník jako vedlejší intervenienl. Právem zodpověděl rekursní soud tuto otázku záporně. Na předpis §u 17 odstavec
druhý c. Ls. nemůže se stěžovatel v tomto případě odvolávati a ~aké
se na něj neodvolává. Avšak ani předpisu §u 17 odstavec prvy c. r. s:
nelze v tomto případě použíti. Nejde tu o spor, který by byl veden meZt
jinými osobami, k nimž by stěžovatel byl v poměru osoby třetí. Žalo-

vanou stranou jest veřejná obchodní společnost, jejímiž veřejnými společníky jsou jednak stěžovatel Julius F., jednak Bedřich H. Firma jest
toliko jméno, pod kterým spolecníci obchod provozují a firmu znamenají (čl. 15 a 17 obch. zák.). Ačkoliv zákon i při veřejné obchodní společnosti uznává samostatné zvláštní jmění, rozdílné od soukromého
jmění jednotlivých společníků, záleží rodstata veřejné společnosti v tom,
že jest to spolčení několika osob k provozování obchodní živnosti pod
společnou firmou tím zpúsobem, že veškeří společníci ručí za všechny
dluhy společnosti a to veškerým svým jměním, osobně a nerozdílně
(čl. 85, 112 a 113 obch. zák.). Veřejní společníci jsou tedy nositeli práv
a závazkú společnosti, představují tuto společnost, splývají s ní a nemohou od ní býti odloučeni, kdo/ž nárok žalobní uplatňován jest proti
společnosti, t. j. proti veškerenstvu v ní sdružených společníkú. Stě
žovatel nemá tedy právního zájmu na vítězství nějaké třetí osoby, nýbrž
na vítězství vlastním. jako veřejný společník jest tudíž ve sporu veřejné
obchodní společnosti stranou sporu (§ 373 odstavec třetí c. ř. s. a § II
ex. ř.). Na této podstatě veřejné obchodní společnosti ničeho nemění
ani ta okolnost, že v tomto případě oba veřejní společnící mohou společnost zastupovati jen kolektivně (čl. 86 čís. 4 obch. zák.), neboť
i v takovém případě platí o nich vše, co shora bylo řečeno. Již z těchto
důvodů nelze stěžovatele za vedlejšího intervenienta žalované firmy
připustiti a netřeba se zabývati otázkou, zda a pokud stěžovatel má
zapotřebí postavení vedlejšího intervenienta k tomu, by mohl ve sporu
předsevzíti procesní úkony, či zda vzhledem k .předpisu §u 14 c. ř. s.
měl by již jako veřejný společník možnost takové procesní úkony předse
vzíti s účinností i pro druhého, ve sporu nečinného, veřejného společ
níka, aby odvrátil újmy od žalované společnosti a tím také od sebe.
čís.
Zajištění daně dědické
říz.

3643.

lze soudu

naříditi

jen za podmínek §§ 45-49

nesp.

(Rozh. ze dne 26.

března

1924, RII 97/23.)

Rek u r sní s o u d zrušil usnesení pozůstalostního soudu, jímž
bylo nařízeno dědicům, by k zajištění dědické daně složili na soudě
cenné papíry požívající sirotčí jistoty.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Dllvody:
Příkaz prvního soudu, by dědici zajistili dědickou daň složením
100.000 Kč v papírech, požívajíCÍch sirotčí jistoty, opírá se o mylný
výklad §u 43 pat. ze dne 9. srpna 1854 čís. 208 ř. zák. Tento předpis
lze vykládati jen v souvislosti s ostatními předpisy, mezi které jest zařaděn, a jež jednají vesměs jen o tom, co má soudní komisař, pověřený
šetřením a zápisem o oznámeném úmrtí opatřiti o penězích, skvostech,
papírech a jiných movitostech zesnulého. jsou-li dědici, jako v tomto
případě, známí a způsobili, by svůj majetek sami spravovali, má jim

pozůstalost býli z pravidla
zřetel na předepsané

ponechána v opatrování, a má býti vzat
(§ 72 popl. zákona) zajištění poplatků pozůsta.lostních, tedy ovšem i dědické daně. Toto zajištění může se ve
smyslu §u 43 nesp. pat. státi jenol11 způsobem, vytčeným v §§ 45 až 49
nesp. říz. Není ho tedy třeba, liáleží-li do pozůstalosti nemovitost dostatečné ceny (§ 49 nesp. říz.), a patrně ani tehdy, jsou-li tu cenné
papíry, peníze nebo jiný' majetek uložené již u soudu, úvěrních ústavů,
bank anebo jiných osob, které z povolání se zabývají uschováváním
a správou cizího jmění a nesmějí je beze svolení pozůstalostního soudu
vydati (§ 28 cís. nař. ze dne 15. září 1915 čís. 278 ř. zák.); jinak provede se uložením přiměřené části n.::.-!>:'zených peněz, skvostů, cenných
papírů nebo listin u soudu, zapečetěním jiných nalezených svršků, neb
ogevzdáním movitostí, nepřipouštějících ani soudního uschování, ani
zapečetění, do správy vhodné domácí neb jiné osobě. K jiným opatře
ním není soud podle §u 43 nesp. říz. povinen, ale ani povolán. Mělo-li
býti v tomto případě některého z přípustných opatření užito, nelze
z úmrtniho zápisu, sepsaného dne 13. srpna 1923 notářem jako soudním komisařem, posouditi, neboť zápIs jest neúplný, neodpovídá na
otázky č. 17 a18 použitého úředního formuláře a neposkytuje proto
vysvětlení o stavu a výši pozůstalostního jmění, aniž o tom, zda náležejí do pozůstalosti peníze nebo cenné papíry, které by mohly býti
vzaty do soudní úschovy. jiné zajištění dědických poplatkú a jmenovitě
nařízeni dědicům, by ze svého vlastního jmění je zajistili, nelze o citovaný zákonný p.ředpis opříti. Nelze ho dovoditi ani z císařského naří
zení ze dne 15. září 1915 čís. 278 ř. zák., jež v této příčině stanoví jen
zákaz předčasného odevzdání pozůstalosti, knihovních převodů a vydání uložených částí pozůstalostního jmění, ani ze zákona o dani dě
dické ze dne 12. srpna 1921 čís. 337 sb. z. a n.; naopak vyhražují oba·
tyto zákony péči o zaplacení a zajištění dědické daně úřadúl11 Íinančním,
nařizujíce za tím účelem jich uvědomění a jich účast na soupisu inventury i jiném jednání o pozůstalostnlm jmění (§ 25 cis. nařízení, §§ 7
a 8 zákOl1a o dědické dani). První soud překročil svým usnesením meze,
v nichž mu zákon ukládá péči o zajištění a zaplacení dědické daně;
zrušení tohoto usnesení rekurs ním soudem vyhovuje zjištěnému stavu
věcí i zákonu.
jenom

čís.

3644.

Výše výživného manželky odděleně žijící řídí se majetkovými poměry manželovými v celku, nikoliv pouhým hotovým jměním. Jest při
hlédnouti též k vyživovací povinnosti manžela k nemanželským dětem,
nikoliv však též k družce života.
(Rozh. ze dne 26. března 1924, Rv 11438/23.)
Žaiovaný byl železničním zřízencem a, opustiv manželku, žil ve společné domácnosti s jinou ženou, s níž měl tři dítky. Dne 5. února 1923
byl ze železniční služby propuštěn. Žalobě manželky na placení měsíč
ních 400 Kč výživného I' r O c e sní s O udp r v é s t O líc e vyhověl
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potud, že přiznal žalobkyni 200 Kč ,měsíčně ode dne podá~í žaloby, až
do 5, února 1923, jinak žalobu zaml tl, a to pokud se, domahala vyzlvného po 5. únoru 1923, pro tentokrá,te. O d vol a : I s. o u cl, k odvolání žalobkyně rozsudek potvrdil. O u vod y: Manzel Jest dle §u 91
obč, zák, jen povinen, poskytovati manželce př!měře~ou, yýžlvu ~od!e
svého jmění, a také podle §u 1,264 obč. zák. muže bylI zadana pnm~
řená výživa jedině, pokud manze! Je s to, JI poskytoval!. Pro zod'p0~e
dění této otázky není rozhodující, jak, žalobkyn~ tvrdí" pracov,l1l, Sila,
možnost práce nebo příležitost k výdelku, nybrz ]edme skutecne docílený příjem. Poněvadž podle zjištění prvého s.ou~u jest žalo~an~ nyn~
bez zaměstnání a odkázán pouze na svou Invahdm rentu, sChaZe]l nym
skutkové a právní předpoklady pro p~iz,nánf a nrčení výžiyného pro
žalobkyni a právem zamítl soud prvl1l zalobu pro tentokrate, po~ud
uplatňuje nárok za dobu po propuštění žalovaného ze želeZniční sluzby~
Co se týče doby až do 5, února 1923, je;;t příspěvel" n! ~ýživ?é 200 Kc
měsíči1t přiměřeným s ohlegem na to, ze ~o?:e, zJls:en~ prveh~ soudu
veškery' příj em žalovaného c!l1l1 1.165 Kč meslcn~"a ze }alo~any mus~1
pečovati nejen o sebe, nýbrz take o svou tehdeJsI druzku zlvo~a a,trl
nemanželské děti, poněvadž tato částka činí okrouhle 'I, veskerych
příjmů.

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

o ů vod y:
Dle §u 91 obč. zák. jest muž povinen poskytovati ženě slušn?U, výživu dle svého majetku. Žíjí-Ii manželé odděleně, a neztral!la-h ze na
nároku na výživu, jest muž povinen poskytovati jí přiměřené vyžlvo.vací
příspěvky. Jejich výše se řídí jeho majetkovými poměry v celku, ?Ik?l~
pouhým hotovým jměním. Výž.'va, ~tero;t ma,muz p.os.kytovabz ma .byl!
slušná, dle jeho sil a musI,byb pn ]~Jlm pr;suzov,al1l vzat zretel. \ ~a
zvláštní osobní poměry muzovy. Nel1l-I~}.nuzI moz~o poskyt?val! vy:
živné, pomíjí přirozeně nárok zemn. N!Z~I, soudYI:nsoudlly z,al.?~kyl1l
přiměřený příspěvek ~a výž.lvu odp.odam ::alo?y.az do propuste~1 za~
lovaného ze služby u zelezmee, uvazl-ll se, ze tyz Je povmen dle zakona
(§ 166 obč. zák.) ze svého příjmu ob~taráv,ati ~ýživu svým třem nemanželským dětem, - ovšem l1lkoll sve druzce zlvota.

duvodech:
Zmatečnost dle §§ 477 čís. 2 a 3 a §u 503 čís. I c. ř. s. spatřuje
dovolatel v tom, že rozsudek vynesen byl soudcem drem L-em, který byl
v čas vynesení rozsudku přidělen jínému soudu (okresnímu soudu v T.).
Především poukázati jest k tomu, že, jak patrno i věstníku min. spravedlnosti pro rok 1923, okresní soudce Dr. L., spor tento projednavší,
nebyl přeložen k okresnímu soudu v T. Od přeložení dlužno však rozeznávati pouhé dočasné přidělení soudce k jinému soudu dle §u 46
odstavec druhý zák. o org. s. Soudce, jinému soudu pouze přidělený,
nepřestává býti samosoudcem soudu, pro nějž jest jmenován, a neztrácí
jurisdikce, dle §u 5 j. n. pro tento soud mu propůjčené. Vynese-li tedy
takóvýlo soudce v době svého přidělení k jinému soudu rozsudek ve
sporu, který u svého soudu osobně projednal, nelze mluviti o tom, že
rozsudek vynesen byl soudcem k tomu neoprávněným. Není tu tedy
vytýkané zmatečnosti.
čís.

I;'ůsobnost rozhodčího soudu zemské úřadovny všeobecného pensijního ústavu s01.1kromých zaměstnanců (zákon ze dne 16. prosince
1906, čís. 1 ř. zák. na rok 1907) nevztahuje se na t.oho, kdo byl před
sestátněním soukromé železnice zaměstnán v pomocném podniku železnice, jenž sestátněn nebyl, třebaže byl pojištěn u pensijniho ústavu
dráhy, jenž byl státem převzat v celku.
Předpis §u 3. zák. ze dne 3. března 1921 čís. 99 sb. z. II n. vztahuje
se na takové zaměstnance soukromých železničních podniků, kteří po
sestátněl1i buď byli ještě činní ve službách státních nebo byli by bývali
činní, kdyby zatím nebyli odešli do neaktivního poměru, nevztahuje se
však na případy, kdy zaměstnanec před sestátněnim nebyl zaměstnán
přímo u sestátněného železničniho podniku a zůstal i po jeho sestátnění ve službách soukromých, třebas byl n a hod i 1e členem pensijního ústavu sestátněné dráhy, kterýžto ústav byl státem převzat. Vdově
přisluší však proti státu nárok na zvýšení požitků dle nařízení ze dne
4. května 1920, čís. 342 sb. z. a ll. a zákona ze dne 12. srpna 1921,
čís. 299 sb. z. a n.

(Rozh. ze dne 26.
čís,

3646.

března

1924, Rv I 1597/23.)

3645.

Vynesl-Ii soudce v době svého ,přid~lení k jinému soudu rmsudek
ve sporu, jejž u svého soudu
osobne proJednal, nebyl rozsudek vynesen
,
",
soudcem k tomu neopravnenym.
(Rozh. ze dne 26. března 1924, Rv I 1482/23.)
Žalobě o 3.000 Kč pro c e sní s o udp r v é st oli c e .( okr~s!,~
soud v K) vyhověl, o d vol a c i s o u d rozsudek l??tvrdll. N e J v y s S 1
S o u cl nevyhOVěl dovolání a uvedl v otázce, o l1lZ tu Jde, v

Manžel žalobkyně byl pokladníkem hnědouhelných dolů akciové
e. k. priv. Duchcovsko-Podmokelské dráhy. DuchcovskoPodmokelská dráha byla jednak vlastnicí dráhy, jednak právě uvedených dolů. Pro zaměstnance dráhy i dolů byl zřízen jediný pensijní fond,
u něhož byl manžel žalobkyně pojištěn. Dle zákona ze dne ll. dubna
1886 byla Duchcovsko-Podmokelská dráha převzata státem, nikoli však
podnik důlní, který zůstal samostatným podnikem ve vlastnictví akciové
společnosti. Stát převzal tehdy i celý pensijní fond, u něhož byli pojištěni jak zaměstnanci sestátněné dráhy, tak i zaměstnanci důlního podniku s tím, že nenamítá ničeho proti tomu, by i oni zaměstnanci důlního
společnosti
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zůstali i nadále v dosavadním poměru k pensijnímu fondu, nyní
převzatému státem, pod tou podmínkou, že změna služebních poměrů
těchto zaměstnanců, která by na jejich nároky mohla míti vliv, státi se
může jen se svolením státní správy. Manžel žalobkyně zemřel v roce
1918 a od té doby likvidatura odpočivných požitků čsl. státních drah
vyplácela žalobkyni statutární pensi ve výši. 159 Kč 87 h měsíčně, a
kromě toho na základě zákona ze dne 17. prosince 1919, čís. 3 sb. z.
a n. z r. 1920 a zákona ze dne 3. března 1921, čís. 99 sb. z. a n. na drahotním přídavku měsíčně 127 Kč 89 h, běžném měsíčním přídavku
75 Kč, mimořádné měsíční výpomoci 114 Kč, nouzové měsíční výpomoci 114 Kč, celkem 430 Kč 89 h a sice až do 30. června 1921, zas tavivši dnem 1. července 1921 vyplácení těchto přídavků. Žalobu na erár,
domáhající se vyplácení oněch přídavků počínajíc 1. červencem 1921
pro ce sní s o udp r v é s tol i c e zamítl. O ů vod y: Dle nesporného tvrzení stran jest zjištěno, že žalobkyni přídavky, jí žádané, vypláceny byly na základě zákona ze dne 17. prosince 1919 čís. 3 sb. z.
a n. z r. 1920 a zákona ze dne 3. března 1921, čís. 99 sb. z. a n. až do
30. června 1921, kdy další výplata těchto přídavků byla zastavena.

podniku

fl

I'

Z úmluvy ze dne 25. července 1892, jíž se žalobkyně dovolává, vychází
na jevo, že stát převzal k vybývání toliko statutární požitky z pensijních
fondů, pokud se týče nenamítal ničeho proti dosavadní účasti zaměst
nanců důlního podniku. Zda žalobkyni přísluší další, jí požadované požitky, dlužno posouditi dle zákonných nařízení, v této příčině státem
vydaných. Ježto až do 30. června 1921 žalobkyni požitky tyto vypláceny byly a ve sporu nejedná se o tyto již vyplacené požitky, jsou pro
posouzení nároku žalobkyně na braní těchto požitků počínajíc dnem
1. července 1921 rozhodnými v první řadě ustanovení zákona ze dne
3. března 1921 čís. 99 sb. z. a n. a první odstavec §u 2 zákona ze dne
17. prosince 1919, čís. 3 sb. z. a ll. pro rok 1920, předchozím zákonem
v platnosti zachovaný. Dle §u 3 tohoto zákona platí ustanovení §u 1
a 2, obdobně i pro poživatele odpočivných a zaopatřovacích platů z pensijních a provisních ústavů drah státních a sestátněných. Dle čl. I. cit.
zákona zrušeno bylo ustanovení §u 1 zákona ze dne 17. prosince 1919
čís. 3 sb. z. a n. z roku 1920, týkající se 80%ního drahotního přídavku,
a §em 1 rozšířena byla platnost zákona ze dne 17. prosince 1919 čís. 2
sb. z. a n. na rok 1920, pokud se týče státních zaměstnanců na zaměst
nance vůbec a pozůstalé (po nich), pokud jím dle dosavadních předpisů
náležely zaopatřovací požitky nebo zemřel-li zaměstnanec ve výslužbě
po 31. červenci 1919. Užije-li se tohoto usta"ovení obdobně ve smyslu
§u 3 tak jako při státních zřízencích i při poživatelích zaopatřovacích
platU z pensijních fondů drah sestátněných, dlužno míti za to, že osoby
tyto mají na požitky, v §u 1 vytčené, nárok jen tehdy, byly-li zaměst
nanci, pokud se týče, jsou-li pozůstalými po zaměstnanci státních drah
neb sestátněné dráhy, a že pouhá účast na pensijním londu nezakládá
sama o sobě nároku na zvýšené požitky ve smyslu zákona ze dne 17.
prosince 1919, čís. 2 sb. z. a n. na rok 1920, který rovněž mluví pouze
o zaměstnancích státních a sestátněných drah a o pozůstalých po nich.
Nařízením vlády ze dne 15. července 1921, čís. 234 sb. z. a n. bylo k zákonu ze dne 3. března 1921 vydáno prováděcí nařízení. Dle tohoto na-

řízení, jehož ZáS~ld dle §u 10 téhož nařízení užíti sluší i v oboru železničním, zvýšení odpočivných.a zaopatřovacích požitků vztahuje se prozatím na řádné pense, které jako~ takové posuzovány býti mají dle obdoby- nařízení býv. ministerstva financí ze dne 19. července 1910, čís.
139 a 140 ř. zák. Z těchto nařízení vychází rovněž na jevo, že zvýšení
pensijních požitků mohou býti účastny jen osoby, jichž pensijní n~roky

zakládají se na službách konaných státu. Ustanovením §u 2 zákona ze
dne 17. prosince 1919, čís. 3 sb. z. a n. na rok 1920 bylo v platnosti zachováno nařízení ze dne ll. září HI18,':ís. 334 ř. zák. a ze dne 19. listopadu 1917, čís. 450 ř. zák., která f"C týkají pouze státních zaměst
nanců, vdova sirotků po nich. Po zrušení §u 3 zákona ze dne 17. prosince 1919 zůstávají pravidla, k nařízením těmto vydaná, dle nichž požitky tyto zůstávají obmezeny jen na státní zaměstnance, jejich vdovy
a sirotky, v platnosti, neboť v §u 2 zákona ze dne 3. března 1921 změ
něna byla toliko sazba §u 4 nař. min. !in. ze dne ll. září 1918. Praví-li
se v §u 3 zákona ze dne 3. března 1921, že § 2 cit. zákona dlužno užíti
obdobně i pro poživatele zaopatřovacích platů z pensijních fondů státních drah, nutno v. souvislosti s §em 1 zákona dojíti opětně k názoru,
že základem pro zvýšení požitků jest kromě příslušnosti k pensijnímu
fondu i služba konaná státní neb sestátněné dráze. Na pravidlech naří
zení ze dne 11. září 1918 nebylo ničeho změněno zákonem ze dne 25.
listopadu 1920, čís. 625 sb. z. a n., ani zákonem ze dne 12. srpna 1921,
čís. 288 sb. z. a n.ani konečně zákonem ze dne 21. prosince 1921" čís.
495 sb. z.a n., jímž bylo určitě stanoveno, že civilním a vojenských státním zaměstnancům a dělníkům čítajíc v to i zaměstnance a dělníky podniků a fondů státem spravovaných v činné službě, ve výslužbě a jejich
pozůstalým, jimž podle platných předpisů příslušely až do konce
r. 1921 mimořádné měsfční (dříve čtvrtletní) výpomoci měsíční,nou
zové výpomoci, budou se tyto vypláceti na dobu od 1. ledna 1922 dó
3L prosince 1922. Zákonem ze dne 20. prosince 1922, č.!s. 394 sb. z.
a n.bylo v §u 14 stanoveno, že pozůstalým po zaměstnancích ve státních podnicích budou se vypláceti áž na další mimořádné měsíční (dříve
čtvrtletní) a nouzové výpomoci; klade se zde opět důraz toliko na poměr zaměstnanosti vůči státu a dle §u 17 cit. zákona mají se upraviti
požitky pensionovaných ~ (provisionovaných) zaměstnanců v podnicích
státních a jich pozůstalých dle zásad, na nichž je tento zákon vybudován. Dle §u 21 cit. zák. veškerá posavadní ustanovení, odporující tomuto zákonu, pozbývají platnosti. žalobkyně jakožto vdova po bývalém
zaměstnanci důlního podniku, soukromého to vlastnictví OuchcovskoPodmokelské dráhy, nemůže proto na základě platných zákonných ustanovení domáhati se na státu výplaty oněch požitků, které vdovám po
zaměstnancích státních neb sestátněných drah příslušejí a které jí až
do 30. června 1921 na základě zákona ze dne 17. prosince 1919, čís. 3
z roku 19;20 a 3. března 1921, čís. 99 sb. z. a n. vypláceny byly. Zda
a jaké požitky jí snad náležejí dle ustanovení zákona ze dne 12. srpna
1921, čís. 299 sb. z. a n. a násl., není předmětem sporu, ježto žalobkyně
z těchto důvodů výplaty určitých jí náležejících přídavků se nedomáhala. O d vol a c í s o u d uznal dle žaloby. O ů vod y: Nesporno jest
a žalovaný erár to také uznává, že převzal na sebe povinnost vypláceti
Civilu! rozhodnutí VI.
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normální pensijní požitky manželi strany žalujíci, pokud se týče jeho
příslušníkům, smlouvou s jeho zaměstnavatelem a žalovaný stát se také
nezdráhá tyto normální požitky žalobkyni platiti. Spor jde jen o to, zda
žalobkyni příslušejí také přídavky dle zákonů ze dne 17. prosince 1919,
čís. 3 sb. z. a n. pro rok 1920, pokud se týče ze dne 3. hřezna 1921, čís.
99 sb. z. a n., původně jí přiznávané, ale dnem 1. července 1921 zastavené. A tu rozhodným může býti v prvé řadě jedině ustanovení oněch
zákonů, pokud se týče, jak správně prvý soud uvádí, ustanovení zákona
ze dne 3. března 1921, Č. 99 sb. z. a n. Leč se závěry, které ze zákona
toho čini prvý soud, nelze souhlasiti. Nadpis zákona a jeho §§ 1 a 2
výslovně ovšem mluví o státních zaměstnanci ch, ale § 3 zákona, právě
jako týž § zákona ze dne 17. prosince 1919, čís. 3 sb. z. a n. z roku
1920 praví doslovně, že ustanovení ta »platí obdobně i pro poživatele
odpočivných a zaopatřovacích platů, jež plynou z pensijních a provisních ústavLl drah státních a sestátněných.« Předpis ten vylučuje přimo
výklad, že přídavky jsou omezeny jen na zaměstnance státní nebo jejích pozústalé, ale nepřipouští ani výkladu, že platí §§ 1 a 2 toliko pro
zaměstnance státních nebo sestátněných drah, poněvadž. jasně a výslovně rozšiřuje platnost na poživatele platů z ústavů drah státních a
sestátněných. Praví-li § 3, že předpisů §§ 1 a 2 užíti jest »obdobně«,
nemůže se obdoba ta vztahovati na služební postavení v oněch §§ech
předpokládané a uváděné, poněvadž § 3 právě rozšiřuje platnost na
osoby jiného postavení služebního. Ani prováděcí nařízení nijak tu nepomáhá, neboť jeho poukaz na obdobu nařízení býv. ministerstva li c
nancí ze dne 19. července 1910, čís. 139 a čís. 140 ř. zák. vztahuje se jen
na pojem výrazu »řádné pense«, čímž patrně míněna jest hlavně ustanovení zákona čís. 140 o tom, které pense platí za »normální«, ale nemůže naprosto ničeho změniti na doslovu §u 3. Z textu oněch nařízení,
vztahujících se ovšem jen na státní zaměstnance, poněvadž tehdejší zákon o zvýšení pensí čís. 132 ř. zák. pro jiné osoby neplatil, nelze vyvoditi nějaké omezení předpisu, jenž platnost zvýšení pensí rozšiřoval obdobně na jiné osoby, než zaměstnance státnÍ. Právě slova »dle analogie«
v §u 1 cit. prováděcího nařízení ze dne 15. července 1921, čís. 234 sb.
z. a n. ukazují k tomu, že mají se nařízení použíti obdobně, tedy i na
nestátní zaměstnance, pokud jim po zákonu přídavky jsou přiznány, a že
za řádné pense dle toho pokládati jest pouze pense, vyměřené příslušným
úřadem i po započtení různých zvláštních výhod platových nebo let
normálně nezapočítatelných. Mají-li tedy předpisy platiti i pro percipienty z pensijních ústavů drah, lze za »řádnou pensi« pokládati »pensí,
vyměřenou dle normálních zásad nebo stanovenou příslušným úřadem.«
Pochybovati nelze, že žalobkyni vyměřena byla pense příslušným úřa
dem dle normálních zásad a uznává i žalovaný stát sám svou povinnost,
tuto »normální pensi« platiti. Pak jest však dle §u 3 cit. zák. a citovaných nařízení povinen platiti i stanovené přídavky k této normální (řád
né) pensi. Právě tak bez významu jest poukaz na nařízení ze dne ll.
září 1918, čís. 334 ř. zák. a ze dne 19. listopadu 1917, čís. 450 ř. zák.;
poněvadž ustanovení ta, týkající se státních zaměstnancLl, byla rozšířena na osoby jiné. Zákony čís. 288 a 49 sb. z. a n. z r. 1921 nevztahují se vůbec k požitkům odpočivným, platíce jen pro zaměstnance

v činné službě, a tu ovšem není mysHtelno, že stát v)'hody těchto před
pisů chtěl

vztahovati na osoby jiné, než které jsou v jeho službách. To"
též platí i o zákoně čís. 394 sb. z. a n. z roku 1922, jenž upravuje platy
aktivních zaměstnanců a pensijní požitky nových pensistů a toliko
v §u 14 ustanovuje, že dosavadní pensijní požitky zůstávají nadále nezměněny. Ovšem mluví se tu jen o civilních a vojenských státních zaměstnancích. iakož i zaměstnancích a dělnicích ve státních podnicích a
fondech, leč' t(,nto výpočet nelze pokládati za taxativní a chtíti z něj dovozovati omezení předpisu §u 3 zák. ze jne 3. března 1921, č. 99 sb. z.
a n. (shodného s týmž §em zákona ze dne 17. prosince 1919, čís. 3 sb.
z.a n. z roku 1920). Výklad, jaký dává §u 3 cit. zákona žalovaná strana,
jestv rozporu s jeho doslove;n a .nemůže tu tedy ni!ak,rozhodov~!i úč~l:
jaký zákonodárce ustanovelllm lIm sledoval, neb~t ucel ten, muze bylI
pomůckou vykládací jedině a tepr:e tehdy, kdyz doslov zakona, budl
pochybnosti o význan;u toho k:er~ho slova. nebo obra;u. Ta Kove ,p~
chybnosti tu býti nemuže, nebol vyrok lest psny a ]lna ustanovem tehož .zákona ani v zákonech, současně platících, nejsou s ním v rozporu.

Kdyby měli býti někteří »požívatelé« vyloučeni, musel by to zákon říci
. výslovně. Dle toho ustanovení dotY,čnýc,h zákonů platí i.p;o poživatele
odpočivných a zaopatřovacích platu, lez plynou z pensl]nIch a provlsníj:h ústavů drah státních a sestátněných. Pochybovati nelze, že pensijní ústav, jehož účasten byl zemřelý manžel žalobkyně, byl pensijním
ústavem dráhy sestátněné, a že také pensijní ústav ten převza.t byl státem a to í se závazky oproti účastníkům, kteří osobně do služeb státu
převzati nebyli: Převzal-li stát povinnost, vybaviti určitého pojištěnce
pensí, není nijak nehorázností, žádati na něm, by takové osobě měřil
stejným loktem jako jiným stejně pojištěným, naopak bylo by to anomali] a křivdou na takovém pojištěnci, kdyby mu tento nárok nebyl při
znán, poněvadž, nejsa již členem ani všeobecného ani náhradního. pojišt'ovacího ústavu pensijního, nemohl by uplatňovati ani nároky n8 zvý_·
šení přiznané takovým pojištěncůn, zákonem ze dne 12. srpna 1921,
čís. 299 sb. z. a n. Pensijní plat žalobkyně plyne tedy.z pensijního ústavu'
dráhy sestátněné a platí pro ni předpisy §§ 1 a2zákona ze dne 3.
března 1921, čís. 99 sb. z. a n., jimiž odůvodněny jsou požadované
přídavky.

N e j v y Š š í s o u d uznal, že žalovaný erár jest povinen žalobkyní
vypláceti mimo posud poskytovanou měsíční pensi 159 Kč 87 h počí~
najíc 1. červencem 1921 ještě dalších 159 Kč 87 h měsíčně.
Důvody:

Nárok žalobkyně na zvýšení vdovské pense opírá se o služební
smlouvu jejího v roce 1918 zemřelého manžela, který byl pokladníkem
hnědouhelných dolů společnosti Duchcovsko-Podmokelské dráhy, a o
stanovy pensijního ústavu pro úředníky a sluhy této společnosti jako
součást této smlouvy. Pensijní ústav byl po sestátnění železničního podniku společnosti převzat železniční státní správou i s pojištěnci, zaměst
nanými na hnědouhelných dolech, které zůstaly vlastnictvím a ve správě
společnosti, bez újmy práv a závazků jednotlivých pojištěnců, pročež
2"
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donucovací zákonné předpísy, jimiž po převratu byly upraveny zaopapožitky pojištěncům vyplicené, musí býti posuzovány se stanoviska jejich čistě soukromoprávního služebního poměru a nikoliv se
stanoviska nahodilé okolnosti, že místo soukromého pensijního ústavu
se stal erár nositelem pensijního pojištění. Jen kdyby manžel žalobkyně
nebyl býval při zavedení nuceného pojištění soukromých zaměstnanců
zákonem ze dne 16. prosince 1906, čís. 1 ř. zák. ex 1907 již členern pensijního ústavu Duchcovsko-Podmokelské dráhy, byl by musil býti pojištěn dle tohoto zákona. Podle §u 2 čís. 6 cit. zákona v doslovu cís.
nařízení ze dne 25. června 1914, čís. 138 ř. zák. jsou sproštěni z povinnosti pojišťovací výslovně mimo jiné i zaměstnanci železnic a jich pomocných ústavů, ovšem jen pod podmínkou, že jim příslušejí normální
pensíjní nároky, spojené se služebním místem jimi zastávaným. To platí
i o manželi žalobkyně. Hnědouhelné doly, u nichž byl zaměstnán, byly
před sestátněním železnice jejím pomocnýrn ústavem a manžel žalobkyně stal se členem pensijního ústavu v době, kdy i železnice i doly
byly společným majetkem společnosti. Pojištění manžela žalobkyně nebylo pojištěním ve smyslu zákona čís. 1/1907, a to ani pojištěním pří
mým ani pojištěním náhradním, pročež jest bezdůvodná námitka finanční prokuratury, přednesená teprve v dovolacím spise z důvodu
§§ 503 čís. 1 a 477 čís. 3 správně 5 c. ř. s., že pro spor jest příslušným
výlučně rozhodčí soud zemské úřadovny 11. v Brně všeobecného pensijního ústavu. I podle nových ustanovení zákona ze dne 5. února 1920
čís. 89 sb. z. a n.; jimiž působnost tohoto rozhodčiho soudu byla značně
rozšířena, jest příslušným pouze pro žaloby protí všeobecnému pensijnímu ústavu samému nebo některému ústavu náhradnímu. Nařízením ze
dne 29. prosince 1921, čís, 506 sb. z. a n. stal se příslušným sice také
pro žaloby proti nositelům pensijního pojištění železničních zaměst
nanců, \' §§ 4, 7 a 8 tohoto nařízení uvedeným, totiž společenstevnímu
pensijnímu ústavu, pensijnimu fondu státních drah a pensijním ústavům
jednotlivých soukromých drah, jichž stanovy budou ministerstvem že.lezn.ic v dohodě s ministerstvem sociální péče schváleny, ;:;le starý pen,,)m fond Duchcovsko-Podmokelské dráhy a železniční správa,která
zavazky tohoto fondu převzala, nemohou býti k nim počítány.
Naproti tomu nelze upříti částečné oprávněnosti dovolacímu důvodu
nesprávného právního posouzení dle §u 503 čís. 4 c. ř. s., pokud se týká
přisouzeného zvýšení pensijních požitků žalobkyně. Odpočivné a zaopatřovací požitky nebyly v posledních letech zvýšeny jenom u státních zaměstnanců, nýbrž podle nařízení ze dne 4. května 1920, čís. 342
sb. z. a n., zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 299 sb. z. a n. a prodlužovacích zákonů čís. 486/21 a 399/22 také u zaměstnanců soukromých,
pojištěných dle zákona ze dne 16. prosince 1906, čís. 1 ř. zák. ex 1907,
konečně dle §u 7 právě citovaného nařízení čís. 342/20 a §u 8 zákona
čís. 299/21 také u těch soukromých zaměstnanců, kteří byli nebo jsou
vyňati z pojistné povinnosti dle záKona o pensijním pojištění. Bylo již
uvedeno, že právě tento případ jest případem manžela žalobkyně. Nositelé pensijního pojištění (zaopatření) jsou podle §u 8 zákona čís.
299/21 povinni, od 1. ledna 1921 až do nové úpravy poskytovati Zaměstnancům, kteří byli z pojistné povinnosti vyňati, a jejich p07ůstatřovací

lým

přídavky

ve výši 100% jejich

důchodll) -při čemž

nesmí vdovský

duchod přesahovati 5.400 Kč ročně. žalobkyně pobírá statutární pensi
159 j<č 87 h měsíčně, neboli 1918 Kč 44 h ročně, má tedy dle oněch
předpisů nárok na zvý.šenÍ svého důchodu o dalších 159 Kč 87 h mě
síčně. Odvolací soud nepřiznal žalobkyni toto zvýšení důchodu, vycházeje z mylného názoru, že jí nepřísluší, poněvadž její manžel nebyl čle"
nem ani všeobecného ani náhradního pojišťovacího pensijniho ústavu,
dospěl však k závěru, že jí přísluší zvýšení takové· jako vdovám po zaměstnancích státu a státních podniků. ,Tento závěr opírá O okolnost, že
žalobkyně pobírá pensi od eráru, a o § 3 zákona ze dne 3. března 1921,
čís. 99 sb. z. a n., který stejně jako § 3 dřívějšího zákona ze dne 17.
prosince 1919, čís. 3 sb. z. a n. ex 1920 pravi, že ustanovení §§ 1 a 2
O zVý'šeni odpočivných požitků státních zaměstnanctl platí obdobně i
pro poživatele odpočivných a zaopatřovacích platů, které plynou z pensijních a provisijních ústavťt drah státních a sestátněných. Nutno však
souhlasiti s finanční prokuraturou a prvním soudem, že se tento před
pis vztahuje jenom na takové zamčstnance soukromých železničních
podniků, kteří po sestátnění buď byli ještě činni ve službách státních
neb byli by bývali čin ni, kdyby nebyli zatím odešli do neaktivního poměru, takže stát se stal dodatečně jejich zaměstnavatelem nebo poměr
skutečné zaměstnanosti ve službách státních jest substituován jich služební činností pro sestátněný železniční podnik, že však nemUže býti
rozšiřován na případy, kdy zaměstnanec před sestátněním nebyl zaměst
nán přímo u sestátněného železničního podniku, zůstal i po jeho sestátnění ve službách soukromých a členství v pensijním ústavě sestátněné
dráhy podržel jen .z důvodů nahodilých, čistě soukromoprávních a nesouvisejících ani s provozováním železnic ani s plněním jiných úkolů
státních. že jen ten jest smysl dovolávaného předpisu, dokazují četné
další zákony a nařízení, jimiž se odpočivné a zaopatřovací pOŽitky opě
tovně upravují a změňují, a jež, jak jiŽ první rozsudek podrobně uvádí,
vztahují se vesměs jenom na zaměstnance státu a podnikťt státních .
Úprava jejich odpočivných a zaopatřovacích pOŽitků byla již zákonem
ze dne 3. března 1921, čís. 99 sb. z. a n. uvedena v tak těsnou souviSe
lost s nově provedenou úpravou a zvýšením aktivních požitků všeho
státního zaměstnanectva, že obdobné použití její na zaměstnance soukromé, jakým byl manžel žalobkyně, by vyžadovalo zvláštních před
pisů, jež nebyly vydány. Osmdesátipercentní zvýšení statutární vdovské
pense, jehož se žalobkyně domáhá a jež odvolací soud také přisoudil,
bylo článkem I. citovaného zákona čís. 99/1921 zrušeno, nové vyměření
vdovských .pensí bylo uvedeno v poměr se zatím nastalým zvýšením
aktivních požitků. Drahotní a nouzové přídavky, jež rovněž bylyodvolacím soudem podle žalobního návrhu přisouzeny, byly rovněž celou
řadou zákonů, nově upraveny arci opět jenpro zaměstnance státu a podniků a fondů státem spravovaných. Dlužno konečně také uvážiti, ženáklady zvýšených pensí u státních zaměstnanců jsou hrazeny jednak zvýšeným pensijním příspěvkem zaměstnanců samých, jednak státní pokladnou, že však není právního důvodu a nebylo jistě úmyslem zákona,
aby stát sám nesl zvýšené nákl~dy pensijní u osob, které po svou celou
služební dobu byli zaměstnáni u soukromého podnikatele a mimo se-
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státnčný železniční podnik, zvláště když podle nařízení ze dne 4. května
1920, čís. 342 sb. z. a n. a zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 299 sb.
z. a n. náklady drahotních přídavků k důchodúm soukromých pojištěnců
byly uloženy výslovně zaměstnavatelům. Že pře,s uvedený zřejmý svůj
smysl doslov §u 3 zákona ze dne 3. března 1921, čís. 99 sb. z. a n. činí
novou úpravu odpočivných a zaopatřovacích požitků závislou nikoliv
na skutečném služebním poměru zaměstnancc, nýbrž na jeho členství
u pcnsijnich ústavl! sestátněných drah, vysvětluje se dostatečně tím, že
pravidelně toto členství omezuje se jen na zaměstnance, převzaté se
sestátněným podnikem.
Na ojedinělé připady, kdy členy takového
ústavu byli a jsou také zaměstnanci nepřevzatí, zákon nevzpomněl, a
nepotřeboval se ostatně o nich již z toho důvodu zmiňovati, poněvadž
se na ně vztahují zákony jiné. První soud nepřiznal žalobkyni požadované zvýšení pense podle norem platných pro státní zaměstnance, ncpřiznal jí však ani zvýšení podle norem platných pro zaměstnance soukromé a zamítl žalobu, poněvadž prý žalobkyně ve sporu přídavku dle

§u 8 zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 299 sb. z. a n. nepožadovala. Žavytkla v odvolání právem tomuto zjištění rozpor se spísy, neboť
ani žaloba ani ostatní přednes žalobkyně v první stolici neopírají žalobního návrhu vůbec o žádnou určitou právní normu, a ponechávají
tedy právnímu posouzení soudu, zdali pokud a kterými zákonnými před
pisy jest požadované zvýšení pense odůvodněno. Tak rozuměla před
mětu žaloby i strana žalovaná a zabývala se proto v žalobní odpovědi
otázkou, zdali se nařízení ze dne 4. května 1920, čís. 342 sb. z. a n. a
zákon ze dne 12. srpna 1921, čís. 299 sb. z. a n. vztahují na žalobkyní.
Jejímu mínění, že se jich žalobkyně v této rozepři nemůže dovolávati,
poněvadž podle nich nehradí náklad na přídavky, jimi stanovené, nositel pojištění, nýbrž zaměstnavatelé, nelze přisvědčiti. Siuší rozeznávati, kdo jest povinen k výplatě přídavků a kdo hradí jejich náklad. Žalobkyně může se výplaty domáhat jen od strany, jíž jest výplata zákonem uložena, a touto strano.u jest i dle §u 7 nařízení čís. 342/1920
i dle §u 8 zák. čís. 299/1921 nositel pensijního pojištění, teely erár jako
právní nástupce pensijního ústavu Duchcovsko-Podmokelské dráhy.
Zda společnost této dráhy jest jako zaměstnavatelka povinna eráru vyplacené přídavky nahraditi, jest otázkou jinou, jež nenáleží do rámce
tohoto sporu.
lebkyně

čís.

3647.

Stát ručí (na Slovensku) za škodu, jeho orgány (Způsobenou, za jistých dalších předpokladů jen pod tou podmlnkou, že orgán jeho způ
sobil škodu u výkonu sV,é služby nebo úřadu. Zákonem ze dne 2. listopadu 1!H8, čís. 4 sb. z. II n., nebyla vyslovena zodpovědnost státu za
škodu výkonem veřejné moci.
(Rozl1. ze dne 26.

března

1924, Rv I 1732/23.)

Žalobce tvrdě, že mu v době převratové zásahem vojska na Slovensb byla způsobena škoda, domáhal se náhrady na eráru žalobou za-

danou na zCíPskén1 soudě v Praze. Žaloba byla ~aI11ítl1uta s o II d Y
vše c h tří s tol i c, Ne j v y Š š í m s o II dem z těchto
důvodů:
Případ záleží dle žalobce v tom, že dne 12., 14., 16. a 18. prosince
1918 přišla do jeho bytu vojenská patrola a sebrala a odnesla uniformy,
potraviny, lo'žnÍ prádlo, peřiny, ženské šaty a jiné movitosti, a dále, že
dne 18. prosince 1918 vojskem ozbrojené obyvatelstvo sebralo mu zásobu vína a 12-členná ozbrojená strti, která tam ponechána byla až
do 28. prosince 1918, za ten čas přivl<lstni1a si ještě další movitosti, že
tedy takto částečně oddíly patřící ku branné moci státu, částečně ale
vojskem ozbrojené obyvatelstvo poškodilo ho na jeho soukromém majetku, aniž by bylo od vrchnosti nařízení neb rozkaz k tomu obdrželo,
a obnáší prý škoda, kterou žalobce takto utrpěl, zažalovanfch 218.240
Kč. Dle žalované strany však měla by se věc tak, že civilní obyvatelstvo
oznámilo velitelství setniny obsadivší S., že žalobce jest velitelem tlup
proti čsl. vojsku operujících a že v jeho domě - žalovaná strana praví
v Nitře, kdežto žalobce tvrdí, že v Nitře žádný dům nemá - skryty· jsou
zbraně, zejména strojní pušky a střelivo, načež byla vyslána k domovní
prohlídce u něho vojenská hlídka, která tyto erární věci skutečně tam
n-alezla a vojenským úřadům odvedla, jiný zásah do držby žalobce z rozkazu vojenského velitelství že však se nestal, ale pravdou že jest, že
žalobce byl neukázněnými vojáky a civilním obyvatelstvem vykraden,
že tedy šlo o trestný čin a nikoli výkon veřejné moci. Poněvadž však
nižší stolice nezjistily, jak to ve skutečnosti bylo, dlužno vycházeti
z tvrzení žalobcova: není-li za,žalovaný nárok po právu ani při tom
stavu věci, netřeba pak· vůbec skutkový stav zjišťovati. Ostatně obojí
přednes se v podstatných kusech kryje. Jsouť strany shodny v tom, že
nešlo o výkon veřejné moci, neboť sám žalobce dvakráte v žalobě zd11razňuje, že, jak již shora řečeno, yojenské oddíly, jež byt jeho vyplenily, ne o b drž e 1 y k tom u o d v r c h n o s ti· ž á d n é hor o zk a z tl a dodává, že čin byl vykonáI1 nikoli v zájmu branné moci, takže
v dobře pojatém smyslu jeho vlastního přednesu šlo o čin trestný, exces,
výtržnosti. Poněvadž tedy nešlo o výkon veřejné moci, tak neprávem
nižší stolice operují předpisem §u 92 ústavní listiny, kde se praví, že
zákon určuje, pokud stát ručí za škodu způsobenou nezákonným výkonem moci veřejné, a neprávem dovozuje vrchní soud, že čin se' stal
u výkonu výsostných práv státu, neboť exces, výtržnost, trestný čin,
biť spáchán byl orgánem státní moci, avšak přece mim o v Ý k o n
s lu ž b y n e b o ú řad u, takže vlastně orgán ten nevystupoval jako
takový, nýbrž jako osoba soukromá, ježto jednal pouze ve svém osobním, soukromém zájmu - výkonem výsostných práv státu číli veřejné
moci zajisté není. Ale pak stát neručí za škodu z činu toho vzniklou ani
dle slovenského práva. Na Slovensku totiž, jež nemá občanského práva
kodifikovaného, nastupuje místo zákona soudní praxe, t. j. normy ustálené právotvornou činností soudů, z čehož jde, že odvolací soud opět
neprávem přihlíží tu k §u 10 obč. zák. zemí historických, jenž užívání
obyčejového práva nepřipouští, neboť tento předpis pro slovenské právo
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neplatí. Ze soudní 'praxe, jak podrobně uvedena jest ve- zdejším rozhodnutí ze dne 11. prosince 19Q3, Rv I 1056/23 čís. sb. 3279, lze odvoditi právní pravidlo, že stát ručí za škodu orgány jeho způsobenou za
jistS'ch případných dalších předpokladů jen pod t o u P o' d m í n k o u, ž e o r g á n jeh o z p Ů s o b i I š k o d u u v Ý k o n u s v é
s I u ž b y ne b o ú řad u, na př. tedy při konání funkcí spadajících
v obor jeho působnosti nebo při provádění vyššího rozkazu, což však
tu sám žalobce popírá. Z těchto důvodů je tedy žaloba bezdůvodna: žalobce má právní nárok leda proti poškoditelům samým, vůči státu však
mohl žádati jen za dobrovolný příspěvek ve' smyslu zákona ze dne 18.
března 1920, čís. 187 sb. z. a n. do 4 neděl od jeho vyhlášení, neboť
k vůli takovýmto škodám výtržnostmi způsobeným, za něž stát neručí,
právě tento zákon vydán jest. Když nešlo o výkon veřejné moci, nastávala by otázka, zda uplatňovaný nárok lze vůbec kvalifikovati jako nárok veřejnoprávní a patřil-Ii tedy vůbec před pražský zemský soud dle
zákona ze dne 2. listopadu 1918, čís. 4 sb. z. a n. avšak otázka ta je
bezpředmětna, ježto námitka nepříslušnosti dovolaného soudu šlo
by jen o příslušnost místní - činěna nebyla a z úřední povinnosti k pří
padné nepříslušnosti přihlížeti nelze, protože nejde o případ §u 477 čís.
3 c. ř. s. jistě ale je mylný náhled 'ctovolatelův, že ručení státú za škodu
vzniklou soukromníku z výkonu veřejné moci uznáno jest implicite již
tim, že řečeným zákonem čís. 4/1918 zřízeno pro uplatňování nároku
z takového ručení zvláštni forum, neboť zákon tento není normou materielního práva, nýbrž pouhým předpisem o příslušnosti, což plyne
z předpokladu §u 92 úst. list., jenž jinak byl by úplně zbytečný.
čís.

Důvody:

3648.

Obživly-Ii ~pozděným zaplacením vyrovnací splátky dle obsahu vyrovnání celé pohledávky vše c h věřitelii, nelze proti nároku na zaplaceni celé pohledávky uplatňovanému jedním z věřitelů namitati, že
šlo o nedovolenou zvláštní výhodu v jeho prospěch. Oživnuti pohledávek nastává samo sebou dlužníkovým prodlením.
(Rozh. ze dne 26.

nastaly účinky ty pro všechny věřitele čí jen pro toho, kdo se domáhá
toho, co pro případ prodlení jest stanoveno. V tomto sporu žaluje jeden
věřitel a dlužno proto zkoumati jen jeho nárok. Věřitel nebyl také povinen, když přijal druhou kvotu, opozděně placenou, oznamovati Aloisu
T -ovi, že ji přijímá jen jako částečné placení na pohledávku nyní obživlou. Obě strany měly a mohly' věděti, jaké účinky nastanou prodlením a měli zejména žalovaní s tím počítati. V okolnosti, že žalobce po
dojití druhé kvoty v květnu 1923 nedopsal Aloisu T -ovi, nelze pro stanovisko žalovaných shledávati nějaký souhlas, když žalobce nebyl povinen oznámiti dlužníku, že se rozhodl použiti nastalých následků prodlení. Nemá proto také významu, zda jedná se o věc obchodní či obecnoprávní. Ostatně je zjištěno, že žalobce hned 3. května 1923 obrátil
se na svého právního zástupce, by zakročil proti žalovaným, a z toho je
patrno, že ihned použil toho, k čemu byl· pro případ prodlení hlova:
ných oprávněn. Náz?r odv.olatel.e, že ~lac:ním ~ druhé ~voty ~po, splatnos~1
její činil Alois T. zalobcl nabldku, Je zreJme neoduvodnenym, nebot,
kdo platí na svůj dluh, nečiní nabídku, nýbrž plní svou povinnost. Vě
řitelmůže sice odmítnouti částečné placení, a v tom případě dlužník
z odmítnutí sezná, že placení se nepřijímá, v tomto případě však věřitel
. splátku přijal a tudíž nastalo placení. Nemělo by ani významu, by vě
řitel, když přijal a podržel druhou splátku, ještě vyrozumíval dlužníka
a ručitele, že používá účinkŮ nastalých prodlenim. Vždyť dlužníci neměli vůbec již možnosti, tento účinek nějak odvrátiti, když druhá splátka
nebyla včas zaplacena.
N e j v y Š š í· s o u d nevyhověl dovolání.

března

1924, Rv I 24/24.)

Vyrovnávací dlužník Alois T. zavázal se ve vyrovnání, že, nedodrží-li některé splátky, nastane ztráta lhůt proti ručitelům a obživnutí celé
pohledávky proti dlužníku. ježto dlužník nezaplatil žalobci včas druhé
splátky, žaloval ho žalobce o zaplacení celé pohledávky. Pro c e s'n í
s o udp r v é s t o I i c e žalobě vyhověl, o d vol a c í s o u d rozsudek
potvrdil. D ů vody: Doložka o obživnutí celé původní pohledávky, dosud nezaplacené, proti dlužníku a o ztrátě lhůt v usnesení, potvrzujícím
vyrovnání, má za následek, že účinky ty nastávají, jakmile ujednané vyrovnání nebylo splněno včas, a to samy sebou, aniž by bylo třeba upozorňovati dlužníka a ručitele o tom, že věřitel použije těchto následků, .
pro případ nesplnění včas v jeho zájmu vyjednaných. jsou to jen účinky,
stanovené pro případ prodlení, a jakmile prodlení nastalo, nastaly i ony
účínky. Prodlení v tomto případě bylo zjištěno a je bez významu, zdali

Podle obsahu soudně potvrzeného vyrovnáni ze dne 19. ledna 1923'
žalovaného Aloisa T -a obdržeti od něho ve čtyrech lhůtách
vyrovnací kvotu 50% ní a v případě nezaplacení .,ekteré ze splátek
v určené lhůtě měla proti Aloisu T~ovi nastati ztráta lhůt a obživnutí
celé původní pohledávky, pokud se týče jejího nezaplaceného zbytku.
Žalovaný Alois T. má za to, že toto ujednání o obživnuti původních pohledávek (nezaplaceného jejich zbytku) jest podle třetího odstavce
§u 46 a §u 53 vyr. ř. neplatné a že tedy neni povinen, žalující firmě zaplatiti víc,e než 50%ní kvotu vyrovnací. Na tuto, žalovaným uplatňo
vanou námitku neplatnosti nelze však v tomto sporu hleděti, poněvadž.
není zde předpokladů třetího odstavce §u 53 vyr. ř. Ustanovení §u 47
vyr. ř. nelze zde vůbec' použiti, poněvadž nevztahuje se na výhody, poskytnuté dlužnikem některému věřiteli ve vyrovnání, nýbrž pouze na
výhody, poskytnuté před uzavřením vyrovnání nebo po něm. Podle tře
tihoodstavce §u 46 vyr. ř.musí s věřiteli, jichž pohledávky nepožívají
práva přednostního, býti ve vyrovnání stejně zacházeno, pokud nesouhlasí vS'slovně s odchylkou od této zásady. jaký význam mělo ve v yr o v n á v a c í m říz e n í Aloisa T -a ono ujednání o obživnutí pů
vodních pohledávek vzhledem na uvedený předpis třetího odstavce
§u.46 a zvláště, zdali ujednání ono mohlo býti důvodem pro odepření
soudního potvrzení vyrovnání podle §u 50 čís. I vyl'. ř. vzhledem na

měli věřitelé
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ustanovení §u 3 (2) vyr. ř., o tom nelze v tomto sporu rozhodovati,
vyrovnání bylo již příslušným soudem právoplataě potvrzeno.
Vyrovnací věřitelé, kteří ujednáním oním by byli poškozeni, mohli by
po případě podati žalobu podle §§ 58 a 59 vyf. ř., ale vyrovnávacímu
dlužníku neposkytuje § 58 vyr. ř. žádného oprávnění. Podle §u 53 (3)
vyr. ř. ovšem i po právoplatném soudním potvrzení vyrovnání jsou všecka ustanovení tohoto vyrovnání neplatna, která poskytují jednotlivým
věřitelům nedovolené zvláštní výhody, ale ani tohoto zákonného ustanovení nelze v tomto sporu užiti ve prospěch žalovaného dlužníka. Soukromoprávní význam ustanovení §u 53 (3) vyr. ř. o neplatnosti nedovolených zvláštních výhod záleží totiž v tom, že vyrovnací věřitel nemůže s úspěchem žalobou vymáhati takovou zvláštní výhodu; ale v nynějším sporu není zjištěno a nebylo ani vůbec tvrzeno, že žalující firma
nabyla proti ostatním věřitelům žalovaného Aloisa T-a nějaké zvláštní
výhody oním ujednáním o obžívnutí p~vodníc.h I:0hledáv~k; A~ois
naopak sám uvádí v dovolaCl1TI spIse, ze p r a vet a k, jako zaluj!c!
firma i o s t a t n í věř i tel é obdrželi zaplacenu vyrovnací kvotu
opozděně. Podle obsahu soudně potvrzeného vyrovnání tedy obživly
cel é původní pohledávky vše c h věřitelů v nezaplaceném zbytku,
takže v š i c hni věřitelé mohou je vymáhati na žalovaném Aloisu
T-ovi právě tak, jako žalující firma, a o zvláštní výhodě jednoho věřitele
proti ostatnim nelze vůbec mluviti. Zdali ostatní věřitelé chtějí tohoto
svého práva proti Aloisu T -ovi použiti čili nic, jest v tomto sporu nedůležito; stačí, že ho užiti mohou. Jestliže snad se ho vzdali na prospěch Aloisa T -a, jest to n o v é práv ni jednání, které nemá vlivu na
nárok, vzešlý žalující firmě nesplněním vyrovnání včas a uplatněný již
7. květn a 1923 žalobou, která jest základem tohoto sporu. Ustanovení
první věty §u 57 VyL ř. nelze v tomto sporu použiti proto, poněvadž
nenastalo odsouzení dlužníka pro podvodný úpadek, které jest první
podmínkou tohoto zákonného ustanovení. Druhé věty tohoto §u 57, prohlašující potvrzené vyrovnání zmatečným, nedodrži-li ho dlužník včas
a píně, nelze zde užiti proto, poněvadž jak dovolatel sám správně uvádí,
tato věta se podle čl. \lI. zákona ze dne 26. dubna 1923, čís. 99 sb. z.
a n. stala účinnou teprve 19. května 1923, kdy vyrovnací řízení Aloisa
T-a bylo již dávno skončeno. Ostatně tato druhá věta §u 57 mluvila by
v neprospěch žalovaného Aloisa T -a, neboť podle ní mohla by žalující
firma následkem toho, že dlužník včas a plně nesplnil potvrzeného vyrovnání, vymáhati na něm celou svou původní pohledávku v nezaplaceném zbytku bez ohledu na slevu, vyrovnáním dlužníkovi povolenou.
Ze ztráta lhůt a obživnutí původní pohledávky žalující firmy nastaly sa_
my sebou bez prohlášení žalující firmy, jakmile Alois T. druhé splatky
vYrovnaci kvoty nezaplatil včas, plyne zřejmě z §§ 903, 904 a 918 obč.
zák. Soud odvolací to správně a náležitě odůvodnil, pročež se p0ukazuje na toto jeho odůvodnění.

do výše určitá, stačí, když tu byla tehdy aspoň co do důvodu, byť i
byla podmíněnou, jen když v čase odpůrčího sporu jest vykonatelnou.

poněvadž

(Rozll. ze dne 26.
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Výtka nesprávného posouzení věci po stránce p r á v n í (§ 503 čís.
4 c. ř. s.) !Jení odůvodněna. § 8 odpůrč. řádu výslovně uvádí, že pádati
žalobu odpúrčí jest oprávněn kaž<;lý věřitel, jehož pohledávka jest exekučně vykonatelnou, bez ohledu na to, kdy vznikla. Aby pohledávka
e x I S t o val a již v určité výši v okamžiku ~dporovatelného jednání,
zákon nežádá, stačí, když tehdy aspoň c o d o d ů vod u již zde byla,
byť i byla podmíněnou, jen když v čase odpůrčího sporu jest vykonatelnou. Nerozhodným tudíž jest, že v čase postupu usedlosti (dne 12.
června 1922) nárok na náhradu útrat sporu pivovaru ještě nebyl při
znán, neboť Františka V-ová vzala na se již zahájením sporu proti pivo-.
varu závazek, zaplatiti útraty sporu odpl!rci, jestliže spor prohraje.
V tom směru existoval tedy závazek ten již v době uzavření postupní
smlouvy (dne 12. června 1922); p'ouze jeho výše nebyla určena a nebylo ještě rozhodnuto, zda' splněna bude podmínka závazku, že spor
prohraje. Rovněž neprávem vytýkádovolatelka rozsudku soudu odvolacího, že zaměňuje pojem »úmysl zkrátiti věřitele« s »vědomím, že se
jednáním věřítelé zkracují,« neboť stačí k úmyslu §u 2 odp. řádu, aby
dlužnice měla, nebo musila míti vědomí, že svým jednáním zkracuje
věřitele. Jsou tedy vývody žalované, které připojuje k occ'lvodnění. rozeznávání mezi úmyslem a vědomím dlužníka, věřitele zkrátiti, bez
právního významu.
čís.

3550.

Vkladem tichého společníka může býti jakákoliv majetková výhoda,
v penězích ocenitelná. Není třeba, by tichý společník byl původním
vlastníkem vkladu, stačí, když vklad učin! za něho osoba třeti.
(Rozh. ze dne 26.

3649.

K odporovatelnosti -dle §u 8 odpůrčiho řádu není třeba, by pohledávka odporujícího věřitele již byla v době odporavatelného jednání co

1924, Rv 1 38/24.)

Františka V-ová podala dne 29. října 1921 žalobu na pivovar vP.,
již dne 21. října 1922 pravoplatně prosoudila a pivovaru přiřknuty
útrat)' přes 5.000 Kč. Dne 12. června 1922 prodala Františka V-ová ve-o
škeré své nemovitosti své neteři Boženě V-ové. Když pivovar byl vedl
bezvýsledně exekuci na movitosti Františky V-ové, domáhal se na
Boženě V-ové žalobou, by trhová smlouva ze dne 12. června 1922 byla
prohlá:;cna vůči jeho vykonatelné pohledávce za bezúčinnou. Za!obě
. bylo vyhověno s o u d Y vše c h tří s tol i c, Ne j v y Š š í m s o ucl e ln z těchto

J:

čís.

března

března

1924, Rv I 91/24.)

Podle písemné smlouvy ze dne 1. října 192Q, odstavce druhého,
se žalovaná ve firmě žalující jako tichá společnice vklade11l

súčastnila

,

'~'
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Kč hotově vyplacených, a žalující firma peníze ty ve smlouvě
samé kvit~vala. žalobě o výrok, že smlouva o tiché společnosti ze dne
1. října 1920 není po právu, ježto žalovaná :lesložila 50.000 ~č hotově,
bylo o b e man i ž š í m i s o u d y vyhoveno, o d vol a c ! m s o ud' e m z těchto d ů v o cl ů: Podle čl. 250 obch. zák. je základní podmínkou smlouvy O tiché společnosti, by tichý společník vstoupil. do. spo~
lečnosti se vkladem majetkovým. Majetkový vklad ten nemusI zalezeh
v hotovosti; múže to býti i vklad ve věc ech cenných, v po h 1 e'd á v k ách dobytných, v pod n i k u nějakém anebo v p r a c ech
tichého společníka. Ale vždy musí vklad záleže~ ve ~ě~ech, které se
dají realisovati na roveň peněz. Jest nesporno, ze udam druheho odstavce smlouvy neodpovídá pravdě. žalovaná nevložila do obchodu,
o který jde, na hotovosti praničeho. Tvrzení žalované, že 50.000, Kč,
byl(\ zapraveno jednak n~ ú~e~ pův.o?ního vkladu Adolfa 9-a (-,predchůdce to žalované ve fIrme zalu]1c! -), Jednak pko nahrada skody,
kterou utrpěl manžel žalova,né podvodem p-,:v~m a j~ko. odšk?dné: že
manžel žalované propustil zalobce ze smenecneho rucel1l, nem zpuso:
bilé, - i kdyby na pravdě spočíval? a ,dokázá~o bylo , - aby z t,vrzem
toho mohlo se dospěh ku nazoru, ze temlto treml. zpusoby učll1en byl
vklad majetkový, jak žádá čl. 250 obch. zák. Prvy soud posoudIl vec
právně správně, dospěv ku názoru, že smlouva ,není pl~t~a. :r~ odpo,vídá i samému přednesu žalované. I nárok D-uv proh zalu]1cl fIrm,e,
i nárok manžela žalované proti téže firmě i propuštění žalobce ze sme~
nečného ručení se strany manžela žalované, byla by právní jednání mezI
žalobcem a osobami jinými a nikoli žalovanou. žalovaná !aké neuve.dla,
že, kým a v jaké výši jí byl postoupen nebo na m byl preveden n~ro~
osob třetích proti žalující firmě, by se vůbec dalo usuzovalI, o pky
vklad a v jaké výši by šlo na pohledávkách, kdyžtě .platnos~ ~mlo,:vy
nedala se dokázati ze vkladu do obchodu na hotovych penezlch, zalovanou přinesených. Poněvadž žalovaná ani hotovosti do obchodu nepřinesla, tvrzení smlouvy v odstavci druhém bylo nepravdivé a žalnvaná ani netvrdila, že místo peněz s v é pohledávky ve výši 50.000 K~
do obchodu dala, není vyhověno předpisu čl. 250 obch. zák.. ohle~ne
majetkového vkladu, smlouva sporná je nepJatna a rozhodnulI prveho
soudu o neplatnosti smlouvy té správné.
....
,
..
Ne j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou mzslch soudu a vralIl
věc prvém II soudu, by ji znovu projednal a rozhodl.

50.00G

D ů vod y:
Dovolání napadá rozsudek odvolacího soudu z dovolacích důvodů
a 4 §11. 503 C. ř. s. Nikoli neprávem. Právem uvádí dovoláni, že
vkladem tichého společníka může býti jakák?liv majetková výho~a,
v penězích ocenitelná, ktero.u l~e pojmouti dobll~nc.e, Jako, aklIvum,v'ie:
cokoliv jest předmětem pravmho obchodu. Nem tez potrebl, by lIchy
společník byl původním vlastníkem vkladu; sta~~" když n~kdo tř~tf za
něho vklad učiní v jeho prospěch. V tomto pnpade stacllo, uCll1Il-h
vklad za žalovanou její manžel v její prospěch; stač,no, vzdal-li se bý.:
valý společník žalobcův Adolf D. ,svého vkladu aSI 15.000 Kč v"JeJI
ČíS.;2
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prospěch. ŽaJovaná tvrdila, ovšem I;epřesně a ne d~sti srozumit:,lně již
v odpovědi na žalobu, že vklad Je]! oyl zapraven Jednak na ucet puvodniho vkladu Adolfa D-a ve firmě žalobcově, jehož se D., vystoupIv
z firmy, vzdal, jednak jako odškodné za propuštění žalobce ze' smě
nečného ručení, když její manžel žalobci vrátil směnky na 81.000 K,č,
kteréž žalobce s D-em společně podepsal. Nelze pochybovalI o tom, ze
propuštění žalobce ze' směnečného rukojemství, týkajic!ho se !a~ v~li:
kého obnosu, mělo proň majetkovou hodnotu. Tvrzel1l zalovane, ze JeJI
vklad byl zapraven na účet vkladu D-ova, jehož s: tento. vzdal,. ne~yl?
dosti srozumitelné připouští však, mezI více moznostml vykladaclml,
též výklad, že D.' se vzdal ve pro s p ě c h ž a ~ o van é. Bylo__~ěcí
prvého soudu, by dle §u 183 c. ř. s; vyzval stranu zalova~ou k bh,zs~mu
objasnění oné věty; když se tak vsak nestalo, ,nelze nyn~ obpsllem t~
pokládati za nepřípustnou novotu dle §u 482 c. r. s., nebot vyklad, dany
v odvolání, byl možným výkladem, kterýž se podával z přednesu žalované strany, před prvou stolicí učiněného. Námitka, že ~yto majetkové
hodnoty, jako vklad tiché společnice žalovano:, vnesene, neb!ly oce~
i1ěny, není oprávněnou, neboť žalobce výslovne oceml vlda~ zalova~.e
na 50.000 Kč a v této výši jej přijal. NeposoudIl tedy odvolacl soud pnpad správně po právní stránce(§ 503 čís. 4 c. ř. s.) uznav, že tyto majětkové hodnoty, jež 'žalovaná podle svého tvrzení vnesla, pokud se
týče, jež v její prospěch byly vneseny, nemohou za vklad lIchého společníka sloužiti, poněvadž se nedaji realisovati na roveň peněz.
čís.

3651.

Tím, že se ve sporu advokátském dostavila strana k ústnímu líčení
!Jez advokáta, není soudu zabráněno v tom, by nebyl připuštěn ,a proveden důkaz výslechem stran. ,
(Rozh. ze dne 26.

března

1924, Rv I 127/24.)

Ve sporu o: 38.000 Kč, vedeném v prvé stolici u sborového soudu,
zamítl Ne j v y Š š í s o u d, dovolání žalovaných do srovnalých rozsudků nižších soudů a uvedl mimo jiné v
důvodech:

Žalovaní vytýkají, že odvolací soud přihlížel také k důkazu výslechem stran, provedenému při roku dne 26. října 1923 a že položil za
základ svému rozsudku zjištění, opírající Se o tento důkaz, najmě o seznání žalobců, že poshovění se zaplacením zažalované pohledávky nepovolili. Podle názoru žalovaných nepřišel onen důkaz řádným způ
sobem k místu, neboť se žalobci dostavili k roku dne 26. října 1923
bez advokáta, pročež neměly při tomto ústním jednání důkazy připu
štěny a prováděny býti a, stalo-li se tak, nemělo k provedeným důka
ZŮm býti přihlíženo. Stanovisko odvolacího soudu, že při roku dne
26. října 1923 nebylo ústně jednáno, že tedy zastoupení advokátem
nebylo při něm zapotřebí, jest podle žalo,'c:ných proti spisům a mylné,
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rovněž

jako mylným prý jest názor odvolaciho soudu, že žalovaní nemohou uplatňovati nedostatek advokátniho zastoupeni, když se proti
jednáni bez zastoupení advokátem neohradili (§ 196 c. ř. s.). Tyto
výtky nejsou s to napadený rozsudek zvrátiti. Není arci správným stanovisko odvolaciho soudu, že při roku dne 26. řijna 1923 nebylo ústně
jednáno, neboť netoliko že byl rok položen k ústnimu jednáni, nýbrž
byly při něm důkazy připuštěny, provedeny a rozsudek prohlášen (§ 171
a násl., § 259 c. ř. s.) a rovněž není správným názor odvolacího soudu,
že nezachování předpisu §u 27 c. ř. s. o nutnosti zastoupení advokátem
před sborovým soudem lze zhojiti tím, že této vady druhá strana nevytýká (§ 196 odstavec druhý c. ř. s.), avšak z toho neplyne, že při roku
dne 26. října 1923 nemělo býti jednáno, důkazy připuštěny a k důka
zům při něm provedených býti přihlíženo. Nedostaví1í-li se žalobci
k tomuto roku s advokátem, mělo to podle ustanovení §u 133 odstavec
třetí c. ř. s. toliko za následek, že o nich bylo pokládati tak, jakoby rok
zmeškali. Zmeškání roku má v zápěti, že strana, rok zmeškavší, je z jednání vyloučena (§ 144 a 399 c. ř. s.), nemůže platného prohlášení uči
niti, nové okolnosti nebo důkazy uváděti, ale zmeškání roku jednou
stranou není, soudu na překážku, aby nejednal, k snesení již procesní
látce nepřihlížel, nepřipustil o s,porných okolnostech důkazy, je neprovedl a k výsledkům provedených důkazů pří rozsudku nebral zřetel
(§ 399 a 401 c. ř. s.). Nebylo tudíž ani to, že se žalobci dostavili k roku
dne 26. října 1923 bez advokáta, na závadu tomu, aby důkaz výslechem
stran nebyl při,puštěn a proveden, k důkazu tomu aby ,při rozsudku nebylo přihlíženo a zjištění, k němuž na záKladě něho soud dospěl, nebylo položeno za základ rozhodnutí.
čís.

3652.

Na deskový statek, jenž nemá výměry §u 2 záb. zákona, vztahuje
se zákon ze dne 9. listopadu 1918, čís. 32 sb. z. a n.
Smlouva o zastavení statku, podléhajícího zákonu ze dne 9. listopadu 1918, čís. 32 sb. z. a n., jest bez svolení Státního pozemkového
úřadu sice platnou, ale závislou na svolení tohoto úřadu potud, že k její
hotovosti jest svolení toho třeba.
(Rozh. ze dne 26.

března

1924, Rv II 696/23.)

Žalobě, jíž domáhali se majitelé zabraného velkostatku na žalovaných výmazu zástavního práva, jímž byla zajištěna na velkostatku pohledávka žalovaných z dluhopisu ze dne 15. října 1920, o b a niž š í
s o' u d Y vyhověly, o d vol a c í s o u d z těchto d ů vod ů: Prováděje
odvolací důvod nesprávného právního posouzení věci, hájí odvolatel
názor, že zavazení statku žalobců, zapsaného v zemských deskách, je
platným i bez souhlasu Státního pozemkového úřadu jednak proto, že
zákon ze dne 9. listopadu 1918, čís. 32 sb. z. a n., o obstavení velkostatků, a zákon ze dne 16. dubna 1919, čís. 215 sb. z. a n. a ze dne
11. března 1921 čís. 108 sb. z. a n., o zabrání velkého majetku pozemkového, pro tento případ neplatí, dále proto, že by i tehdy, kdyby zákon

o obstavení platil, bylo lze souhlas Státního pozemkového úřadu si dodatečně zjednatí, a konečně proto, že, kdyby snad smlouva, o kterou
jde, byla snad vťtči státu neplatnou neb neúčinnou, pro strany přece
zůstává platnou. Vývodům odvolatelovým nelze přisvědčiti. Především
nutno - odchylně od názoru odvolatelů - rozlišovati mezi zákonem
o obstavení velkostatků čís. 32 z roku 1918 a zákonu o zabrání velkého
majetku pozemkového čís. 215 z roku 1919 a jeho doplňky. Kdežto se
onen podle §u I týká jen »statků, zapsaných do desek zemských«, platí
tento podle §u 2 pro »soubory nemovitostí, jest-li výměra, náležejíci
v území republiky vlastnicky jediné osobě aneb týmž spoluvlastníkům,
větší než 150 ha půdy zemědělské nebo 250 ha půdy vllbec«. Neplatí
tedy onen zákon O obstávce pro posléz zmíněné soubory, nejsou-li zapsány v deskách zemských, a neplatí tento zákon (záborový) o deskových statcich s výměrou do 150 aneb 250 ha, nýbrž platí oba zákony
pro ony statky nebo soubory nemovitostí, které jsou zapsány do desk
zemských a zároveň mají nad právě udanou výměru. Jelikož, což nesporno, statek žalobcll, o nějž jde, je v zemských deskách zapsán, je
však menší 150 ha, je jasno, že pro něj platí jen zákon čJs. 32/18
o obstávce, nikoli však zákon čís. 215/19 o záboru. O tom nemusili
žalovaní .v řízení odvolacím ani předkládati proti ustanovení §u 482
c. 1'. s. potvrzení Státního pozemkového úřadu. Za tohoto stavu věci
netřeba se zabývati vývody odvolatelovými, které se opírají o zákon
Záborový a vědecká díla, o něm zpracovaná. Jde jedině o význam zákona ze dne 9. listop'adu 1918, čís. 32 sb. z. a n. o obstavení velkostatků. Že tento zákon dosud nepozbyl účinnosti, nelze dllvodně pochybovati. Nebyl dosud výslovně zrušen. Rovněž nebyl mlčky nahrazen
zákonem záborovým ze dne 16. dubna 1919, čís., 215sb. z. a n., což nejlépe viclno z toho, že v §u 5 zákona ze dne 1 L června 1919, čis, 330
sb.z. a n. je výslovně o něm jako platném zákoně jednáno. Ostatně
upravují oba zákony různé předměty . Zcela správně dovodil soud prvé
stolice, ž" zavazení statku žalobců jako statku dec,kového je neplatné
vt1bec, a nikoli jen neúčinným ,pro stát. Obligač\í jednání, smlouva
o zavazení statku žalobců, byly knihovním vkladem práva zástavního
pro pohledávky žalovaných již splněny. Jde nyní tedy jen již o otázku,
zda je toto plnění dovoleným a platným či nikoli. A na tu otázku ovšem
nelze podle jasného znění zákona čís. 32/18 odpověděti jinak než zá,porně. Že ostatně zákon čís. 32/18 má v §u 1 na mysli neplatnost
nikoli jen zavazeJí statků jako jednání solučního, nýbrž také neplatnost
obligačního jednání smluv o tom, plyne jasně z jeho §u 2, který co do
smluv, datovaných před platnosti tohoto zákona, stanoví, že knihovní
zápisy do zemských desko právních jednáních, uvedených v §u 1, jsou
ncpří~ustny .. Pon~chává tudíž tyto starší smlouvy v platnosti, zakazuje
Jen Jejlch kl1lhovl1l provedení. Naproti tomu v §u 1 podobného obmezení
nel1l: Proto nutno za to míti, že platnost pozdějších smluv - po platnosh zákona - má býti vyloučena vůbec, tedy i ,pro poměr mezi strana.n: i . Je-li!ed~ zavazení statku nedovolené a neplatné, jak již dolíčeno,
muze poshzena strana podle §u 61 knih. zák. zajisté právem žalovati
na výmaz tohoto protizákonného vkladu. Ničeho na tom nemění že
Státní pozemkový úřad může snad dodatečně ku zavazení statku ~vo-
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liti. Tím se nestává původně neplatné jednání, jež podle §u 94, čís. 3
knih. zák. nikdy nemělo býti knihovně provedeno, platným. Účinek dodatečného povolení mohl by býti ten, že by pak k nové žádosti, vybavené tímto s'»olením, knihovní vklad mohl býti právem povolen. Pokud
však onoho svolení není - a není sporu, že dosud uděleno nebylo je zavazení neplatné a musí proto býti vymazáno, - třebaže o to žádá
jen strana, jež onoho neplatného jednání proti zákonu se súčastnila.
N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil
věc prvému soudu, by o ní dále jednal a ji znovu rozhodl.
D ů v od y:

Žalobci jsou, jak zjištěno, spoluvlastníky deskového statku Z., na
vázne pro žalované zástavní právo za pohledávky v úhrnné výši
300.000 Kč s přís!. jako vlastníci reality mohou se domáhati výmazu neplatného vkladu zástavního práva a to na základě svého práva vlastnického k statku tomu (§ 523 obč. zák.; srovnej též Randa "Právo vlastnické« Vll. vydání str. 297 a násl.), a nebylo proto ·potřebí zkoumati,
zda jsou singulárními nástupci firmy F. C., pokud se týče Arl10šta B-a,
tehdejšího majitele firmy; jich aktivní oprávnění k žalobě je na bíledni.
Než přes to nelze dovolaní upříti oprávnění, a to z těchto důvodů: Poněvadž deskový statek Z. nemá, jak nesporno, výměry §u 2 zák. o zabrání velkého majetku pozemkového ze dne 16. dubna 1919, čís; 215
sb. z. a n., t. j. ani 150 ha půdy zemědělské, ani 250 ha půdy vůbec,
nelze naň vztahovati předpis §u 7 tohoto zákona, nýbrž předpisy zákona ze dne 9. listopadu 1918, čís. 32 sb. z. a n. (viz Sedláček: "Pozemková·reforma« str. 132 a 133). §·1 zákona ze dne 9. listopadu 1918,
čís. 32 sb. z. a n. stanoví,že každé zcizení mezi živými, jakož i zastavení a reální zatížení smluvní i exekuční statků, zapsaných do desk zemských bez svolení úřadů pro správu zemědělskou, jest neplatné. Jelikož
zákon ten vydán byl v zájmu veřejnoprávním, jsonpředpisy jeho právem donucujícím, a nesejde proto na tom, zda bylo do smlouvy pojato
ustanovení, týkající se svolehí úřadů pro správu zemědělskou, nyní
Státního pozemkového úřadu. Slovům, že zavazení statků, zapsaných
do desk zemských, bez svolení úřadu pro správu zemědělskou, nyní bez
svolení Státního pozemkového úřadu, je neplatné, rozuměti je tak', že
smlouva o zastavení statku bez svolení Státního pozemkového úřadu
jest sice platná, ale že· jest závislá na svolení jmenovaného úřadu, že
k její perfekci, k jejímu dovršení je svolení toho potřebí (viz Dr. Krčmář
Zákon o zabrání velkého majetku pozemkového, str. 65). Taková smlouva není nicotnou, což by znamenalo, že jí právní řád nechce absolutně
trpěti, a nemÍlže tedy žádným způsobem konvalidovati. Byla-li by nicotnou, nemělo by to smyslu, by zákon o jejím schválení mluvil, nýbrž
musil by schválení takové nicotné smlouvy přímo zakázati. (Viz rozhodnutí nejvyššího soudu ze dne 18. října 19Q1, Rv II 324/21 sb. čís.
1250.) žalobci, kteří tvrdí neplatnost smlouvy z toho důvodu, že se
nedostává svolení Státního pozemkového úřadu, musili by tuto neplatnost prokázati, totiž musili by prokázati, že její dovršení schválením
Státního pozemkového úřadu se nestalo a ani státi se nemůže, t. j. že
němž

~!.r]o svoLní lG oc\epleuu. USid!HJve~~f §u 2 cit. obstál,'korcho zákona
':;s. 32/1918 nevylučuje tohoto pojetí smlouvy podle §u 1 téhož zákona
jako SlldULl"vy pL~t;',é, avš:lk pouze odvislé na schválení Státního pozem- .
Lového úřadu, pončvadž ustanovení to se vztahuje na smlouvy, uzavřené
pře cl pL1tnostl tohoto zákona, ·a tudíž tehdy bezpodmínečně plaTné,
kter:;"mžto srrilouvám čelii zákon prohlášením nepřípustnosti jejiCh zápisu do c!esk zemskJ'clL Vzhledern k tomu, že žalobci neprokázali, že
svolení Státního pozemkového úřadu bylo odepřeno, l11usiía by b)rti žaluba, opírající se jen o ten důvod, že tu svolení toho není, pro t e 11 t okrá t e zamítnuta. hlež žaloba opřena je také o to, že se žalovaní dluhopísem ze dne 15. října 1920 zavázali, že se spokojí se zajištěním svých
pohledávek na pozemkové částici čís. 546/1 role v Z. a že vydají v,}Jli(lZné prohlášení k výmazu pohledávek z dluhopisu ze dne 15. října
1920) vložen5'ch na panství Z. jako vložce vedlejší. Nižší soudy v díisiedku svého lr,yillého právního llázoru) že dle §u 1 obstávkového zákona ze, dne 9. listopadu 1918, čís. 32 sb. z. a 11. jsou absolutně l1eplatny jak zástavní smlouva ze dne 15. října 1920, tak i vklad zástavního práva za pohledávky žalovaných ve výši 300.000 Kč na deskový
.statek v Z., opírající se o onu smlouvu, tímto žalobním důvodem se vů
bec nezab)'valy a nepřipustily důkazů o okolnostech) tvrzených žalovauymi na obranu proti tvrzením žalobním, jimiž žalobci opřeli, jak
uvedeno, svuj nárok na výmaz pohledávek o s I i b J dan}' žalovanými
firmě F. C.) kter5ržto nárok dle žalobního tvrzeni ořeše] na ž~lobce
s v~l~'~enii:: d,~sko:vého statku Z. a mimo to výslovným' postupem od c1řl
V'';]Sl maJltell'Y statku toho, 1. j. firmy F. C.

tis. 3653.
Vyrovnací di;,žnik není povinen nahraditi věřiteli náldad J·enž mu
" ~ ptavmm
"
. v řizeni vyrovnávacím leda že
, jsou tu
.zaat'u.povánhn
podnlhí;t:y nárok-ti n.a náhrad.u: škody:
~
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(Rach, ze dne 26. března 1924, Rv U'16/24.)
K .návrhu žaiov3.ného bylo zahájeno o jeho jmění vyrovnávací řízení
.~ po. 1eho z~.staveníc zaplatil žalovaný žalobkyni celou její pohledávkn.
Z~lob: na nal1rac.lu utrat, Jež vznikly žalobkyni za příčinou řízení vyrov-'
~a~aclho, pro c e s II í s o II d P r v é s tol i c e vyhovět) maj e za to,
::_ za~o~al1Y, pod~v na soudě návrh l:a zavedení ."yr~vnacího řízení a pak

r:zol1l cO zast~vlV a ~elou pohled~vku. zaplatlv, Jednal proti dobrým
,1.favum a v umyslu, zalobkY11l poskodltl. O d vol a c í s o II d žalobu
zamít1.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
o

Dúvody:
. Žalující strana byla vzhledem k ustanovení §u 1295 obč. zák. 1'0Vil1na v tomto sporu dokázati, že jednání žalovaného bylo nedovolené,
Civilni rozhodnutí VI,
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nebo že se příčilo dobrým mravflm, že mezi tímto jednáním žalovaného
a mezi škodou, jí vzešlou právním zastupováním ve vyrovnávacím ří
zení, byla příčinná souvislost. Důkaz nepodařil se jí ani v tom ani
v onom směru. V čase, když žalovaný navrhl zahájení řízení vyrovnávacího, byl nezpůsobilý platiti; podle §u 1 vyr. ř. a §u 68 konk. ř. byl
tudíž oprávněn k tomuto návrhu. Že návrh tento učinil úmyslně, by
žalující firmě způsobil útraty advokátského zastupování ve vyrovnávacím řízení, z obsahu spisů nikterak neplyne; tvrditi ndze ani, že žalovaný v době zahájení vyrovnávacího řízení věděl, že žalující firma
dá se v řízení tomto zastupovati advokátem, neboť neměla k tomu zákonné povinnosti. Podobného ustanovení, jako § 41 c. ř. s. o povinnosti
strany, ve sporu podlehnuvší, by odpůrci nahradila náklady rozepře,
nebo § 394 ex. ř. o povinnosti strany, navrhnuvší povolení prozatim~ého opatření, by nahradila odpůrci útraty, řád vyrovnací neobsahuje.
Zalující' firma, l1živši pomoci právního zástupce ve vyrovnávacím řízení
žalovaného, musila věděti, že bude povinna, poskytnouti mu odměnu
za jeho činnost v tomto řízení; škoda, která jí vzešla ve výši odměny,
právnímu zástupci za tuto jeho činnost zaplacené, způsobena byla vlastním jednáním žalující firmy, z její vůle a z jejího vlastního rozhodnutí
za tím účelem, by v řízení vyrovnávacím, podle zákona zahájeném a
vedeném, hájila své zájmy a po případě snad i společné zájmy jiných
věřitelů žalovaného. Z toho neplyne nikterak povinnost žalovaného, by
zažalovanou pohledávku zaplatil žalující firmě.
čis.3654.

Pokud možno při odhadu nemovitosti za účelem
dílu použiti realního odhadního řádu.
(Rozh. ze dne 27.

II
••

března

vyměření

povinného

1924, R I 213/24.)

P o z ů stá los t n í s o u d stanovil hodnotu polovice domu, náležejícího do pozůstalosti, 101.677 Kč 95 h. Odhad byl proveden za účelem
vyměření povinného dílu. Rek u r sní s o u d zrušil usnesení pozů
stalostního soudu a uložil mu, by po slyšení soudních znalců znova stanovil hodnotu polovice domu. D ů vod y: Náleží-li do pozůstalosti
jmění nemovité, jako v tomto případě, a jde-li o vypočtení povinných
dílů nepominutelných dědiců, může se tak státi dle §u 184 obč. zák.
a §§ 102 a 103 nesp. říz. jedině soudním odhadem. V té příčině dlužno
vyšetřiti pravou obecnou hodnotu polovice domu, do pozůstalosti patřícího, t. j. nynější skutečnou její hodnotu. Za takovou nelze pokládati
odhadní cenu, soudními znalci vyšetřenou. Znalci určili jednak hodnotu
stavby a pozemku u celého domu na 323.590 Kč 33 h, jednak hodnotu
výnosovou dle přiznané činže při 4% kapitalisaci na 83.121 Kč 50 h
a průměrem z toho pak vypočetli cenu obecnou 203.355 Kč 91 h a tudíž
obecnou cenu poloviny do pozůstalosti náležejícího domu 101.677 Kč
95 h. Tato znalci vyšetřená cena nerovná se však pravé hodnotě, t.. j.
nynější skutečné ceně polovice domu, jak zákon při vypočtení povinného dílu stanovL Napadené usnesení uvádí ve svém odůvodnění, že

při

odhadu bylo postupováno způsobem při oceňování uemovitosti pro
soudní odhady předepsaným. V té příčině dlužno poukázati k ustanovení
§u 33 odhadního řádu pro nemovitosti býv. rakouské vlády ze dne 25.
Července 1895, čís. 75 ř. zák., dle něhož pro odhady v řízení nesporném
neplatí ustanovení řádu pro soudilíodhady, ocenění má býti provedeno
dle volného uvážení soudcovského. (Výnos ministerstva býv. rak. vlády
ze dne 30. června 1900 čís. 11.167.)
Ne j v y Š š í s o II d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Jde o odhad nemovitosti za účelem vypočtení povinného dílu. V zákonných předpisech, vztahujících se na tento odhad, totiž v §§ 784 až
789 obč. zák., v §u 162 a v poslední větě §u 167 nesp. říz. není uvedeno,
podle kterých zásad mají býti odhadnuty nemovité části pozůstalost
ního jmění za účelem výpočtu povinného dílu nepominutelného dědice.
Ani §§ 97,102 a 103 nesp. říz., týkající se zřízení pozůstalostního inventáře, nemají těchto zásad. Na konci §u 103 nesp. říz .. jest jenom zmíněno stručně, že znalci mají udati přesně a svědomitě ob e c n·o u
cell u věcí podle doby zůstavitelovy smrti. Co vyrozuměti dlužno cenou
ob-ecnou, uvádí občanský zákoník v §u 305 a podotýká v §u 306, že
jest jí dbáti při odhadech, není-li zvláštními předpisy stanoveno něco
jiného. Aby hmotněprávní předpis o tom, co jest cenou obecnou (,§ 305
obč. zák.), móhl býti proveden, totiž, by způsob, jakým jest ji vyšetřiti,
mohl býti zjištěn, dlužno dbáti předpisů práva formálního, podle nichž
jest po případě soudu postupovati. Takové formální předpisy obsahuje
§ 272 nesp. říz., poukazuje na procesní řád, jiluž byl podle doby vzniku
nesporného patentu obecní řád soudní ze dnE" 1. května 1781, čís. 13
sb. z. s., a na předpísy dražebního řádu. Sluší poznamenati, že dle čl. ll.
uvoz. zák. k c. ř. s. všude tam, kde je poukázáno v zákonech k soudnímu
řízení ve sporných věcech, nebo když je předepsáno, aby třeba i s obmezením a změnami užito bylo řadrlého písemného nebo ústního procesu, na místo dotčených ustanovení nastupují předpisy první až páté
části civilního řádu soudního (zákona ze dne 9. srpna 1895, čís. 112
ř. zák.), a že dle čl. I. uvoz. zák. k ex. ř. pozbyly platnosti veškeré
předpisy o předmětech, jež upraveny byly exekučním řádem, pokud
zákon tento nemá výslovné úchylky, což platí jmenovitě také ve příčině
dražebního řádu ze dne 15. července 1786. Předpisy starého soudního
řádu o odhadu (§ 201 kap. 17) jsou tedy nahrazeny civilním řádem
soudním a obzvláště exekučním řádem, jenž otázku tuto upravuje
v §u 144, poukazem na zvláštní předpisy, jež budou vydány nařízením.
TakOVým nařízením jest nařízení ze dne 25. července 1897, čís. f75
ř. zák. o odhadu nemovitostí (reální odhadní řád). Odhadní řád tento
platí sice v první řadě pro exekuční řízení, jest jej však dle §u 33 obdobně používati i v řízení konkursním. Konečná věta tohoto §u, dle níž
při jiných odhadech jest používati předpisů pro ně platných, nevylučuje
obdobného použití předpisů odhadního řádu tam, kde takových podrobných předpisů formálních není. Jaké jsou formální předpisy tyto, platné
pro mimosporné řízení, bylo shora uvedeno, a plyne z toho, že tyto
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pří...:dpisy íleřeší otázky, o niž jdc) a že odkazují vesměs ve spojení
::; pi2dpjsy civilniho a excku"čnfl1o řádu na reální filcI odhadnÍ. Dlužno
všZ',k uvážiti, že ani ·tento řád, jak by se snad lEl první pohled zdálo,
neponechává konečného rozhodnutí znakům, nýbrž ukládá ustanovení
ceúy odhadní soudu, což plyne obzvláště z jeho §u 3 i. Posudek znalců
.Jest tudíž směrnicí, pomůckou pro soud, dle níž se má říditi; soud neI1Í
vša;';: znaleckým posudkem vázán, n)'brž má sám s konečnou platností
určiti odha.clnÍ ceny, při ČCil~Ž jest mu postupovati dle volného uvážení
(§ 272 c. L s.). Ježto reální řád odhadni přihliží ku všem pomčrihn za
pr~videln)ich okolností í<lOŽn)Tl11 a si-,1ěrodatným, bude ovšem konečné
ustanovení ceny odhadní souden--:- zpravidla souhlasné s posudkem
zn8.lcú, učiněn5rm na základ~ řádného provedení předpisů reálního oi.1hadního řádu. Není však soudu na základě jeho volného uvážení zabráněno, by nepřihlížel též k mimořádným hospo.dářským poměrlul1)
na něž odhadní řád nepomýšlel, aby pak došel z takových důvo.dů jež ovšem dlužno v soudním usnesení uvésti k jinému v)rsledku
(viz též í1ař. min. sprav. ze dne 30. června 1900, čís. 11.767).

č{s.3655.

Byl-U výrok růzhod,čilio soudu don.~čen clvBll[ráte~ lze se brániti proti
každému dOl"tí.čeni Lvláštli11 žsí.obou pro zmatečnost.
(Rozh. ze dne

27.března

1924, R J 215/24.)

Výrok rozhodčích ze dne 2. září 1923 Dyi doručen prvému žalobci
ve vyhotovení) podcpsr;ném poctze jedním rozhodčím. Když podána byla
o bezúčil1nost rozhoaillO výroku žaloba (spisová značka C 1 152/23),
byl rozhodčí nález doručen oběma 2alobcům, tentokrflte ve vyhotoveni
podepsaném všemi rozhodčími. Ž2.lobci podali po tomto doručení znovu
žalobu o bezúčinnost nálezu (e I 157/23). žalovaný vznesl proti této
žalobě námitku rozepře iahájené, liž s o II d P r v é s t o I i c e f:amítl,
rek II r s 11 í s o II d námitce vyhověl a žalobu odmítl.
N e i v Y š š í s o tl d obnovil usnesení prvého soudu.
Důvody:

Mylným je názor rekursního soudu, že v obou sporech jsou stejné
jak právní důvod, tak i žalob ní nárok. ždoboll C I 152/23 domáhají se
žalobci bezúčinnosti výToku rozhodčího soudu) jehož vyhotovení dodáno
bylo jen žalobci, nikoli spoluža1ující jeho manželce, a podepsáno bylo
jedním rozhodčím, kdežto žalobou C I 157/23 uplatněna je bezúčinnost
rozhodčího výroku, jehož vyhotovení bylo oběma stranám doručeno
o několik dní později a bylo podepsáno třemi rozhodčími. Obě tato vyhotovení mají za základ jediný výrok rozhodčího soudu, přes to však
pojí zákon již s dodáním písemného vyhotovení účinek vytčený v §§ 595
a 596 c. ř. s., t. j. možnost žaloby o bezúčinnost nálezu. To je patrno
z druh~ věty ods!. čís. 3 §u 595 c. ř. s., jakož i z druhé věty druhého

odstavce §L1 596 c. L s.~ V jistém smhu i z §u 592 c. 1'. S'j cik .1llhož nezachcvání formelnííw předpisu v něm uvedeného má za 1121sledek bezúčinnost ro:<:hoc~číh() n;:ílezu séunoŤna, Z;lobci, po prípadě prVllÍ ž8.1obce)
jimž vSTok rozhodčích byl po dvakráte, vždy zvláštním píse:lln)rm vyhotovením dodán) iSOll vzhledem k tOlTI'..-l oprávněni, žalovati ll? bezúčin
nost l1ftiezLl zvl!tštili ž21obOl\ by nález ten llCpo;:-:élstavcnÝ'111 doručením
asnoi':. v iech~or;~ nŤipadě nestal se právop1::Jt;\rm exekučním titulem
(§' 594 c. 'ř. s. a ~ 'I Čís. 16 ex. ř.). Obě žaloby rn.Jjí zajisté co do právního základL. veiri1i mnoho společ1lého) přes' to však není tu téhož pravnlho základu, oc[úvoc1i\ujfcího liámitku zahájené rozepře, a bude zále..,
žeH 110.. sondu první stolice) by vhocln~TIll procesním opatřením zjednoduši1. a zkrátil řízení o těchto obou ž?Jobách.
čís.

3650.

Pohledávka proti vrchní správě státního. statku KonDpiště a proti
státnirh statků jest pohledávkou proti ,státu ve smyslu dvor5,,0110 deluetl1 ze dne 21. srpna 1838, čís, 291 ,sb. z . 5. (čl. IX. čís. 5
EV. z~k 11: ex, i\)o

řed.itelstvi

(i?DZ:'. ze cine 27.

března

1924, R I 224/24.)

josei S. prosoudil syndikátní spor proti Jose-fu V-ovi, načež josef
"\f. vedl pro útraty exekuci na pohledávku S-ov'u -proti vrchní správě
panství KOJ1opiště (ředitelství státních statkú)._ S O li d P r v é s t ol i c e (vrchní zemský soud v Praze) povolil exekuci zabavením a při
kázánlm pohledávky. Ne j v y Š š í s.o II cl k rekursu finanční prokuratury exekuční 113,V1'1-1 zamí.H.

D II va cl y:
Zabavená pohledávka j.e nelikvilli1í a II veřejné [lokfadny ještě I1epoukázanou pohledávl:oLl podle dv. dokL ze dne 21. srpna 1838, čís. 291
sb. z. s. ponechaného v platnosti čl. IX. čís. 5 uvoz. zák. k ex. ř. To je
zjevno z návrhů exekučních, podle nichž přísluší pohledávka ta povinnému proti vn;hní správě státního ~statku Konopiště, jakož j proti _ředi
telství státních statků, jichž pokladnám byl sdělen zákaz placenÍ. Pohledávka má býti proto povinnému vyplacena ze státní, t. j. veře~né
pokladny) a nebyla dosud poukázána k v)rplatě, ježto neDÍ ani výše
její dosud zjištěna.
čis.

3557.

obě. zák, jsou ve.škeré výdě
možnosti a sehopnosti, jež jsou mu dosažitelny.

"Maietkem,<manžela vesmysiu §u 91
lečné

(Rozh. ze cine 27. března 1924, Rv I 15/24.)
z;::t!obč rozloučené manželky na manžela, z jehož viny bylo manželství rOZlQ1.1Čel~O, o výživné) P ľ o c e s 11 í s O II d P r v é. s t O I i c e
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vyhověl potud, že přiznal žalobkyni 100 Kč měsíčně. O cl vol a c í
s o u d k odvolání žalovaného rozsudek potvrdil.
N e j v y Š š í s o u li nevyhověl dovolání.
Důvody:

S ~ledi~~a §u 503 Čí~. 4 c. ř. s. napadá žalovaný rozsudek jen co
do vyse vyzlvneho, domahaJ e se, by bylo sníženo na 30 Kč měsíčně
leč dův?dy: jež pr? to uvádí, n:jsou s to, by opodstatnily tento jeh~
~ovolaC! .navrh .. ]e.zto bylo manzelství rozloučeno z viny manžela, má
zalob~yne proh nemu na.r?k na plné ~ostiučinění (§ '1266 obč. zák.)
~ v dus ledku toho I na vyZlvU, Jez by JI dle §u 91 obč. zák. jako manzeIce byla příslušela. Míra této výživy řídí se »dle jměnÍ« leč mínění
dovolatelovo, že tím rozuměti jest jen jmění hotové nebo důchod zálež.ejíc~ ~ p;n~zích, nikol! však .pouhou pracovní způsobilost a z ni vyplyvaJlcl vydelečnou moznost, Jest mylné a netřeba názor ten blíže ani
vyvr~ceti, neboy spdvný a rozumný výklad §u 91 obč. zák. ukazuje
psne k tomu; ze vyraz »maJetek« Jest míněn zřejmě ve smyslu »mohoucnostI« (»dl: sIl«). a zal:rn~je v sobě veškeré výdělečné možnosti
a schopnosh, Jez osobe k vyZlve povinné jsou dosažitelny. Při tom nepadá n~ ~~u, že ž~lovaný, kte;ý, jak dovolací soud spriťvně vytýká,
SVOJI vydele~n?u zpusobllost svym pracovním zaměstnánim u firmy L.
vydatne osvedcll, Jest tou dobou bez zaměstnání, neboť jde o stav pře
chod,n~ a kromě toho o st~v při náležité vůli a snaze i při nynější nouzi
? pracI o~stralll~:lny, kt,;ry n~ospraved~ňuje, by proto oprávněný nárok
zal?bkyn,e na vyzlvu byl zkracen, to hm mene, když žalovanému při
chazl dale k d.o.?ru, že pož!vá již, stálého ročního důchodu ve výši
3~?2 K,č. Ne]vy~~, soud nema .~a opr~vnen~ ani ,námitku, že by přiřknuté
vyzlvne bylo tez na ukor vyzlvovaclm zavazkum dovolatele vůči jeho
vlastní rodině.
čís. 3658.

Uzavřeni ~t,nl(]uvy dle všeobecných podmínek (usand) pr~ské
bursyprozboZl.
Výklad podmfnek není věcí znalce, nýbrž soudu.
Předpis §u 24 podmínek není rozhodným pro výklad §u 47 pod.

mínek.
Postup dle §u 47 nepředpokládá, že jedna strana jíž plnila.
(RozJl. ze dne 27. března 1924, Rv I 58/24, Rl 26/24.)

• žalovan'ý, obchoui1ík, koupi! od žalující firmy prostřednictvím vídensh zas.llat,elske ltnll y p, a ~pol. zboží. Smlouva byla ujednána dle
usanCI pra~ske bursy. zalobkyne dodala zboží v lednu, únoru a březnu
192!: DopIsem z~ dne ll. března 1921 oznámil žalovaný žalobkyni, že
Z~OZi, faklUrovane dn.~. 28. února 1,921, nemůže převzíti, poněvadž mělo
bylt do~an.o ne]pozdeJI do konce unOra 1921 a poněvadž ceny tak poklesly: ze zalovaný pro zboží dodané nemá odbytu, a že zbytek ohjed-

!lávky poklád{i za stornovanS". Žalobě o zaplacení kupní ceny vynověl
pro c e sní s o udp r v é s tol i c e potud, že přiznal žalobkyni kupní
cenu z dodávek před dopisem ze dne ll, března 1921, jinak žalobu
zamít1. D ů v o cl y: žalovaný tvrdi, že zboží mu bylo dodáno opozděně,
ale neprávem, poněvadž obchod uzavřen byl dle usancí pražské bursy
a žalovaný dle nich se nezachoval. Chtěl-li totiž uplatňovati jednostranné ustoupení od smlouvy, uzavřené dle závěrkového listu ze dne
9. prosince 1920 pro opozděné dodání zboží, byl dle §§ 47 a 48 odstavec druhý všeobecných podmínel( pro obchod zbožim na pražské burse
povinen nejpozději druhého všeci"iho dne po porušení smlouvy, t. j.
v tomto případě do dne 2. března 1921 řádně zjistiti, že smlouva byla
porušena, a to bud' protestem dle §u 48 odstavec prvý usancí, nebo
písemným oznámením žalující firmě, doporučeně zaslaným. žalovaný
tak neučinil, "astala tudíž mlčky povolená prolongace k dodání se strany
žaluiící firmy na dobu 14 dnů, t. j, do 14. března 1921 a zboží mezi 28,
únorem a 14. březnem 1921 bylo proto dodáno včasně. Vzhledem k tomu
jedná se'na straně žalovaného pouze o nezaplacení zboží, jemu již odevzdaóého, které na straně, smlouvě věrné, nemusí býti. dle §u 47 odstavec prvý usanCÍ ani protestem, ani písemným oznámením druhé
straně smluvní zjištěno. Naproti tomu, pokud jde o zboží, dodané po ctopis.u žalovaného ze dne ll. března 1921, má se věc jinak. Dopisem ze
dne 11. března 1921 oznámil totiž žalovaný přímo žalující firmě, že pokládá zbytek příkazu za stornovaný; tím projevil jednostranně vůli, že
od smluv, uzavřených na základě uzávěrkových listů ze dne 9. prosince
1920 a 22, prosince 1920 pokud do dne ll. března 1921 splněny nebyly,
jednostranně ustupuje. Dle §u 47 usancí bursy bylo povinností žalující
firmy jako strany smlouvě věrné, chtěla-li se domáhati dalšího splnění
smlouvy na žalovaném, aby toto porušení smlouvy S jeho strany řádně
dle obsahu citovaného §u zjistila. Žalujicí firma tak neučinila, neboť na
dopis žalovaného ze dne ll. března 1921 zaslala firmě p, dopis, kterým urovnání této záležitosti přenechala firmě P., nabízejíc žalovanému
zároveň bonifikaci 30 h na 1 m a to pouze na účet ze dne 28. února
1921. Firma P. zaslala žalovanému na to dva dopisy a to ze dne 1.9.
března 1921, kterým žádala za bezodkladné urovnání věci, uvádějíc, že
žalovaný nebyl oprávněn fakturu ze dne 28. února 1921 vrátiti s pohrůžkou, že jinak dá zboží pro žalovaného exekučně prodati a bude žádati diferenci 'a dopis ze dne 26. března 1921, ve kterém žádala za bezodkladné vyrovnání již dávno splatných faktur s dodatkem, že, kdyby'
záležitost do konce měsíce března 1921 nebyla urovnána, iná příkaz od
žalující firmy, zboží na burse prodati, exekučně prodati a činiti ho zodpovědným ía diferenci. O porušeni sml.ouvy stornem dalších dodávek
se strany žalovaného nebylo v dopisech firmy P. ani zmínky a k protestu zboží na burse nedošlo. Tvrzení žalující firmy, že protestu (písemného oznámení doporučeným dopisem) vůbec nebylo třeba, poně
vadž jedná se pouze o nezaplacení zboží již odevzdaného, nepokládá
soud za správné, nýbrž jest toho přesvědčení, že žalující firma byla povinna jednostranné porušení smlouvy c;\opisem žalovaného ze dne 11.
března 1921 a stornem zbytkových dodávek protestovati nebo učiniti
o tom písemné oznámení žalovanému ve smyslu odstavce druhého §u 48
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poněvad7 tak neučinila) že neby13 oprávněna na
základě uzávěrkov)lch listll ze dne 9. :1 22. prosince 1920 dále dodávati.
Z důvodu toho nemLI'že také žalovali o zaplacení-zboží po dni 1 L března

usanCÍ pražské bursy a

1921 dodaného a byla proto žaloba· domáhající se zaplacení kupní cEny
za toto zboží zamítnuta. O cl vol a c í s o LI d nevyhověl odvolání žalobkyně, vyhovčl však odvolání žalovaného) zrušil napadený rozsudek,
pokud jím bylo uznáno dle žaloby a vrátil věc prvému soudu! by, vyčkaje pravomoci, ji znovu projednal a rozhodl. Rozhodnuti () odvolání
žalobkyně bylo O cl Ů vod n ě n o takto:
Co se t5rče odvolání žalující
strany, ncshltJává odvolací soud žAuný- z uplatil0van}Tch dúvodú odvolacích za oprávněn). Vývody žalující strany, že žalobkyně nebyla povinna k protestu ve smyslu §u 47 usancí pražské bursy pro obchod zbožír-rl, nemohou obstáti. Žalovaná strana c:opisem ze dne 11. března ~1 921
odstoupila od smlouvy ohledně ještě nesplněné uzávěrky. Toto prohlášení žalované strany je nejkrajnějším porušením smlouvy a nelze při
stoupiti na stanovisko žalující strany, že protest L vl)bec postup dle
§u 47 usand teprve tehdy mohl nastati) kdyby jedna strc<na již smlouvu
byla splnila. Jelto v tomto případě pro uzávěrku platiti měly usance
pražské bursy, a žalobkyně trvá i po dopise žalovan~~: strany ze dne 11.
března 1921 na splnění smlouvy, od které žalovaná strana sv}rlTI pro-:
hlášením ustoupila, měl býti zachován žalujíci stranou postup dle §u 47
a §u 48 odstavec druh)r usancÍ. žalující mčla tedy doporučeným dopisem žalované straně oznámiti, že žalovaná strana smlouvu porušuje) a
zároveň jí sděliti, že tn:čÍ n.ó'! .dodrženi smlouvy ve smyslu §u 49 odst.:!.vec prvý. Toho však žalující strana neučinila. Nastal tedy případ §u 52
usancí; totiž 14denní prolongace, do které lhiHy mohla žalovaná strana
projeviti, že při smlouvě trvá. žalující strana ani netvrdí, že žalovaná
strana takový projev učinila, a proto měla žalujícíetrana po uplynutí
oné 14denní lhůty dle §u 52 odstavec druhSr usancí postupovati dle
§u 47) 48 čÍs. 2 ~_ 49 usand) když na smlouvě trvala. Poněvadž však
žalující tak neučinila a nejedná Se ani o případ §u 53 a §u 47 lit. E
usancí) že by totiž žalujíci žádala náhradu škody) nastupuje dle §u 53
usancl ten účinek, že obchod platí za zrušený v dohodě stran. Není
třeba v tomto případě za účelem v)rkladu usancí slyšeti znaleckého
svědka, kterého žalující strana navrhuje, čt netřeba také) by S01..1d sám
od sebe slyšel znalce o výkladu usancí, neboť nejedná se tu o usance
snad neznámé, nýbrž o usance tiskem vydané a soucl).1 předložené a tudíž přesně formulované. Tyto usance platí pro tento pfípad stejně jako
zákon a soud je oprávněn sám smysl jejich vykládati jako u zákona dle
všeobecných vykládacích pravidel. Soud odvolc:cí považuje za správný
výklad Llsancí těch, co. shora je, uvedeno; a nepřipojuje se náhledíim žalující strany, které v odvolacím spise uplatiíuje. Následkem nezachování
usancí stranou žalující došlo ku zrušení smlouvy ohledně zboží, do 1 L
března 1921 ještě nedodaného, jak již shora bylo provedeno a žalující
strana neprávem dom~há se ještě plnění z uzávěrky zrušené.
Ne j vy Š š i s o u cl k rekursu
odvolacího soudu potud, že omezil
dovolání žalobkyně nevyhověl.

žalobkyně změnil zrušujicí usnesení
doplnění na okolnost níže uvedenou~

Dúvody:
V:š;:,'obccné podrnhj~y pro obchod zbo:(.irn na pražskl~ bm:-.e, jin1ž se
strany podrobily, přesně rozcznf:.v2ji, jak vysvítá z §u 24 až 28, pře . .
dání zboží a jeho převzetí. § 24 r50dminek zab}'vá se otázkou; kdy dodávka zboží má b),ti považována za splněnou, a .pfedpisuje, že ku zjištění, že prodatel dostál své dodávací povinnosti, nestačí odevzdání lodních nebo železničdch avis, konosementlJ nebo nákiadních listů) nýbrž
že iest potřcbí skutečného odevzdání zQožL které zcizitel tedy musí míti
po ruce, Tento f} není proto rozhodným pro v)'klad §u 47 podmínek)
který nemluví ~·mi o zboží dodaném, ani o zboží převzatém, nýbrž vý·lučně'o zboží jil předaném. Pro rOlhodnutí otázky, kdy dlužno považovati. zboží za předáno, jest směrodatna smlouva, po případě obchodní
čl občanské právo. V tomto případě bylo dle uzávěrek ze dne 9. a 22.
prosince 1920 povinnosti žalobkyně, dopraviti zboží ze smluveného
splniště (!o Vídně a kupní cena. byla splatila při jeho dojití ·do tohoto
místa, Zapl3.cepí kupní ceny a skutečné převzeti zboží byio včcí žalovaného. Co do faktur Z2 dne 18. ledna, 4. února a 28. února 1921 jde
tedy o zboži již předané, o němž mluví § 47 podmínek. Nebylo proto
se strany žalobkyně v tomto s.měru potřebí a,ni protestu ani oznámení
ve smyslu §u 48 všeobecných podmínek. Doplniti řízeni rovněž není
potřebí co do otázky, zda bylo ,zboží, žaiujicí firmou odesláno opozděně
čili nic, nehoť žalovaný sám netvrdí, že postupoval dle §§ 47 a násl.
všeob. podm. a proto nemohi by z této okolnosti nic získa.ti pro své
právní stanovisko. Že žalovaný' neměl ani příčiny ani možnosti, učiniti
vča:;; disposice ve smysl~1 uzávěrck,.žalobk:yně sama připouští. Jinak má
se věc, pokud jde o námitku žalovaného vznesenou vzhledem k dopis!1
žalobkyně ze dne 15. března j 92! a vzhledem k dopisúm firmy P. ze
dne 19. a 26. března 1921, žé žalobkyně vykonala prý volbu ve smyslu
čl. 354 obch. zák. a hrozila exekučnim prodejem zboží a že tedy prý není
oprávněna, žádati zaplacení kupní c'eny. Jelikož všeobecné podmínky
pro obchod zbožím na pražské burse o právním významu této volby
neobsahují zvláštních předpistJ, jest, jak správně uvádí odvolací soud,
,při posouzení vě~i s tohoto hlediska důležité, zkoumati rozsah oprávn~llí firmy P.
K dovolání žalobkyně: Dovolání žalobkyně, uplatňující dovolací dúvody čÍs. 2, 3 a 4 §u 503 c. ř. s. neDÍ v žádném směru odůvodněno.
Vadu odvolacího řízeni spatřuje dovolatelka v tom, že nebyl vyslechnut znalec o výkladu všeobecných podmínek pro obchod zbožim na
pražské burse, jimž obě strany se podrobily. Neprávem, neboť výklad
těchto podmínek, jež jsou součástí smluv ze dne 9. a 22. prosince 1920,
není věcí znalce, nýbrž' úkolem soudu. Co do právního posouzení věci
sdílí dovolací soud, názor soudu druhé stolice a poukazuje dovolatelku
lla správné dúvody napadeného rozsudku s dodatkem, že jde na její
vrub, nezachovala-li se dle uvedel1)rch všeobecfi)'ch podmínek, jichž
přísným fOlmálnÍ111 předpisům se podrobila.
Dovolatelka má pravdu
v tom, že zaslání faktur ze dne 19. a 24. března 1921 bylo vážným a dů
razným protestem proti jednostrannému porušení ,smiouvy žalovaným,
než tOTo zaslání nebylo ani protestem ani oznámením, které předpisují

442

§§ 47 a násl. všeobecných podmínek. § 47 těchto podmínek ukládá
straně smlouvě věrné, by ve všech případech porušení smlouvy, vyjma
případ, kdy jde o nezaplacení zboží již předaného, řádně zjistila, že
smlouva byla porušena. Dle §u 48 toto řádné zjištění, to jest zjištění,
že smlouva byla porušena, má se státi protestem anebo doporučeným,
písemným oznámením přímo zaslaným druhé straně. Všeobecné slovné
znění §u 47 »ve vše c h pří pad ech porušení smlouvy«, nepři
pouští výkladu, že není potřebí podati protest aneb učiniti oznámení ve
smyslu §u 48 v případech, kdy ještě neuplynula lhůta, do které smlouva
jednou stranou měla býti splněna. Nemá-li strana smlouvě věrná po
ruce zboží, nezbývá jí, než voliti oprávnění uvedená v odstavcfch a) b)
§u 47 a nikoliv právo, dáti zboží exekučně prodati. Není potřebí, šířiti
se o tom, že faktury ze dne 19. a 24. března 1921 neodpovídají formálnímu předpisu §u 48 všeob. podm., dále, že dopis žalovaného ze 'dne
ll. března 1921, jímž jednostranně stornuje smlouvu, jest jejím porušením ve smyslu §u 47 těchto podmínek, dále, že kupitel, který neplatí
kupní ceny a ustupuje od smlouvy, jest liknavým smluvníkem ve smyslu
odstavce c) §u 47 všeob. podm. a konečně, že za tohoto stavu věci je
lhostejno, že žalobkyně dle uzávěrek měla možnost, dodání zboží prodloužiti až o rok, a že přes storno žalovaného pokračovala v dodávání
zboží. žalobkyně nereagovala tedy m dopis žalovaného ze dne ll.
března 1921 ve smyslu všeobecných podmínek pro obchod zbožím na
pražské burse, nýbrž přenechala, jak je zřejmo z jejího dopisu ze dne
15. března 1921, vyřízení sporné záležitosti firmě P. ve Víuni.
čís,

3659.

Zemská úř,adovna všeobecného peusjjnlho ústavu muze ve sporu
vystupovati jako zástupce všeobe<;ného pensijnlho ústavu.
(Rozh. ze dne 27.

březn,!

1924, R II 97/24.)

Žalobu proti a) nemocenské pokladně v J., b) zemské úřadovně II.
všeobecného pensijního ústavu v Brně, a c) dolu M. o zrušení exekuce,
pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e zamítl. O d vol a c í s o u d
nevyhověl odvolání žalobce ohledně žalovaných a) a c), ohledně žalovaného b) zrušil napadený rozsudek i řízení, týkající se tohoto žalovaného. D ů vod y: Prvý .soud přehlédl, že žalovaná úřadovna pensijního ústavu jest jen orgánem hlavního ústavu v Praze, není žádnou osobou (§ 40 a 52 zákona ze dne 16. prosince 1906, čis. 1 ř. zák. z r. 1907)
a nemůže býti stranou ve sporu (§ 1 c. ř. s.). Okresní soud měl tedy
v tom směru prohlásiti provedené řízení za zmatečné (§ 7 c. ř. s.) a žalobu vůbec odmítnouti (§ 478 c. ř. s.). Rozhodnuv ve věci samé, vydal
rozsudek stížený zmatečností, ke které musi i soud vyšši stolice při
hlížeti.
Ne j v y Š š í s o u d k rekursu zomské úřadovny ll. pensijního ústavu
v Brně zrušil napadené usnesení pojaté do rozsudku a vrátil věc odvolacímu soudu, by rozhodl doplněním rozsudku i o odvolání, pokud se
týče této žalované strany.

Dúvody:
Dle §u 40 zákona ze dne 5. lÍnor,) '1920) ~lS. 189 sb. z. a 11. může
všeobecn5r pensijní ústav (nyní v Praze), svým jménem nabývati práv

a přejímati závazky a na soudě žalovati i žalován býti. Dle platného
dosud §u 52 zákona ze dne 16. prosince 1906, čís. 1 ř. zák. na rok 1907,
obstarávají zemské úřadovny jménem všeobecného pensijního ústavu
záležitosti přiděleEé jim zákonem pokud se týče jednacím řádem, jenž
byl pro každou z nich sdělán zvláště. § 53 zákona ze dne 5. února 1920
ponechal dosavadní zemské úřadovny nadále v činnosti. Podle jednacího řádu pro zemskou úřadovnu 11. všeobecného pensijního ústavu pro
zřízence v Brně je tato jako výkonný orgán všeobecného ústavu pensijního oprávněna pro tento ústav nabývati práv, vcházeti v závazky, na
soud2 žalovati a ústav na soudě zastupovati. Též náleží jí předpisovati
a vybírati premie, zahrnujic v to i exekuční jich vymáhání (§ 2 čís. 3
stanov), což kryje se s ustanovením §u 55 čís. 3 zákona ze dne 16. prosince. í 9Ó6. I v této své funkci jedná zemská úřadovna jménem všeobecmého ústavu pensijního a jako jeho výkonný orgán, a vystupuje-li přes
to na venek pod svým jménem, nemůže vzhledem k uvedeným předpi
sům býti pochybnosti o jejím právním postavení. Zemská úřadovna nabyln pod svým jménem exekučního práva zástavního, o jehož neplatnost je žalována v tomto sporu. Strany nebyly v pochybnosti, že úřa
dovna nabyla tohoto zástavního práva jen jako výkonný organ všeobecného pensijního ústavu, t. j. jako jeho zákonný zástupce, a že žalova. noU stranou v tomto sporu je ve skutečnosti tento ústav zastoupený
zemskou úřadovnou, takže jde jen o nesprávné označení žalované strany
jménení jejího výkonného. orgánu. To vyplývá z prohlášení zástupce
žalované strany v odvolacím sdělení, jímž ustoupil od námitky nedo e
statku pasivní legitimace, i z toho, že vykázal se ihned při vstupu do
sporu písemným zmocněním všeobecného pensijního ústavu. Ani odvolací soud nesdílel zprvu pochybnosti o pravé podstatě žalované strany,
vyhověv odvolání usnesením ze dne 2. října 1923, ač mohl při ústním
jednáni odvolacím veškeru nejistotu v tomto směru odkliditi, na př. vyzváním stran k správnému označení žalované strany. Je proto míti za
to, že zemská úřadovna ll. je i v tomto sporu činna jen jako zástupce
všeobecného pensijního ústavu, jehož zástupce dodatně její jednání
schv_á1i1, a ž, žalovanou stranou je tento ústav, zastoupený zemskou.
úřadovnou, kterýmž jménem je žalovaná strana mylně označena. Vzhledem k tomu není tu zmatečnosti ve smyslu §u 7 c. ř. s. a není důvodu
pro zrušení rozsudku i řízení, ježto uvedená vada dá se napraviti' správným označením žalované strany, o jejíž totožnosti se všeobecným ústavem pensijním není pochyby. Odvolání žalující strany není tudíž vzhledem k této žalované straně vyřízeno, a bylo proto zaříditi další k tomu
cíli.
čís.

3660.

P<nůstalostní soud může dříve, nežli rozhodne, zda se dědické při
přijhnaj/ na soud a kdo z dědiců má býti odkázán na pořad

hlášky
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právlly vyslechrLj;Jti přísežně svědky ústního posledniho
n:clze přísežně slyšeti..

pořízeni,

OSO;JY

přezvědné

(Rozh. ze dne 27,

března

1924, R II 1D3/24.)

Pozůstalostní soud poukázal dědičku ze zákona na pořad práva
dědičkám ze zfnrěti a -nařídil přísežn)r v)!slech svědků písemné zá...
věti. Rek Ll r s TI í s o II d zrušil napadeí1é usnesení a uložil Poz"ústalostnÍmu soudu, by, vyčkaje pravomoci, dále. ve věci jednal 0- -nařídil mu
mimo jiné, by dříve) nežli rozhodne o pnjetí přihlášek ze závě-ti na soud
a o určeni procesní role, slyšel přísežnč svědky ústní závěti jakož i pří
sežně slyšel další osoby přczvědné.

proti

Ne j v y Š š í s o ll' d vyhověl dovolaCÍmu rekursu potud, že zrušil
usnesení rekufsního soudu, pokud jím bylo zrušeno usncsel~Í-- prvého
soudu a nařízeno pokračování v řízení za tím účeicrn, by' dříve, než bude
rozhodnnto o přijetí dědických přihlášek dědiček ze závěti a o tom, kdo
má býti odkázán na porad práVé\ býly přisezrě vyslechnuty t é-ž
o s o b Y pře z věd Jl é.
D Ů vod y:
Lze ponechati strarlOU otázhl) zclJ. j e rl e z byt 11 ě tře b a, by
dříve) než bude rozhodnuto o tom, mají-li dědické přihlášky, podané- na
základě tvrzené ústni závěti na soud býti přijaty,- a kter.é, z dědii:ek má
býti odkázána na pořad práva) přísežně byli slyšeni svědci posledního'
pořízeni, neboť tolik jest jisto, že se toto opatření nepříčí zákonu. Jsouť
dědičky, které chtějí neplatnou písemnou závěť ze dne 16. listopadu
1922 zachovati v pL;_tnosti jako závěť ústní, dle §u 66 nesp. pat. a §u 586
obč. zák. oprávněny žádati, by svědci posleclr:í vide byli příS{:žllě slyšenL Pokládá-ll rekursnf soud k vůli úplnému vysvětlení a bezpečnému
posouzení věci za potřebí) by dříve, než bude rozhodnuto o naznačených otázkách) byly osoby) jež- podepsaly písemnou závěť) přísežně
slyšeny jako svědci ústního posledního pořízení, nemá rekurentka dů
vodné příčiny ke stížnosti, a proto nebylo lze vyhověti jejít~u dovolacímu rekursu, pókud napadá příslušnou část usnesení rekursního soudu.
Přísežného výslechu osob přezvědných v mimosporném řízení ovšem
ani § 66 nesp, pat, ani § 586 obč. zák. nepřipouští, v tom směru není
opatření rekurs ní ho soudu odúvodněno a dovolací rekurs jest opodstatněn, pročež mu bylo vyhověno a usneseno se) jak ve výroku uvedeno.
čfZL

3661.

Byl-Ii dluhopis § prorogačrtl doložkou předložen dlužníku pouze
k podpisu, aniž mu byl čten a amž ho dlužnik sám přečetl a aniž byl
upozoměn na prorogační doložku, nepodrobil se dlužník podpisem dluhopisu umluvenému sudišti,

(Rozll. ze dne 1. dubna 1924, R I 226/24.)

Zaluiící záložna domáhala se na žalov<':.l1ém žalobou zadanou na
okreSDín'] soudě v L. zaplacení 15.000 Kč na základě dluhopisu ze dne
7. prusince 1922, tvrdíc, že ždlovaný" podpise:1, tohoto dluhopisu podrobiL.se ve všech právních sporec{l z této ziipújč1(}' příslušnosti okresního 'soudu v L. žalovanSr narnítl nepříslušriost soudu aj doznávaje, že
poclcpsai onen dluhopis, obsahující doložku prorogační, tvrdil, že doložt:a ptorog2ční liebyia přečtena, že toEko podepsal vyplněný formulář
cl1uI1opisu, pn čemž mu bylo toliko sdGlcno, na kolik byl dluhopis vyst::::vcn. S o udp r v é 's tol i c e vyhověl námitce věcné nepříslušnosti
a ~alobu odmítl. Rek II ľ S 11 í s o Ll cl zamítl námitku věcné nepřísluš
nosti. D LI vod y: Z,dovaný, podpisuje dlubopis, měl zachovati aspol'í
obyčejnou opatrnost, jakou II svéprávného muže a živnostníka dlužno
pfecipokládati, a přečísti si, co podpisuje. Nebylo ani tvrzeno, že moží10sti takové neměl. Spokojil-li se pouh)rm udáním, že jde o dluhopis
na lb.OOG Kč, a podepsal-li nečtený formulář dluhopisu, nutno o něm
tvrditi" že· se mlčky podrobil podmínkám v dluhopisu obsaženým, neboť
nelze tvrditi, že podpl sem dluhopisu pouze části obsahu jeho se podrobil a části nikoliv. V dluhopisu jest obsažena doložka prorogační,
kterou nutno pov.3.žovati za výslovnoLl úmluvu o příslušnosti soudu dle
§u 104 j. n. Že žalovaný úmluvu takovou zamýšlel vyloučiti, nebylo ani
tvrzeno. Že by tato výslovná Úl11luVd) obsažená v listině o právním jednání, jt:;š-tě zvláště musila býti smluvena a že by. nebylo možno stejně
jako v ostatní podmínky dluhopisu i v tuto úmluvu podrisem listiny vejíti, není zákonem předepsáno. Jest proto žalovaný vázán doložkou prorogačnl a nutno proto míti za to, že do-šlo tu k výslovné úmluvě stran
o pi'íslu'šnosti soudu dle §11 104 j. n,

N c j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu,
Dúvo.dy:
Zi-istil-li prvý so~d výpovědi svědka Hynka K-a, že žalovanérnu byl
dluhopis pouze k podpisu předložen, že však nebyl mu čten ani on sám
jej nečetl a že bylo mu jen sděleno, že je to dluhopis na 15.000 Kč za
zboží a že na promg<lční doložku dluhopisu nebyl upozorněn, vyplynul
z tčchto zjištění správn:§' závěí; prvého soudu, že žalovanému při podpisu dluhopisu vůbec nebylo známo, že obsahuje ustanovení o výhradě
příslušnosti soudu v L Mylným jest náhled rekursního soudu, že žalovaný již pouhí'm podpisem dluhopisu projevil mlčky souhlas s prorogací, když nebylo ani zjištěno, že mu byla poskytnuta možnost, by se
o obsahu dluhopisu přesvědčil, a domněnka rekursního soudu příčí se
skutkovým zjištěním prvého soudu, .že jednalo se ve spěchu, že dluhopis
by sepsán povrchně a že žalovanému pouze k podpisu byl předložen.
Nebylo-li však prokázáno, že žalovanému byl, neb musel býti znám odstavce dluhopisu, vyhražující příslušnost soudní v L, nemohl ovšem
ani mlčky projeviti srovnalé vůle s tímto ustanovením dluhopisu, podepsav dluhopis, a nedošlo tudíž k pla!tWúmluvě a dohodě o přísluš
nosti soudní (§ 869 obč. zák.).
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čís.

Veřejnému společníku,

3662.

jenž byl ze zastupování

vyloučen,

nelze udě

liti prokuru.

(Rozh. ze dne 1. dubna 1924, R I 245/24.)
(Rozh. ze dne I. dubna 1924, R I 236/24.)

Rej s tří k o v Ý s o u d zamítl opověď veřejné společnosti, domáhající se zápisu kolektivní pro kury Hanuše U-a. Rek u r sní s o u d
napadené usnesení potvrdil. D ů vod y: Zástup1:í právo veřejných společníků veřejné obchodní společnosti jest přesně upraveno ustanovením
čl. 86 odstavec druhý čís. 4obch. zák. Dle tohoto zákonného ustanovení mohou zastupovati samostatně neb kolektivně a to buď všichni
společníci samostatně neb kolektivně neb někteří samostatně a někteří
kolektivně, vždy však musí se zastupování společníky dítí v jích vlastností jako společníků. Jiného způsobu zastupování zákon nezná a zejména není vzhledem k uvedenému zákonnému ustanovení možno) by
společníku

ze zastupování vyloučenému poskytnuta byla možnost zastupování ustanovením jeho za prokuristu; to by znamenalo obcházení
předpisu čl. 86 odstavec druhý čís. 4 obch. zák. Tak tomu jest i v tomto
případě. Společníku Hanuši U-ovi bylo odňato právo samostatného znamenání i zastupování firmy a nemůže tudíž nyni jako kolektivní prokurista firmu zastupovati a znamenati, poněvadž by to odporovalo před
pisu čl. 86 odstavec druhý čís. 4 obch. zák., nehledě ani k tomu, že zápis kolektivní prokury Hanuše U-a, i kdyby přípustným byl, neměl by
v tomto případě význ~mu proto, žek samostatnému zastupování a znamenání firmy oprávněný veřejný společník Hugo U. součinnosti Hanuše
U-a nepotřebuje, když sám jednotlivé úkony zastupovací předsevziti
může a toto jeho samostatné právo zastup ovací již dle povahy tohoto
práva, totiž že oprávněn jest firmu plně a zcela samostatně zastupovati,
omezeno býti nemůže, má-li vůbec samostatným právem zastupovacím
býti. Zápís kolektivní prokury Hanuše U-a byl by takto jenom pouhou
formalitou, k jejímuž zápisu však obchodní rejstřík ustanoven není.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
D ů vod y:
86 odstavec druhý čís. 4 obeh. zák. může býti veřejná spozastupována jedním nebo několika veřejnými společníky, jimž
právo toto bylo propůjčeno, a to bud' samostatně nebo kolektivně.
Správně proto uznal rckursní soud, že by odporovalo smyslu tohoto
zákonného ustanovení, by společníku, který ze zastupování byl vyloučen,. přes to umožněno bylo zastupovati společnost, třeba jen v obmezené míře (čl. 42 obch. zák.) oklikou, to jest udělením pro kury. Již tato
úvaha sama postačí, aby návrh na zápis kolektivní prokury Hanuše U-a
byl zamítnut.
Dle

Nelze přisouditi útraty zvitězivšímu (dovolacímu) stěžovateli vří
zení o rozhodcích, pokud nejde o žaloby na zrušení rozhodčích nálezů.

čl.

lečnost

čís.

3663.

I do usnesení, jimž byl zamítnut návrh na jmenování rozhodce, jest
rekurs vyloučen (§ 582 c. ř. s.).

s o udp r v é s t o I i c e zamítl návrh na ustanovení rozhodčího
soudce. Rekurs do tohoto usnesení s o udp r v é s t o I i c e odmítl
jako dle §u 582, odstavec druhý, c. Ť. s. nepřípustný, rek u r sní
s o u cl zrušil napadené usnesení a uložil prvému soudu, by předložil
původní napadené usnesenÍ. D ů vod y: Rekursu nelze upříti oprávně
nosti. V §u 582 odstavec prvý c. ř. s. stanoví se, že soud za určitých
předpokladů vykoná jmenování rozhodce, a praví Se dále, u kterého
soudu tento návrh má býti učiněn. Odstavec druhý §u 582 pak ustanovuje, že usnesení o tomto návrhu nemůže býti napadeno opravným prostředkem. Ze spojitosti obou těchto odstavců vyplývá, že opravný prostředek j€st vyloučen jen proti výkonu jmenování rozhodce, jak o tom
jedná prvý odstavec §u 582, tedy, bylo-li návrhu vyhověno, a že zákonodárce nezamýšlel tak učiniti, byl-li návrh zamítnut. V případě tom
platí všeobecné ustanovení §u 514 c. ř. s., dle něhož rekurs jest pří
pustným.
""N e j v y Š š í s o II d obnovil usnesení prvého soudu, nepřiznal však
dovolacímu stěžovateli útraty.
Důvody:

§ 582 odstavec druhý c. ř. s. vylučuje opravný pro,)'tředek do usnesení vydaného o návrhu na ustanovení rozhodčím soudem. Formální
předpis ten je jako všecky předpisy rázu veřejnoprávního vykládati
přesně, nelze se proto od něho uchýliti nebo do něho vkládati ustanovení, jež v něm nejsou. Vylučuje-Ii tudíž onen předpis opravný prostře
dek vůbec, nelze jej omeziti na určitý případ a rozšířiti činnost soudu
na případy v zákoně výslovně neuvedené, jak činí rekurs ní soud, jehož
názor příčí se proto zákonu, pro posouzení věci jedině rozhodnému. Návrhu na přisouzení útrat rekursu nelze vyhověti, ježto dle §u 597 c. ř. s.
vztahují se obecné předpisy soudního řádu, ludíi: i §§ 40 a násl., jen
na řízení o žalobách na zrušení nálezů rozhodčích.
čís.

3664.

Následovalo-u vyrovnávacímu řízell! vyhlášení úpadku (§ 2 odstavec druhý kan". ř.), jest šedesátid.enni lhůtu §u 12 kOlik. ř. počítati ade
dne, kdy bylo zahájeno vyrovnávací řízeni.
V tom, že správce úpadkové poastaty se· neopřel uplatňováni odlučovacího práva až teprve při roku k rozvrhu výtěžku z exekuční dražby
věcí, zabavených ve lhůtě §u 12 konk. ř., nelze spatřovati uznáni odlučovacího práva.
(Rozh. ze dne 1. dubna 1924, R I 263/24.)
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ř. správně bylo rekursnirn soudem použito, byť i naň § 12 konk. ř. neodkazoval, poněvad~ tento předpis obsahuje velící ustanovení, jak
dlužno v tomto případě počítati 60denní lhůtu. To rekursní soud správně
učinil. ale z toho vyplývá úplná bezdůvodnost stížnosti, 'které proto
musil býti úspěch odepřen.

Pro pohledávku vymáhajícího věřitele byla povolena US!1cscllíl:n ze
dne 8. února 1923 exekuce na movitosti. Usnesením ze dne 7. bře:7na
1923 bylo o jmění c:!užníkovč zavedeno řízení vyrovnací, jež bylo usnesením ze dne 19. června 1923 zastaveno a usnesením z téhož dne byl
112. jmění dlužníka vyhlášen úpadek, jenž v době rozvrhu v)'tčžku dražby
movitostí v exekuci, povolené usnesellÍm ze dne 8. února 1923) nebyl
dos~cl skončen, Při rozvrhovém roku vznesl správce úpzdkové podstaty
odpor proti nároku vymáhajícího věřitele na oddělené uspokojení z výtěžku dražby. S o u cl p r v é s t o I i c e odpor zamítl) a přikázal pří
slušný peníz vymáhajícímu věřiteli. Rek u r sní s o Li cl přiznal peníz,
přikázan5' prvým soudem vymáhajícímu věřiteli, úpadkové podstatě.
D ů v o Ll y: První soudce neprávem zamítl odpor správce úpadkové
podstaty proti nároku vymáhající shany na oddělené uspokojení z výtěžki..t dražby za svršky. Soud rekursní nesdíH náhledu prvního soudce,
že dle §u 12 kOí;k. ř. práva zájemní, která povstala v posledních 60
dnech před z2.hájením vyrovnávacího řízeni, zanikajf, avšak znovu obživnou: když vyrovnávací řízeni byio zastaveno, a že se zde jedná o
právo) které prohlášením úpadku nezaniklo. Dle §u 12 konk. ř. zanikají'
vyhláš>.:nítr1 <-Ípadku práva na odděleúí) jichž bylo nově _nabyto v posledních 60 dnech před vyhlášením úpadku exekucí uluažovaCÍ nebo
zajiš-;:ovací. Že o takové právo na oddělené uspokojeni zde jde, seznal
soud rekursnÍ z toho) že vymáhající strana domáhala se uspokojenI své
pohledávky z určitSrch věcí dlužníkových. Dle §u 2 olistavec druhý konk.
ř.. počítá se v tomto případě lhúta 60denní nikoliv od 19. Června 1,923,
n5rorž od 7. března 1923, kdy vyrovnávací řízení bylo zahájeno, a proto
sdíH rekursnÍ soud právní názor stěžovatele, ž,e zástavní právo vymáhající strany vyhlá:iením úpadku zaniklo.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovoladmu rekursu.

čís.

3665.

Příkazem ku zřízení akreditivu eV cízí měně zakládá se o sobě pouhý
poměr komisionářský. Opatření cizl valuty ku krytí akreditivu spadá
podle 'okolností případu pod ustaniovení čl. 376 obch. zák. Tím, že
banka provedla vyúčtování opatřené cizi valuty na účtě zákaznika "(kupitele). nestala se cizí valuta ještě vlastnictvím zákaznílrovým (kupite-

lovým).
čl. III. 'nařízení ze dne 8. října 1865, čís. 110 ř. zák.
dlužník jest vlastníkem věcí, o jichž prodej se jedná.

předpokládá,

že

(Rozh. ze dne 1. dubna 1924, Rv I 1511/23.)
žalující banka byla požádána žalovanou firmou za zřízeni neodvolatelnébo akreditivu do 20. listopadu 1920 ve výši 5,100.000 .Jei ve prospěch rumunské firmy, i ež měla dodati žalované firmě zboží. Žalobkyně
akreditiv zřídila a opatřila ku krytí akreditivu pro žalovanou potřeb
Jlých 5,100.000 lei a zatížila žalovanou nejprve dle zprávy ze dne 21.
října 1920 přibližnou protihodnotou 7,650.000 Kč, později pak dle nového účtu ze dne 23. října 1920 za kurs 147·75 Kč penízem 7,535.250 Kč
s připočtením 1 % odměny, Y2 % courtage a za kolek úhrnným penízem
7;546.553'38 Kč valutou k 22. říjnu 1920. Dne 20. listopadu 192Q oznámila žalovaná strana žalobkyni, že dodávající firma nedodržela podmínek ohledně dodávky zboží a že v důsledku toho zrušuje akreditiv. To
vzala žalobkyně,na vědomí a dotázala se dne 22. lisJopadu 1920 žalované strany, zda si přeje, by ji pověřená částka 5,100.000 lei zpět byla
odpočítána. Žalovaná strana odpověděla, že zpětnébo odpočtu neuzná,
, že nedala rozkaz 'k zakoupení devis ku krytí a že proto žalobkyně má
nésti risiko se zakoupením devis spojené i ztrátu z poklesu rumunské
valuty v době od 20. října do 20. listopadu 1920. Žalobu o zaplaceni
7,546.553 Kč 38 h proti vydání devisy na 5, 100.000 lei o b a niž š i '
s o u d y zamíily, o d vol a c í s o u d z těchto d ů vod ů: Uváží-li se,
že žalobkyně ani v prvotni zprávě ani později třetí prodatele lei žalované firmě nejmenovala, naopak účtovala žalované společnosti lei vyšším kursem, než zač sama zásoby lei si opatřovala, dále, že v tableau
má 5,100.000 lei zapsáno výslovně jakožto prodaných žalované firmě,
a že dopisem ze dne 7. dubna 1921 žalované firmě ku zaplacení ceny
Jei s přísl. udělila 5denní dodatnou lhůtu k zaplaceni s tim, že po marném uplynutí lhůty té by zakoupené lei byly exekučně na její účet odprodány a kursovní diference by byla žalobou vymáhána, jest patrno,
že tím vším dala žalobkyně po rozumu čl. 376 odstavec prvý obch. zák.
na jevo, že lei sama ja'kožto spolukontrahentka žalované společnosti
prodala a jest k ní v poměru prodatele ke kupiteli. Proto soud prvé sto-

Důvody:

Pokud poukazuje stěžovatel ll:: tomu, že se strany úpadkové podstaty
nebylo proti jeho nárokLun na svršky, k vydobytí jeho pohledávky zabavené, ničeho podniknuto po vyhlášení úpadku) nernůže to b)Tti právním nárokům úpadkové podstaty nikterak na újmu; jmenovitě nemůže
to býti považováno za mičky projevené uznání stěžovatelov)rch nároků;
proto stěžovatel Eeprávem považuje za nepřípustno, by teprve při rozvrhovém roku bylo o jeho zástavnírn právu, vydobytém na oněch movitostech, prohlášeno, že zaniklo prohlášením úpadku, a neprávem se domnívá: že otázku tuto bylo by lze řešiti jedillě sporem, že tudíž měla
býti úpadková podstata se svým odporem poukázána na pořad práva.
Rekursní soud správně uvedl, že podle §u 12 konk. ř. zanikají prohlášením úpadku práva na oddělení, jichž bylo nově nabyto v posledních
60 dnech před vyhlášením úpadku uhrazovací nebo zajišťovi'CÍ exekucí,
a správně vyslovil, že v tomto případě běží o takové právo na oddě
lené uspokojení. Stěžovatel mylně se domnívá, že, když ustanovení
§u 12 konk. ř. neobsahuje nijakého poukazu na § 2 odstavec druhý téhož řádu, není mezi těmito předpisy nijaké souvislosti, a proto trvá na
tom, že svého zástavního práva nabyl daleko dříve, nežli v posledních
60 dnech před vyhlášením úpadku. Předpisu §u 2 odstavec druhý konk.
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lice správně vyslovil, že žalobkyně dopisem ze dne 7. dubna 1920 vykonala jakožto prodatelka neodvolatelnou volbu dle čl. 354 obch. zák.
Vzhledem na volbu tu prvý soud správně posoudil věc po stránce právní
zamít~uv. žalobu jak?žto neo?ůvodně.n?u, ježto, dokud není provede~
prodej lel dle volby zalobkymny, nem JIStO, zda a jakou škodu utrpěla
oprol! ceně, za kterou, včitaje v ní i příslušenství její (odměnu cour'
tage a kolek) žalované prodala a co tedy může žádati.
N e j v y Š š í s o u d nevyhOVěl dovolání.
D

ů

vod y: .

Dovolací soud sdílí právní názor obou nižších stolic, že žalobkyně
dopIsem ze dne 7. dubna 1921 vykonala právo volby ve smyslu čl. 354
obch. zák. a že by se mohla na žalované domáhati jen náhrady rozdílu
?,ezl nákup_nJ c.e?ou leí a výtě~kem z)ich exekučního prodeje, že tedy
zal oba, smerujlcl ku zaplacem trhoveceny za zakoupenou devisu ke
krytí akredítivu, zřízeného na příkaz žalované, jest neodůvodněna.
V podrobnostech stačí poukázati ku správným, stavu věci a zákonu odP?vídající"?~ůvodůJTI na!,a,d:ného rozsu?~U, k nímž vzhledem k vývodum dovol~I)I,~od~l! Jest jeste tot?: ~emu~e býti pochybnosti, že, pok.ud
jde o pouhe znzem akredlŤlvu, pravm pomer mezi žalobkyní a žalovanou
byl prostým poměrem komisionářským. Jinak tomu jest však co do opatření krytí akreditované hodnoty. Jak již odvolací soud dovodil dala
žaltljíc~ bank~ celý~ svým, p.ostupem zřejmě na jevo, že prodaia ru~
munske lel tldo\lane spolecnoSl! Jako samokontrahentka ve smyslu čl.
3760bch. zák. J de tedy v tomto směru o poměr prodatele ke kupiteli a
jest ,použití čl. 354 obch. zák. zásadně přípustno, pokud ovŠem jsou
spln;n)' o~tat~í podm.ínky. Oovolatelka ,namítá, že rumunské lei, na jichž
dodam mela zal ovana dle smlouvy o zrízeni akreditivu obligačni nárok,
staly se jejím vlastnictvím, jakmile žalující banka provedla jich vyúčto
váni na běžném účtu žalované, a že žalobkyně byla ocltud pouhou jich
schovatelkou, při čemž dísposice žalované obmezena byla jen zadržovacím právem žalující banky. Byly prý rumunské lei žalované odevzdány
~ nemohla ~al~bkyn~ vůbec,pr~vo__v?lby dle čl. 354 obch. zák. vykonati. .
fomuto pravmmu nazoru pnsvedcll! nelze. Pouhým účetním provedením
určité tr~n.sakce nevzchází ještě věcné právo k hodnotám, jichž snad
prodavaJl.cl banka k reahsacl, obchodu míní použíti; povaha nároku vě
ntelova, pko nároku obligačního se tím nemění. Pak ale jest lhostejno,
zda pro datel hodnot, jež má v době vyúčtování připraveny ke krytí akredlhvu, skuteč.ně k účelu tomu použije, čili nic. Nesplnil-li by tedy prodatel s~eho za~azku ~e smlouvy o zřízení akreditivu, nemohl by se spolusmluvmk ,domahah zalobou, v!astmckou vydání krycí hodnoty, nýbrž
mohl by zah~vah Je~ na splne?1 smlouvy, po př!padě na náhra<.lu škody.
Nem t:IOto t::ba ?b~rah se ot~zkou, z j~keho duvodu žalobkyně po provedenem vyuctovam rumunske lel podrzela, Jmenovitě, zda byla pouhou
schovatelkou a zda směla bez dalšího vykonati právo zadržovací. 00v?latelka. míní dále, že v dopise ze dne 7. dubna 1921 nelze spatřovati
v~kon prava volby dle čl. 354 obch. zák. již vzhledem k nařízeni čl. 111.
ml!11sterstva spravedlnosti ze dne 8. října 1865, čís. 110 ř. z., dle něhož

jí příslušelo právo, lei prodati i bez dřívější pohrůžky a aniž by byla
musila poskytnouti dodatečnou lhůtu k plnění. Nehledíc ani k tomu,
že i čl. 111. onoho nařízení předpokládá, že dlužník jest vlastníkem věcí,
o jichŽ prodej se jedná, čemuž, jak výše doloženo, v tomto připadě není,
propůjčuje tento článek ústavům, v čL L uvedeným, jednak jen výhody
při realisaci určitých zástav c11e čl. 310 a 311 obch. zák., jednak možnost výkonu práva zadržovacího dle čl. 313 a316 obch. zák. i proti
nekupcům a co do pohledávek, jež nevzešly z obchodů. K zástavě rumunských leí v tomto případě nedošlo. Žalobkyně by tedy prodej leí
mohla provésti jen u výkonu svého práva dle čl. 354 obch. zák., k ně
muž také dopisem ze dne 7. dubna 1921 se rozhodla.
čís.

3666.

Zákon o obchodních pomocnících ze dne 20. ledna 1910, čís. 16
zák.
Samostatný správce továrního oddělení koná vyšší služby.
Není třeba, by desetiletá nepřetržitá služba ve smyslu §u 2 nařízení
ze dne 28. února 1919, čís. 108 sb. z. a n., byla po celou dobu vyšší
slúžbou, stačí, byla-li vyšší službou v čase výpovědi.
ř.

(Rozh. ze dne 1. dubna 1924, Rv t .1666/23.)
Žalobce byl zaměstnán v továrně žalované společnosti V ten způsob,
že vyzdvihoval v kanceláři závoc\ní modely, podle nichž se pak v truhlárně pracovalo, že přiděloval jednotlivým dělníkům práci, dával jim
potřebné vysvětlivky a pak také práce jejich prohlížel, jsa za ně zod-·
povědným, dával podnět k objednávkám dříví a vedl seznamy mezd.
.Oostav v půli listopadu 1922 vÝP9věď ze služby ku dni 3 L prosince
1922, domáhal se na žalované zaplacení služebních požitků za dobu od
1. ledna do 31. března 1923. Žalobě bylo vyhověno s o u d Y vše c h
tří s tol i c, N e j v y Š š í m s o ude m z těchto
d uv o d ů:

Nejvyšší soud nepokládá jedině uplatňovaný dovolací důvod ne c
správného právního posouzení dle §u 503 čís. 4 c. ř. s. za opodstatněný
a připojuje se k právnímu názoru nižších soudů ohledně obou ještě sporných otázek, zda podléhá služební poměr žalobcův zákonu o obchodních pomocnících a zda vztahuje se na něj'§ 2. vládního nařízení z 28.
února 1919, čís. 108 sb. z. a n., které dle nařízení ze dne 30. června
1922, čís. 180 sb. z. a n. v čas výpovědi (polovici listopadu) 1922 ještě
bylo v platnosti. Že žalobce konal v závodě žalované firmy kromě prací
čistě řemeslných také služby vyšší, plyne ze souhlasného skutkového
zjištění obou nižších soudů, co vše bylo jeho povinností, při čemž nutno
zvláště zdůrazniti, že rozděloval ve stolárně samostatně práci mezi děl
níky tam zaměstnané, že na jejich práci dohlížel, výrobky jejich kontroloval, a že měl za výsledek jejich činnosti a modely, zhotovené ve sto:0"

45Z
lárně,

sám zodpovědnost. Byl samostatným správcem
oddělení, jsa podřízen přímo technickému řediteli

jednoho továrcelého závodu,
mčl tedy postavení vedoucí, vyžadující zvláštní kvalifikace. Sporno by
mohlo býti jenom, zda byla tato jeho výše kvalifikovaná činnost vedle
činnosti čistě řemeslné v převaze. Jelikož žalovaná firma závod i stolárnu rOzšířila v posledních letech, a žalobci byli podřizeni čtyři pomocníci a učeň, nemůže býti o tom pochybnosti, zvláště když svědek
Karel H. potvré.il, že žalobée po roce 1920 sice také ještě sám pracoval,
ale jen zřídka, a byl zaměstnán více jenom dozorem, a když žalovaná
firma -po rozšíření ,stolárny a rozmnožení dělnictva, v ní zaměstnaného,
udělila žalobci titul mistra a poskytovala mu plat měsíční, čímž jeho
převážně kvalifikovanou činnost i zevně uznala. žalobce konal tedy
v posledních letech převážně vyšší technické služby a jeho služební
poměr podléhal dle §u 1. zákona o obchodních pomocnících z 16. ledna
1910, čís. 20 ř. z., tomuto zákonu. Jsa zřízencem dle právě citovaného
zákona a zaměstnán u žalované firmy nepřetržitě více než 10 let, měl
žalobce dle §u 2. vládního nařízení z 28. února 19.19, čís. 108 sb. zák.
a n. nárok na výpověď tříměsíční, končící kalendářním čtvrtletím. Toto
nařízení nepředpisuje, že desetiletá nepřerušená služba musí býti po
celý ten čas vyššího druhu, stačí, že byla nepřetržitá. a v čase výpovědi
kvalifikovaná. Ani doslovem §u 2, ani §u 3, ani nadpisem nařízeni
nelze spolehlivě odůvodniti výklad, že celých 10 let musilo býti stráveno ve služebním postavení podléhajícím zákonu o obchodních pomocnících. Takový výklad příčil by se však smyslu a účelu vládního
nařízení, které bylo vydáno zřejmě jen na prospěch zaměstnanců a musí
býti proto tak i vykládáno, 12kže nelze na onen výklad přistoupiti.
ního

čís.

3667.

Připojil-Ii se bankovní úředník ku stávce a nenastoupil, ač vyzván
bankou, služby, byla banka bez předchozlho kárného řízení :oprávněna
ho propustiti.

(Rozh. ze dne 1. dubna 1924, Rv I 1667/23.)
Zalabce byl úředníkem žalované banky, jejíž služební řád ustanovoval v §u 64: »Úředník, který přímo odepřel vykonávati své povinnosti a který výslovně prohlásil, že řádně povinností svých konati nebude, může býti ze služeb banky bez nároků požitkových a pensijních,
pokud nejsou založeny zákonem o pensijním pojištění, a bez výpovědi
ihned propuštěn.« - V červenci 1921 připojil se .žalobce ku stávkujícím
úředníkům bankovl'ím a, aČ byl bankou vyzván, by nastoupil službu,
neučinil tak, pročež ho banka bez disciplinárního řízení propustila. Žaíoba o placení výslužného byla zamítnuta s o u d Y vše c h tří s t ol i c, N e j v y Š š í m s o u d em z těchto
d

ů

vod

ů:

Po stránce právní závisí rozhodnutí rozepře pouze na tom, zda byla
banka povinna postupovati proti žalobci podle §u 65 služebníbo řádu

a provésti s ním díscip1inární řízení, či zda byla oprávllL'na pr?pus,titi.
ho podle §u 64 téhož řádu bez tohoto řízení. Podle §u 64 sluzebmho
řádil, nadepsaného »Odepření kOl~ání p.ov~n~o~tí«: ffiúže ža}ov~n~ banka
propustiti úředníka bez výpovědI a Jlsclphn~rlllho vys.etrovalll; o d ~
pře I-I i pří m o vykonávati své povmnoslI a prohlasl,l-h. vY,slovne,
že nebude svých povinností řádně konati. Názor,dov~late.luv, ze Jest ?le
tohoto ustanovení v každém případě třeba, by úredlllk sam se prohlasIl
slovy ústně prohlášenými nebo psanými, nelze srovnati s jeho, zřej~ě
zamýšleným smyslem, ja~ vyplýv,á ze. s,ouvISlo~.h s §e~: 65. sluzebmh,~
řádu. Předpis §u 65 sluz<;blllho radu" ze, ne~rIJde-h. uredmk p? .delsl
. dobu do služby přes to, ze byl aspon dvakrat vyzvan ku konam povinností, má býti s nim provedeno disciplinárn,í říz.ení, ,I?usí ,býti vykládán tak aby vedle něho předpis §u 64 sluzebmho radu, ze »ode. pření koná;,í p'ovinností« jest dúvodem k oka,;,žitému propuštění, ne:
pozbyl všeho významu. Ustanovení §u 65 platl proto Jen tehdy, kdy z
nedocházení do úřadu může míti příčiny jiné, než úmyslné odpírání služebních'výkonů, čemuž nasvědčuje i to, že se v něm nedo~tave.ní se do
služby klade na roveň liknavému konání služ~y. (paSIV}1l resl,s~enc~):
jež na rozdíl od přimého a výslovnéh? odepnam. sl~zbt m~ze by'~l
důvodem ku propuštění jen po provedenemdlsclphnarmm nzenI. V pnpa,děžal6bcově nebylo a není sporno, že žalobce do ú~adu n.echo~ll a
konání služby odepíral jenom proto, by spolu s ostatnlllll stavku]Iclml
úředníky vynutil tím na žalované bance splnění určitých požadavků.
Odepírání služby bylo vědomé a chtěné, jeho úmyslnost nebyla ukrývána. žalobce setrval při něm, i když byl písemně a opěJovně upozorněn
na následky svého jednání a § 64 služebníhO řádu. Jelikož přiznává, že
jeho nedostavení se do. služby mělo výhradnou. příčinu v zahájené
stávce bankovních úředníků, nelze proj ev vůle, obsažený v tomto ne-'
dostavení se do služby, vyložiti dle §u 914 obč. zák. jinak, než že až
do skončení stávky nebude svých povinností ko.nati. žalobce nepotře
boval tuto svou vůli projeviti výslovně sám, neboť byla projevena výslovně již Sdružením peněžního úřednictva při zaháj"ní stávky ažalobce
schválil toto prohlášení své organisace, připojiv se ke stávce, takže jest
za ně spoluzodpověden (§§ 863 a 1016 obč. zák.). Banka byla proto
oprávněna použíti předpisu §u 64 služebního řádu, to tím více, když
okamžité propuštění žalobce by bylo přípustno i dle dispositivního
předpisu §u 27 čís. 4 zákona o obchodních pomocnících ze 16. ledna.
. 1910, čís. 20 ř. zák.
v

Čís.

3668.

Společn:ost s ručením obmezeným (zákon ze dne 6. března 1906,
58 ř. zák.).
Předpis §u76 zákom iO společnostech s r. o. onutnosti notářského
spisu při převodu závodníh:o podílu mezi živými vztabúje se i na smlouvu
předběžnou.
čís,

(Rozh. ze dne 1. dubna 1924, Rv I 1681/23.)
žalobu o náhradu škody opíral žalobce o jednání žalovaného, jenž
mu na navštivence sdělil, že kupuje od něho (žalobce) podíly společ-

. n?sti, Čí:"Ž vzbudil u n~h':. domněnku, ~e závodn!, podily jsou tim pro ..
dany, nasledkem čehoz zalobce, odmltnuv dalsl koupěchtivé utrpěl
škodu, . ježto podíly latím v ceně poklesly. Žaloba byla za;"ítnuta
s o u d Y vše c h tři s t o i i c, 'i ~ i v Yš š í m s o ude m z těchto

lovaná ~měnky v čase splatnosti nezaplatila a domáhal se na zalOvant
zaplacení 38.000 Kč, Skutkové údaje žalobcovy nebyly za řízení vyvráceny. Sou.dy všech tři stolic uznaly dle žaloby, Nejvyšší
s O u d z těchto

důvodu.

Po právní stránce byla rozepře správně posouzena. Na tom, zda byl
prodej žalobcových podílů již úplně dojednán, či zda šlo o pouhé před
běžné vyjednávání, vůbec nezáleži, rozhodným jest, že prodej nebyl
platným pro nedostatek formy notářského spísu, která jest v §u 76 zákona o společnostech s obmezeným ručenim ze dne 6. března 1906,
čis. 58 ř, zák pro převod podílů mezi živými předepsána, Pro nedostatek této formy nemohla býtí stranami platně dojednána ani smlouva
předběžná podle §u 936 obč. zák" neboť bylo by nepřípustným obcházením onoho velícího předpisu zákona, kdyby neměl o formě smlouvy
předběžné platití týž předpis jako o smlouvě samé, Nebyla-li smlouva
o prodeji podílů dle zákona platná, nemůže se žalobcé domáhati ani
jejího splnění, ani náhrady škody pro nesplnění. To uznává žalobce
sám tím, že formuluje žalobní nárok jako nárok na náhradu škody zavině~é žalovaným bezprávným činem, totiž tím, že ho prohlášení!)1 o pře
vzeh podllů uvedl v omyl, pro který žalobce odepřel, podíly jiúak prodatL Nelze-li však žalobci přiznati nárok na náhradu pro nedodržení
smlouvy, tím méně může se tak státi z důvodu bezprávného činu, neboť
tu by musil žalobce dokázati zavinění žalovaného, totiž jeho zlý úmysl
neb nedbalost (§§ 1294, 1295, 1296 obč. zák), žalobce ani netvrdí, tím
méně nabídl se dokázati, že žalovaný uvedl ho v omyl úmyslně nebo
z nedbalosti. Nemůže tvrditi ani, že žalobce, když mu poslal na navštivence zprávu o převzetí podílů a složeni peněz do týdne v bance, neměl
úmyslu skutečně tak učiniti, ani že při povinné bedlivosti musil věděti,
že nebude moci slib splniti. Při úplném nedostatku takového tvrzení
nelze mluviti o tom, že žalovaný žalobcovu škodu zavinil bezprávným
činem. :okud zklamal. důvěru žalobcovu, že splní, co slíbil, jde jen
o proste nedodržení smlouvy. Pokud žalobce mimo to byl na omylu
o platnosti záva.zku žalovaného, zavinil svůj omyl sám neznalostí řádně
prohlášených zákonných předpisů a nemůže se ho dle §u 2 obč. zák.
dovolávati.
čís.

d

~
,

Tvrzení žalobce, že směnky uhradil, dostalo se nižšími soudy správného výkladu v ten rozum, že svým plněním uspokojil směnečnou pohledávku, a jest přisvědčiti názoru odvolacího soudu, že zákon nevyžaduje, by úhrada směnek musela se vždy státi pouze hotovým placenim, Ostatně výraz »ú hra d a« jest ve směnečném obchodu běžným
a rozumi se mu obecně jako splněni směnečného závazku, ať již penězi, ve zboží, nebo jiným způsobem, Uhradil-li tedy žalobce obě
. směnky, vzniklo mu právo postižni vůči žalované jako přimé směnečné
dlužnici, jehož právní povahu nelze však posuzovati dle čL 81 směneč. ného řádu, jak mylně usuzuje soud odvolací. žalobce jako rukojmí pří-·
mých směnečných dlužnikú, byl dle čL 81 odstavec prvý sm, ř. rovněž
přímým směnečným dlužníkem a uhradil-li majiteli směnky směnečný
dluh, zanikl tím úplně směnečný závazek a púminulo i veškeré právo
smčnečn-é, tedy i směnečné právo postižní, a žalobce může se na-žaloyané hojiti jen dle práva občanského jako solidární spoludlužník
(§ 896 obč, zák.).
3670.

Odškodnění pOdle §u 1328 obií. zák. Není svedením pod slibem·
manželství, slíbil-Ii před snuloží muž ženě, že si ji vezme »když se něco
stane«.
.

(Rozh. ze dne L dubna 1924, Rv 1 46/24.)
žalobě ženy o odškodněni
vyhověly. Ne j v y Š š

soudy

D

yh~a~il-li rukoj~í přímých směnečních dlužníků majiteli směnky
.Gmenecny dluh, zan,kl tím jeho směnečný závazek i směnečné právo
pos!ižní, ~ůže se však na přímém.glužníku hojiti jako solidární spoludlu~ní~ ~Uhr~dou« roz~mí se ve směnečn~m, obchodu jakékoliv splněni
smenecneho zavazku, třebas se nestalo prave placením penězi.

Žalobce tvrdil v žalobě, že jako směnečný rukojmí uhradil za žalovanou jako přijatelku dvě směnky na 16.000 Kč a 22.000 Kč, ježto ža-

vod ú:

čís.

3669.

(Rozh, ze dne 1. dubna 1924, Rv I 1799/23.)

Ů
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podle §u 1328 obč. zák. o b a niž š í
í s o u d žalobu zamítL
ů

vod y:

Nižší soudy zjistily, že žalovaný tělesně obcoval se žalobkyní dva~
krát, po prvé v měsíci září 1921 a po druhé v lednu nebo v únoru 1922,
a že před první souloží jí slíbil, že si ji vezme, »když se něco stane,',
kdežto druhá soulož, kterou teprve nastalo otěhotnění žalobkyně, udála
se bez"tohoto slibu. Oba nižší soudy spatřuji v této skutkové podstatě
svedení po rozumu §u 1328 obč, zák. a soud odvolací uvádí v důvodech
svého rozsudKU, že žalovaný ani netvrdí, že dříve daný slib odvolal,
důsledkem čehož platí prý i pro soulož druhou, žalovaný napadá tento
právní názor nižších soudů s hlediska §u 503 čís. 4 c. ř. S,; činí tak právem, neboť ve vylíčeném jednání nelze, jak to činí nižší soudy, shledati
skutkovou podstatu trestného činu, v tomto případě §u 506 tr. zák.,
který jedině mohl by podle §u 1328 obč. zák. opodstatniti závazek žalovaného k odškodnění žalobkyně. Podle §u 506 tL zák dopouští se
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přestupku proti veřejné mravopočestnosti, kdo k pohlavní souloži svede
a zneuctí pohlavně a mravně neporušenou ženu slibem manželství. Před. pisem tím chrání se důvěra mravně počestné ženy ve slib manželstvÍ,
jenž jí byl dán, a jímž dala se pohno\,ti k souloži, při čemž se .ovšem
předpokládá, že jedině tento slib jako zvlášť působivý a podmanivý
svod a nikoli jiná pohnutka byl toho příčinou, že žena, mravně počestná,
dala se jím utlumiti ve svém mravním odporu a v soulož svolila, Chrání-li zákon tuto důvěru i trestními následky přes to, že dovolení pohlavní soulože děje se z volného rozhodnutí a s rozvahou, dlužno dosah
této zákonné normy posuzovati s přísnosti, přiměřenou zákonodárnému
jejímu účelu. V tomto případě byl učiněn slib manželství s výhradou
»jestli se něco stane«, tedy jen pro tu případnost, oběma stranám zajisté a nežádoucí a jimi nezamýšlenou, že žalobkyně obtěžká, kdežto pro
pouhé zneuctění (zmrhání) bez takového následku manželství slíbeno
nebylo. Slib, takto podmíněný, učíněný jen pro tento, oběma stranám
nevítaný případ lze podle přísných mravních názorů, z nichž ona zákonná norma vzešla a jež pro její výklad jsou směrodatny, stěží pokládati za ujištění poctivě a vážně míněné pro ženu, která své ženské cti
jest přísně dbalá, a lze tedy právem usuzovati, že osoba ženská, která
již na takový slib se muži poddá, jedná lehkovážně a nemůže právem
tvrditi, že jedině pod vlivem tohoto slibu a v ubezpečené důvěře v něj
svou dívčí čest muži jako svému příštímu manželu v obět přinesla. V takovém případě nelze mluviti o překonání mravního odporu, jež přede
vším § 506 tr. zák. na mysli má; působily-li při tom jiné vedlejší úmysly
a pohnutky, JSOll tyto dle zřejmého úmyslu zákona z právní ochrany
. vyloučeny. K tomu přistupuje ještě okolnost, že prv\1í soulož, jež zůstala bez následků, jest pro rozhodnutí právně nezávažnou a že k druhé
souloži došlo beze všeho slibu teprve po několika měsících, anížbylo
zjíštěno, že chování žalovaného v tomto mezidobí mohlo žalobkyní
utvrzovati v důvěře ve sňatek se žalovaným.

čís.

3671.

Bývalý člen řádu nemůže se domáhati pořadem práva na
ceni požitkJ1. LhostejnI}, že uzavřen hyl o věci smír.

řádu

pla-

(Rozh. ze dne 1. dubna 1924, Rv I 64/24.)
žalující, bývalý řeholník, domáhal se na žalovaném řádu placení
vyžívovacích příspěvků žalobou, o níž o b a níž š í s o u d y rozhódly
věcně.

N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů i s před
chozím řízením pro zmatečnost a odmítl žalobu pro nepřípustnost pořadu práva.

D

ů

vod y:

žalobce domáhá se na žalovaném řádu, za jehož člena se prohlašuje, placení výživného z dvojího důvodu: 1. jednak na základě s t a -

!

n o v r-ádu) což v konci konců znamená vlastně na základě předpisů
kanonického práva, a 2. jednak na základě smí r u dne 16. května
uzavřeného II zemského soudu ve Vídni. Avšok aní z toho ani
z onoho důvodu nemůže nárok uplatňován býti pořadem práva, jest
zřejmé nepřípustným, třebaže si aní nižší stolice aní strany otázky nepřípustnosti pořadu řádných soudlt neuvědomily, neřku-li, aby ji ře
šily. Ad 1. Duchovní řád jest korporací (§ 26 obč. zák.) a, kdyby to
byla korporace práva s o II k r o m é h o jako na př. obyčejný spolek,
byla by smlouva mezi ní a členem jejím založená přijetím jeho na základě stanov a podle obsahu jich smlouvou s o u k r o mo p r á v ní, a
jestliže by tedy ve stanovách zaručena byla členu sustentace, bylo by
ovšem možno domáhati se jí pořadem práva. Tak na př. je-li ve stanovách spolku, na př. spolku obchodních cestujících členu pro případ ne. moci, invalidíty nebo stáři zaručen jistý důchod, nemožno nárok ten
uplatňovati jinak než před řádným soudem, pokud ovšem snad stanovy
nepořídily jinak zřídivše na př. soud rozhodčí. Avšak duchovní řády
jsoukorporacemÍ práva ve ř e j n é h o, smlouva o přij:,tí ~o ,takov~ho
řádu, jejíž obsah podávají řádné stanovy (regule) a. pnslusne dopl?ovad předpísy církevního práva, jest tedy titulem v e ř e J n o p r a v n \ m,
a toho rázu jsou tecly i nároky z ní, tudíž ze stanov řádných a přísluš
ných předpisu církevního práva vyvozované, takže dle§u I j. n. na pořad řádných soudů ·nenáleží. V podrobnosti toto: Duchovní řády nespadají ani pod spolkový zákon ze cI"e 26. listopadu 1852, č. 253 Ť. zák.,
ani pod spolkový zákon ze dne 15. listopadu 1867, čís. 134 ř. zák., naopak stanoví spíše § 3 lit. a) tohoto zákona, že duchovní kongregace
posuzovati jest dle předpislt o nich daných. Tu pak § 31 zákona ze dne
7. května 1874, čís. 50 ř. zák. o úpravě zevních poměrů katolické církve
odkazuje ohledně zevních poměrů klášterních společenstev v katolické·
církvi existujících na zvláštní předpisy ohledně nich stávající. Po zrušení konkordátu jest to min. nařízení ze dne 13. června 1858, čis. 95 ř.
zák. o duchovních řádech a kongregacích, jež však se netýče otázky,
o niž tuto jde. Následkem toho zůstává otázka nároku .toho druhu, jaký
žalobce vznáší, vyhražena církevní samosprávě. To vše jasně plyne
z motivů k cit. zákonu ze dne 7. května 1874, čís. 50 říz. zák. církevní
poměry upravujícího. Tyto podávají nejprv hístorický přehled poměru
církve ku státu a praví pak pod ll. 2., že postavení, jež katolická církev
toho času ve veřejném organismu zaujímá, jest postavení prívilegované.
v e ř e j n é k o r por ac e, že opačný systém, americký to systém, spočívající na zásadě soukromoprávnosti církve, zvaný bud' »volnou
církví«anebo vyjadřovaný heslem rozluky státu od církve nelze u nás
uznati jednak proto, že jej nelze hístoricky sprostředkovati a jednak
proto, že jej nelze praktícky dobře provésti, a proto tedy že i řečený
zákon ponechává katolické církvi její posavadní veřejnoprávní postaveni. Vývody motivů vrcholí pak v otázce (pod 3. ), které jsou to legislativní zásady, jež v přítomném zákonodárství zachovány býti mají,
a v odpovědí na ni, že zákonodárství státní má se vztahovati jen na formy a meze církevního působení (»z e v n í právní poměry katolické
církve«), a že kde v tom t o z ř e tel i z·v I á š t n í nor m a
dán a n e byl a, n a s tup u je, s a m a seb o u c í r k e v n í a u t 0-
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no m i e, které ovšem zásadně podléhaji všecky v nit ř.ll i záležitosti
církve (co se týče duchovního života, jako víry a pod.), tyto ovšem již
v základě ustanovení čl. 15 st. zákL zák, i jest pak toto právo seb e "
u r č e n í a s a m o spr á v y církevní prohlášeno v motivech za svrchovanou zásadu našeho zákonodárství, a praví se tam dále, že volné
praktikování ústavy (scil. církevní), jakož i jur i s d i k ční moc i
pro o bor c í r k e v n í p I a t n é, zejména i discipliny, jest již zákonným uznáním církve samým zaručeno. Konečně se tam podotýká,
že péče o společenstevní zřízení a jeho volný vývoj vyžadují při rozsahu a důležitosti zřízení těch zvláštního státního dozoru (schvalování
založení a zařízení společenstev, spolupůsobení při dosazování před
stavenstev, pravidla pro občanský styk atd.) a tento dozor že je normován ve zvláštním návrhu zákona. K tomu doložíti jest, že tento návrh se zákonem nestal a máme co činiti jen se shora citovaným §em 31
zák. ze 7. května 1874, čís. 50 ř. zák. amin. nařízení z 13. června 1858,
čis. 95 ř. zák. Poněvadž tedy duchovní řád je, jak i nauka uznává
(Stubenrauch 8. vyd. 1902 k §u 26 l. 2 Č. 2 str. 69, Tilsch, Všeob. část
str. 112), korporací veřejnoprávní, otázka pak, o niž ve sporu tomto
jde, patří sice k úpravě zevních poměrů katolické církve, avšak státní
zákonodárství zvláštních norem o ní nemá a vůbec ji neupravuje, a to
ani pO,stránce hmotné, ani po stránse formální, co se totiž. týče pří~
slušnosti, tedy dle hořejšího nastupuje tu sama sebou CI r k e v n I
a u t o n o m i e a tedy i příslušnost c í r k e v n í h o ú řad u Čl shora
zmíněná »jurisdikční moc pro obor církevní platná«, jak ji motivy nazvaly, řkouce o ní, že jest již samým ~ákonným ~z~ánín: círk~e za;učena. Ad 2. Zde by se otázka mohla zdatl pochybnejsl, avsa~ pn spra~
ném rozpoznání věci dospěje se k témuž vý.sledk~. D1,e nah~edu N:jvyššiho soudu dlužno tu rozeznávalI, ZdalI rečeny smlf, jenz ]akozto
smlouva představuje novaci (§ 1380 obč. zák.) jest novad privativní
či kumulativní. Kdyby byl P r i vat i v n í, t. j. zrušil starý závazek a
založil nový a takto tedy změnil p r á v n í d ů vod nároku alimentač
ního (§§ 1376 a. 1377 ib), jenž by se od té zakládal výlučně na tomto
smíru, pak by ovšem věc náležela na pořad práva: Avšak náš smír byl
evidentně pouze k u m u I a t i v n í novací (§ 1379 ib.), t. j. závazek
řádu, zakládající se na členství žalobcovo v řádě nebyl z~ušen, nýb;ž
jen uznán a to výslovně jen na čas členství žalo?cova, takz~ tento, puvodní důvod nároku nijak nebyl odklIzen' a novym t. j. omm smlfem,
smlouvou nahrazen. Byla to jen prozatímní úprava poměru až do rozhodnutí kongregace v Římě o vyhostění žalobce: do té ~'y'lo pochy?no,
je-Ii žalobce ještě členem řádu či ne, a proto se mU."Jmenly pro~ahmm
alimenty, jakmile však kongregace rozhodne a u~:,ze se, zda. zalobc~
členem řádu zůstal či nezůstal, bude podle toho rad .kjeho ahmentacI
povinen nebo nebude. A ta~ ted~ s~,írem ien uznán platný erávní stav
před tím stávající, a tedy puvodm duvod zavazku; mkterak vsak am nepřistoupil, neřku-Ii aby na jeho místo nastoupil, dů~od nový; nýbr~ byl~
jen přechodně nejisto a pochybno, zda onen p;avm s,t,:va tedy pu,:~d~1
a pořád jediný důvod alimentačniho závazku, c1enstvl zalobcovo v raue,
posud trvá. Trvácli ale ve ř e j II o p r á v n í důvod závazku a nebyl nahrazeu sou krom oprávním, pak platí i zde totéž, co ad 1. vyloženo: vždy-
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clcy i podle smíru bod. 5. se tu musi řešiti otázka, je-li žalobce členem
což však lze jen na základě předpisů církevního práva a spadá
pod tutéž »jurisdikční moc pro obor církevní platnou«, u které shora
byla řeč. Nejvyšší soud může tu sice poukáíati na příslušné přec:[!isy
kanonického práva, avšak musí se výkladu jich a zaujetí stanoviska
zdržeti. Jsou to, když žalobce obdržel sekularisační indul! dto ve Vídni
20. listopadu 1919, jenž dle obsahu. svého vydán podle Kanonu 640
§ 1 čís.!. a 2., a oženil se, předkem § 2 téhož KanonU a pak Kanon 646
§ 1 Č. 3, citováno dle »Codex juris canonici, Pií X. pontificis maximi
jussu digestus, Friburgi, Ratisbonae 1919. Bylo proto tak rozhodnouti,
jak se stalo (§ 42 j. n., § 477 Č. 6, 478, I (240, 1, 471, č. 7), 513
c. ř. s.).
řádu,

Čís.
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Novela o právu manželském (zákon ze dne 22. května 1919, čís. 320
sb. z. a.n.).
Man~elka, jež sama od manžela odešla, nemůže se domáhati rozluky z dŮVOdu zlomyslného opuštění (§ 13 písm. c) ~1. zák.), třebas
tak byla učinila pI10 zlé nakládání manželovo.
.
V řízeni rozlukovém. platí zásada vyšetřovací.
(Rozh. ze dne 1. dubna 1924, Rv I 102/24.)

i

I

Žalobu manželky na manžela o rozluku manželství pro zlomyslné
rozvrat manželství a nepřekonatelný odpor o b aniž š í
s o u d y zamítly, Ne j v yš š I s o u d zrušil rozsudky nižších soudů a
vrátil věc prvému soudu; by ji znovu projednal a rozhodl.
opuštění,

I

D

o zlomyslném

i
Ii
I

I

I

vod y:

opuštění se strariy žalovaného nemůže býti řeči, když
jak sama udává, od něho sama odešla. Tvrdí-Ii, že tak uči
nila pro jeho zlé nakládání, může to býti základem důvodu rozluky dle
§u 13 písm. e) zák. rozl. nebo složkou rozvratu dle téhož §u písm. hl,
ale nelze, když ona jeho opustila, převraceti (o t1k, že on ji opustil. Ona
se mohla vrátiti, a, kdyby ji manžel nechtěl příjmouti, měla by dokonce
i nárok na prozatimni přijetí do společné domácnosti ve formě prOzatímního opatření (§ 382 čís. 8 ex. ř.), ale nemůže nutiti manžela, jemuž
povinna jest do jeho bydliště následovati (§ 92 obč. zák.), aby naopak
on následoval ji. Byla proto její soudní výzva, by žalovaný se »vrátil"
k ní, právně úplně planá a zbytečná. Důvodným však jest dovolání, co
se týče otázky rozvratu a nepřekonatelného odporu. Rozvrat založila
žaloba na to, že byla nucena žalovaného pro zlé nakládání s ní opustiti
v roce 1916, od té doby že neobnovili manželského společenství a žalovaný že žije s jinou ženou, k čemuž přistoupilo, že sama '0 sobě doznala; že žila s K-em a italským zajatcem, jak on to o ní tvrdil. Prvý
soud odbyl tento důvod tím, že matka žalovaného H-ová, vedená o jeho
spolužití s j;~OU ženou, se svědectví vzdala, a odvolací soud tento důžalobkyně,

t

ů

vod pominul vůbec mlčením. Ale jsou-li skutečnosti, zbývající i po pří
padném odpadnutí obvinění,. že žalovaný. žije s jinou ženou, pravdivy,
mohou zakládati i ty hluboký rozvrat, i je třeba tedy zjistiti, nač celý
posavadní obsah spisů už beztoho ukazuje, zda a jak dlouho manželé
žijí již odloučeně, co toho bylo příčinou, že se rozešli, zvláště tedy třeba
zjistiti příslušnými trestnímí spisy okresního soudu, jak to bylo s vyhrožováním, jež žalobkyně za důvod svého odchodu od manžela udala,
a dále třeba zjistiti, zda obě strany udržovaly styky, z nichž se navzájem obviňují, žalobkyně s K-em a italským zajatcem, po případě i s
V-em, žalovaný pak s K-ovou, neboť pak rozvrat byl by již velice na
snadě. Nižší stolice si totiž neuvědomily, že řízení rozlukové je ovládáno zásadou v y š e t ř o v a c í a že tedy soud má provésti všecky dů
kazy, jež se při projednávání sporu naskytly, tudíž nejen ty, jež strany
nabídly, nýbrž i ty, jež z jejich skutkového přednesu neb i z výpovědí
svědků se podávají, byť se jich strany samy anineuchopi1y, a že tu
tedy příslušné průvodní prostředky podají se samy, budou-li strany při
drženy, aby co nejpodrobněji, jak jim jen možno, udaly nejen jména,
nýbrž i bydliště osob, s nimiž ten který manžel tvrzené styky prý udržoval, dále také dobu a místo, kde se tak dělo, jakož i případné třetí osoby,
jež o stycích těch vypovídati mohou. Tak tedy i po odpadnutí svědkyně
H-ové možno soužití žalovaného s K-ovou dokázati. Mylný je zejména
názor odvolacího soudu, že řízení rozlukové je sice oHiciosní, avšak že
prý přece ovládáno je zásadou disposiční: nikoli, o!!iciosní není, ježto
se zavádí nikoli ex ofto, nýbrž jen na žalob u, t. j. na návrh strany, a
že je vy š e t ř o v a c í, to· "ýslovně ustanovuje § 97 obč. zák. ve spojení
s §em 8 min. nař. ze dne 9. prosince 1897, čís. 283 ř. zák., jenž na něj
výslovně, jakož i s §em 13 poslední odstavec rozl. zák. (dříve §em 115
poslední věta obč. zák.), jenž na něj mlčky odkazuje.
čís.
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Svedení pod slibem manželství (§ 1328 obč. zák.) předpokládá, že
žena mohla slíbu tomu věřiti.
(Rozh. ze dne 1. dubna 1924, Rv 1 103/24.)
Žaloba o náhradu škody podle §u 1328 obč. zák. byla zamítnuta
s o u d Y vše c h tří s t o I i c, N e j v y Š š í m s o ude m z těchto
důvodů:

Žalobní nárok spadá pod § 1328 obč. zák. a, není-li naplněna skutková podstata tohoto ustanovení, není po právu, neboť předpis §u 248
obč. zák., z něhož se dovolání též nárok ten dolíčiti snažÍ, sem očividně
nepatří, což dalšího rozboru nepotřebuje, neboť není dán, není-li tu
trestního činu neb aspoň lsti neb jiného zavinění, což vše zde chybí, jak
se hned ukáže. § 1328 obč. zák. přiznává ženě, kterou někdo pohnul
trestným činem nebo lstí nebo hrQzbami neb zneužitím poměru odvislosti k nemanželské souloži, právo na náhradu škody. žalobkyně

vskutku -dovolávala se trestného činu svedeni pod slibem -manželství
(§ 506 tr. zák.), avšak tento důvod vyvrácen jest jejím vlastním doznáním je~tě V \iovo~ál1í opakovaným, že věděla od š-a samého, že je ženat, z cehoz jde, ze nemohla tvrzený jeho slib, že ji pojme za manželku
bráti vážně, kdežto svedení pod slibem manželství předpokládá, že žen~
slIbu tomu mohla věřiti. Ovšem tvrdí žalobkyně, že Š. jí současně tvrdil,
že je rozveden a že se bude moci ženiti, ale právě proto, že to bylo současně, nemohla býti na omylu ohledně významu pouhého rozvodu, ,uusila věděti, že Š. přes to jest a zůstává pořád »ženat«, jak výslovně
doznáva, že to věděla. Že však se ženatý člověk ženiti nemůže, ví každé
dítě, i nemohla tedy žalobkyně věřiti,že Š. bude se moci znovU ženi.!i.
To by musilo· ještě něco k rozvodu přistoupiti, následovati ještě roze
luka, i bylo věcí žalobkyně, již léta zletilé, aby si to rozmyslila a o možnosti nového Š-ova sl1atku a tudíž svých vyhlídkách naň se napřed infor. movala, než k souloži svolila. Líčí-li muž ženě, kterou pohnouti chce,
aby se mu poddala, krásné vyhlídky do budoucnosti, není to ještě svedením, I)ýbrž pouze lehkověrnost ženy, dá-li se na to navábiti a to jest
její věcí. Logiku dovolatelky, že okolnost, že Š. byl ženat a ona to vě
děla, mluví prý naopak pro trestný čin, nelze vůbec chápati.
v
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Nelze vésti exekuci zabavením spoluvlastníkova nároku na vyd á ni
movitých.
.

společných věcí

(Rozh. ze dne 1. dubna 1924, R 1] 9/24.)
. Vymáhající věřitel navthl exekuci zabavením spoluvlastnického ná- .
roku dlužníka proti druhé spoluvlastnici ku předmětůmseznamenaným
pod pol. čís. 3-11 zájemního protokolu. S o u d p.r v é s tol i c e zamítl exekuční návrh, rek u r sní s.o u d povolil zabavení nároku dlužníka na vydání spoluvlastnických věcí.
N e j v y Š š í s o u d vyhOVěl dovolacímu rekursu dlužníka potud,
že ~ovolil exekueizábavením spoluvlastnického nároku, který přísluší
povmnému k předmětům pod položkou 3-11 zájemního protokolu popsaným a zapověděl spoluvlastnici uvedených předmětů zabavené věci
dlužníku vydati a tomuto zapověděl, aby se zabaveným právem nij.ak
nenakládal, zejména, by je nespeněžil a výtěžek buď zcela nebo z části·
ne;y?ral a dodal,. že doruč~ním zápovědi dlužníkovi a poddlužnici poklada se povolene zabavem za vykonané a jest pro vykonatelnou pohledávku vymáhající strany nabyto na nároku právo zástavní. .

o ů vod y:
Povinný napadá usnesení rekursního soudu jednak proto, že k ná"
vrhu vymáhajícího věřitele na zabavení spoluvlastnického nároku, který
mu, povinnému, oproti druhé spoluvlastnici k předmětům prý přísluší,
byl? povoleno zabavení nároku dlužníka na vydání spoluvlastnických
veCI jemu, to. ,es! dlužníku vůči spoluvlastnici příslušejících. a dále,
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proto, že byla exekuce vůbec povolena, kdyžtě jest prý ze spisů zřejmo,
že povinnému spoluvlastnictví k předmětům nepatří, ježto věci ty jsou
výlučným vlastnictvím Boženy P-ové. Pokud jde o výtku rekurentovu,
že byla povolena. exekuce. zabavením nároku na vydání. spoluvlastnických věcí, jež přísluší povinnému oproti spoluvlastnici Boženě P-ové,
právem poukazuje rekurent na to, že povolení této exekuce nelze srovna.!i s obsahem spoluvlastnického práva. Spoluvlastník je ovšem oprávněn, se svým podílem svobodně nakládati, svůj podíl jakožto úplný jeho
vlastník zastaviti, odkázati nebo jinak zciziti (§ 361 a 829 obč. zák.),
avšak držba nebo správa společné věci spoluvlastníku nepřísluší, ta
patří podle §u 833 obč. zák. všem podílníkům vespolek. Podle toho nemá
spoluvlastník nároku, by mu společná věc byla vydána. Napadené usnesení, povolujíc zabavení nároku na vydání věcí společných, překročilo
meze spoluvlastnického práva. Poukázati jest i na to, že exekuční návrh
zněl jen na zabavení spoluvlastnického nároku k společným věcem a
nikoli na zabavení nároku na vydání společných věcí. Povolení' exekuce,
jak se v napadeném usnesení stalo, není po právu a rekurent, který jinak
zabavení spoluvlastnického podílu přípustným shledává, stěžujesi v uvedeném bodu do usnesení rekursního soudu právem. Dodati jest, že, ježto
nejde o zabavení společné věci, nýbrž spoluvlastnického práva k ní, není
třeba k provedení zabavení, aby věc byla také vydána. Odchylný názor
rekursního soudu za správný uznati nelze.
čís.
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Bylo-li knihovnipotadí zajištěno pIJuze pro zápůjčku, nelze se v poznamenaném pořadí domáhati exekuce vnuceným zřízením práva zástavního pro pohledávku z jiného právního důvodu. žádati o zápis zástavního práva v povoleném pořadí jest oprávněn nejen vlastník nemovitosti, jenž si poznámku vymohl, nýbrž každý, kdo předloží usneseni,
povolující poznámku pořadí.
(Rozh. ze dne 1. dubna 1924, R \I 96/24.)
Exekučním návrhem žádal vymáhající věřitel o povolení exekuce
vnuceným zřízením práva zástavního pro dvě vykonatelné pOhledávky
ze směnečných platebních příkazů po 1.000 Kč na polovici nemovitostí,
povinné knihovně připsaných, a to výslovně v pořadí poznamenaném
pro zamýšlenou zápůjčku do výše 20.000 Kč, předloživ k návrhu oba
exekuční tituly a knihovní usnesení ze dne 15. února 1923, jímž byla
povolena poznámka pořadí pro zamýšlenou zápůjčku. S o udp r v é
s tol i c e exekuci v žádaném pořadí povolil, rek u r sní s o u d exekuční návrh zamítl, maje za to, že za zápis zástavního práva v poznamenaném pořadí jest oprávněn žádati pouze vlastník.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacimu rekursu.
Důvody:

Knihovní pořadí bylo zajištěno pouze pro zápůjčku, vlastníkem obmýšlenou, a bylo by lze ve vyhrazeném pořadí povoliti vklad zá~tavního

práva jen podle listiny, vyhovující formou i věcným obsahem a právním
o zápŮjčku a tuto prokazující (§§ 26, 27, 94 čís. 3
a 4 knih. zák.). Pro povolení zástavního práva v poznamenaném pořadí
jest rozhodným knihovní stav (§ 94 čís. 1 a odst. lL knih. zák.), t. j.
knihovní poznámka, zajišťující přednostnípoř"d jen zástavnímu právu
ze zápůjčky, byť dle novel. znění §u 53 odstavec prvý knih. zák. mohl
vlastník nemovitosti vymoci si poznámku pořadí též pro obmýšlené zástavní právo za jiný dluh, než zápůjčkový. Poněvadž listiny, stěžova
telem předložené, t. j. směnečné platební příkazy a usnesení, exekuci
povolující, neprokazují zápůjčky, pro kterou v tomto případě knihovní
pořadí bylo poznamenáno, byl návrh stěžovatelův prá~em ~an:ítn.~t,
ježto případného návrhu na povolení exekuce v kmhovmm poradl.bezném neučinil. Mylným jest ovšem právní názor rekursního soudu, ze za
zápis zástavního práva v poznamenaném pořadí žádati, .oprávněn jest
pouze vlastník nemovitosti, který si poznámku vymohl. Naopak může
o knihovní zápis žádati každý, kdo předloží usnesení, poznámku pořadí
povolují ci' a výkon její potvrzující, které právě z tohoto důvodu smí býti
vydáno pouze v jednom vyhotovení (§ 54 knih. zák.).
důvodem smlouvě
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o nároku z let i I Ý ch děti na poskytování výživy otcem jest rozhodnouti v řízení s por n é m.
Dohodou stran nelze věc SpOrllpn převésti ,do řízení nesporného.
(Rozh. ze dne 1. dubna 1924, R II 100/24.)
Návrhu 27tileté dcery, jímž domáhala se v nesporném řízení na svém
manželském otci výživného, s o u d pr v.é s t o I i c e vyhověl, r ek u r sní s.o u d zrušil napadené usnesení i s předchozím řízením a odmítl návrh. O ů vod y: Navrhovatelka nevystupuje jako zletilá nebo
jako takOvá, nad níž byla prodloužena moc otcovská a· na niž by platily
předpisy §u 185 nesp.říz. a §u 178 obč. zák., jsouc 27tnetá. Výtka stě_
žovatelova, že o jejím nároku neměl první soud v řízeni nesporném jednati, jest odůvodněna. Soudce jest dle §u 2 odstavec prvý nesp. říz.
a §u 41 j. n. i v nesporném řízeni povinen zkoumati svou příslušnost
z úřední povinnosti a, sezná-Ii, že jest nepříslušným a je-li to možno,
věc dle §u 44 j. n. příslušnému soudu odkázati usnesením. Zde jedná
se o nezhojitelnou nepříslušnost, úmluva stran o příslušnosti jest v nesporném řízení vyloučena a lze tuto nezhojitelnou nepříslušnost v kterémkoliv období řízení vytýkati.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Dovolací rekurs není odůvodněn. Nejvyšší soud sdílí právní názor
rekursního soudu a poukazuje stěžovatelku na správné důvody napadeného usnesení, jež nebyly vyvráceny dovolacím rekursem. K jeho vývodům se podotýl.iá, že okolnosti, jež stěžovatelka uvádí, odůvo<lňují
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jen názor, že dlužno.jednati a rozhodnouti v mimo sporném řízení o ná:?cích na ~Jži.vné, pokud jde 0 nezletilé děti, jež dle §u 21 obč. zák. pozlvajl zvlastI:~ oc.~rany zak?nu ~ s~udů. Jelikož zletilým dětem tato
ochrana. nepnslusl.~. ]e~lk,:z.neOl zakonného předpisu, který přikazuje
]ep~h naroky na vyzlvne V~.CI otel k mimo spornému řizení, byla 27ti1etá
stezovatelka dle §§ I a 2 CIS. 7 patentu o mllllOsporném řízení se svým
návrh,:~ na výživné právem poukázána na pořad práva. Rozhodnutí
Ne]vysslho soudu ze dne 24. ledna 1922, Č. j. R 11 10/22, jehož stěžo
vatelka se dovolává, má na mysli nezletilé děti, jež jsou pod mocí oteov~kou,. a vy~lovuje názor, .~e ot~c zásadně jest povinen, poskytovati manzels~y~ detel": tolr~o vyzlvu I~ nat~ra a že jen výminečně, když děti
z dul.ezltych duvodu nebo na zaklade soudního nařízení opustily otcovu
.domacnost, lze od otee požadovati výživné v penězích. že také zletilé
děti mohou uplatniti takové nároky v mimosporném řízení v tomto rozhodnutí nebylo vysloveno.
'
0
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Byl-li poďán několika osoqami společný odpor proti platebnímu rozl<azu v řizení upomínacím a ohledně jednoho z odporovatelů vrácen
k opravě, jest podán ohledně druhých odporovatelů včas třebas onen
Qdporovatel nevyhověl příkazu k opravě ve stan(weně Ih6tl\.

~~}S~, že ,F:antišck. L. rozkazu, mu udělenému, nevyhověl, nijak býti na
upnu pravum Mane L-ové. Nahodilá skutečnost, že františek L. a Marie
L~o~á jso~ zastoup~ni týmž advo~átem, že odpor byl učiněn jedním podamm a ze byl vracen k oprave nedostatku na s!raně Františka L-a
jest pro posouzení práv Marie L-ové zcela bezvýznamná a nemohou jl
práva ze včasně podaného odporu býti odňata následkem opomenutí
Františka L-a.
N é j V Y š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

D

ů

vod y:

Usnesení rekursního soudu jest úplně správné a vyhovuje věci i zákonu, takže lze poukázati na jeho odůvodnění. K vývodům dovolací stížnosti se dodává: Vrácení odporu k opravě po rozumu §'U 85 c. ř. s. nebylo třeba kromě důvodu, kterého se již rekursní soud dotýká, také
proto, ježto dle §u 17 říz. upomínacího nejsou osoby, jež jménem dlužníka odpor podávají, povinny, se k tomuto podání vykázati plnou mocí.
Rozlišování pojmu »odporu« od pojmu »podání«, o němž se v dovolacím
rekursu jedná, nemá pro věc vyznamu; náhled stěžovatelů, že odpor
Marie L-ové, podaný náležitě a včas, měl by se najednou státi opozdě
ným proto, že společné podání, jímž tento odpor byl vznesen, bylo 'vrá~no k opravě z příčin, Marie L-ové se netýkajících, a teprve po lhůtě
k tomu ustanovené na soud znova byla předloženo, jest zřejmě nesprávným a nezasluhuje, aby byl blíže vyvracen.

(Rozh. ze dne L dubna 1924, R 11110/24.)
,,5 o ~ d P r.v é . s tol ~ c e odmítl odpor proti platebnímu rozkazu
v ;lzeOl upommacm~ .• D u vod y; Platební rozkaz byl žalovaným doru~en 2;, pokud se tyce 3. ledna 1924. Oba podali odpor 11. ledna 1924
svym zastupcem Drem W~em .• Plná n;oc zás!upce byla však podepsána
pouze Mam L-ovou, mkohv vsak take podpurcem Františka L-a FranI.
K-em (ba ani Františkem L-em). Byl proto odpor vrácen dle §§ 84 a
85 c. ř. s. k ?pravě a byl!, zástupci ustanovena na to lhůta. jednoho
tydne. Tato vyzva k oprave byla zástupci doručena 18. leana a minula
tedy týdenní ~hůta 25~ ledna. Bylo proto dle §u 85 c. ř. s. a §u 10 čl.
XXVllL uv .• z~k. k c: r. s .. odpor teprve dne 29. ledna opět předložený
pk~ opoz~eny odmltno~lr. R.e k u r s n· í s o u d zrušil napa_dené usneseni. a ul?ZlI sou~u prve stolIce, by ustanovil na základě odporu, podaneho vcas Mam L-ovou, rok k ústnímu líčenÍ. D ů vod y: Není třeba
zabývati Se v. to;nto ~řjpadě otázk?u, zda bylo vůbec zapotřebí, vrátiti
odpor k dolozenr pIne mocI Franlrska L-a a jeho opatrovníka, ačkoliv
§ 9 zákona o řízení upomínacím výslovně ustanovuje, že platební rozkaz
vydaný p;oti několika dlužníkům pro totéž pohledávání, již tenkráte po~
z~ude sve mocI: vzne:,e-h odP?r jen jeden dlužník. Neboť odpor Franlrska L-a byl vyslovne vzat zpet a pozbyl mimo to platnosti již tím že
nebyl opět předložen ve lhůtě usnesení ze dne 15. ledna 1924. To Jšak
nepl.aU o odpo;u Marie L-ové. První soudce uvádí výslovně v napadenem usnesel1l, že Marie L-ová v zákonité době podala odpor, který
by.l ~yhotoven a podepsán dle předpisů zákona. Rozkaz k opravě lormall1lho nedostatku netýká se tedy vůbec jejího odporu a nemůže okol-
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. Pro nárok proti obci () náhradu škody, ježto neopatřila vykopávku
výstražnou svítilnou, jest přípustným pořad práva.
.
(Rozh. ze dne 2. dubna 1924, R 1 199/24.)
Proti žalobě na obec o náhradu škody, již prý žalobce utrpěl pádem
na neosvětleném chodníku, jenž byl obcí za příčinou provádění prací
vodovodních a plynovodních rozkopán, namítla žalovaná obec nepří
pustnost~ořadu práva. S o u d II r v é st o 1 i c e námitce vyhověl a žalobu odmlp. Rek II Esn í s o II d zamítl námitku nepřípustnosti pořadu,
prava. D u vod y: Zalobce opírá nárok na náhradu škody nikoliv je.n
. o zanedbání předpisů silniční a bezpečnostní policie žalovanou obcí,
nýbrž v prvé řadě, jak ze žaloby vychází, o to, že žalovaná obec provádějíc práce na svých podnicích - vodovodu a plynovodu - chodník
vytrhala a' jej opět do pořádku nedala, místa svítilnou nebo jiným výstražným znamením neoznačila, takže žalobce dne 24. února 1923
o Y2 7. hodině večer na místě tom pádem úraz utrpěl, a tím žalobcovu
škodu zavinila. Žalovaná obec přiznala, že na vodovodu opravu prováděla, namítá však, že chodník, pokud \0 následkem silného mrazu možno
bylo, dala do pořádku. Tento závazek žalované obce, od něhož žalobce
neupustil, neplyne z veřejnoprávního předpisu ohledně péče o bezpeč
nost osoby a majetku, a ohledně péče o udržování silnic, cest a ve-řejCiviln! rozhodnuti, Vl.
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~ýc~ prostr~nství (~ 28 čís. 2 a. 3 ~~s; ob,ec. zř.) a žalobce opírá jej o to,
ze, za}.ovana obec J~ko kdokolIv ]lny predpisu třicáté hlavy obč. zák.
nesetnla a proto nahradou Jest povinna. Rozhodnutí této otázk', není
P?dlc §u 37 ~bec., :říz. če~, vJhr3'z:~lo předchozímu rozhodnutí ~řísluš
neho polIttckeho uradu, nybrz nalezl narok na náhradu škody o důvod
takový opřený dle §u 1338 obč. zák. vyříditi pořadem právním,
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu,
Důvody:

. Napadené usnesení vyhovuje v podstatě zákonu a stavu věci. Zcela
pravel11' poukazuje k tomu, že žalující strana neodvozuje žalobní nárok
z veřejn~práv,ni..povi~nosti .obce, udržovati místní policii, nýbrž ze SQUkromopravnl JeJI povmnostt Jako podnikatelky stavby, V této vlastnosti
nezachovala se podle názoru žalobcova žalovaná strana podle své povinnosti, založené jednak na všeobecném ustanovení §u 1297 obč. zák.
podle něho,ž, má, každý vy~akládati péči, jaká při průměrných schop~
nost~ch muze bj!tt ~y,naloz~~a, Jed,n,:k, na zvláštním předpisu §u 380
tr. zak., podle neho,z Jes,t pn provadel1l staveb opatřiti výstražné svítrlny, PO~I~nost .ob~l, set;ltt opec~ o~atrností, nelze zařadití mezi úkoly,
JIm ~, vereJnopravl1!ch dllvodu pn vykonu místní policie, zejména §em
28, CI,S, 2 a 3,
zř, u~ožené, ?e~of táž povinnost stihá i osoby soukrome a nestava se vereJnopravl1l po.vlnností proto, že jde o stavbu
kterou proyádí obec, a~eb že ji pr?vádí na vodovodu aneb plynovodu:
te~y p.odmclch, s .~tery11l1 ovsem J~ou spjaty též jisté důležité zájmy
ve;cJn,e, Ty s~ POJI zpraVIdla ke vsem úkolům obecním, jak veřej nopravl1lm, tak I soukromoprávním, již pro jejich hospodářský význam
pro poplatlllctvo obce, ale neměni ničeho na soukromoprávní povaze
úkolů, o které právě jde,

O?,

čís.

3679.

J~e o zbožl jiné (aliud), je-Ii rozdíl mezi objednaným a dodaným
zbozml tak podstatný, že by se při rozumném pojímání stavu věci obchodník ani nepolrnsil 8 takovým zbožím smlouvu plniti a také by ani
nemohl očekávati, že je odběratel jako plnění smlouvy přijme.

1922 na pozemcích žalobcových byla JaHelka, clo níž byla však přimí
chána i pšenice jiného druhu, jak ozimka, tak i jarka a že oba tyto posledně-jšl druhy jsou méně cenné, což ostatně žalované družstvo při
pouští, popírajíc však, že pšenice, kterou byly tyto pozemky tehdá osety,
byla jimi dodána. Dokáže-li žalobce, že mu pšenice, tam zasetá, byla
dodána žalovaným družstvem, provede zároveň důkaz, že tím žalované
družstvo nesplnilo smlouvy, nedodavši mu určitý druh pšenice, který
koupil, nýbrž směs této pšenice s pšenicí jiného, méně cenného druhu
a místo jarky i ozimku, tedy něco zcela jiného. Výsledek setby této
směsi, jak jej znalci zjistili, jest toho nejlepším dokladem. Zde nelze
říci, že byla koupena a dodána pšenice, že .byla smlouva splněna a že
jde nanejvi'še o plnční vadné, nedostatečné, Podmínkou smlouvy byl
určitý druh pšenice. Vadným by bylo dodání pšenice toho druhu, ale
špatné nebo horší jakosti - nikoli směsi, v niž jest i pšenice jiného,
méněcenného druhu a misto vymíněné jarky i Q·zil1lka, Na tento případ
nesplnění smlouvy nelze použíti předpisu čl. 349 obch, zák. o promlčení
nároku' z vad jakosti (čl. 347 obch. zák.),
N e j vy Š š i s o u ci nevyhověl rekursu,
D

ů

vod y:

, Bezdůvodně vytýká stěžovatel napadenému rozhodnutí nesprávné
právní posouzení věci, Jest V jedn~mvém yříp,adě ovš~m nesn~dno .r~z:
poznati, zda dodavatel dodal zbozl -,~rebaze, v~d~e, ale pr~~e.teste
zboží - objednané, či zda dodal zbozl takove, Jez nelze mltr JIZ za
plněni smlouvy, nýbrž zboží jiné, aliud, Než v tomto případě dospěl
odvol"ací soud zcela správně ku právnímu názoru, že zboží, o kterém
znalci podali posudek, není již zbožím objednaným, nýbrž něčím jiným.
Stěžej nim bodem při řešeni této otázky jest totiž .okolnost, zda rozdíl
mezi objednaným a dodaným .zbožím jest tak podstatný, že by se při
. rozumném Dojímání stavu věci obchodník ani nepOkusil, takovým zbožím smlouv~l plniti a také by ani nemohl očekávati,.že je odběratel jako
plnění smlouvy přijme, Obé ,iest zajisté v tomto případě vyloučeno,
když, jak odvolaCÍ soud na základě znaleckého posudku zjistil, strana
žalovaná dodala místo jarní pšenice» Jaffet« jakousi směs jarní a ozimní
pšenice, jejímž setim vzniká až 50% ztráta zrna a asi 35% ztráta na
slámě, Právem tudíž pokládal odvolací soud dodané zboží za aliud,.

(Rozh, ze dne 2. dubna 1924, R I 206/24,)
Žalobce koup!! od žalov,:~ého osev~í jarní pšenici značky Jaffet,
zasel dodanou pSel1lCI, ale pn sklIzlll psemce se zjistilo, že byla sice
dO,dan,a znač~a Jaffet, ale promí~"ná mé,něcennými druhy, Ježto výtěžek
skllzne byl nasledkem toho mensl, domahal se kupitel na prodateli náhrady škody, Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl, ježto
byla podána po lhůtě čl. 349 obch, zák, O cl vol a c í s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc prvému soudu, by, vyčkaje pravomoci, ji
znovu prOjednal a rozhodl. D ů vod y: Nesporno jest, že žalobce koupil
od žalovaného družstva osevní jarní pšenici značky Jaffet, a zjištěno
Je znaleckým posudkem, že pšenice, kterou shledali znalci dne 3, srpna

čís, 3680.

Námk na náhradu škody proti zasílateli, ježto neprovedl řádně odesílatelova příkazu, by zboží pojistil, nepromlčuje se ve lhůtě čl. 386
obch. záK.
(Rozh, ze dne 2, dubna 1924, R I 207/24.)
Žalobu odesílatele na zasílatele (speditera) o náhradu škody, jeLto
zasílatel neprovedl řádně odesílatelova příkazu ku pojištění zboží, p r 0c e s n i s o udp r v é s tol i c e zamítl, ježto byla podána po lhůtě
3u'

•

čl.. 386. obch .. zák. O d vol" c í s o u d zrušil napadený rozsudek a
vrahl vec porvemu so~du, by, vyčkaje pravomoci, ji znovu projednal a
:ozhodl.o O u oV o dJ: Zaloba na sp'edité~a promlčí se v jednom roce, ale
j.en z duvo.du, y cl. 386 ?bch. ~aK. vycetmo vyjmenovaných, totiž pro
uplnou ztratu, ubytek, poskozem, neb opozděné dodání zbožL V žalobě
domáh~ se ske žalobkyně n~ žalované náhrady škody za ztrátu (úbytek. 1l0skozel1l) dopravovaneho paplru, ale při ústním jednání dne 16.
října 92~ prohlásil~ vý.s~ovně, ie ža!~je z důvodu náhrady škody pro
nespravne provedel1l popsťovaclho pnkazu. Tento náhradní nárok není
uveden v čl. 386 obch. zák., nepodléhá tedy tato žaloba promlčení tam
~tanovenému a. posoudil pr~n! soud věc po zákonu nesprávně, zamítnuv
zalobu proto, ze je podle clanku 386 promlčená. Nutno tudíž rozhodn?~t~ ve věci samé .. Odvolací soud tak učiniti nemůže, poněvadž nejsou
zpsteny skutečnosÍI, k tomu nezbytně nutné.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu.

lobkvně

Důvody:

• Třebaže správným jest názor stěžovatelů, že by ke sporu bylo nedosl?: kdyby. ncb.vlo ztráty (poškození) zboží, žalobkyní straně žalovane Jako zasIlatelI odevzdaného, jest tento nejzazší skutkový důvod žaloby přece bez významu pro její právní ráz. Právní ráz žaloby dochází
výrazu ye sku~kovém p~ednesu žalobníl1l. Podle tohoto však žalobkyně
neuplatnuje narok na nahradu škody tím, že zboží bylo ztraceno nebo
po.šk?zeno, r;ýbrž domá~á se n.áhr.ady škody, která jí prý nastala, pro!~ze !alo~~n~ strana pry nespravne provedla příkaz žalobkyně, by zboží
radne P?]lshl-a, p.ok~d se tý~e, protože se zdráhá plniti svůj závazek,
ply~?~cl z toho! ze z,:lobkyne zboží u ž~lované samé pojistila. Směřuje
:UdIZ z~lobni narok z:ejme k tomu, ~l' zalo?kyně došla náhrady za to,
:e se jl ~edostalo odsk~dneho. z pO]Isťovacl smlouvy. Je na snadě, že
zal?bkyne t~kto neuplatnuJe narok ze smlouvy zasílatelské vůbec a zejmena ne narok druhu v cL 386, odstavec prvý, obch. zák. vytčeného.

manzelske matky, Jez uplatňuje proti nemamelskemu otci na základě
zákona v řízení sporném, tudíž i na .nároky podle§u 1328 obě. zák.
(Rozh. ze dne 2. dubna 1924, R I 209/24.)
Nemanželská matka žalovala u sborOvého soudu nemanželského otce
~a zapl~cení 2.880 Kč n~hrady nákladú slehnutí a 5.620 Kč jako od~kodnenr dh, §u 1328 ~bc. zak. Pro c e s 11 í s o udp r v é s tol i c e
zalobu ".~mltl, o d vol a c) s o u d zrušil napadený rozsudek i s před
ChOZlTI1 nzemm a oclmttl zalabu pro věcnou ncpříslušno-st soudu. D ů
v o. dr Zjištěno je.st, že žalobkyně dne 6. února 1919 porodila díiko
-a ze zalovany Uznan byl otcem tohoto dítka. Žalobou domáhá se ža-

slehnutí podle §u 167

tečným.

·N e j v y Š š í s o u d

nevyhověl
Dů

3681.

~říslu~nost dle ~~ 49 čís: ~ j. n. ,:ztahuje ~e n~ všechny nároky ne-

nákladů

která jí vznikla na budoucí existenci a bezúhonné pověsti 5.620 Kč,
poněvadž žalovaný prohlásil, že ji za manželku níkdy nepojme, poně
vadž dítko, které se jí narodilo, není jeho dítětem. Z toho plyne, že jde
o nároky žalobkyně z otcovství žalovaného. Nelze pochybovati, že nárok na základě §u 167 obč. zák. lze uplatllovati výhradně u okresního
soudu. Jde jen o to, zda též spor O nárok dle §u 1328 obč. zák. náleží
podle §u 49 čís. 2 j. n. na okresní soud. § 49 čís. 2 j. n. mluví všeobecně
o závazcích nemanželského otce vůči matce ze zákona, nerozeznávaje
povinnost otce nahradití matce náklady slehnutí od závazků podle
§u 1295 a násl. obč. zá~., p:oče~ n~tno míti za to,. že pod l1st~n?vení
§u 49 čís. 2 j. n. spad~jl ves~ere nar?ky I:,alky, jez tato uplatnu)C na
zákbdě zákona v řízenr spornem. V prrpade tomto Jde o matku (zenu)
j o zákonnou povinnost nemanželského otce vůči ní. Jest proto ku rozhodování o tomto nároku povolán výhradně okresní soud. Dle toho byl
zemský soud v Praze ku proj.ednávání této rozepře věcně .nepříslušn~m.
Nepříslušnost ta nedá se am umluvou stran zhoptI (§ 104 j. n.) a dluzno
k ní z moci úřední přihlížeti, třeba i vytýkána nebyla (§ 240 odstavec
druhý c. ř. s.). Jest proto rozsudek ve smyslu §u 477 čís. 3 c. ř. s. zma-

!

čís.

na žalovaném jednak náhrady

obč: zák. 2.880 Kč, jednak podle §Ll 1328 obč. zák. náhrady za újmu,

,
I

rekursu.

vo dy:

Napadené usnesení vyhovuje v podstatě zákonu a stavu věci, opírajíc se zřejmě o rozhodnutí Nejvyššího soudu, uveřejněné pod Č, 1106
'sb. Vážný. Na tom nemění ničeho, že, jak se zdá, v částce 2.880 Kč
zahrnut jest též nárok podle §u 1Q42 obč. zák. na náhradu nákladu,
jejž žalobkyně za žalovaného činila na výžiVU a ošetřování dítěte, nebM
i tento nárOk patří k výlučné věcné příslušnostr okresního soudu (VIZ
rozh. čís. 603 sb. Vážný). Otázku, zda by žaloba o nárok podle ~u 1328
obě. zák. patřila před sborový soud, kdyby li porodu' nebylo doslo, netřeba v tomto případě řešíti, ježto žalobkyně, třebaže se v úvodě žaloby
zmiňuje o svedení za nesplněného slibu manželství, nárok na 2.880 Kč
uplatňuje výslovně jako následek těhotenství a slehnutí a navazuje
slovy »krorně toho jsem utrpěla újmu ...... «, takže i tento nárok dovozuje z těhotenství a slehnutí, tedy z nemanželského otcovství.
čís.

3682.

Zákon o' posloupnosti do statků střední velikosti (český zemský
zákon ze dne 7. srpna 1908, čís. 68 z. zák.) neni na překážku odprodeji
některých pozemků za účelem splnění dotační povinnosti.
(Rozh. ze dne 2. dubna 1924, R 1 237/24.)
Žádosti čtyř provdaných dcer, by jim manželský otec vyplatil vě
nem po 6.000 Kč, bylo vyhověno s o u d Y vše c h tří s t o I i c, Ne jv y Š š í m s o ude 111 z těchto

<llU

důvodů:

~o str~nce p,rávní vuváži1" "soud rekurs ní souhlasně se soudem prvé
stohce majetkove pomery stezovatele správně. Jeho tvrz "
b d
Ik 'h
'
em, ze ne u e
t b k ' I t'
s, o;. J
vyP a e,ce ov~ o vena navrhovatelek potřebných 24.000 Kč
vypujckou ~I opatnl, .nema ve SPIs~ch a v majetkovém stavu stěžovatele
OPo}y, k~yz jeho lIJalete,k"nemovlty knihovně jen 16.060 Kč jest zatižen
a p;:c~ne 155.000,Kc l1!ZSlml soudy za prokázanou přijaté další knihovní
zatrzem 24.000 Kc lehko snese a připouští Dluhy neknl'ho'
'"'
65 17 K'
,. ,"- ,
.
vm ve VySl
, .' .o ~ nel11??ou byl! trzlve. a pro stěžovatele nesnesitelné, když
~.ad~y: z je~o ventelu dosud am knihovního zajištění nežádal, což za]ls!e )e,st dukazem s.chopnostr k~, placení stěžovatelovy. Když tedy dle
zl!steneho majetkoveho stavu stezovatel bade si lehko moci na výplatu
ven~. ~a~rhova te~ek potřebných 24,000 Kč v některém peněžním ústavu
vYP,UjCIÍl, odpada .sou~em ;ekursním v napadeném usnesení nadhozená
moznost ,odprodeje nekterych pozemků od rozsáhlého statku stěžo
vatele. Vsak ~ kdyby stěžovatel s touto možností počítati musel, jest jeho
P?ukaz n~ zakon ze dne 7. srpna 1908, čís. 68 z. zák. o dělení dědictví
P:~ selskych statcích střední velikosti bezvýznamným neboť jednak
p;lpad delenI. d.ědictví tímto ~áko~em upravený dosud l~enastal, jednak
zakon ten mpk odprode]l nekterych pozemků při tak velikém statku
Jako J~ statek stěžovatelů~~ na závad~ ~ení a býti ani nemůže, když od~
prodej ten sotal by se za ucelem spInem zákonné povinnosti, stěžovateli
j~ko otC} V~ČI navrhovatelkam jako dcerám předpisem §u 1220 obč
zak. ulozene.
.
o

čís.
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,,,Postoupil-li věřitel celou pohledávku několika osobám, jest pravým
ver~tele~ ten, komu byla dříve postoupena. Zvi-Ii dlužník () tomto ně

k?!n::~:~m postupu dříve, než platil, jest povinen platiti tomuto dle času
dř1Ve J slmu. postupníku. Popírá-Ii postupitel postup pohledávky jest

na postupníku, by d0ll!?hl se nejprve na postupiteli sporem zjištědí postupu. Teprve pak muze nastupovati o plnění na postoupeného dlužníka.
(Rozh. ze dne 2. dubna 1924, Rv I 1650/23.)
.žalo?ce domáhal se na žalované záložně zaplacení pohledávky, postoupene pr>:, mu VraÍ1slavem S-em. Žalovaná namítla, že Vratislav S.
postoupIl za~alovanou pohledávku firmě bratři N. O b a niž š í s o udy uznay ale ~aloby,. majíce za to, že postup pohledávky na žalobCe
se stal.dnve n,ez na lmlll! bratří N. Ne j vy šš í s o u cl žalobu pro
tentokrate zamltl.
Dllvody:
.. Postup pohled~vky uskutečňuj~ se platně již smlouvou mezi postupItelem a postuplllkem .bez spolupusobení postoupeného dlužníka a ne-

.,

v}'hledá.vá se z pravidla k platnosti post11pU ani zpravení dlužníka
(§ 1392 a 1395 obč. zák.), dlužník však může postupujícímu věřiteli
platiti nebo se s ním vyrovnati, dokud mu není postupník oznámen
(§§ 1395 a 1396 obč. zák.). Postoupil-li púvodní věřitel tutéž pohledávku (celou) více osobám, jest pravým věřitelem ten, komu pohledávka byla dříve postoupena, a, zví-Ii dlužník o tomto několikerém postupu dříve, než ještě platil anebo se vyrovnal, jest povinen platiti onomu
dle času dřívějšímu postupníku. V tomto případě domáhá se žalobce na
žalované záložně zaplacení 23.449 Kč uváděje, že mu Vratislav S. postoupil již dne 10. března 1922 celou svou pohledávku proti žalované
záložně kolem 51.000 Kč, za nábytek pro :ni zhotovený na úhradu jeho
pohledávky z poskytnutého S-ovi úvěru ve výši žalobní částky a učinil
kromě návrhu na placení za sporu vzhledem na námitku žalované záložny, že dle úmluvy s S-em jest pohledávka splatna teprve až po dodání všeho objednaného nábytku a po provedené kolaudaci, též mczi_
timní návrh zjišťovací, že mu jako postupníku Vratislava S-a přísluší
proti' žalované záložně právní nárok, aby mu tato záložna zaplatila kupní
cenu za kancelářský nábytek jí Vratislavem S-em v červenci a srpnu
1922 dodaný, při splatnosti této kupní ceny ve výši, kterou bude ona
pohledávka kupní ceny za pravou uznána. Jest však nesporně zjištěno,
,že onu pohledávku postoupil Vratislav S. též firmě »Bratři N.« a to dle
postupní doložky na účtu ze dne 31. května 1922. Postup tento Vratislav S. v tomto sporu jako svědek uznal co do skutečnosti i času, naproti tomu neuznal postup téže pohledávky na žalobce, jak jej tento
tvrdí. žalovaná záložna popřela, že se tento postup na žalobce stal, jakož i, že se stal dříve, než postup na firmu »bratři N.« II je tedy nutným
předpokladem žalobcova nároku, by oproti žalované záložně· tyto skutečnosti, totiž onen postup a doba postupu byly bezpečně prokázány.
Ježto žalobce žaluje z postoupeného mu práva Vratislava S-a jako pů
vodního pravého' věřitele žalované záložny, jest nutno, by tenlo důkaz·
byl proveden způsobem proti Vratislavu S-ovi právně účinným, totiž
žalovanou záložnu jakožto dlužnici proti V ratisravu S-ov i jako jejímu
původnímu věřiteli plně zabezpečujícím. Ježto, jak shora dotčeno, Vratislav S. v tomto sporu způsobem pro sebe závazným neuznal, že pohledávku žalobci postoupil a to dříve než firmě »bratři N.«, může takový
důkaz proti němu s přímý",' právním účinem jen sporem o zjištění to,hoto právního poměru býti proveden. Zjištění, pokud se týče 'právní
závěry, které obě nižší stolice v tomto sporu souhlasně činí v ten rozum,
že postup pohledávky Vratislavem S-em na žalobce stal se platně již dne
10. března 1922, nejsou a nemohou býti právně účinny proti Vratislavu
S-ovi, ježto na tomto sporu jako strana zúčastněn není. Důsledkem toho
nemohou býti právně účinny ani proti žalované záložně, ježto pro ni
nastati může povinnost platiti žalobci jako domnělému prvnímu postupllíku Vratislava S-a teprve tehdy, když se žalobce v předchozím sporu
s Vratislavem S-em na něm domůže právoplatného zjištění sporného
postupu, z něhož svůj nárok uplatňuje (§ 1424 obč. zák.). Až do té
doby jest nárok žalobcův uplatněn předčasně, důsledkem čehož bylo
dovolání z důvodu §u 503 čís. 4 c. ř. s. vyhověti.

čls.
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. Zaopatřovací požitky bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém (zákon ze dne 18. března 1921, čís. 130 sb. z. a n.).
z ~i1osti )~dO o~vol~?í« jest ~arem z milosti ve smyslu zákona.
StacI, kdyz zaopatmvacl pOZltky zamestnanci při jeho pensionování nm
~t~ř~ dne 6. května 1921 již byly přiznány, třebas do té doby skuteČně
Jeste nebyly vypláceny.

?ar

o který jde, odvolal, by to zústalo bez vlivu na soudní úpravu žalobcových požitků dle nyní platného··zákona. Opačný názor prvé stolice jest
mylný.
N e j v y Š š í s o u cl nevyhověl dovolání.
Důvody:

c.
(Rozh.ze dne 2. dubna 1924, Rv I 1692/23.)
. Žalobce byl po. čtyřicet let zaměstnán na panství žalovaného, poslez,~ p.ko poklasny. Dne 1.. dubna 1921 byl žalobce dán na odpočinek
a .r"znan mu »dar z mllosh do odvolánÍ«, jenž mu do nabytí účinnosti
zakona čís. 130/1921 sb. z. a n. nebyl vyplacen. Žalobu o placení zaopatřovacích ~ožitků dle tohoto zákona pro c e sní s o udp r v é
s ~ o I I C e za~ltl, o ,d '! o I a.c! s o u d žalobě vyhověl mimo jiné z těchto
d u vod ů)adro ve CI spočlva v tom,zda dar z milosti do odvolání jest
darem z mllostt podle §u 1 a) zákona čís. 130/1921. Otázku tu dlužno
pO~lázoru soud~ ?d~olacího ~odpov~děti kladně. Opačný názor soudu
p;v.eh 2 neo~po,vlda um~slu .zakonodarcovu a účelu zákona, který jest
zrejme soclah~e-~.~formm. Zakon nemluví o daru z milosti, nýbrž o darech z mtlost!; j1Z to ukazuje na ,op~kování daru. Nad to zákon dary
z mll08!1 podradll pod pOlem »pozltku zaopatřovacích«, z čehož rovněž
p!yne, ze dary ,ty s,e musí o?akov~ti, že musí býti pravidelné. Nařízení
ČIS. ~ 89/1921 ~plne s?uhla~1 se zak0;tem čís. 130/1921, žádajíc pravideln~ posk~tova111 ?aru z mllostt) člmz vyjadřuje kratčeji a výrazněji to,
co zakon sam oČlte na mysh ma. Srovnává se to také s §em 3 zákona
ze dne 12. Února ,19?0, Čí,S. ,!l8 sb. z. ,a n, (v §u I a) zák. čís. 130/1921
~!t?vanym), v nennuklada se osobam, na zabraném statku hospoda~
",clm, pO,vmnost, zajIstItI dary z mIlostI poskytované pravidelně bývalym z~mestna,ncum. A tak přímo touto citací §u 3 staršího zákona sám
§ 1 ,zako?a ČIS: 130(1921, pojal do sebe ustano,vení, že dary z milosti
mU~1 b~h pravldel~:" m,a]1-lt zakládati nárok na z výš e n é zaopatřo
vacI pozltky. Ze,z]1stenych.,skutečností jde, že dar z milosti poskytován
byl v urČIté vysl na neurcltou dobu, t. j. do odvolání. Povaha »darů
~ milos!i,« předpo~lád,á,. že, tu ,není záv~zku právní~o, je poskytovati, a
z~ zaleZl na, do?!,e . vuh byvaleho zamestnavatele, jak, v jakých obdoblch a v jake vysl]e chce poskytovati. O nějaké pevnosti, najmě doživo!n?stI, d~:u z ~...ltl?sti, nemůže, dle jeho pojmu býti řeči. V tom však
prave zaleZl soclalm vyznam zakona, že z těchto darů z milostí tvoří
právní závaz:k, z, d!,uhé str,any ~rávní ,nárok, a, upravuje jeho výši pevno~ clf,rou,.pnznava lej dozlvotne, k nemuž co se týče periodického vyplacem, pnstupuje sam sebou § 1418 obč. zák. Ustanovení §u 915 obč.
zák. tu významu nemá, kdyžtě jednostranné prohlášení žalovaného, že
dar ~ t;tilosti dává jen do odvolání, tedy prohlášení soukromé, ustoupiti
musI zakonu, podle kterého p r a v i d e I n Ý dar z milosti (níkoliv pouhý
jednotlivý dar z milosti neb odbytné) jest základem zákonné úpravy
zaopatřovacích požitků žalobcových, takže, byt' í žalovaný nyní dar,

Dovolání žalovaného,uplatňující dovolací důvody §u 503 čís. 3 a 4
s., není opodstatněným. Otázka, zda žalobci jako bývalému zaměst

ř.

nanci na velkém majetku pozemkovém

přísluší

ve srny.slu zákona ze dne

18. března 1921, čís. 130 sb. z. a n. zaopatřovací požitky, byla soudem
odvolacím zodpověděna kladně. Dovolatel toto rozhodnutí napadá z dÍ!vodu §u 503 čís. 3 a 4 c. ř. s. proto, že prý soud odvolací v rozporu se
spísy své rozhodnutí založil na předpokladu, že žalobci žalovaným ,,'1
do odvolání povolený dar z milosti skutečně byl vyplácen přeíl 6. květ
nem 1921 a tudíž jemu požitky zaopatřovací ve výši 2000 Kč ročně od
1. dubna 1921, jak v omezené žalobní prosbě žádá, neprávem přiznaL
Jest síce správné, že ze spísů nevysvítá, že skutečná výplata daru z milosti žalovaným žal obcí povoleného dopisem ústřední správy ze dne 21.
dubna 1921 před 6. květnem 1921 nastala, a v tomto směru skutečně
žalovaným tvrzený rozpor se spísy tu jest. Přes to však dovolání nelze
vyhověti, poněvadž dle zjištěného stavu věcí žalobce nabyl nároku na
vyplácení zaopatřovacích požitků dříve, než zákon ze dne 18. března
1921, čís. 130 sb. z. a n. nabyl účinnosti a v důsledcích toho, i když
mu povolen byl žalovaným jako zaopatřovací požítky jen dar z milosti,
každoročně k výplatě přicházející, dle §u 1 písm. b) uvedeného zákona
nárok na zaopatřovací požitky má, v kterémžto případě onen rozp.or se
spísy netýká se skutečností pro spor rozhodných.a dovolací důvod
§u 503 čís. 3 c. ř. s. není dán. Povahu daru z milosti jako zaopatřova
cích požitků a bezvýznamnost přiznání jeho »do odvolání« odůvodnil
Jíž soud odvolací v napadeném rozsudku způsobem stavu věci a záko.nu
plně odpovídajícím, a proto se v to mlo směru prostě poukazuje na vývody napadeného rozsudku. Názor dovolatelův, že žalobci proti žalovanému nárok na zaopatřovací požitky ve smyslu §u 1 písm. b) zákona ze dne 18. března 1921, čís. 130 sb. z. a n. nepřísluší, poněvadž
mu nárok ten vznikl v době, kdy d.oslóuži! 40 let na velkostatku žalovaného, tedy v roce 1912; kdy velkostatek byl propachtován, a že tedy
žalobce může svůj nárok na zaopatřovací požitky uplatniti jen proti tehdejšímu pachtýři, není správný, neboť žalobce dán byl skutečně do pense
pro stáří teprve v roce 1921 žalovaným jako majítelem velkostatku a
počala proto teprve v této době u žalovaného výplata zaopatřovacích
požitků žalobcových, pokud se týče dle §u 1 písm. b) uvedeného zákona u žalov'aného nastati měla. Odpovídá proto napadené rozhodnutí
jak stavu věci tak zákonu a dovolání s hlediska §u 503 čís. 4 c. ř. s. není
důvodným. Při tomto právním posouzení věcí nepadá na váhu, zda
v §u 1 písm. b) zákona ze dne 18. března 1921, čís, 130 sb. z. a n. použitý doslov »buď po Ž í v a jí již zaopatřovacích požitků atd.« znamená, že zákon ten vztahuje se jen na ty zaměstnance velkého majetku
pozemkovéhb, kterým skutečně před 6. květnem 1921, zaopatřovací po··
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žitky jiŽ byly vypláceny, či zda předpis tento má platnost i ohledně
oněch zaměstnanců, kterým před 6. květnem 1921 zaopatřovací požitky
jen skutečně byly přiznány, dosud však nevyplaceny. S ohledem na sociálni vÝznam a tendenci zákona ze dne 18. března 1921, čís. 130 sb.
z. a n. šluší však míti za to, že ku splnění předpisu §u 1 písm. a) stačí,
když zaopatřovací požitky zaměstnanci na velkém majetku pozemkovém
při jeho pension ování pro stáří dne 6. května 1921 již byly přiznány,
třebas by do této doby skutečně ještě nebyly vypláceny, neboť v tomto
případě majitel velkého majetku pozemkového tím, že svému zaměst
nanci přiznal zaopatřovací požitky v podobě ročně se opakujících darů
z milosti do odvolání, zaměstnance svého sám uvedl do takového stavu,
že týž ve smyslu uvedeného předpisu zákona od té doby, kdy dar z mílosti v tomto případě v poskytování ročních naturalií mu byl přiznán,
t. j. od 21. dubna 1921 za zaměstnance již před 6. květnem 1921 zaopatřovací požitky požívajícího považován býti musí. Jest proto žalobcův
nárok na zaopatřovací požitky též dle §u 1 písm. a) uvedeného zákona
odůvodněn a dovolání žalovaného také v tomto- směru po stránce právního posouzení neopodstatněným.
čís.

nikem, k obchodov~ní s věcmi tohoto druhu oprávněným, aneb které
žalobce sporné věci sám svěřil do uschování. Tato námitka je ovšem
podstatného rázu. Nemůže-li vlastník ruční z-ást<lvy vlastnické právo žalobou uplatúovati nebo, může-li je jen uplatňovati s v)'hradou, že
držitele zástavy odškodní, k čemuž se však v tomto případě ani nenabídl, nelze říci, že mu k věci, exekuCÍ postižené, ještě přísluší právo,
které ji činí nepřípustnou. Je proto nezbytno, řešiti právní otázku, zda
tu jsou či nejsou podmínky §u 456 obč. zák., za kterých vlastník ruční
zástavy proti jejímu držiteli nemůže vlastnickou žalobou vystupovati a
důsledkem toho z důvodu svého vlastnictví ani nemůže žalovati na zrušení exekuce podle §u 37 ex. ř. Dovolací soud nemůže tuto otázku toho
času řešiti, protože nejsou zjištěny skutkové okolnosti k tomu potřebné.
Zejména není zjištěno, zda byla osoba, od které žalovaný stroje pře
vzal do zástavy, obchodníkem k obchodu s nimi oprávněným, zda nabyl
.žalovaný ruční zástavy způsobem bezelstným a zda nabyl jí způsobem
podle §§ 451 a 452 obč. zák. V posléze dotčeném směru zejména nutno
zjistiti, zda povaha zastavených strojů skutečně nepřipouštěla hmotného
odevzdání z ruky do ruky, jak §§ 451 a 452 obč. zák. vyžadují, a proto
se mohlo státi pouhým poznačením podle §§ 427, 452 obč. zák., či zda
připevnění tabulek na strojích snad mělo jen účel, dáti takto na jevo,
že se hmotné odevzdání skutečně již stalo, zkrátka řečeno, zda připev
nění tabulek mělo pro vznik zástavního práva význam konstitutivní či
jen deklaratorní.

3685.

zalobě vlastnll,a zabavené wovité věci podle §u 37 ex. ř. lze čeliti
námitkou, že věc dána byla vymáhajíclmu věřiteli osobou třetí jako
ruční zástava (§§ 456 a 367 obč.zák.) a že žalobce neni ocboten zaplatiti dluh, zajištěný ruční zástavou.

(Rozh. ze dne 2. dubna 1924, Rv I 348/24.)
Žalobě, domáhající se uznání vlastnictví k zabaveným strojům a
zrušení exekuce na ně, bylo obě man i ž š í m i s o u ci y vyhověno.
N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nížších soudů a vrátil věc
prvému soudu, by o ní dále jednal a ji znovu rozhodl.

J

čís.

3686.

Každý společník, jenž má právo zastupovati veřejnou obchodní společnost, wůže platně ·,odvolati prokuru za účelem· výmazu z· rejstříku.,
Lhostejno, že byl oprávněn zastupovati společnost kolektivně s prokuristou a že dle společenské smlouvy mohla býti prokura odvolána jen}
ve shodě veřejných společniků.
.
(Rozh. ze dne 2. dubna 1924, R II 89/24.)

Důvody:

Uplatňuje dovolací důvod nesprávného právního posouzení (§ 503,
čís. 4, c. ř. s.), napadá dovolatel právní názor odvolacího soudu, že je
pro rozhodnutí sporu bezpodstatno řešiti otázku, zda zástavní právo,
žalovanému dlužním úpisem z 1. srpna 1922 zřízené, je účinným čili
nic. Výtka jeho je odůvodněna. Odvolací soud pokládá exekuci již proto
za nepřípustnou, že žalobce dokázal k zabaveným strojům své vlastnické právo, kterého nabyl koup·í strojů od manželů Karla a Marie Z-vých.

Avšak žalovaný namítal a nížší· sQudy vzaly za dokázáno, že stroje byly
žalovanému dány do zástavy společností »Karel š. a spol.«, jejímž jedním společníkem byl právě onen Karel Z., který spolu s manželkou·
stroje byl žalobci prodal a jemuž je žalobce nechal v uschování. Dovolává se tedy žalovaný zřejmě ustanovení §§ 456 a 367 obč. zák., podle
kterého vlastník zastavené věci nemůže své vlastnické právo uplatňo
vati, nabyl-li držitel ruční zástavy bezelstně od osoby, jež je živnost~

Žádost veřejné společnice Marie H-ové, by odvolání prokury Otta
H-a veřejným společníkem Hansem W-em nebylo vzato na vědomí a
by jeho návrh na výmaz prokury byl zamítnut, rej s tří k o v Ý s o. u d
zamítl. Rek u r sní s o u cl usnesení potvrdil. D ů vod y: Podle čL
118 obch. zák jest každý společník, který jest zmocněn společnost zastupovati, také oprávněn odvolati prokuru s právním účinkem vůči tře
tím osobám, tudíž i za účelem zápisu do obchodního rejstříku. Názor
stěžovatelky, že Hansu W -ovi, který jest nesporně společníkem veřejné
společnosti, toto právo nepřísluší z důvodu, že jest oprávněn, zastupovati společnost kolektivně s prokuristou Otto H-em, je mylným. Společníkovia to každému jest již zákonem propůjčena moc k zastupování
společnosti. Ovšem smlouvou mitže společník býti vyloučen z této moci,
což by nastalo zejména tehdy, kdyby súčastněné strany se dohodly na
kolektiv·ním zastupování, kdy bud' všichni nebo více společníků, ale jen
společně jsou zmocněni společnost zastupovati. V takovém případě by

476

·'717"

pak pouze jediný kolektivní zástupce nebyl oprávněn bez spolupůso
bení ostatních společníkťt jednati, když společníkem ku zastupování
oprávněným jsou jen· všichni společníci dohromady.
Avšak o žádný
z těchto případú se tuto nejedná. Společník Hans W. nebyl smlouvou,
na níž se stěžovatel odvolává, ze zastupování vyloučen a okolnost, že je
oprávněn zastupovati společnost kolektivně s prokuristou Ottem H-em,
nemohla býti na újmu jeho právu k zastupování společnosti vůči třetím
osobám, když tu nejde o kolektivní zastupování, jaké má zákon na
mysli (společné oprávnění několika s p o leč n í k ů k zastupování).
Toto omezení společníka Hanse W-a vázalo ho jen v jeho poměru
u v nit ř společnosti, avšak neodnímalo lllU práva čl. 118 obch. zák.
Nejvy

Š

ší soud

nevyhověl. dovolacímu

rekursu.

1

I
I

1

I
I

I
I

Důvody:

Jest sice pravda, že odvolání prokury Otty H-a, vereJnym společ
níkem Hansem W -em bez souhlasu stěžovatelky jako druhé veřejné
společníce příčí se vý'slovnému ustanovení čl. XIV. společenské smlouvy
ze dne 28. září 1923, dle něhož Oltovi H-ovi byla udělena prokura na
dobu trvání společenské smlouvy, tedy do dne 31. prosince 1928, jež
může býti odvolána v každém případě jen ve vzájemné shodě obou veřejných společníků; leč přes to právem soud rejstříkový vyhověl návrhu
Hanse W -a na výmaz prokury a srovnává se také potvrzující usnesení
soudu rekurs ní ho se zákonem. Dle §u 22 min. nařízení ze dne 9. března
1863, čís. 27 ř. zák. má se soud při povolování zápisů do obchodního
rejstříku obmeziti na zjištění oprávnění žadatelova k vydobytí navrhovaného zápisu, jak toto vyplývá ze zákona a ze stavu rejstříku. Dle
SpiSll jest k zastupování a znamenání společnosti z obou společníků
oprávněn jen Hans W., ovšem kolektivně s prokuristou Ottou H-em. Po
rozumu čl. 118 obch. zák. jest zrušení pro kury oproti třetím osobám a o to tu jde - účinným, stalo-Ii se společníkem, oprávněným k zastupování společnosti, jímž jest v tomto případě Hanuš W. Z tohoto ustanovení zákona ve spojení s čl. 54 obch. zák., dle něhož prokura kdykoliv jest odvolatel na, a s čl. 45 obch. zák., jenž nařízuje, by zrušení
pro kury bylo opovězeno do obchodního rejstříku, a konečně z úvahy,
že zřízení pro kury jest věcí dúvěry, plyne zřejmě, že právu Hanuše W-a
na výmaz pro kury není na závadu ani okolnost, že firmu zastupuje kolektivně s prokuristou. Tolik stačí dodati ku správným důvodům napadeného usnesení.
čís.

1

I
I
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3687.

Vyrovnací dlužník může po skončení vyrovnaciho řízení dodatečně
schváliti právní jednáni, předsevzaté proti předpisu §u 8 vyr. řádu.
Ukimčeníitt vyrovnacího řízeni zaniká odpůrčí právo věřitelů dle §u 8
vyrovn. řádu.

I
~

(Rozh. ze duo 2. c!ub"a 1924, Rv 11 158/24.)

I

Žalobkyne domáhala Se (§ 37 ex. ř.) na vymáhajícím věřiteli zrušeni exekuce ohledně řady movitostí, tvrdíc, že jich dne 8. února 1922
nabyla od dlužníka. Dlužník byl tehdy ve vyrovnání. O b a niž Š í
soudy žalobu zamítly, odvolací soud z těchto důvodů: Odvolatelka namítá předně, že uzavřela kupní smlouvu 8. února 1922 v bezelstném přesvědčení, že dlužník byl v té době již oprávněn volně se
svým jměním vládnouti. Posouzení otázky »bezelstnosti« spadá pod
skutkové zjištění, poněvadž jest výsledkem z toho, co se skutečně stalo,
jest závěrem na základě jiných skutečností, jest tedy logickým myšlenkovým postupem, tvořícím vždy základ skutkového zjištění, a nespadá
fešení této otázky pod hledisko nesprávného právního posouzení, které
odvolatelka jedině uplatňuje. Nelze se proto zabývati otázkou »bezeIstnosti«, ježto odvolatelka neuplatňuje odvolacího důvodu nesprávného skutkového zjištění. Avšak i kdyby tomu tak nebylo a odvolací
soud byl povinen, zabývati se touto otázkou skutkovou, nelze odvolatelce přisvědčiti a nutno poukázati na správné zjištění prvého soudce,
že odvolatelka nejednala bezelstně. Dodati nutno, že dopis ze dne 8.
února 1922 nemluví o ukončeném vyrovnávacím řízení (§ 55 (1) vyr.
ř.), nýbrž pouze o právoplatném potvrzení vyrovnání (§ 49 (1) yyr.
ř.). Měla-Ii žalobkyně za to, že jíž pravoplatným potvrzením vyrovnání
nabývá dlužník plného disposičního práva, byla to neznalost zákona,
jeZ neomlouvá (§ 2 obč. zák.). Že obmezení disposiční moci. dlužníka
trvá až do ukončení vyrovnávacího řízení, jest patrno z §u 55 (2) vyr.
ř., dle něhož se poznámky, dísposiční moc dlužníka obmezující (§ 6
vyr. ř.) teprve s ukončením vyrovnávacího řízení vymazují. Tím teprve
se sproš('ují činitelé vyrovnávacího řízení svých úkonů a tím teprve nabývá dlužnik plného dísposičního práva, jak motivy (pamětní spis
k §u ;55 VyL ř.) výslovně praví slovy: »Damit erlischt die Wirksamkeit·
der Organe des Verfahrens und damit erlOschen auch die das Geschaftsleben hemmendcn Wirkungen der Erii!lnung der Yerfahrens.« Tento nahled potvrzují i motivy k §u 8 vyr. ř.; které praví: »Da nun die Tatsache.
daB sich der Schuldner im Ausgleichsverfahren befindet, jedermann gegen sich gel ten lassen muE, wej] sie 6flentlich kundgemacht wird, so
hangt die Wirksamkeit der Verfiiguogen des Schuldners gegeniiber
Dritte:; ausschlíeElich davon ab, ob der Dritte die Vertugung liir eine
des gew6hnlichen Gescháftsbetriebes des Schuldners halten konnte und
davoll, dali ihm ein alliiilliger Einspruch des Ausgleichsverwalters ohne.
sein Verschulden unbekannt geblieben ist.« Obě tyto náležitosti: I. že
nešlo o jednání, patřící k obyčejnému provozování dlužníkova obchodu
a 2. že žalobkyně věděla nebo musila věděti, že vyrovnávací správce
k tomu souhlasu nedal, zjistil bezvadně prvý soudce a zjištění to ani
nebylo napadeno. Obrana neplatnosti takovéto smlouvy není časově
omezena a nelze obdobně použíti §u 2 odl'. ř., aniž jakéhokolív jiného
ustanovení' oclI'. řádu. Neboť odporovatelné smlouvy jsou sice smlouvami platnými, lze je však za určitých předpokladů na žalobu zkrácených věřitelů prohlásiti za bezúčinné, a tento nárok zkrácených věřitelů
je vázán na určitou dobu. Smlouva proti předpisu §u 8 vyr. ř. jest oproti
třetím osobám hned od prvopočátku neplatnou a nestává se neplatnou
teprve na zakročení třetí osoby. Taková smlouva zůstává na vždy oproti
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třetí osobě neplatnou a neplatnost její nemůže býti zhojena projitím
času, leda promlčením. Dodatečné schválení kupní smlouvy dlužníkem
po ukončení vyrovnání nelze spatřovati v tom, že zbytek kupní smlouvy
dne 8. pr,os~nce. 19?2, tedy. po ukon~eném vyrovnání přijal. Neboť pak
by se kazde pravnl jedna111, neplatne podle §u 8 vyr. ř., stalo ukonče111m vyrovnání platným schválenim se strany dlužníka, jež by bylo lze
spatřovati v tom, že dlužník, stav se' po ukončení vyrovnání neobmezeným ~e v~ádě ~e s~ýr.n jměním aponech~v mlčky (§ 863 obČ. zák.) neplatne pravlll jedna111 v platnostr, lej svym mlčením dodatečně schválil.
Zákaz §u 8 vyf. ř. by se stal vratkým a neskýtal by ochrany vyrovnávacím věřitelům, jimž přísluší právo hojiti se v případě nesplnění vyrovnání na věcech do vyrovnávací podstaty patřících.
Ne j v y Š š í s o u cl zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil věc
soudu prvé stolice, by ji znovu projednal a rozsoudil.

D

ů v o

cl y:

'" Dovo!ání vytýká dů~?dr:ě !lespráv~é právní posouzení věci (§ 503
CIS. 4 c. r. s.). Je sIce prrsvedcltr k pravmmu názoru odvolacího soudu,
že obmezení disposiční moci vyrovnávacího dlužníka (§ 8vyf. ř.) trvá
přes pravoplatné potvrzení vyrovnání (§ 49 odstavec prvý vyr. ř.) až
.do ukončení vyrovnávacího. řizení podle §u 55 vyr. ř. a že by se žalobkyně neznalostí tohoto zákonného předpisu podle §u 2 obč. zák. nemohla omlouvati. Ale nesprávným jest názor odvolacího soudu že dlužník po ukončení vyrovnávacího řízeni nemilže právní jednán! předse
vzaté proti předpisu §u 8 vyf. ř. dodatečně, třeba i mlčky, schváliti, by
se ono jednání stalo takto účinným. Podle §u 8 vyf. ř. je jednání, tam
poznačené, jen oproti věřitelům bezúčinným.Může mu tedy býti věřiteli
odporovánQ. Ale toto právo mají věřitelé jen do ukončení vyrovnávacího
řízení podle §u 55 vyf. ř., neboť jím zanikají, jak odvolací soud zcela
správně z pamětního spisu k §u 55 vyf. ř. vyvozuje, též všechny účinky,
obchodování obmezující. Zaniká tedy ukončením vyrovnávaciho řízení
zejména i odpůrčí právo věřitelů, jim §em 8 vyf. ř. vyhražené. To plyne
také z povahy věci. Nezabezpečili-li si věřitelé ve vyrovnání zvláštní
práva Ohledně jmění dlužníka, nabývá tento od ukončení vyrovnávacího
řízení úplnou volnost, s ním podle libovůle nakládati, může je tudíž třeba
také zciziti a nebylo by proto lze seznati, proč by ono dřívější zcizení,
původně vůči věřitelům bezúčinné, nemohl nyní dodatečně schváliti.
čís.

JIZ

3688.

Právní úči ....ky vzniku útratové pohledávky (§ 10 vyr. řádu) působí
od doby, kdy byla hlavní pohledávka žalobou uplatňována, a ne-

sej::e na tom, že útraty byly přiřčeny teprve po zahájení vyrovnávacího
řízení.

Vyrovnávací správce jest oprávněn k rekursu do usnesení, povolujícího exekuci na movité jmění dlužnílm. Oprávněni to přísluší ovšem i
dlužníku.
(Rozll. ze dne 8. dubna 1924, R I 233/24.)

T

,

Na zákiacK žaloby ze dne 3. prosince 1923 byl vydán dne 22. prosince 1923 rozsudek pro zmeškání, jímž byla žalobkyni přisouzena zažalovaná pohledávka a 423 Kč 80 h útrat rozepře. Po podání žaloby
bylo zahájeno dne ll. (18.) prosince 1923 o jmění dlužníkově vyrovnací řízení. žádosti vymáhajícího věřitele za vyrovnávacího řízení o povolení exekuce ku vydobytí útrat 423 Kč 80 h s o udp r v é s t o I i c e
vyhověl, ľ e k II r sní s o II cl k rel~ursu vyrovnávacího správce a dlužníka exekuční návrh zamítl. D ů vod y: Vedlejší poplatky, vzešlé až do
zahájení řízení vyrovnacího, p~živají téhož p.oř~dí. j.ako ,pohledávka
hlavni a jest bezvýznamno, zda utraty sporu, naleze]1cl k tem to vedlejším poplatkúm, již byly určeny a věřiteli již přisouzeny, čili nic. Neboť
nárok na útraty vzniká podle zákona již okamžikem zažalování hlavní
pohledávky a sdílí tudíž její .osud. Pohledávka útrat, jejíž výše byla
stanovena po zahájení vyrovnacího řízení, spadá tudíž pod pojem »neurcitýcll< pohledávek, na něž se vztahuje ustanovení §u 14 vyr. ř. a jest
proto okamžikem zahájení vyrovnacího řízení právě tak jako pohledávka kapitálová a úroková podrobena právním jeho účinkům. Nlohla
a mela bí'ti tudíž ve smyslu §u 14 VyL ř. jak se při kapitálových a úrokových pohledávkách dne 8. ledna 1924 stalo, .s touto současně přihlá
šena, zvláště když v tomto okamžiku již byla výše útrat soudem stanovena. Podle §u 10 vyr. ř. nelze po zahájení vyrovnávacího řízení získati
na tllužníkově ímění ani soudcovského práva zástavního aní práva na
uspokojení. Poi,ěvadž podle toho, co bylo řečeno, nenáleží vymáhaná
pohledávka útrat k právům na odloučení, jež vyrovnávacím řízením nejsou dotčena, bylo rekursu vyhověti.
.
N c j v y Š š í s o u d nevyh~ověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

. Stěžovatel neprávem upírá vyrov.návacímu správci oprávnění k rekursu proti usnesení, povolujícímu exekuci na movité věci vyrovnávacího dlužníka. Vždyť přední povinností vyrovnávacího správce jest, aby
dbalo zachování a zajištění majetku vyrovnávacího dlužníka v obecném zájmu všech osob, na vyrovnávacím řízení súčastněných, šetře při
tom mimořádné opatrnosti (§ 31 (1) vyf. ř. a § 1299 obč. zák.), a ručí
účastníkům za majetkové škody, které způsobí, neplní-li řádně povinnosti svého úřadu (§ 32 (3) vyr. ř.). Z toho plyne, že k povinnostem
úřadu vyrovnávacího správce také náleží, by zamezil jakékoliv zmen- .
šení majetku vyrovnávacího dlužníka neoprávněnými exekucemi a jest
tudíž svým úřadem oprávněn již v zájmu věřitelů, súčastněných na vyrovnávacím řízení, k rekursu proti usnesení, povolujícímu exekuci na
dlužníkovy movitosti. Nesejde na tom, že také vyrovnávací dlužník
v tomlo případě podal rekurs, neboť i on povolenou mobi1ární exekucí
ve svS'ch vlastních právech byl dotčen a má zajísté osobní zájem na tom,
aby mu majetek, exekucí postižený, zůstal uchován k jeho disposici.
Než ani ve věci samé nelze rekursu přisvědčiti. útraty sporu, o něž jde,
nemají povahy samostatné pohledávky, prýštící z nějakého právního
jednání dlužníkova po zahájení vyrovnávacího řízení, nýbrž, jsouce pří
slušenstvím hlavního nároku, sdílejí i jeho právní osud, jak již rekurs ní
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správně zdůrazniL Bylo-li však dle §u 10 odstavec prvý vyr. ř. nepřípustno, aby stěžovatel po zahájení vyrovnávacího řízení vedl exekuci zájmem movitých věcí vyrovnávacího dlužníka pro hlavní pohledávku a její úroky, což stěžovatel sám ve svém exekučním návrhu výslovně uznal, platí tato zásada i pto útraty sporu, vymábané žalobou
ještě před vyhlášením vyrovnávacího řízení (§ 7 vyr. ř.) současně s nárokem hlavním, jako jeho příslušenství, které dle §u 24 vyrovnávacího
řádu požívají i stejného pořadí s pohledávkou hlavní.
Právní účinky
vzniku pohledávky útratové, jako příslušenství pohledávky hlavní, pů
sobí již od doby, kdy byla hlavní pohledávka žalobou uplatňována, a
nesejde na tom, že útraty byly teprve po zahájení vyrovnávacího řízení
přiřčeny. Rekursní soud tudíž správně posoudil věc, když exekuční návrh na vydobytí těchto útrat z movitého jmění vyrovnávacího dlužníka

&oud

zamítl.
čís.

3689.

Ochrana nájemců.
Smír uzavřený za platnosti zákona ze dne 8. dubna 1920, čís. 275
sb. z. a n., jímž zavázal se nájemce vykliditi byt dne 1. srpna 1923, stal
se vydáním zákona ze dne 26. dubna 1923, čís. 85 sb. z. a n. neplatným.
(Rozh. ze dne 8. dubna 1924, R I 259/24.)
Smírem ze dne 8. dubna 1922 zavázal se nájemce vykliditi krám dne
1. srpna 1923. Návrh na povolení exekuce vyklizením s o udp r v é
s t o I i c e zamítl, rek u r sní s o u d exekuci povolil. N e j v y Š š í
s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
Důvody:
Při svědčiti dlužno stěžovateli, že navrhovaná exekuce neměla býti
povolena, neboť exekuční titul, o nějž se návrh opírá, pozbyl donucovacími předpisy §§ 2 (3) a 7 (2) zákona o ochraně nájemníků ze dne
26. dubna 1923, čís. 85 sb. z. a n. účinnosti. Stěžovatel nastěhoval se
do krámu, jejž má vykliditi, v létě 1921 bez přesné nájemní smlouvy
a ujednal s odpůrci, byv jimi zažalován o vyklizení, poněvadž prý nemá
k užívání krámu vůbec právního důvodu, dne 8. dubna 1922 soudní smír,
jímž se zavázal vystěhovati se do 1. srpna 1923 pod exekucí. Podle
smíru byl stěžovatel povinen po dobu, po kterou bude krámu užívati,
platiti určitou činži, kdežto odpůrci se zavázali pronajati mu po 1. srpnu
1923 za stejnou činži krám jiný pod podmínkou, že se do té doby
uprázdní. Podstatný obsah smíru záležel v tom, že byla o krámu ujednána nájemní smlouva na určitou dobu podle §u 1090 obč. zák. a mimo
to byla smluvena vykonatelnost závazku, vykliditi krám dne 1. srpna
1923. Smír byl dojednán za platnosti zákona ze dne 8. dubna 1920,
čís. 275 sb. z. a n. o ochraně nájemníků a neodporoval jeho předpisům.
Ustanovoval sice již § 2 (3) tohoto zákona, že nájemní smlouvy, ujednané po 3. květnu 1920 na určitou dobu, pokládají se pod o b u jeh o

pIa t n o s t i za ujednané na dobu neurčitou, takže mohly b)Tti vypověděny pronajímatelem jen se soudním přivolením, a předpis ten byl
již tehdy povahy donucovací (§ 7 cit. zák.), takže nemohl býti vyloučen
neb obmezen smlouvou stran, ale účinnost zákona ČÍS. 275/20 byla
omezena do 30. dubna 1922, takže jím nebyla účinnost a závazno'it
soudního smíru ze dne 8. dubna 1922 dotčena. Rovněž nelze se proti
němu dovolávati stejných ustanovení zákona o -ochraně nájemníků ze
dne 27. dubna 1922, čís. 130 sb. z. a n., jehož platnost uplynula 30.
dubna 1923. Ale také nový zákon o ochraně nájemníků ze dne 26. dubna
1923, čís. 85 sb. z. a n., platný od 1. května 1923 do 30. dubna 1924

obsahuje v §§ 2 (3) a 7 (2) stejné ustanovení donucovací povahy, že
nájemní smlouvy učiněné na určitou dobu po 3. květnu 1920 se pokládají po dobu platnosti tohoto zákona za učiněné na neurčitou dobu s výpověciní lhůtou zvláštními předpisy stanovenou neb v místě obvyklou,
a že tedy mohou býti proti vůli "nájemcově zrušeny jen výpovědí se
soudním svolením dle §u 1 zákona. Tímto předpisem pozbyl soudní
smír, pokud jím byl stěžovatel zavázán, vystěhovati se bez výpovědi
dne 1. srpna 1923, účinnosti, takže se ho navrhovatelé nemohou již dovolávati jako exekučního titulu. Soudní smír nepřestává býti proto,. že
byl učiněn před soudem a že jest vykonatelný, smlouvou (§ 1380 obč.
zák.), jeho platnost a účinnost řídí se týmiž pravidly, která platí pro
smÍouvy ostatní. Byly-Ii donucovacími zákonnými předpisy změněny
úmluvy strano trvání nájemního poměru ve prospěch nájemníků, jsou
dotčeny jimi i úmluvy obsažené v soudních smírech a nároky o ně se
opírající.
čís.

3690.

Konto W.
sděleni komisionáře komitentu, že cenné papíry prodal na Viburse a výtěžek připsal na W-konto ku dni výplaty, jest spatřo
v,ati projev komisionáře, že nevstupuje do obchodu dle čl. 376, odstavec
prvý, obch. zák. Tím, že komitent ku sděleni tomuto po drahnou dobu

Ve

deňské

mlčel, vzdal se práva čl. 376, odstavec třetí, obch. zák.

"

(Rozll. ze dne 8. dubna 1924, Rv I 1787/23.)
Žalovaná, tuzemská firma, byla v obchodním spojení s pražskou
filíálkou vídeňské banky M. ~ dala jí příkaz ku prodeji cenných papírů
na vídeňské burse. Banka prodala dne 20. února 1919 cenné papíry na
vídeňské burse a připsala žalované výtěžek na konto W, zpravila o tom
žalovanou_ a tato ničeho nenamítafa. Proti žalobě právní nástupkyně
pražské filiálky banky M. o zaplacení pohledávky z běžného účtu namítla žalóvaná, že žalovaná pohledávka jest kryta výtěžkem za cenné
papíry, prodané dne 20. února 191 9 na vídeňské burse, kteroužto pohledávku jest prý žalující banka povinna zaplatiti v Kč. O b a niž š í
s o u d y uznaly dle žaloby.
Nejvy

Š

ší soud

Civiln1 rozhodnutí VI.

nevyhověl

dovolání.
31

Důvody:

V tomto sponl není rozhodno, zda ;:;plništěm smlouvy komisioo kterou jde, jest Vídeň či Praha, a netřeba se otázkou touto
zabývati. V ostatních bodech plně přisvědčiti jest právnímu stanovisku
odvolacího soudu. Odvolacím soudem s jedné strany jest správně odvozeno, že filiálka oznámivši jako komisionářka dovolatelce prodej na
burse a založení W -konta ku dni výplaty a rozlišujíc i na dále v dopisech a výkazech periodicky zasílaných toto konto od konta řádného,
dala tím zřetelně na jevo, že nevstupuje po rozumu čl. 376 odstavec
prvý obch. zák. clo obchodu jako samokontrahentka; s druhé strany odvolací soud rovněž správně dovodil, že žalovaná, mlčíc k tomu všemu
po více než 3 roky, vzdala se práva čl. 376 odstavec třetí obch. zák.,
považovati svou druhou smluvní stranu, která jí oznámila sice prodej
na burse, ale nepojmenovala kupitele, za kupitelku ve vlastním jméně,
a spokojila se s nároky, které jí proti komisionářce jako zmocněnci dle
čl. 361 a násl. obch. zák. příslušejí. Jest ovšem pravda, že k přivodění
účinků čl. 376 odstavec třetí obchod. zák. není třeba výslovného prohlášení komitentova a že není zásadně vázáno prohlášení takové lhůtou,
ale ani v takovémto případě není vyloučena zásada poctivosti a dů
věry v obchodním životě obvyklé (§ 863 obč. zák., čl. 279 a 282 obch.
zák.), a právě vzhledem k této zásadě správně odvolací soud v mlčení
žalované strany více než tříletém spatřuje vzdání se práv čl. 376 odstavec třetí obch. zák. Zanikla-li již jednou tato práva, nemohou jednostranným projevem žalované strany již oživnouti. Správným jest konečně i závěr odvolacího soudu, že v rámci nároku čl. 361 a násl.
obch. zák. není dovolatelka oprávněna, by žádala zaplacení částky,
za sporné akcie stržené, v měn ě čes k o s loven s k é a aby namítala započtením tuto částku v měně československé.
nářské,

čís.

3691.

Za škodu, již utrpělo zvíte, postavené do stáje, při svých pohybech
neručí majitel stáje dle §u 970 obč. zák., nýbrž pouze v rámci §u 961
obč.

zák.

iest jen stano-veno, že podnikatel takov)' nese zvláštní nebezpečí svého
podniku,!. j. ručí za škodu, zavinčnou jím nebo jeho lidmi nebo zpitsobenou lidmi, -vcházejícími nebo vycházejícími. Proto neručí, jak již
odvolací soucl správně dovozuje, za škody, jichž vznik jest podmíněn
jinými okolnostmi, než právě uvedenými, na př. určitou vlastností před
mětu v uschování vzatého (srv. zprávu komise panské sněmovny Pro
justiční věcí str. 178). Proto nelze předpis §u 970 obč. zák. vztahovati
na škody, které utrpí živé zvíře, do stáje postavené, při pohybech ve
stáji. Za tyto škody ručí podnikatel jen v rámci všeobecného předpisu
§u 691 obč. zák., v kterémžto případě musí býti zjištěno, že mezi opomenutím povinné péče, podnikateli §em 961 obč. zák. uložené, a škodou
jest příčinná souvislost. V tomto sporu jest zjištěno, že betonová podlaha ve stáji, nerýhovaná, před 20 lety zřízená, byla tak hladká, že
častěji koně na ní sklouzly. Tomu-li tak a zjištěno-li dále, že žalovaný
pro půjčoval tuto stáj ve dne pro koně, aniž pod ně brlo podestláno: lze
ovšem mluviti o tom, že nezachoval péče v §u 961 obc. zák. mu ulozené.
Ale jiná jest otázka, zda tu jest příčinná souvislost mezi touto nedbalostí a poškozující událostí. Zjištěno jest, že zdravý kůň _?~l podomkem
do stáje postaven a že po nějaké době nalezen byl lezlcl na podlaze
se zlámanou nohou. V onom mezidobí nikdo do stáje nevkročil. Jak
k tomu došlo a zda kůň sklouzl následkem hladkosti podlahy, nedalo
se zjistiti. Znalci připustili možnost, že kůň i bez cizího přičinění na
hlaDké podlaze může upadnouti, když kopá nohou, drbá se nebo tlamou
po mouše se ohání a při tom tělem se otočí tak, že celá váha těla přijde
na jednu nohu. Odvolací soud správně poukazuje na všeobecnou zkušenost, že kůň i bez sklouznutí na hladké podlaze při prudkém ·pohybu
na trávníku, silnici a kdekoliv jinde může utrpěti podobný úraz, a že
ve sporném případě není sklouznutí koně vůbec zjištěno. Avšak pouhá
domněnka nebo pravděpodobnost většího nebo menšího stupně, že kůň.
přišel ·k úrazu jen následkem sklouznutí, nemůže nahraditi důkaz o pří
činné souvislosti. Proto není nárok žalobcův ani s hlediska §u 961 obč.
zák. odůvodněn, a, ježto schovatel dle §u 964 obč. zák. neručí za náhodu, nezbylo než žalobu zamitnouti.

.
(Rozh. ze dne 8. dubna 1924, Rv I 69/24.)

Žalobce postavil koně do stáje žalovaného hostinského. Kůň zlomil
si ve stáji nohu a musel býti poražen. žaloba o náhradu škody byla
zamítnuta s o u d Y vše c h tří s tol i c, N e j vy Š š í m s o ude m
z těchto
důvodů:

Podle §u 970 obč. zák. ručí podnikatelé, kteří drží stáje, jako uschovatelé za zvířata, do jejich stájí postavená, a mohou se povinnosti k náhradě za poškození těchto zvířat sprostiti tím, že dokáží" že škoda
nebyla zaviněna ani jimi ani jejich lidmi, ani nebyla způsobena cizími
lidmi do domu vcházejícími nebo z něho vycházejícími. Tím není uložena těmto podnikatelům povinnost, ručiti i za náhodu vůbec, nýbrž

čís.

3692.

Nechal-Ii odvolací soud hyť i Odvolatelem nevytýkanou zmatečnost.
nebo rozsudku prvé stolice nepovšimnutou, jest zmatečným i jeho
rozsudek.
V tom, že soudce, jenž provedl Iičení až do konce, vypracoval rozsudek až v době, kdy byl již přeložen k jinému soudu, nelze spatřovati
důvod zmatečnosti podle čís. 2 §u 477 c, ř. 's.
řízení

(RozlL ze cine 8. dubna 1924, Rv I 118/24.)

j ř

Žalobě o nepřípustnost exekuce bylo vyhověno s o u d Y vše c h
í s t o I i c, N e j v y Š š í s o u d uvedl v otázce, o niž tu jde, v
31"
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c\llvodech:

Dilvocly:

Dovolatelka uplatnila všechny, v §u 503 c. ř. s. uvedené důvOdy
dovolací. Prvý, totiž zmatečnost podle čís. 2 §u 477 c. ř. s., spatřuje
v' tom, že soudce O., který řizeni podle §u 193 odstavec třetí c. ř. s.
prohlásil skončeným, byl v době, než se vrátily spisy od dožádaného
ku procesnímu soudu, od tohoto soudu přeložen a v době, kdy vyhotovil a kanceláři předal rozsudek prvé stolice, nebyl již soudcem procesního soudu. žalobkyně uvádí k tomu ve svém sdělení, že dovolatelka
této zmatečnosti rozsudku prvé stolice nevytýkala v odvolacim řizení,
a že proto k ní v dovolacím řízeni, jehož přezkum jest omeZen pouze
na odvolací rozsudek, nemůže již býti hleděno. S tím souhlasiti nelze,
neboť kdyby byl rozsudek prvé stolice z některého, v §u 477 c. ř. s.
uvedeného důvodu opravdu zmatečným, byl by odvolací soud podle
§u 494 c. ř. s. musil přihlédnouti i z úřední povinnosti k této zmateč~
nosti, a když by nepřihlédl, činilo by to zmatečným i jeho rozsudek.
Leč uplatněný důvod není opodstatněn. Když později přeložený soudce
provedl celé jednání až do jeho ukončení podle §u 193 odstavec třetí
c. ř. s., byl právě jedině on povolán, aby ve skončeném řízení vydal
rozsudek, neboť jinak by tím byla porušena zásada bezprostřednosti.
Okolnost, že vyhotovil rozsudek až v místě svého nového soudcovského působení, nezpůsobila uplatněné zmatečností, poněvadž vzhledem k předpisu §u 412 odstavec první c. ř. s. je rozhodující jedině,
že rozepři projednal a skončil jako člen soudu prvn! stolice.

Právnímu názoru odvolacího soudu dlužno přisvědčiti. Podle čl. 18
směn. ř. jest majitel vydané s1l1;,nky sice oprávněn předložiti trasátovi
směnku k přijetí hned, není však k tomu povinen. Nemusí, až na výjimku
čl. 19 směn. ř. (při směnkách svědčících na určitý čas po vidění) a
čl. 24 odstavec druhý směn. ř. (při trasovaných domicílovaných směn
kách) směnku k přijetí trasátovi vubec předložíti. Jest tedy nespr~vným
náhled dovolatelův, že přijetí směnky má význam pro posouzem latnosti její, ježto přijetí směnky nenáleží mezi podstatné nálcžitoslt, v cl. 4
směn. ř. vytčené. Nelze proto ani z příje~í směnky, jež s,talo se teprve

čis.
Směnečné

3693.

právo.

Závazek trasátův není dotčen tím, že směnku přijal až po její splatnosti, jen když nebyl ještě směnečný nárok proti němu promlčen.

t:

po její splatnosti, usu:ovay na, napotom~l ~epl~.tn0.st smel,ky s poukazem k čl. 4 čís. 4 smen. r. Otazka Jest jlna. PrlJCtllTI smenky zavazuje
se sice trasát že směnečnou valutu v den splatnosti směnky (čl. 23
směn. ř.), tedy budoucně zaplatí. Avšak majitel směnky může i be~
. tohoto, akceptací projeveného slibu, směnku v den sp,latnostI; neb? ta.k:
po něm, trasátovi předložiti k placení; tím se vyčerpava take ~prav,nel1l
jeho, žádati pouhé přijetí směnky. .Můž~:li tra~át ': ,této dobe smenk~
ještě proplatiti, není pochybno, ze Jl muze take s uClnkem dob~ovo:ne
přijati, ovšem pokud neprošla tříletá doba yro;111če,cí (čl. 77, sm;n. r),
po jejímž uplynutí zai1ikJ by I zavazek z prlJett smenky, k nemuz doslo
přeď její splatností.
.
čís.

3694.

Není neplatnou (§ 879 odstavec druhý čís. 2 obč. zák. a § 16 adv.
úmluva, jíž dal si advokát za rozepře postoupiti od klienta Il:a
úhradu svých zásturčích útrat útraty, jež budoukHentovi ve sporu přt~
souzeny a, pokud by tyto útraty nestačily, i část vymáhané pohledávky.

řádu)

(Rozh. ze cine 8. dubna 1924, Rv 1 460/24.)
<,

(Rozh. ze dne 8. dubna 1924, Rv I 395/24.)
Proti platebnímu příkazu na zaplacení vydané směnky nam!tl pří
jemce, že směnku podepsal téměř dva roky po její splatnosti. P r 0c e s n i s o udp r v é s t o I i c e ponechal směnečný platební příkaz
v platností. O d vol a c í s o u d rozsudek potvrdil. O ů vod y: Podpisem směnky je žalovaný jako její příjemce podle čl. 81 směn. ř. smě
nečně zavázán k zaplacení pohledávky majitelky směnky. Až do promlčení práva směnečného lze k závazku směnečnému, dosud nesplně
nému, vždy přistoupiti. Namítaná skutečnost, že žalovaný podepsal
jako příjemce směnku již splatnou, nečiní směnku neplatnou, nýbrž má
jen ten právní význam a následek, že právo ze směnky té je vůči žalovanému ihned účinným, že na něm může býti podle práva směnečného
žádáno zaplacení směnečné valuty hned, a až do promlčení práva smě
nečného"

Nejv yŠší sou1

nevyhověl

dovolání.

'>

Žalobce, jemuž jako advokátu a právnímu zástupci Františka I::-a
byla tímto svěřena rozepře C I 1,12/19, jíž ~e tento. domáh~1 !,a,.Eml~u
Seovi a Augustu E-ovl zaplacem. 50.000 Ke, dal SI za trvant rozepre
v prvé stolici na úplatu z pohledávky své odměny za zastupování to
postoupití pro případ vítězství Františka E-a v rozepři od tohoto po::
hledávku útrat sporu, jež budou Fpntišku E-ovi jako žalobci v rozeph
té přisouzeny a, pokud tyto útraty nestačí k úhradě případných dalších
útrat žalobcových, také částku žalobního nároku. František E. spor vysoudií a když byla vedena na jeho útratovou pohledávku exekuce, domáhal se žalobce žalobon dle §u 37 ex. ř. jejího zrušenÍ. Pro c es n i
s o udp r v é s t o I i c e žalobě vyhověl, o dv o I ac í s o u d ji zaril'ítL
N e j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
D ů vod y:
Odvolací soud považuje právní jednáni mezi dovolatelem a jeho
klientem Františkem E-em vzhledem k §u 16/l. 2 zákona ze dne 6. čeT,
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vence 1868,
nedovolené,

čís. 69 ř. zák. a §u 879 ll. čís. 2 obč. zák. za právní jednání
činící smlouvu ničí, a dovolatel právě v tom spatřuje uplat-

něný důvod

nesprávného posouzeni právního. Dovolací soud nesdil! tohoto právního názoru odvolaciho soudu. Zakazuje-li zákon advokátu,
by nepřevedl na sebe svěřenou mu spornou věc, chce ho jedině uchrániti před zdánim, že by chtěl z právního zastupování způsobem s hlediska slušnosti nesrovnatelným těžiti. Toto zdáni nemůže vzejíti, když
si dá advokát klientem postoupiti za své zástupčí útraty v rozepři, jím
prováděné, jemu spravedlivě vzešlé, jeho klientovi přisouzené útraty,
jež ve skutečnosti ani nejsou klientovými, totiž klientem vydělanými
útratami, a nestačí-li tyto přisouzené útraty k úhradě zástupčích útrat
advokátových, také, pokud se na tyto nedostává z přisouzených útrat,
část klientovy vysouzené pohledávky. Takový počin advokátův nemůže
býti ztotožňován s převedenim sporné věci na sebe, jakou mají na mysli
shora uvedené, takové převedení zakazující, předpisy. Okolnost, že
snad dovolateli v době, kdy se postup uskutečnil, ještě nepříslušel nárok· palmární proti jeho klientu, nemůže býti uskutečnční postupu na
překážku, když postup se stal ve prospěch zálohy na tyto zástupčí
útraty, ua jakou dovolatel má zákonitý nárok, a když i jinak bylo jisto,
že dovolateli s převzatým právním zastupováním E-ovým skutečně
vzejde nárok na odměnil. Slušelo tedy uznati, že pohledávka E-ova
byla podle §u 1392 obč. zák. s právním účinkem dovolateli postoupena
a že se dovolateli podařil důkaz, že mu přisluší právo, které exekuci
na návrh žalované strany zahájenou a prováděnou, činí s hlediska §u 37
ex. ř. nepřípustnou.
čís.

Do usneseni jest

3695.

oprávnětl stěžovati

si i ten, kdo jeho dorui!en/

nepřijal.

Nárok proti manželce, by se navrátila do společné domácnosti, jest
Totéž platí o nároku manžela proti man-

uplatňovati pořadem práva.
želce na vydáni dltěte.

Úle §u 382 čís. 8 ex. ř. lze se domáhati přijetí dOl společné domácnosti jen, jde-Ii ó manžela ze společné domácnosti vypuzeného, nikoliv
však tlávratu manželky, jež, porušivši povinnosti §u 92 a 93 obč. zák.,
sama spólečnou domácnost opustila.
(Rozh. ze dne 8. dubna 1924, R 11 60/24.)
K návrhu manžela nařídil soud prvé stolice manželce, by k zajištění
l)janželova nároku na její návrat i s dítětem se ihned i s dítětem vrátila
do manželovy společné domácnosti. Rek u r sní s o u d zrušil napadené usnesenÍ. Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
.j',

-

D

ů

vod y:

Po stránce formální jest sice správným, že manželka dne 29. listopadu 1923 usnesení okresn!ho soudu Ne I 773/23/1 nepřijala, přes to

však 6. prosincť 1923 proli lOlliuto usnesení sv)'m vykázaným právním
zástupcem stížnost podala. Poněvadž beze sporu manželce právo stížnosti proti usnesení okresního soudu příslušelo a svým vykázaným
právním zástupcem, i když přij ctí. usnesení odepřela) v čas piáva toho
použila, nelze tvrditi, že stížnost ta jest následkem nedoručení onoho
usnesení předčasná, neboť nerozhoduje, jak manželka o obsahu jí nepřijatého usnesení okresního soudu, jehož doručení vzdáti se mohla,
se dozvěděla. Stačí proto, že stížnost proti tomuto usnesení v čas, t. j.
tak, jako by jí skutečně dne 29. listopadu 1923 bylo doručeno, podala.
Soud rekurs ní proto právem stížnost manželky podrobil věcnému rozhodl1l1tí a dovolací rekurs v tomto směru neni důvodným. Ve věci samé
sluší návrh stěžovatele, by jeho manželka byla přinucena do jeho domácnosti se vrátiti, posuzovati s hlediska §§ 92 a 93 obč. zák., jak soud
rekursní v napadeném usnesení uvedl. Nárok tento však jedině řízením
sporným může býti projednán a rozhodnut, neboť jde zde o sporné
otázky na poměrech mezi manžely, spočívající na majetkovém rázu,
jaké § 50 čís. 3 j. n. má na mysli (bližší viz v rozhodnutí Nejvyššího
soudu ze cine 14. března 1922, R 1 295/22, uveřejněné ve sbírce Dr.
Vážný pod čís. 1546). Názor soudu rekursniho, že jde zde o věc mimospornou, neni správným. Sluší proto přes to, že v napadeném rozhodnuti
soudu rekursniho usnesení soudu prvé stolice bylo zrušeno, rozhodnutí
so'udu rekursního podrobiti věcnému přezkoumán! tak, jakoby usnesení
soudu prvé stolice jim pouze bylo bývalo změněno. Otázkou jest, zda
ku zajištění nároku navrhovatele na návrat manželky do jeho domácnosti, možným jest prozatímni opatření ve smyslu §u 382 čis. 8 ex. ř.
Ustanoveni posledni věty §u 382 čís. 8 ex. ř., Že cestou prozatimního
opatřeni domáhati se lze přijetí do společné domácnosti, vztahuje se
patrn,ě jen na manžela ze společné domácnosti vypuzeného, nevztahuje.
se však na manželku, která porušením povinnosti, v §§ 92 a 93 obč.
útlc. stanavené společnou domácnost sama opustila, a manželem k návratu do spo'lečné domácnosti sp.orem donucena býti má. Jest proto
názor stěžovatelův, že předpis §u 382 čis. 8 poslední věta ex. ř. také
v tomto připadl' přiléhá a prozatimní opatření připouští, nesprávným.
Však i kdyby tomu tak nebylo a možnost povolení prozatimniho opac
tření ku zajištěni nároků §§ 92 a 93 obč. zák. i při návratu manželky
se připustila, nebylo by lze rekursu vyhověti a usnesení soudu prvé
stolice obnoviti, poněvadž není osvědčeno ohrožení uplatňovaného. nároku ve srnyslu §u 381 ex. ř., ježto, navrhovatel sám domáhá se rozluky
manželství. Pokud jde o navráceni, správně 'vydání dítěte, patří i tento
nárok navrhovatele na pořad práva, poněvadž také zde jde o pouhé
okolnosti, spočívající na poměru mezi manžely a otec proti matce, vydání dítěte odpírající, svůj nárok sporem uplatniti musi (bližšÍ. viz ve
svrchu uvedeném rozhodnutí Nejvyššiho souelu ze dne 14. března 1922,
R J 295/22).
čís.

3696 .

Nárok, by mu byly :vydány děti, může manželský otec proti komukoliv, tedy i proti manželce, uplatňovati pouze sporem.
(Roz!:!. ze dne 8. dubna 1924, R II 95/24.)
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Žádost, jíž se v mimosporném řízení domáhal manžel na manželce
vydání dítěte, s o udp r v é s t o I i c e poukázal na pořad práva. R ek u r sní s o u d zrušil napadené usnesení a uložil prvému soudu. by
v mimosporném řízení o stížnosti dále jednal a rozhodl.
N e j v y Š š í s O II d obnovil usnesení prvého soudu.
Důvody:

Navrhovatel domáhá se vydání svého dítěte na své manželce, oddě
lenč od něho i s dítětem žijící. Spor o rozluku manželství jest v klidu
a předpis §u 142 obč. zák., na který navrhovatel ve svém návrhu Se
odvolává, nemůže proto přijíti v úvahu. Dle §u 145 obě. zák. má otec
právo, domáhati se kdykoli vydání dítěte na každém, tedy i na manželce,
neboť právo toto spočívá na jeho moci otcovské (§91 a 92 obč. zák.).
Poněvadž právo, domáhati se vydání dítěte na manželce, která se tomu
bráni, žádným zákonným předpisem na pořad řízení nesporného není
odkázáno, jde zde nepochybně o případ sporu ze vzájemného poměru
mezi manžely, který není rázu ryze majetkoprávního, a jest proto o nároku rozhodovati cestou spornou u pi'íslušného sborového soudu. Opačný
názor soudu rekursního, vrcholící v tom, že jde zde o případ soudnictví
nesporného, nemá. v zákoně opory, neboť i pro případ sporu o rozluku
manželství soud procesní ve smyslu §u 142 obč. zák. v případě neshody
manželů v cestě sporné s ohledem na .prospěch a potřebu dětí mzhoduje
o. tom, komu z manželů má dítě býti ponecháno. (Bližší viz v rozhodnutí Nejvyšší\1O soudu ze dne 14. března 1922, R I 295/22, uveřejněném
v úř. sbírce Dr. Vážný pod čís. 1546.)
čís.

ReálnÍ' pravomoc tuzemských
tostl, ležící v tuzemsku.

3697.

soudů

vztahuje se pouze na nemovi"

(Rozh. ze dne 8. dubna 1924, R II 113/24.)
. Proti žalobě o zrušení smlouvy pachtovní ohledně pozemků, z nichž
pozemek čkat. 431 jest v tuzemsku, ostatní pak jsou v cizině, vznesl
žalovaný námitku místní nepříslušnosti,j í ž s ou d p r v é st o I i c e
vyhověl a žalobu zamítl. Rek u r sní s o u d zamítl námitku místní
nepříslušnosti.

Ne j v y Š š í s 0, u d· nevyhověl dovolacímu rekursu ohledně čkaL
431, jinak změnil napadené usnesení v ten rozum, že zrušil usnesení
obou nižších soudů pro nepříslušnost tuzemských soudů a zmatečnost
řízení.

D ú vod y:
Předevšim jest se zabývati otázkou, zda t 11 zem s k é soudy v této
rozepfijsou vůbec příslušny,a teprve po kladném zodpovědění této
otázky možno řešiti další otázku, zda dovolaný tuzemský soud jest
místně a věcně příslušným. Otázku prvou je však zodpověděti záporně

ohlednt' pachtovních pozemků, ležících v Prusku, tedy v cizozemsku.
Jde o spor nájemni podle §u 49 čís. 5 a 83 j. n., který patří k pravomoci r e á ln i dk čl. XV. uv, zák. k j. n. (srv. Pantltček o organ. a
přísl. soudní 1897s\r. 99 a Olt 'Soustavný úvod ve stud. nov. říz.
soud. 1897 díl I. str. 135). Je při rozeno, a plyne též z ustanovení čl.
1., IX., X. uv. zák. k j. n., a čl. XXIX. uv. zák. k c. Lg. nového znění,
že tato reální pravomoc může Se vztahovati pouze na nemovitost!
ležící v t u zem s k u, nikoli na nemovitosti cizího státu. Tyto jsou
pravomoci tuzemských soudů odňaty a bylo proto podle předpisu §u
42 j. fl. ohledně nich rozhodnouti.
čís.

3698.

Bylo-Ii zboží oclvoláno, dod{jno a pozastaveno, nepřichází v úvahu
ustanovení čl. 355 a 356 obch. zák., nýbrž jest použiti čl. 346 a 347
obch. zák. Bylo-li zasláno zboží vadné, není kupitel povinen přijati
novou nabídku prodatele, že dodá místo zboží vadného zboží bezvadné,
aprodatel může se domáhati zaplacení kupní ceny jen tenkráte, nahradil-li bez průtahu vadnou dodávku dodávkou vyhovující.
- Bylo-Ii umluveno odvolání zboží do určité doby a kupitel pozastavil
částečnou dódávku pro vadnost zboží, není oprávněn ohledně zbytku
dělitelné dodávky ustoup:ti od smlouvy.
(Rozh. ze dne 8. dubna 1924, Rv II 47/24.)
.Žalovaný koupil dle komisni noty ze dne 31. říjn<! 1921 od hlobce
20 hektolitrů p r a v é $livovice 50% po 65 Kč za 100 I na odvolání
do konce února 1922 a odvolal dne 27. února 1922 15 hektolitrů, které
mu 'byly zaslány dne 6. března 1922 a které dle razítka stanice urč",ní
došly do B. dne 7. března 1922. Příslušná faktura ze dne 6. března
1922. zněla na 1527 Jitrů a 52.681 Kč 50 h. Žalovaný dopisem ze dne
1 L března 1922 zboží pozastavil proto, že dodaná siivovice není pravou, že jest barvy žluté, nikoli bílé: Zbývající část objednané slivDvice
žalovaný neodvolal a nebyla mu tedy zaslána. Bylo zjištěno, že. do,
dané zboží bylo vadné, totiž že to byl ovocný destilát, obsahujíc!
pouze nepatrné množství slivovice a ž e j e s t o z nač e n~í »p r a v. á«
s I i v o v i c e z á vad n é ve smyslu.§u 11 zákona o potravinách .. Ža_
lobCE, když dOdaných 15 hl. slivovice bylo pozastaveno, projevil ocho.,
tu, že slivovici VeZ!]1e zpět, a zašle zboží pravé,. že tak učiní na vlastni
náklad a. vlastním potahem a že dokonce něco. sleví na kupní
ceně, žalovaný však veškeré tyto nabídky odmítl. a trval na tom, že
zboží přijme i s neOdvolanými ještě 480 litry, avšak jen, je-Ii slivovice
pra,vá, Žalobě o zaplacení kupní ceny za 20 hl slivovice vyhověl Jl r oe e sní s o udp r v é s t o I i c e potud, že přiznal žalobci kupní cenu
za 473 litrů, jinak žalobu zamítl. O d vol a c í s o u d k odvqlání obou
stran rozsudek potvrdil. ~~
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl odvolání ani té ani oné strany.
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Důvody:

Po právní stránce byla věc posouzena správně. Pokud se týče slivovice odvolané, dodané a pozastavené, nepřichází v úvahu ustanovevení čl. 355 a 356 obch. zák., jelikož "boží bylo dodáno, a nejde tedy
o prodlení v dodání, jak čl. 355 obch. zák. předpokládá (slova: "Wenn
der Verkiiufer mit der Uebergabe im Verzuge ist ....... «). Dodáno
bylo ovšem zboží vadné, nevyhovující objednávce, pročež nižší soudy
správně na případ použily ,ustanovení čl. 346 a 347 obch. zák. Kupitel
n~~í povinen, vadné zboží příjatí, nýbrž jest oprávněn, iboží pozastaVIl! a odepříti. Stav zboží dáti znalci zjistiti, jest jeho právem právě
tak, pk to jest právem pro datele, není to. však jeho povinností (čl. 348
odstavec druhý obch. zák.), a z nepoužití tohoto práva kupitelem nemuže těžiti prodatel, porušivší při dodání zboží smluvní nebo zákonnou (čl. 335 obch. zák.) povinnost. Kupitel v případě zaslání vadného
zboží není povinen přijati nabidku novou, a prodatel mohl by v takovémto případě žádati zaplacení jen tenkráte, kdyby bez průtahu vadné
dodání nahradil dodávkou, smlouvě odpovídající, neboť jen v tomto
případě by byl svému smluvnímu závazku učinil zadost. Dovolání při
svědčiti lze jen potud, že dodání vadného zbOží není splněním a že,
nebylo-li vadné zboží kupitelem přijato, ocitá se prodatel v prodleni
s plněním jako kdyby vůbec nebyl dodal. V tomto případě je na kupiteli,
zda chce trvati na splnení smlouvy, v kterémžto připadl' by ovšem musel také kupní cenu zapraviti, čí vykonati volbu podle čl. 3550bch. zák.,
v kterémžto případě musel by z pravidla prodateli poskytnduti potřeb
nou dodatečnou lhůtu. Z toho však neplyne, že kupitel, jemuž bylo dodáno vadné zboží, by byl povinen přijati nabídku dodavatele, že mu na
místě vadného zboží dodá nyní zboží bezvadné. Žalovaný onu nabidku
ialobcovu odmítl právem, jak správně uznaly nižší soudy. Pokud žalobcovo dovolání chce těžiti z toho, že prý žlutá slivovice nebyla objednána
a že vady, zjištěné v posudku ústavu zemědělského v Brně jsou prekludovány, přehlíží, že dle komisní noty a dle zjištění nižších soudů byla
objednána slivovice p r a v á, že žalovaný již v dopisu ze dne ll. března
1922, tedy hned po obdržení zbožl, vytkl, že »p r a v o u« není, neboť
tam píše, že ji za pravou pradávati nemůže, a že dle onoho posudku,
pokud se týče zjištění nižších soudů, na něm se zakládajícího, jest označení »pravá slivovice« závazným ve smyslu §u II zákona o potravinách,
což znamená, že dodaná slivovice pravou nebyla, tudíž neměla této výslovné smluvené vlastnosti. Z toho plyne, že v právním omylu jest žalobcovo Dovolání, tvrdíc, že žalovaný ohledně dodaných 15 hl Slivovice
se nezachoval podle zákona a že jest povinen oněch 15 hl slivovice zaplatiti, když žalobce jest ochoten, bez vad mu je dodati. V právnim omylu jest i dovolání žalovaného, pokud jde o 5 hl slivovice
dosud neodvolaných, a proto také ještě nedodaných. Není sporno,že
žalovaný měl celé množství odvolati do konce února 1922. Neučinil tak,
nýbrž žádal již dopisem' Zé dne 27. února 1922, aby žalobce neodvolaných 5 hl slivovice stornoval, a prohlásil dopisem· ze dne 16. března
1922, že je přijme jen, bude-li dodaná slivoVice pravou. Nižši soudy
právem uznaly při nesporné dělitelnosti dodávky, že okolnost, že první

l,

částka byla ,~al~nou, j~ště neoprav~ov ala žalovaného oll smlouvy odstOUpItI a pn]eh druhe častky dodavky odepříti. Naopak byl žalovaný
smlouvou vázán a povinen, zbývajících 5 hl pokud se týče 473 litrů slivovice zavčas odvolati, a jen kdyby mu opět bylo dodáno zboží vadné
mohl je pozastaviti; pokud nebylo dodáno zavčas, mohl postupovati
P?dle .čl. 355 a 356 obch. zák. Ale žalovaný posledních 5 hl objednané
ShVOV1CC neodvolal a OCItl se takto v prodlení nejen s přijetím zboží (čl.
343 odstavec prvý obch. zák.), nýbrž í S placením (čl. 354 obch. zák.).
Jest proto žalobce v právu, žádaje na něm, aby tuto část objednaného
zboží zaplatil a to s 6% úroky z prodlení, v němž se, jak shOra uvedeno,
dne 1. dubna 1922 již nacházel. Žalovaný jest na omylu, tvrdě vdovo"
lání, že by nanejvýše mohl býti odsouzen k zaplacení ceny zbOží v době
. odebrání; nemůžeť býti nejmenší pochybnosti, že jest povinen platiti
kup ni cenu smluvenou, při čemž se ovšem podotýká, že by cena v době
skutečného odebrání mohla v úvahu přijíti jen tehdy, kdyby byla vyšší,
než kupní cena, stranami dojednaná, a žalobce by se této vyšší ceny
s ohledem na procllení žalovaného byl domáhal, Což se v tomto případě
nestalo.
čís.

3699,

Otázku, zda stroje jsou příslušenstvún továrny, dlužno posuzovaU'
dle všeobecných pravidel §§ 294 a 297 obč. zák., na nichž nebylo §em
297 a) obč, zák. ničeho změněno.
(Rozh. ze dne 8. dubna 1924, Rv II 110/24.)
..~

1

Žalující firma prodala Karlu L-ovi lokomobilu, vyhradivši si vlastnictví až do úplného zaplacení kupní ceny. Když žalovaný vedl na nemovitost, v níž byla lokomobila, exekuci, domáhala. se žalobkyně, jíž
dosud nebyla kupní cena za lokomobilu plně zaplacena, vyloučení lokomobily z exekuce. Pro c e sní s 'o u cl p r v é s t o I i c e žalobu zamítl, o cl vol a c í s o u d jí vyhověl.
N e j v y Š š í s o u d nevyhOVěl dovolání.
Důvody;

Dovolatelka míni, že se předpisu §u 297 písm. a) obě. zák. nedo"
stalo zákonitého výkladu. Ale činí tak neprávem. Pokud jde o stroje
v místně vázaném podniku, naskytuje se otázka, zda jsou samostatnými
či. nesamostatnými součástmi, neboli zcla,jsou. P)lsluš.nstvím ,či samostatnými věcmi. Jako nesamostatné součásti byly by stroje vlastnictvím
majitele továrny (§ 417 obč. zák.), to ovšem jen tehdy, kdyby hospodářsky nebylo lze jich odstraniti, čemuž však, jak bylo odvolacím sou"
dem zjištěno, v tomto případě není, poněvadž postavení stroje (lokomobily) je Douze polostabilni a jeji odstranění je bez porušení jejího snadno
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Pravídelně bývá mezi strojem a budovou poměr samostatné
nebo příslušenství _ ..- aspoň po hospodářské stránce. Právně
je však stroj samostatnou součástkou nebo příslušenstvím továrny
pouze tenkráte, byl-li už před tím továrníkovým vlastnictvím. Proto se
nestal součástkou nebo příslušenstvím c i z í str o j v tomto případě,
v němž dodavatel vyhradil si vlastnické právo až do úplného zaplacení
kupní ceny vůči svému kupiteli, jenž stroj, o který běží, věnoval beze
svolení žalující firmy, která zůstala vlastnicí stroje, trvale k účelům do
dražby pojaté pily, náležejicí třetím, od kupitele odlišným osobám. Byť
i § 297 a) obč. zák. ustanovoval, že výhrada vlastnictví vylučuje vlastnost stroje jako příslušenství jenom tehdy, je-li výhrada ta poznamenána
v pozemkové knize, otázka, zda vlastnost přislušenství je dána, musí
býti posuzována podle všeobecných pravidel §§ 294 a 297obč. zák.,
neboť tyto předpisy nebyly změněny předpisem §u 297 a) obč. zák.,
podle nich však vlastnosti příslušenství může nabýti jenom stroj, který
byl.v podniku postaven v I a s t n í k e m, čemuž .není v tomto případě,
v němž kupitel, od vlastníků továrny odlišný, sám nestal se anívlastníkem sporného stroje. Vedlejší věc musí býti už od původu vlastnictvím
vlastníka hlavní věci, neboť vlastnost přislušenství spočívá na vlastnictvi, nikoli naopak: nespočívá vlastnictví na vlastnosti příslušenství. Jeť
přece jenom přirost nabývacím způsobem vlastnictvi, není jím užití věci
jako příslušenství. Co vyplljčitel.opatří, není příslušenstvím.

možným.

součástky

čis,

3700.

Zaopatřovací

požitky bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém (zákon ze dne 18. března 1921, čís. 130 sb. z. a n.).
Zákonem ze dne 18. b.tezna 1921, čís. 130 sb. z. a n., nebyl teprve
založen nárok na zaopatřovací požitky.
.
K pojmu »zvyklostí« (prováděcí nařízení ze dne 13. května 1921,
čís. 189 sb. z. a n.).
(Rozh. ze dne 8. dubna 1924, Rv II 123/24.)

$

I

I

i

i

majl oni bývalí zaměstnanci, a) kteří zaopatřovací požitky již pobírají,
lhostejno, zda ve formě pense, provise, darů z milosti či podobně,
b) dále bývalí zaměstnanci, kteří již před účinnosti zákona, 1. j. před
6. květnem 1921 nabyli již nároku na pensi nebo provisi. Ke skupině
pism. a) žalobce zajisté nepatří, poněvadž podle svých vlastni ch údajů
nepobirá dosud zaopatřovacích požitků. Než nepatří ani ke skupině
písm. b). jak již podotčeno, musili sem patřicí čekatelé nabýti nároku
na pensi již před účinností zákona čis. 130/1921, z čehož logicky plyne,
že právní důvod pro jejich nároky nemůže býti založen teprve tímto
zákonem samým. Takovým právnim pramenem, vzniklým již před účin
ností zákona čís. 130/1921, může býti jen buď smlouva, obyčej (občasný dar z milosti) nebo zákon, vydaný již před zákonem čís. 130/1921.
Poněvadž žalobce neopirá žalobni nárok ani o smlouvu, ani o platný
obyčej, nýbrž pouze o zákon, avšak zákon čís. 130/1921, na nějž se
odvolává jako na právni pramen, sám zdůrazňuje, že nárok na pensi
. musí býti založen již dřívějším zákonem, takže si zákon čís. 130/1921
sám upírá v tomto směru konstitutivní povahu, jest žalob ní nárok uplatňován bez zákonného podkladu a musil býti zamítnut. Že zákonodárce
·nechtěl onim zákonem nárok na pensi teprve založiti, nýbrž předpoklá
dal, že nárok lrvá po právu na základě dříve vydaného zákona, plyne
též z §u 1 prov. nařízení ze dne 13. května 1921, ·Čís. 189 sb. z. a n,
Tam jest uveden zákon ze dne 5. února 1920, čís. 89 sb. z. a n. jako
zákon, zakládající nárok na pensi. Bylo by však bývalo zajisté na snadě,
by tu jako zákonný pramen práva byl uveden i zákon čis. 130/1921
sám, kdyby byl zákonodárce tomuto zákonu ve skutečnosti přičítal tento
účinek. Pro právní názor zde zastávaný mluví též důvodová zpráva
k vládní předloze (lisk čis. 1130/20), jakož i zpráva sociálně politického
výboru' senátu (tisk 573/21). V obou rozuměli se osobami, jmenovanými v §u 1 písm. b) zákona čís. 130/1921 oni zaměstnanci, kteři již
dosloužili, avšak pro neupravené pensijní poměry.nemohli vstoupiti do
výslužby, tudíž ještě aktivně sloužící zaměstnanci. Žalobce však ani
sám netvrdil, že byl do pense zral)'m, avšak ještě aktivně sloužícim zaměstnancem.

N e jv y Šš í s o u d
Žalobce byl zaměstnancem na velkostatku žalovaného od 24. srpna
1915 do 1. řijna 1919, konav před tím službu na velkém majetku pozemkovém již od 1. července 1867. Žalobu o placení zaopatřovacích požitků dle zákona čís. sb. 130/1921 o b a niž š í s o u d y zamítly, o dvolací soud z těchto d ů vod ů: Žalobce opřel svůj nárok na pensi proti
žalované firmě o zákon ze dne 18. března 1921, čís. 130 sb. z. a n. Procesní soud však zamítl žalobu z důvodu, že žalobce nepatří k osobám,
uvedeným v §u 1 ·písm. a) a b) zákona. Žalobce napadá tento názor odvolacím .důvodem nesprávného právního posouzení věci, tvrdě, že zákon
má význam kons.titutivní a přiznává pensi oněm bývalým zaměstnancům
na velkém pozemkovém majetku, kteří, jako žalobce, dokonali 40. služební rok a nepobirají zaopatřovacích požitků. Než tento názor nemá
opory v zákoně. Zákon čís. 130/1921 stanoví výši zaopatřovacích požitků a označuje zároveň zcela přesně okruh osob, jimž příslušejí tyto
zaopatřovací požitky. V tomto směru praví § 1, že nárok na požitky

nevyhověl

D

ů

dovolání.

vod y:

Dovolatel spatřuje nesprávné posouzení právní v tom, že se odvolaci soud přiklonil k názoru, že zákon ze dne 18. března J 921, čís. 130
sb. z. a n. nema konstitutivního významu, nýbrž pouze zvyšuje dosavadní pense. Vůči tomu sluší předevšim uvésti, že, kdo se domáhá placení zaopatřovacích požitků podle §u 1 b) cit. zák., je povinen doká~
zati, že mu nárok tento skutečně přisluší. Nárok na přiznání zaopatřo
vacích požitkú podmíněn jest tím, že zaměstnanec již jistých požitků
požival neb alespoň na ně nabyl nároku, buď ze smlouvy, nebo ze zákona, nebo dle zvyklosti. Pokud jde o zvyklost, je sice pravda, že zákon čis. 130/1921 o zvyklostech jako právním důvodu pensijnich nároků nemluví, že tedy právo obyčejové (§ 10 obč. zák.), pokud se týče
»zvyklosti« v tomto případě, v němž nejde o obchodní věc (čl. 1 obch.
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zák.) nebylo lze povýšiti

prováděcím nařízenim

ze dne 13.

května

práva vlastnického (§§ 316, 1461, 1462 obě. zák.), jest předně zkoumalI, zda smlouva I',lá tut? právní zpŮs?bilost. Přes to, že se v §§ 2, 5.
7--8 s~:louvl mluvI o prevodu, pro pn pad nabyti vlastnictví, vysvitá
pravy.ucel teto smlouvy z ustanovení §§ 1 a 2 smlouvy, dle nichž odevzda~e v~c: lnají sl?užiti žalující ,straně ku zajištění otevřeného bankovmho u:,eru, ktery měl býti poskytnut a jehož výška ani přibližně
nebyl~ udan~, zj.ev přI úplatné smlouvě, sloužícípřevouu, po případ"
na?~Íl ,vlastl1l,::tvI. zajisté neobyčejný. Již z těchto ustanoveni jasně vysVIta; ze s:, Pf! :eto smlouvě dle pravé její povahy (§ 915 obč. zák.)
jedna o dan; jlS,oty a nlkol! o převod vlastnictví. Každou pochybnost
v tomto smeru vylUČUje § 5. odstavec druhy smlouvy, podle kterého
se žalujíc I stra~la. zavazuje př;dměty druhé straně ihned a bezplatné
zase vraÍlÍl do jejlh~ vlastmctvl, JakmIle splnila veškeré závazky z úvě
ru. Mllno to omeZUje se právo volného nakládání s těmito předměty
po dobu trvání úvěrního poměru. Poněvadž občanský zákon nezná ani
,časově obmezeného vlastnictví ku zajištění, nelze považovati smlouvu,
která m~ sloužiti t~kovým účelům, za důvod vlastnictví. Avšak i kdyby
se pova~?val z~ pnpustný takový převod vlastnictví ku zajištění, bylo
by jej ~.clm!I .;.avlslym. Od souh~asu všech věřitelCt, kterým v době pře
vodu pnSIUSejI pohledavky proh osobě, vlastnictví se zříkající. V tomto
případě nemůže však býti řeči o odevzdán! předmětů, jaké zákon vyzadUJe. Po~le .§u 4 .. s~louvy stalo, se odevzdání prohlášením podle
§u 428 obc. zak. Jehkoz tohoto zpusobu převodu lze snadno zneužíti
. ku zastření smlouvy na oko nebo k uvedení třetích bezelstných osob
v omyl, .musí se ~ůle, ~ciziti, v tomto případě prohlásiti způsobem také
I?ro trelt ?,soby zretelnYI;'. (»!'uf ein,; erweisliche Art« § 428 obč. zák.)
Ze plOhlase~1 ,bylo uČll1eno Ílmto zpusobem, strana žalující ani netvrdí.
Ne jV y s S 1 S o II d nevyhověl dovoláni.

1921.

čís. 189 sb. z. a n. na pramen práva. ale přece nelze jen lak beze všeh~
právě se zřetelem na § 10 obč. zák. považovali za vyloučeno, že v urči
tém oboru zaměstnání byly úmluvy podle zvyklosti uzavírány i mlčky,
takže .když nebylo o zaopatřovacích požitcích ujednáno nic jiného, samo

sebou se rozumělo, že zaměstnanec bude míti obvyklý nárok na pensi,
ve kterýchžto případech vlastně nestala se zvyklost právním důvodem
nároku, může však býti důležitou pomůckou pří výkladu právního poměru zaměstnancova se zaměstnavateli v tom směru, zdali nedošlo mezi
nimi mlčky k uzavřeni smlouvy o placení zaopatřovacích požitků, a
dlužno jen v tomto smyslu pojímati význam slova »zvyklosti«, použitého v prováděcím nařízení při vysvětlení §§ 1 a 3 zákona čís. 130/1921
sb. z. a n. Nemohlo býti a také nebylo zákonodárcovým úmyslem nic
jíného, nežli, že mělo býti výrazem »zvyklosti« upozorněno, že vedle
zákona a výslovného smluvního ujednání mohou zaměstnanci svůj nárok
na vyplácení pense opírati také o dohodu, mlčky v té příčině mezí nimí
a zaměstnavateli uzavřenou. Tu jest ovšem pro posouzení této rozepře
závažno, že dovolatel neopírá žalobního nároku ani o smlouvu, ani
o platný obyčej, o němž právě bylo promluveno obšírněji, nýbrž pouze
O zákon čís. 130/1921, na čemž setrvává ještě v dovolacím řízení, a
snaží se neprávem z důvodových zpráv dovoditi, že zákon má konstitutivní význam. Po této stránce stačí poukázati na správné, věci i zákonu vyhovující odůvodnění odvolacího rozsudku, dovolacím soudem
plně sdílené. Zákon sám svým nadpisem, kterým »u p r a v ují se zaopatřovací požitky bývalých zaměstnanců atd.«, jakož i pochybnosti
nevzbuzujícím předpisem §u 1 a) i b) ,. vylučuje jakoukoli domněnku,
že jím pense byly teprve zřizovány, jak se dovolatel snaží dovoditi, totiž,
že vysloužení určité řady služebních let samo o sobě zakládá zaměst
navatelův závazek, poskytovati zaměstnanci pensi.

nuvody:
čís.

3701.

Zajišťovací převlastnění jest sice považovati za platný důvod
bytí vlastnictví, k převodu nestačí však 'Odevzdání prohlášením
§u 428 obč. zák.

k napodle

I.?

(Rozh. ze dne 8. dubna 1924, Rv II 134/24.)
Žalující banka domáhala se žalobou dle §u 37 ex. ř. uznání vlastnictví a zrušení exekuce ohledně věcí, k nimž tvrdila vlastnické právo,
ježto byly na ni prohlášením, obsaženým v notářském spise, vlastnicky
převedeny k zajištění jejích pohledávek proti dlužníku, O ba niž š í
s o u d y žalobu zamítly, o d vol a c í s o u d z těchto d ů vod ů:
Podle §§ 423, 424 obč. zák. vyžaduje odvozené nabyti vlastnictví, by
věc právním způsobem byla převedena od majitele na osobu druhou.
Právní způsob tohoto převodu vyžaduje zvláštní právní důvod a předání.
Smlouva, jíž se žaloba dovolává, nevyhovuje žádné z těchto podmínek.
Jako právní důvod uplatňuje se v tomto případě smlouva. Poněvadž
však zákon neuznává každou smlouvu za důvod odvozeného převodu

. Podle ~is: 4 §\I 503 c. ř. s. uplatněný důvod není opodstatněn. Sluš;
SIce ~.z~alt, ?:e pochybnosti, zcla je fiduciární smlouva zajišťovací postačuJ1clm v~uvodeI,? k, nabytí ,vlastnického práva, byly odstraněny §em
vk~nk.radu, jenz predpokladámožnost, že osobní věřitel získá k zaJ1ste~1 pohledávky určitých majetkových kusů dlužníkových, čímž souČas ne uznává také ~Iatnost zajišťovacího převodu vlastnictví, neboť
bylo, by proÍlsmyslnym, kdyby konkursní řád stanovil právní normy,
ktere ~.Y. P?dle pl,a;ného. p~áva hmotného vůbec nemohly obstáti; také
nelze nCI, ~e Z~jlsto~acI prevod vlastníctví jest sám o sobě pro nedostatek nabyvaclho dllvodu neplatným. Ale v tomto případě běží jak
?dvolací soud .vys~ětli1o správně, o jinou otázku, o tu totiž, zda d~sta
CU]:' i~ko nabyvacI zpusob odevzdání věcí prohlášením podle §u 423
obc .. zak. Jenom o tento způsob nabývací m'Ůže v tomto připadě běžeti.
Tu j~ rozhodujícím, že nelze zříditi zástavní právo k movitým věcem
p0,:.thx m prohlášenim. Způsoby, jimiž je nabýváno zástavního práva,
UrCU]I se §§ 451 a 452 obč. zák. Věřitelmus! vzíti movité věci do svého
uscho~áni. Nelze-li je odevzdati hmotně Z ruky do ruky, musí býtí užito
takovych znamení, ze kterých každý může snadno poznati, že věc je

I
I
II

496
zastavena. Musí 'býti zastavení každému poznatelné, toho však není)
zůstane-Ii pouhým prohlášením zastavená věc na dále ve dlužníkově
uschovánÍ. Odvoiací soud správně při tom poukázal na nebezpečnost
tohoto převodu, snadno zneužitelného ku předstírání smlouvy na oko,
nebo k uvedení v omyl třetích bezelstných osob. Také by mohlo býti
takto vzbuzeno klamné zdáni o úvěrních schopnostech dlužníkových.
Nelze pochybovati, že mohlo by býti způsobeno ohrožení úvěru dů
věřivých osob zajišťovacím převodem vlastnictví, když by věci odevzdány byly pouhým, třetím osobám nepoznatelným prohlášením, stejně
jako tomu je při zastavení věcí bez odevzdání do držby. Nelze pochybovati, že když zákon zakazuje zřízení zástavního práva prohlášením,
nemůže dopouštěti stejně povážlivé nabytí vlastnického práva ku zajíš ťovacímu účelu. Proto sluší považovati převod vlastnictví k zajištění
podle §u 428 obč. zák. za nepřípustný, neboť to by bylo průlomem
do zákonných ustanoveni o veřejností zástavního práva.
čís.

3702,

Pro věcné ručení nemovitosti ;za d~vku z majetku (§ 62 zákona ze
dne 8. dublla 1920, čís. 309 sb. z. a n.) rozhodnou jest cena nemovitostj vYšetřená finančními úřady za, účelem vyměření dávky ku dni
J. března 1919 a stav břemen k témuž dni, nikoli soudně vyšetřená
cena v dražebním řízeni a zadluženost v čase dražby.
V řízení o rozvrhu výtěžku exekučně prodané nemovítosti nelze proti
dlužníku přisouditi útraty.
(Rozh. ze dne 9. dubna 1924, R 1 254/24.)
K rozvrhu výtěžku za nemovitost, prodanou v exekuční dražbě, při
hlásil berní ú'řad v přednostním pořadí dávku z majetku 200 Kč. So u d
p r v é s tol i c e dávky nepřikázal, rek u r sní s o u d usnesení potvrdil. N e j v y Š š í s o u d k dovolacímu rekursu finanční prokuratury
zrušil usnesení obou nižších soudů a přikázal prvému soudu, by po
provedeném dalším šetření o nároku na přikázání dávky z majetku ku
zaplacení z nejvyššího podání znova rozhodl. útraty dovolacího rekursu Hnanční prokuratuře rtepřiznal.
Důvody:
Exekuční soud odmítl přikázati dávku z majetku 200 Kč berním
úřadem přihlášenou, poněvadž není na prodané nemovitosti knihovně
pojištěna. Toto odůvodnění příčí se zřejmě předpisu §u 52 zákona
o dávce z majetku ze dne 8. dubna 1920, čís. 309 sb. z. a n., že dávka
požívá na nemovitostech do částky, poměrně na ně připadající, avšak
nejvýše do 30 percent zjištěné čisté hodnoty nemovitostí, z á k o nn é h o práva zástavního, jemuž přísluší přednost přede všemi na nemo-

vitosti váznoucími právy a pohledávkami ze soukromoprávních neb zákonných titulů. Nelze však souhlasiti ani s odůvodněním rekursního
soudu, který, poukazuje na doslov právě citovaného předpisu, jest toho

l1éiZOrl1, z';:; V to111to prípad;:, vzhledem k tomu, žr.; břcme;1J. na prodaném
domě, dne '7. června 1922 na 45.440 Kč odhadnutér!], v den odhadu jeho
ctnu přesahovala,- není tu čisté hodnoty nemovitosti, ze které by dávka

z majetku rnohla býti vyměřena, a do jejíchž 30 percent by mohla na
nemovitosti váznouti. Dle §u 6 zákona o dávce z majetku jsou pro osobní
i věc 11 o Ll povinnost k dávce jakož i výši dávkou povinného jmení rozhodny st.1V a hodnota dne 1. března 1919, při 'čemž cena nemovitosti
určuje se samostatně dle zásad, v zákoně uvedených, úřady, dávku vyměřujícími. NezáleŽÍ proto na ceně, vyšetřené soudním odhadem dne
7., června 1922, J1);brž rozhodnou jest cena, vyšetřená za účelem vyměření davky z l:lé1.jetku úřady finančními ke dni 1. března 1919, a nerozhoduje předlu",C"lOst, zjištěná při pozdější soudní dražbě, nýbrž stav
břemei1 une 1. biezna 1919. Měla-li dražbou prodaná nemovitost toho
dne podle ceny při vyměřování dávky z majetku vyšetřené po srážce
tehdejších knihovnich břemen, čistou hodnotu, vázne poml,rný díl vyměřené dávky na ní zákonným právem zástavním do 30% této čisté
hodnoty bez ohledu na změny, které později nastaly v ceně a zatížení
nemovitosti. Jest tudíž třeba vyšetřiti, jaká cena nemovitosti byla za
účelem vyměření dávky z majetku zjištěna, jakou výší byla břemena
Gi'ie L březila 19.i fl na domě váznoucí uznána, a v jakém poměru byla
vyš~etřená čistá hodnota domu k celkovému majetku, naťež teprve bude
moci býti rozhodnuto o tom, zda a do jaké míry přísluší přihlášené
dávce z majetku 200 Kč na prodaném domě zákonné právo zástavní.
Teprve až dotazem na berní správu budou uvedené okolnosti zjištěny,
bude moci býti o sporné otázce rozhodnuto, pročež musilo býti roz-.
vrhové usnesení v tomto směru zrušeno a nařízeno další šetření. Finančilí prokuratura navrhuje přisouzení útrat dovolacího rekursu proti
dlužníkovi. Nehledíc k tomu, že seznam útrat nebyl předložen (§ 54 .
c . .ř. s.), nelze v rozvrhovém řízení přiřknouti útraty proti dlužníkovi,
neboť tento přestal býti l'.řiklepem nemovitosti stranou a nemůže býti
řeči o nějakém jeho zavinění dle §u 41 c. ř. s. neb §u 74 ex. ř. Poukazuje se v té příčině na rozhodnutí ze dne 4. února 1913, kniha judikátů
čis . 201.
čís.

3703.

stačl, když daně a poplatky, které do dne dražby ještě vyměřeny
nebyly (býti nemohly), oznámí se exekučnímu soudu a uvedou na vě-'
domost účastnikům takovým způsobem, aby k nim při dražbě a při
rozhodnutí o odporu proti příklepu mohlo býti přihlíženo.
Poplatku z čisté pozůstalosti lze přiznati na vydražené nemovitosti
zákonné právo zástavn! jen tehdy, pokud nemovitost jest sama čistou
pozůstalostn! hodnotou a poplatek ten může býti přikázán z nejvyššího
podáni jen tehdy, je-li vymáhající věřitel úplně kryt; poplatek nemovitostni však požívá přednostn/ho pořadí přede všemi právy soukromými.
útraty, vzniklé v rmvrhovém řizen!, nelze vymáhajíc/mu věiiteli
proti .dlužníkupřisouditi.

(Rozh. ze che 9. dubna 1924, R 1 251/24.)
Ci'vilnl rozhodnutí VI.
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výtěžku za exekučně vydraženou nemovitost přihlásil
pro vyměřování poplatků ve výsadním pořadí úhrnným penízem
veškeré poplatky, vyměřené z dlužníkovy pozůstalosti. O b a niž š i
s o u d y přiznaly poplatky v požadovaném pořadí. N e j vy Š š í s o u d
vyhověl dovolacímu rekursu vymáhajícího věřitele potud, že zrušil usnesení obou nižších soudů a uložil prvému soudu, by provedl šetření v dů
vodech naznačené a pak o nároku úřadu pro vyměřování poplatků na
přikázání poplatků vyměřených z dlužníkovy pozůstalosti znova rozhodl; účtované rekurs ní útraty nebyly přisouzeny.

K rozvrhu

úřad

D ů vod y:
Nejvyšší soud uvažoval předem, zda přikázání poplatků, vyměře.
ných z dlužníkovy pozůstalosti, v přednostním pořadí před vymáhajícím
věřitelem nepřekáží okolnost, že nebyly podle §u 172 ex. ř. přihlášeny
do dne dražby. Otázku tuto slušelo rozhodnouti záporně, neboť úřad
pro vyměřováni poplatků obrátil se již před dražbou přípisem ze dne
ll. července 1923 na exekuční soud se žádostí za vhodné opatření, by
poplatky, které budou z pozůstalosti vyměřeny, byly z nejvyššího podání zajištěny. Vyhovuje i doslovu i účelu předpisu §u 172 ex. ř., když
daně a poplatky, které do dne dražby ještě vyměřeny nebyly, po pří
padě vyměřeny býti nemohly, takovým způsobem se oznámí exekuč
nímu soudu a uvedou na vědomost účastníkům (§ 178 čís. 1 ex. ř.), aby
k ním při dražbě a při rozhodnutí o odporu proti příklepu opírajícím
.se o § 184 čís. 8 ex. ř. bylo přihlíženo.
Ve věci samé nelze dovolacímu rekursu upřfti částečně oprávně
nosti. Poplatkový úřad uvedl ve své přihlášce veškeré poplatky, vymě
řené z dlužníkovy pozůstalosti úhrnnou částkou, nerozeznávaj~, kolik
z nich připadá na poplatek čisté pozůstalosti (daň dědickou) s poplatky vedlejšími a kolik na reální převodní poplatek z vydražené nemovitosti. Toto rozeznávání jest však pro posouzení, zda a pokud při
sluší přihlášeným poplatkům přednostní zákonné právo zástavní, podstatné. Pokud jde o poplatek z čisté pozůstalosti, může mu býti přiznáno
zákonné právo zástavní na vydražené nemovitosti jen potud, pokud tato
nemovitost jest sama čistou pozůstalostni hodnotou, pokud totiž nebyla
v den úmrtí dlužníkova dle §u 57 popl. zák. po odečtení břemen na ní
váznoucích předlužena. Při vyčerpání ceny nemovitosti břemeny na ní
váznoucími nelze mluviti o čisté její ceně, která jedině jest předmětem
dědické daně, a důsledně ani o zástavním právu vyhraženém pro dě
dickou daň. V tomto případě byla pohledávka vymáhajícího věřitele již
v den dlužníkovy smrti pojíštěna na vydražené nemovitosti právem zá-.
stavním, poplatek z čisté pozůstalosti může býti proto přikázán ku zaplacení po případě zajištění z nejvyššího podání jenom, bude-li vymác
hající věřitel úplně kryt. Jinak jest tomu s poplatkem nemovitostním.
Podle §u 72 popl. zák. vázne týž na nemovitosti, z jejíhož převodu
jest bez ohledu na její zadlužení vyměřen, v pořadí přednostním přede
všemi právy soukromýmí, z posledního odstavce §u 1 zákona ze dne
18. června 1901, čís. 74 ve spojení se současným zrušením §u 5 cís.
nařízení ze dne 19. března 1853, čís. 53 ř. zák. pak plyne, že podnětem

ku vyměření tohoto poplatku jest již nápad dědický bez ohledu na pozdější odevzdání neb dřívějši exekuční prodej. Následkem toho jest nutno
přiznati reálnímu převodnímu poplatku vyměřenému z nápadu dědic
kého přednostní zákonné právo zástavní, a nelze dovolacímu rekursu

ohledně tohoto poplatku vyhověti. Na exekučním soudu bude, by dotazem li poplatkového úřadu zjistil, z jakých položek se skládají při
hlášené poplatky, vyměřené z dlužníkovy pozůstalosti, a podle výsledku
tohoto dotazu o nich a o pohledávce vymáhajícího věřitele znova rozhodl.
Na náhradu účtovaných útrat rekursů nemá vymáhající věřitel nároku, i když budou mítí částečný úspěch, neboť není osoby, jež by
mohla býti odsouzena k jejich zaplacení. Jmenovitě nemohou býtí uloženy dlužníkovi dle §u 74 ex. ř. Udělením. příklepu bylo vlastní exekuční řízení, v něm\?: dlužník byl stranou, skončeno, následující řízení
rozvrhové má povahu řízení nesporného, v němž osoba dlužníkova ustupuje do pozadí, takže nelze útraty vzniklé vymáhajícímu věříteli v tomto
řízení, pokládati za způsobené dlužníkem. (Srovnej rozhodnutí ze dne
4. Února 1913, kniha judikátů čís. 201.)
.
čís.

3704.

Trestní sankce čL 4 a 5 polského zákona ze dne 15. ledna 1920,
26 Oz. U. Rj. P. týká se pouze zákazu mechanického přepočítáváni
rakousko-uherských korun na polské marky v jiném poměru než 70 : 100,
neobsahuje však zákazu plnění v Kč.
Okolnost, že po postupu pohledávky polským příslušníkem na tuzemce byl vydán zákaz výplaty pohledávky ve měně tuzemské, požadované p:ostupníkem, nelze namítati postupníku.
. Kupní cenu za zbož~ dodané z místa, dmhdy v mocnářství rakousko'
uherském, nyní v republice Polské, jež byla splatna v době před měnovou rozlukou, jest zaplatiti v Kč.
.
čis.

(Rozh. ze dne 9. dubna 1924, Rv 11489/23.)
Vilém S., obchodník v Bílsku, dodal v roce 1918 žalované pražské
zboží za 48.333 K rak. uh. (splatno a žalovatelno v Bílsku) a p.ostoupil pohledávku kupní ceny žalobci, tuzemskému obchodníku. Ža- .
lobě na zaplacení kupní ceny v Kč bylo vyhověno s o u d Y vše c h
tří s tol i c, N e i v y š š í m s o ude m z těchto
firmě

důvodů:

• Žalovaná napa~á rozsudek odvolacího soudu dovolacími důvody
ds. 2 a 4 §u 503 c. r. s., ale neprávem. Jako neúplnost odvolacího řízení
po rozumu §u 503 čís. 2 c. ř. s. vytýká, že odvolací soud nezjistil doslovu zákona polské republiky ze dne 15. ledna 1920, čís. 26 Dz. U.
~j. P., o zejm~na, čl~nků ~ a 5 tohoto. zákon~, z kterých prý vyplývá, že
zalobcuv prav11I predchudce (postupItel) VIlém S. nesměl by pod trestní
~ankcí žádati splnění sporné pohledávky, splatné v Polsku (v Bílsku)
32'
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jinak, než v llekolkovaných korunách rakousko-uherských nebo v polský'ch markách, že. požadované plnění v korunách československých

bylo by ledy pro postupitele zakázané a dokonce trestné, a proto i žalobce jako poslupník nemůže se ho prý domáhati. Žalovaná v odvolacím
spise uvedla ve prospěch svého stanoviska obsah onoho zákona v če
ském překladu a musí tudíž snášeti, by ho také proti ní bylo použito.
Dle něho jest zapovězeno "požadovati při platech, které příslušejí v korunách a k on á nyj s o u v polských markách, jiný pO:-1ěr přepoči
tací, než 70 polských marek za 100 korun (rakousko-uherských), nebo
nechtfti přijati placení v polských markách; - podléhá ten, kdo proti zákazu tohoto zákona jedná nebo jednati se pokusí, trest" vězení a pokutě; - a jsou neplatnými smlouvy, ujednané proti předpisům tohoto zátěchto ustanovení neplyne závěr, jejž činí žalovaná, totiž
žalobcův postupitel Vilém S. měl proti žalované, příslušnici
Československé republiky, podle tuzemských zákonů nárok na koruny
československé. nesměl by uplatniti tento nárok a musil by se spokojiti

kona«. Než z

že, kdyby

s nabízenými mu polskými markami. Trestní sankce oněch článků polského zákona ze dne 15. ledna 1920 má na zřeteli pouze zákaz mechanického přepočítávání starých rakousko-uher. korun na polské marky
v jiném poměru než 70 : 100, zejména zákaz přepočítávání v poměru
85 : 100 (předválečný poměr rakousko-uherské koruny k. německé
marce) a důsledkem toho i odmítnutí platů v polských markách, nabízených na základě zákonem stanoveného kursu přepočítaciho (srv. plenární rozhodnutí polského nejvyššího soudu ve Varšavě o úhradě pohledávek v bývalých rakousko-uherských korunách, sdělené ve věst
níku čsl. ministerstva spravedlnosti čís. 11-12/1923 str. 182 čís. 180
sd.). Ostatně by onen polský zákon měnový, i kdyby dopouštěl výklad,
o nějž se žalovaný pokouší, v tomto případě neměl právního významu.
Žalovaná může ovšem žalobci jako postupníku namítali to, co by mohla
namítati postupiteli Vilému S-ovi, ale příslušné námitky může opírati
jen o skutečnosti, nastavší d o postupu, neboť p o postupu rozhoduje
již jen poměr postoupeného dlužníka k postupníkovi. V době podání
žaloby - 29. srpna 1919-- byla zažalovaná pohledávka již přešla
z vlastnictví Viléma S-a do vlastnictví žalobce. Zmíněný polský zákon
měnový nabyl však podle přednesu žalOVané platnosti teprve dne 24.
ledna 1920, kdy pohledávka nepříslušela již S-ovi. I kdyby tímto zákonem byl vysloven býval zákaz, tvrzený žalovanou, který by byl jinak
mohl působiti jen proti postupiteli Vilému S-ovi, byla by to skutečnost,
nastavší teprve po postupu, jež tedy postupníkovi nemůže již býti namítána. Nelze tudíž spatřovati vadu odvolacího řízeni v tom, že nebyl
úředně zjištěn doslov onoho polského zákona. Neobstojí však ani výtka
nesprávného posouzení právního (§ 503 čís. 4 c. ř. s.). Oovolatelka vychází z předpokladu, že odvolací soud způsobem procesuálně nepří
pustným přisoudil žalobci požadovaný peníz z dÍlvodu náhrady škody,
ač z toho důvodu nebylo žalováno, žalobce naopak požadoval plnění
trhové smlouvy a tohoto právního důvodu ve sporném řízení nezměnil.
Než předpoklad ten jest mylný a s ním padají též dÍlsledky z něho odvozené. Odvolací soud bez odporu zjistil, že pohledávka, o niž jde, byla
splatná již v červenci 1918. Žalovaná byla tudíž povinna, zaplatiti svému
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smluvníku Vilému S-ovi kupní cenu v době, kdy r:1koLlsko-uherské koruny byiy zákonným platidlem jak na území nynější republiky Česko
slovenské, tak i v B-ílsku, patříéím nyní k republice Polské. Neučinivši

tak, měla od července 1918 ve své moci hodnotu 48.333 K 50 h, náležející po právu nikoliv jí, nýbrž Vilému S-ovi. Tato hodnota 48.333 K
50 11 přeměnila se v rukou žalované po provedení měnové rozluky v Če
skoslovenské republice v hodnotu 48.333 Kč 50 h, neboť rakouskouherské korunové bankovky byly okolkovány na koruny československé,
kovové mince dosavadní měny staly se kovovými mincemi nové měny
československé, vklady, učiněné v rakousko-uherských korunách, byly
uznány za vklady korun československých, a zboží, mající dotud urči
tou cenu korun rakousko-uherských, podrželo touž cenu v korunách
čeSKoslovenských. Z maj etku žalované v' korunách československých
nutno tedy po tuzemské změně měnové vylOUČiti část v hodnotě 48.333
Kč 50 11, která jest I' pravdě majetkem Viléma S-a, pokud se týče žalobce a představuje dlužný nedoplatek kupní ceny za zboži, dodané
žalované firmě v roce 1918. Odvolací soud, uznav, že jest žalovaná povinna, zaplatiti žalobci 48.333 Kč 50 h; neodsoudil ji tedy k placení
z důvodu náhrady škody. třebaže nepřiléhavě uvedl §§ 1295, 1333
a 1334 obč. zák., nýbrž v pravdě uložil pouze žalované, by, plníc
smlouvu, . vydala žalobci hodnotu, rovnající se dlužnému nedoplatku
kupní ceny. S toho právního hlediska jsou jednak bezpodstatnými vývody dovolacího spisu, jimiž žalovaná cioličuje, že by byl žalobce musil
prokázati škodu 11 důkazu takového neplOvedl, jakož i poukaz k tomu,
že dle §u 6 zákona ze dne 10. dubna 19! 9, čís. 187 sb. z. a n. jen ty
z á vaz k y,- znějící na ko~uny rakousko-uherské měny, které jsou
splatny v oblasti Československého státu, platí se v korunách česko- .
slovenských, jednak není třeba vyvraceti mylný ovšem názor žalobcův,
že Bilsko není splništěm závazku žalované a že také v Bílsku nabyla
platnosti ustanovení zmíněného zákona ze dne 10. dubna 1919.
čís.

3705.
Hmotné i formální právo občanské, platné v Německu, jest tuzemským soudům známo (§ 271 c. ř. s.).
Podstatné náležitostismiru podle německého občanského zákonnífra.
Jde o r o z s udí h o (Schiedsrichter, arblter), je-li třetí osoba po'
volána k tomu, by rozhodla celý soubor sporných právních otázek nebo
některou právní otázku, kdežto ten, kdo jest povolán k rozhodnutí určité
otázky skutkové (zjištěni některé skutečnosti) jest § m i r čím (§chiedsmann, arbítrator).
Nevyhovovala-li úmluva o rozsudím předpisům civilníhO řádu soudního, nejsou strany vázány jeho rozhodnutím.
Uzavřen-li po měnové rozluce smír v ten smysl, že cizozemský dlužník
zaplatí tuzemskému věřiteli A tolik, kolik zaplatil tuzemskému věřiteli B
a tomuto byl vyplacen určitý počet korun před měnovou rozlukou, jest
vyplatiti věřiteli A týž počet československých korun nebo v cizozemské
měně podle kursu v čase placení.
(Rozh. ze dne 9. dubna 1924, Rv 1 1509/23.)
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, žalobce ~ a ,Emil S" oba státní občané tehdy rakouští, bydlící v Cechach, uzavreh v roku 1915 se žalovanou berlínskou společností smlouvu
v níž mimo jiné mělo se žalobci i Emilu S-ovi dostati výtěžku z podni~
kání společnosti; Ohledl2ě výtěžku.za třetí a čtvrtý (1917-1918) obchodlll rok uzavrel pak zalobce se zalovanou dne 6, srpna 1920 v Mnichově dohodu v tom smyslu, že žalobci má býti vyplaceno odbytné
44,000 K. Téhož peníze dostalo se Emilu S-ovi již před měnovou rozlukou, Jelikož byla měna, v níž bylo žalobci vyplatiti 44.000 K, spornou,
ujednáno dále, že si žalovaná vyžádá posudky tajného justičního rady
K-a a dra B-a, syndika národní banky pro Německo; vyzní-li posudky
obou souhlasně, podrobí se jim obě strany; v případě opačném bude při
brán třetí nestranný právní zástupce, který bude oběma vhod, jako rozsudí. Posudky obou jmenovaných odborníků vyzněly souhlasně v ten
smysl, že peníz neni zaplatiti v Kč. žalovaná zaplatila žalobci 10.000 marek, žalobce však domáhal se zaplacení 44.000 Kč, nabídnuv se vrátiti
10.000 marek. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl mimo jiné z těchto d ů vod ů: Strany dohodly se v měnové otázce na tom,
že se podrobují výroku dvou odborníků jakožto smírčích, pokud se týče
názoru třetího, pakli by se prví dva neshodli. Nejde tu o smlouvu o rozsudího ve smyslu civilního řádu soudního, ježto neodpovídá předpisům
§§ 577-599 c. ř. S., ani §§ 1025--1048 něm.c, ř. s., nýbrž o t. zv. arbitrium boni viri. Takováto arbitria, pokud nejsou výslovně vyloučena, jsou
všeobecně (§ 1382-1384 obč, zák) přípustna, (§ 317,318 něm. obč,
zák.,§ 1057 obč, zák), I v §§ 835,841,842 obč. zák. se mluví o smírčím (Schiedsmann), jenž s rozhodčím (Schiedsrichter) ve smyslu civilního řádu soudního nemá nic společného. Souhlasné posudky obou smírčích v~znělJ v te? smysl, že 44.000 K není zaplatiti v Kč, mUŽe tedy býti
placem pozadovano ponze v Krak. O d vol a c í s o u d rozsudek potvrdil.
N e j vy Š š í s o u d zrušil rozsudek odvolacího soudu a vrátil mu
věc, by ji znovu projednal a rozhodl.
Důvody:

Nižší soudy a strany jsou si za jedno v tom, že sporný případ jest
posuzovati podle práva, platného v Německu. Žalobce vytýká vadnost
odvolacího řízení po rozumu čís, 2 §u 503 c. ř, s. proto, že si odvolací
s~ud ?evyžádal od ministerstva spravedlnosti vysvětlení o příslušných
predplsech a nezjednal SI takto plné znalosti těchto předpisů, Dle
§u 271c, ř. s. potřebuje právo, platné v jiném státním území, důkazu
jen potud, pokud není soudu známo, a m ů Ž e (ale nemusí) v takovém
případě soud při vyhledávání právních pravidel, je-li toho potřebí, žádatí za zakročení ministra spravedlnosti. Pokud s.e tkne hmotného a lormálníhopráva občanského, platného v Německu, mají tuzemské soudy
po ruce nejen příslušné zákony, nýbrž i pomůcky, jichž třeba k jejich
výkladu; lze tudíž důvodně tvrditi, že hmotné i formální právo občanské,
platné v Německu, tuzemským soudům jest známo, a proto nebylo třeba
dalšího vyhledávání. Podle §u 503 čís. 3 c. ř. s, vytýká dovolatel,' že
spisům odporuje předpoklad odvolacího soudu, Že posudky tajného ju-

stičního rady K-a a právního zástupce dra B-a JSou souhlasné. Než vytýkaný rozpor není podstatným, jak vysvitne z toho, co bude vyloženo
při rozboru dovolacího důvodu čís. 4 §u 503 c. ř. s. V tom směru nelze
ovšem žalobci přisvědčiti potud, pokud popírá platný smír. Úmluva,
osvědčená listinou ze dne 6. srpna 1920, obsahuje veškeré náležitostí,
vyhledávané §em 779 něm. obč. zák. Názor dovolatelův, že nelze mluviti o vzájemných ústupcích, jest mylným. Zmíněná listina tvoří jednotný
celek s dohodou ze dne 6. srpna 1920. Žalobci příslušel ze smlouvy ze
dne 23. února 1915 za okolností, uvedených v odstavci X. této smlouvy,
nárok na 50.000 K; smlouva byla dohodou obou stran ze 6. srpna 1920
předčasně zrušena a mezi stranami byl nárok žalobcův na 50.000 K
sporný, ježto žalovaná tvrdila, že nenastaly okolnosti, uvedené v odstavci X. smlouvy ze dne 23. února 1915 a proto žalobce nemá žádného
nároku. Když mu přes to přiznala 44.000 K a žalobce na to přistoupil,
slevil žalobce ze sporného nároku částku 6.000 K a npustila žalovaná
od svého stanoviska, že žalobci vůbec nic nepřísluší, a jest tedy zřejmo,
že dotyčný spor byl odklizen těmito vzájemnými ústupky, což jest dle
§u 779 něm. obč. zák. podstatnou náležitostí smíru. Smir pak jest smlouvou (novační) a proto jest pro obě strany závazným, Žalovaná ostatně
nZ9ala platnost a závaznost zminěné úmluvy tím, že vyplatila žalobci
na účet srovnaných 44.000 K částku 10.000 něm. mk. Spornou zůstala
při smiru ovšem měna, v jaké jest zapraviti oněch 44.000 K, ježto Žalobce požadoval koruny československé, kdežto žalovaná nabízela koruny německorakouské, t. j. koruny republiky Rakouské, a proto uči
nily strany další ujednání v ten rozum, že si žalovaná vyžádá posudky
tajného justičního rady 'K-a a Dra B-a, syndika národní banky pro Ně c
mecko; vyzní-li posudky obou souhlasně, podrobí se jim obě strany;'
v.případě opačném bude přibrán třetí ne stranný právní zástupce, který
bude oběma vhod, jako rozsudL Jde o to, zda toto další ujednání jest
platným a závazným čili nic .. K této otázce nelze odpověděti jinak, než
záporně, a v tom směru jest dovolání odůvodněno'. Lze připllstiti, že
strany mohou smírem ujednati, ~e otázku mezi nimi spornou rozhodne
osoba třetí, a to nejen pro obvod platnosti čsl. občanského zákoníka,
nýbrž í pro obvod platnosti německého zákoníka občanského, ač tento
nemá předpisu, obdobného §u 1391 obč. zák. Třetí osoba může pak
býti povolána a) buď k tomu, by rozhodla celý soubor sporných práv-.
nich otázek, t. j. celý spor, nebo některou otázku právní (rozsudi,
Schiedsrichter, arbiter) nebo b) k rozhodnutí určité otázky skutkové,
po případě k zjištění některé skutečnosti (smírčí, Schiedsmann, arbitrator). V projednávaném případě nešlo o smírčí, poněvadž osoby, jmenované v listině ze dne 6, srpna 1920 neměly rozhodnouti o otázce skutkové, aniž měly zjistiti nějakou skutečnost, nýbrž šlo o rozsudí, na něž
bylo vzneseno rozhodnutí právní otázky, sporné mezi strauami, v jaké
měně má urovnaných 44.000 K býti zaplaceno. Úmluva, již se ustanovují rozsudí, musí však vyhovovati předpisům formálního práva civilního, zde tedy §§ 1025 a násl. něm. c. ř. s. Máť stát v případech, kdy
spor v občanských právních věcech, který patří před státní soudy, disposicí soukromých osob místo státními soudy má býti rozhodnut sondci
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soukromými, oprávněno_v' zájem' l1a tom, by se tak stalo bez újmy právní
jistoty, tedy za šetřeni určitých formálních pravidel, zabezpečujících
tuto jistotu, zvláště, když v)Trok rozsudí má nahraditi rozsudek státních
soudů a má býti nadán touž mocí, jako takOVí' rozsudek (srv. Wilirnovski-Lewy ZiviiproceDordnung lUl' das Deutschc Reich 1895 ll. 1194;
Neukarnp Handkornmentar zur ZivilprozeDordnung 1911 str. í 150 c)
D); podobně pro tuzemské právo Neumann III. vydán,', 2. svazek str.
. 1616, 1619 dl. Prvý soud však správně vyložil a žalovaná to také při
pouští, že tu není formálních náležitostí smlouvy o rozsudí ve smyslu
přislušných ustanoveni něm. c. ř. s. Nelze-li osoby, jmenované ve smíru,
pokládati za smírčí, nýbrž dlužno-li hleděti k nim jako k rozsudím, a
nebylo-li při jejich povolání šetřeno formálních předpisů c. ř. s., jest
přislušné ujednání bezúčinným, jsou posudky jimi podané právně bezvýznamnými a nezávaznými, a lze hleděti jen k ostatnimu nespornému
obsahu smíru. Tu se pak pravÍ, že žalovaná vyplatila již S-ovi jednou
pro vždy jako odbytné 44.000 K a že se dohodla se žalobcem, že jest
jen spravedlivo, by dostal rovněž 44.000 K. úmysl stran jest jasný. žalobce měl býti postaven na roveň S-ovi; co tento obdržel, měl obdržeti
také on; cOž jest pochopitelno a vskutku spravedlivo, nehol' i v původní
smlouvě ze dne 23. února 1915 byla oběma propůjčena stejná práva.
Ačkoli se v listí ně ze dne 6. srpna 1920 dále uvádí, že žalovaná vyplatila S-ovi před časem 44.000 K měny německo-rakouské, jest přece dle
rozsudku prvého soudunesporno, že S. dostal 44.000 K ještě před pře
vratem, tedy 44.000 K rak. uh., což žalovaná v dovolacím řízení· také
výslovně připouští; dodávajíc; že to bylo oběm,a stranám známo. JeJ,to
Emil S. byl československým státním příslušníkem a měl své bydliště
v Rakovníku, bylo se těchto 44.000 K rak. uh. při smíru žalované se žalobcem, t. j. 6. srpna 1920, podle československých zákonů měnových
v jeho rukou přeměnilo na koruny československé, a měl tudíž S. v té
době hodnoty, odpovidající 44.000 Kč. Měl-li tedy žalobce, který jest
rovněž československým státním příslušníkem a má, jak zjištěno, kromě svého sídla v Mnichově jako norvéžský konsul - t"ké stálé bydliště v Chebu, býti postaven na roveň S-ovi, dostati tedy tolik, jako
tento, jest zřejmo, že musil v srpnu 1920, kdy nemčl již možnosti, pře
měniti' rakousko-uherské koruny v koruny československé, dostati
44.000 Kč, ježto by byl jinak vůči S-ovi býval zkrácen. Proti tomu nelze
nic odvoditi z ustanovení §§ 269, 244 něm. obč. zák., neboť tato nikterak nevylučují nároku žalobce na koruny československé, aniž jeho
práva, domáhati se soudního výroku, odsuzujícího žalovanou k placení
korun československých. Podle §u 244 v souvislosti s §em 269 něm. obě.
zák. bude žalovaná jen oprávněna, zhostiti se svého dluhu korun če
skoslovenských placením v říšské (německé) měně, t. j. přepočítati č.e
skoslovenské koruny, k jichž l'apravení bude odsouzena, v německé
marky, a to dle druhého odstavce §u 244 podle kursové hodnoty v době
a v místě placeni. V tom směru vyšel také žalobce již před zahájením
sporu vstříc žalované, vysloviv v dopise ze dne 16. září 1920 ochotu,
přijati 44.000 Kč v měně markové a to dle kursu ze dne 7. srpna 1920.
Žalovaná byla by se sprostila svého závazku, kdyby byla tenkrát bez

2bytcčného průtahu přistoupiia na žalobcovu- nalJídku. Když toho neučinila, nebyl žalobce vázán sv)rm návrhem, a není oprávněna výtka,
činěná mu v tom směru prvým soudem, že v červenci 1921, tedy téměř
po uplynuti jednoho roku, kdy žalovaná byla ochotna přijati jeho na-

bídku, vzhledem k mezitím nastalému poklesu marky to odmítl, a jde
tento pokles na vrub liknavé žalované. O tom, že nemají místa ustanovení mírové smlouvy St. Germainské, jichž prv)1 soud se dovolává, zejména čl. 203 a 206, netřeba se šířiti, neboť žalobce není a nikdy neby:1
majitelem bankovek, vydaných rakousko-uherskou bankou, ";ebo titrl;
nezajištěného rakouského státního dluhu, Jak ustanovel1l ta predpokladají. Dle toho, co vyloženo, má žalobce proti žalované nárOK na 44.000
Kč. Na účet této pohíedávky vyplatila mu žalovaná 10.000 mk.; tuto
částku, přepočítanou Ila koruny československé, nutno sraziti z dluhu
44.000 Kč. Ovšem nemůže se přepočítání státi dle nynějšího kursu ně,
mecké marky, dle něhož by částka 10.000 mk. představovala nepatrný
zlomek haléře, nýbrž dle kursu v době vyplacení (podle korespondence
asi v říjnu 1920), jak žalobce v dovolacím spise sám uznává a navrhuje.
Takto zjištěnou. částku korun československých dlužno odečisti od
44.000 Kč, a pouze k zbytku korun československých lze odsouditi žalovanou. Ježto nižší soudy se svého právního st~novisk~, nezjisti~y, kdy
žalovaná vyplatila žalobci oněch 10.000 mK, anIZ tehde]s! kurs nemeCKe
márky (poměr marky k československé korun), jest v těchto směrech
nezbytně třeba doplniti řízení, což se ovšem bez jakýchkoliv obtiží může
státi v druhé stolici.
čís.

3706.

By'la-li krycí koupě' provedena v cizí měně a kupní cena smluvena .
v Kč, dlužno smluvenou kupní cenu přepočísti na cizí měnu zpravidla
dle kursu ke dní koupě.
úmluva, že pro případ odepření povolení k vývozu zboží do ciziny
bude zboží dodáno v československé republice, nepříčí se předpisum,
zakazujícím vývoz bez řádného povolení.
(Rozh. ze dne 9. dubna 1924, Rv I 1706/23.)
žalující terstská firma koupila dne 5. srpna 1919 od žalované pražské firmy zboží a, ježto žalovaná zboží nedodala, kryla se kupitelka dne
5. srpna 1920 v Terstu. Žalobě ~ o náhradu konkretní škody, již žaloti c
kynč vypočetla na 36.891 lir, bylo obě 111 a niž š í 111 i s o u d Y vyhověnQ.

Ne j v y Š š í s o u d vyhověl dovolání žalované potud, že přizual
žalobkyni pouze 33.358 lir.
Důvody:

Žalující firma domáhá se na žalované firmě náhrady škody ve smyslu čl. 355 až 357 obch. zák., kterou utrpěla tím, že žalovaná bezdůvodně
odepřela jí dodávku jednoho vagonu skleněných pohárků, t. j. 40.000

r
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kusů,

které dne 5. srpna 1919 za 41.600 Kč v Praze od ni byla koupila.
Žalobkyně domáhá se náhrady kO'lkretni škocly,
záležející v rozdilu
mezi smluvenou cenou kupní a mezi cenou, kterou sama při krycí koupi,
uskutečněné dne 5. srpna 1920 v Terstu, za pohárky téhož množství a
téže jakosti v sumě 52.000 lir zaplatiti musila. Podle toho bylo zjistiti
wzdí1 mezi původní cenou 41.600 Kč a mezi cenoU 52.000 lir, při kryci
koupi zaplacenou. žalobkyně na základě tvrzeného kursu ze dne 5.
srpna 1920, tedy ze dne provedené krycí koupě, kdy prý československá
koruna rovnala se 0.33 lirám, přepočetla původní kupní cenu 41.600 Kč
na 13.728 lir a vypočetla rozdíl na 38.272 lir a navrhla po srážce 10%
za dovozné a clo v čá'.tce 1.381 lir odsouzení žalované firmy k zaplacení
zbytku 36.891 lir. Oba nižší soudy, zjistivše na základě dopisu Bankovního úřadu ministerstva financí a posudku znalce kurs ítalských lir
v první polovíci srpna 1920 asi na 0.35, přidržely se onoho výpočtu žaloby a odsoudily žalovanou podle žalobní žádosti. žalovaná již při ústnim' líčení dne 22. března 1922 tvrdila, že rozdil mezi původní cenou
zboží a cenou jeho v čas krycí koupě byl značně menší, než žádá žalobkyně. Vzhledem k této námitce bylo na žalobkyni, by tvrzenou konkretní škodu dokázala. Právem vytýká žalovaná odvolacímu soudu nesprávné právní posouzení věci v tom směru, že pokládá za rozhodný den
pro přepočítání smluvené kupní ceny v československých korunách na
liry teprve den provedené krycí koupě, t. j. 5. srpen 1920, a nikoli den
původní smlouvy, t. j. 5. srpen 1919. Jest zřejmo, že, má-li se správně
vypočísti rozdíl mezi oběma cenami, vyjádřenými v různé měně, a požaduje-li žalobkyně rozdíl tento v lirách, nutno pilvodní cenu, vyjádře
nou v Kč, přepočísti na liry a to podle dne původní koupě, t.- j. 5. srpna
1919. Toho by nebylo třeba jen tehdy, kdyby bylo zjevno, že kursovní
poměr československé koruuy podle stavu ze dne 5. srpna 1919 vůči
liře byl stejný nebo nepříznivější, než podle stavu ze dne 5. srpna 1920,
neboli kdyby za 41.600 Kč nebylo bývalo možno ani dne 5. srpna 1919
dostati více lir než 13.728, neboť pak by se žalované křivda nestala.
Ale tomu tak není, neboť podle zprávy Bankovního úřadu ministerstva
financí v Praze ze dne 30. října 1921 byl kurs italských lir v době od
1. do 13. srpna 1919 - tedy také dne 5. srpna 1919 - 241 peníze a
244 zboží. Tuto zprávu jest vzíti za základ dalšího výpočtu, protože
vyžádána byla procesním soudem podle průvodního usnesení a byla
při ústním jednání dne 22. března 1922 bez jakýchkoliv námitek stran
proti správnosti přečtena. Ostatně jest to listina veřejná, která podle
§u 292 c. ř. s. tvoří plný důkaz o svém obsahu. Přepočte-li se kupní
cena 41.600 Kč podle zmíněného kursu 100 lir : 241- Kč na liry, rovná
se 17.261 lirám, takže rozdíl zmenší se o 3533 lir na 33.358 1i r s přf
slušenstvím, kterouž částku bylo toliko přiznati a žalobní žádost co do
zbytku zamítnouti.
Ve všech ostatních směrech jest dovolání neodůvodněno. Žalovaná
vytýká odvolacímu soudu kusost řízeni a nesprávné právní posouzení
věci z toho důvodu, že nebyly provedeny důkazy o jejím tvrzení, že vývozni povolení na prodané skleněné pohárky bylo ji odepřeno a nebylo
"úbec dosažitelno, čímž prý by byla prokázána neplatnost úmluvy, že
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zbOŽÍ, pr"o vývoz llrčcné, má býti dodáno v tuzemsku, totiž v Praze. Dovoláni není opodstatněno. Podle skutkového zjištění nižších soudů bylo
mezi stranami dodatečně v dubnu 1920 ujednáno, že žalovaná v případě
odepření povolení k vývozu dodá zboží v československé republice.
Platnosti této úmluvy nijak nejsou na úkor vládní nařízení ze dne 28.
listopadtt 1919, čís. 645 sb. z. a n., vyhláška ze ,lne 10. dubna 1920, čís.
241 sb. z. a n. a vládní nařízení ze dne 9. prosince 1919, čís. 653 sb. z.
a n., podle kterých vývoz bez řádného povolení byl zakázán. Úmluva
ta neznamená obcházeni těchto předpisů, zvláště když podle dopisu speditera ze dne 26. ř.ervna 1920. chtěla si žalující firma vývozní povolení
sama opatřiti, když podle spisů ministerstva obchodu takové vývozní
povolení již dne 27. května 1920 v ministerstvu obchodu bylo připra
veno a když konečně žalující firma, třeba byla firmou cizozemskou,
mohla zboží platně koupené v tuzemsku dále zciziti. (čl. 338 obch. zák.,
§ 1053 obě. zák. a § 33 obč. zák.). Nebylo proto třeba zjišťovati, zda
vývozní povolení bylo odepřeno, zda bylo nedosažitelno a z jakého dů
vodu se tak stalo, a není v tom směru ani řízeni odvolacího soudu kusým, ani jeho pl'ávní posouzení nesprávným.
čís.

3707.

Kdo bez vědomi a svolení vynálezce dal pro svůj podnik zapsati a
chrániti vzorky a dle nich další zboží vyráběl a do oběhu uváděl, jest
ptlVínen přivoditi výmaz vzorků a zdržeti se další výroby a dalšího prodeje zboží dle vzorků, Nárok tento může vynálezce uplatňovati žalobou.
Vymohl-Ii si škůdce ochr;mnou známku pro druh předmětň, neobmezený
na vzorky vynálezcovy, nemůže se vynálezce domáhati i přivoděni výmazu· této ochranné známky.
(Rozh. ze dne 9. dubna 1924, Rv I 17/24.)
Zalobce, zaměstnanec v. závodě žalovaného Viléma R-a, vynalezl
vzorky hasících přístrojů, jež si dal žalovaný bez žalobcova védomí zarejstříkovati u obchodní a živnostenské komory v Praze pod čís. 9845
a 9882 a kromě toho vymohl si zápis ochranné známky »Hasan« pro
»Hasící přístroje, jejich součásti a příslušenství, chemické výrobky.«.
Zalobce domáhal se na Vilému R-ovi, by se zdržel další výroby a dalšího prodeje hasičského přístroje známky »Hasan« a vzorků pod čís
lem rejstř. 9845 a 9882 u obchOdní a živnostenské komory v Praze zapsaných a by přivodil výmaz ochranné známky »Hasan« a vzorků pod
rejstř. 9845 a 9882 u obchodní a živnostenské komory v Praze zapsaných. O b a niž š í s o u d y uznaly dle žaloby. Ne j v y Š š í s o u d
vyhověl dovolání žalovaného potud. že zamítl žalobní žádost, by bylo
uznáno právem, že jest žalovaná strana povinna ochrannou známku
»Hasan« u obchodní a živnostenské komory zapsanou přivésti k výmazu, jinak n,apadený rozsudek potvrdil.
.
I

Důvody:

Především dlužno poukázati k tomu, že žalobce neopírá svůj nárok
o právo, založené pro něho registrací známky neb vzorků a že se také
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nedomáhá práv plynoucích pro něho ze zákona ze dne 6. ledna 1890
čis . . L zák. (jmenovitě oněch, vyznačer}ch v §u 30 cit. zák.), pokuci
se .tyce C1S. ~at. ,ze ~ne 7. prosInce 1858, CIS: 237 f. zák., nýbrž ochrany
sveho vlastmctvl, Jez poruseno bylo prOhpravnIl11 zásahem žalovaného.
(§ 30 zákona o ochraně známek a contr., § 19 pat. o ochraně vzorkú).
Jde tedy o nárok soukromoprávní, o němž rozhodovati jest řádným soudům (§ 1 j, n,), Po stránce právní nelze upříti dovoláni oprávnění. pokud napadá rozsudečný výrok, jímž byla žalovaná strana uznána povilmou, aby dala vymazati ochrannou známku »Hasan«, zapsanou II obchodní a živnostenské komory v Praze. Dle osvědčení vymohl Vilém R.
dne 6. září 1921 zápis ochranné známky »Hasal1« pro »)Hasící přístroje,
jejich součásti a příslušenství, chemícké výrobky«. Může tedy touto
ochran~ou znán2~o~ .?patřiti.v e š ker é vS'fobky, spadající v obor právě
uvedeneho ZbOZI, jez se v jeho podniku přivádějí do obchodu, a není
dle zápisu toho použití ochranné známky obmezeno výhradně na hasící
str?j~ ČíS',9845 a 9~82, ba ze zápisu, není vůbec zjevným nějaký vztah
prave k temto stroj um. Kdyby tedy zalovaný z jakýchkoliv přičin pře
stal stroje ty vyráběti, pokud se tíče jimi obchodovati, nepozbyi by tim
za~lS ochranné zn,ámky" svého významu, poněvadž žalovaný mohl by
znamkou tou opatntr I j Inake stroje haslcI, JIch součástky a příslušen
ství a mimo to i chemické výrobky. Poněvadž tedy není souvislosti mezi

IJ

zříz:~íl1l o.chra,nné zn~~ky ,a. výrobou neb obchodováním hasícími stroji,

nez se jedna, nemuze mlh okolnost, zda Vilém R. byl oprávněn bez
vědomí a proti vůli žalobcově vzorky hasících strojů čís, 9845 a 9882
o?lás.iti k ochraně pro svůj podnik, stroje ty vyráběti a jimi obchodovati,
žadneho vlivu na oprávnění žalovaného ku zřízení ochranné známky vůc
b,;,c a to allI tehdy,. kdyby obchod~vání spornými stroji bylo bývalo podnetem k rejš1StracI teto ?chranne znamky. Nárok žalobcův není tedy
v tomto smeru opodstatnen a bylo co do této části výroku napadeného
rozsudku dovolání vyhověti a žalobu zamítnouti. Naproti tomu dlužno
v ostatním v podstatě při svědčiti právnímu názoru obou nižších soudů.
Předem jest míti na zřeteli, že .žalobce nedomáhá se žalobou ochrany
p;oti zása~u v pr.ávo v~orkové, ,;egistrací j emu zaručené; vždyť on
sam vzorku neohlas!!. Zakladem zaloby jest zneužití žalobcov,-ch -vzorků Vi~émen; R-em, je,ž _z~l~želo v tom, že R., jak oba nižší souciy zjistily,
bez ve~oml a ,s~o:em za~oo<.:ova ~zorky t}io pro s v ů j pod 11 i k -d?-l
za~sah a chraml!, pak ze dle techto vzorků další zboží vyrobil a do
obehu uvedl. Jde tedy vlastně o porušení dvou samostatných práv žalob~ových.
prvém směru příčí se jednání R-ovo nepochybně ustanovem §u 2 CIS. pat. ze dne 7. prosmce 1858, čís. 237 ř. zák., a mohl by
se žalobce domáhati přímo u příslušného politického úřadu dle §u 19
téhož patentu prohlášení regístrace vzorků oněch neplatnou z důvodu
§u 10 d) cit. pat. Avšak žalobce tuto cestu nevolil a domáhá se žalobou
tak již shora uvedeno, ochrany proti neoprávněnému využití jeho du~
sevl11ho vlastniCtví. Oba nižši soudy zjistily, že vzorky hasících strojů
98~5 a 9882 J sou vynálezem žalobcovým, že tento nesvolil k tomu, aby
Vilem R. vzorky ty dal chrániti pro svůj podnik a že o uložení iich vůbec
nevěděL Zasyhl tedy R. svémocně a vědomě protiprávně do šoúkromoprávnís!éry žalobcovy, zneuživ nad to jeho důvěry, takže jednání jeho
O
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příčí se -také dobrým mravům. Zodpovídá proto Vilém R dle obdoby
zásady §u 1295 obč. zák. druhá věta za všecky dI1s1edky této své
protiprávtll činnosti a jest př~del11 povinen, aby VŠe uvedl v předešlý
stav' (§ 1323 obč. zák.), to jest . aby se postaral o výl:~QZ neuprávněně
registrovaných vzorků ;Zalobcových. Pokud tedy nárok žalobcův cílí
k tomuto výmazu, jest plně odůvodněu. Avšak z téže úvahy plyne také,
že právě žalo van 'j, pokud se týče jeho úpadková podstata nejsou
ani oprávněni, aby ony stroje dle vzorkI1 žalobcovych vyráběli a do obchodu uváděli. Postup tento byl by neloyálním a nesl by všecky známky
nekalé soutěže, neboť v řádném obchodování není myslitelno, by někdo,
zneuživ dllvěry, svěřené mu výsledky cizí práce a píle, třeba dle specieiních zákonú nechráněné, k vlastnímu obohacení úmyslně zneužíval.
Takovymto výstřelkům konkurenčního boje nelze poskytnouti právní
ochrany.
Čís.

3708.

Nájemník, jenž dal část bytu v podnájem, může na podnájemce naléhati žalobou, by nepokračoval v protismluvním užívání věci, dané
v podnájem, třebaže vlastnik domu s tímto užíváním souhlasil.
(Rozh. ze dne 9, dubna 1924, Rv 1 119/24.)
žalobkyně dala žalovaným v podnájem zařízený pokoj.
Žalovaní
dali se svolením správce domu do pokoje sporák a vařili na něm. Žalobě, by žalovaní nepoužívali kamen jinak, než k ohřívání vody, p r oe e s n i so udp r vé s ( o 1 i c e vyhověl, o d vol a c í s o u d žalobu 'zamitL O ů vod y: Zalující strana, davši pokoj do podnájmu strane
ža1ované, vzdala se držby svých práv n:ájemních, při čemž ovšem ručí
dle §u 1111 obč. zák. za zavinění svého podnájemce. Pakliže tento, vyžádav si a také obch-žev svolení od správce (lomu k tomu, aby postavil
si v pokoji, jím obývaném, sporák, aby vařil a ohříval na něm vodu, jednal v mezích svého oprávnění, kterémlUž nemůže čeliti žalující strana,
leč by prokázala, že jí přísluší právo zakazovací proti žalovanému, aby
v určitém směru sporáku nepoužívaL
. N e j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.

o ů vod y:

y
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V tomto sporu nejde () zrušení smlouvy podnájemní dle §u 1118 obč.
zák. a §u 3 zák. o ochraně nájemníků ze dne 27. dubna 1922, čís. 130
sb. z. a n. ani o to, by žalovaná strana za trvání nájemního poměru
uvedla věc v podnájmu užívanou ve stav, v jakém věc převzala, nýbrž
prostě o to, by nepokračovala v proti smluvním užívání věci v podnájem
dané. Takový nárok vyplývá z podstaty každé smlouvy (§ 859 obč. zák.)
a není vyloučen ani při podnájmu. Smlouva podnájemní upravuje obligační práva a závazky mezi smluvními stranami, t. j. nájemníkem, který
věc dává do podnájmu, a podnájemníkem, a dlužno od tohoto poměru
rozeznávati poměr mezi pronajímatelem a nájemníkem. Jinak ovšem by
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se měla věc, kdyby nešlo o podnájem, nýbrž o tak zvané' odstoupení
(postup) práv nájemních, při němž přejímatel bytu vstupuje v přímý
poměr vůči pronajímateli a platí nadále za přímého nájemce (srv. Ehren~
zweig: System rak. práva § 370 odst. 11.). Poměry právní, smlouvou podnájemní založené, nejsou dále totožny s držbou práv nájemních, a nelze
přisvčdčiti názoru odvolacího soudu, že žalobkyně, davši pokoj do podnájmu straně žalované, vzdala se držby svých práv nájemních a že podnájemník smí po té jakkoliv užívati věci v podnájem vzaté a že by žalobkyně proti tomu mohla čeliti jen, kdyby prokázala, že jí přísluší
právo zakazovací proti žalovaným, aby v určitém směru sporáku neužívali. Podkladem tohoto sporu nejsou poměry držební, nýbrž poměr
obligační, čímž padá podklad rozsudku odvolacího soudu, na tom názoru založeného, že rozhodny tu jsou poměry držeb ní, a jeví se zároveň pro spor nezávažnou okolnost, zda vlastník domu nebo jeho zástupce dal žalovaným svolení k tomu, aby sporáku v místnosti v podnájem dané užívali i jiným způsobem, než k ohřívání vody. Nesporno jest,
že smlouva 'podnájemní týkala se jedné živnostenské místnosti bez nábytkua jednoho pokoje s nábytkem, že v tomto pokoji nebyl při ujednání smlouvy sporák, a že tehdy nebylo o postavení sporáku řeči. Prv)'
soudce poukazuje na to, že jde o pokoj tmavorudě vyčalounovaný s matovaným stropem, s kachlovými kamny' bohatě zdobenými, s podlahou
vykládanou a s vycpanými židlemi, a dovozuje, že, dává-li se takový
pokoj v podnájem, a není-li nic opačného ujednáno, jest ,dle §§ 914 a
915 obč. zák. míti za to, že nebylo úmyslem stran, ujednávati podnájem této místnosti jako kuchyně k vaření, a že tedy užívání tohoto pokoje jako kuchyně není užíváním, k němuž by byl podnájemnlk oprávněn. Tomuto právnímu názoru se dovolací soud plně přikloňuje. Zjiště
no-li tedy jest proti smluvní užívání předmětu v podnájem daného, pak
právem bylo prvým soudcem žalobě vyhověno.
čís.

3709.

Dostavil-li se k prvému roku zástupce strany bez plné moci,jest
jemu uložiti, by do lhůty plnou moc předložil. Neučiní-Ii tak, lze vydati
rozsudek pro zmeškání a to bez nového ústního ličení. Stačí, že návr\t
žalobcův na vydáni rozsudku pro zmeškání byl učiněn u původního
roku.
(Rozh. ze dne 9. dubna 1924, Rv II 46/24.)
K řízení o žalobě na okresním soudě dostavil se žalobce a právní
zástupce žalované, jenž však nevykázal plné moci. žalobce navrhl vydání rozsudku pro zmeškáni. Prvý soudce uložil zástupci žalované, by
do osmi dnů předložil plnou moc, a, když se tak nestalo, žalobě bez
dalšího rozsudkem pro zmeškání vyhověl. O d vol a cí s o u d rozs\!dek potvrdil. N e i v y š š í s o ud nevyhověl dovolání.
D

ů

vod Y:,

Dovolatelka uplatňuje proti rozsudku odvolacího soudu
dovolaCÍ důvod nesprávného právního posouzení věci (§ 503

formálně
čís. 4 c.

ř. s.), ve skutečnosti však dovolací důvod vadného řízení (,§ 503 čís. 2
c. ř. s.). Vytýkanou vadu spatřuje v tom, že rozkaz k dodatečnému před
ložení plné mocí byl dán procesním "oudem jejímu zástupci, nikoli jí
přímo a míní, že procesní soud měl první rok odročiti k předložení plné
moci. Teprve, kdyby žalovaná jí při něm nebyla předložila, mohl prý
žalobce navrhnouti vydání rozsudku pro zmeškání. Tento rozsudek prý
měl býti prohlášen ústně a neměl býti vydán jenom písemně. To prý
odporuje zásadě ústnosti civil ni ho řádu soudního. Dle obsahu dovolání
míní, že odvolací soud setrval při těchto vadách procesního suudu. Dovolání není odůvodněno. Advokáti a jiní zmocněnci mají při prvním
procesním úkonu, který ve sporné věci předseberou. prokázati své
, zmocnění listinou (§ 30 c. ř. s.) a procesní úkony, na základě procesní
plné moci zmocněncem předsevzaté, mají proti odpůrci týž účinek, jako
by je strana sama byla přeusevzala (§ 34 c. ř. s.). Kdo chce za některou
stranu zakročiti, aby provedl jednotlivé nutné procesní úkony, avšak nemůže. prokázati daného zmocnění, múže býti soudem prozatim připu~
štěn jako zmocněnec. Soud 'má spolu naříditi, by plná moc, k těmto procesním úkonům opravňující, byla dodatečně předložena nebo schválení
strany bylo prokázáno a má až do vypršení lhůty, k tomu ustanovené.
nevydati rozhodnutí neb opatření, které by mělo býti vydáno. Pak-li
by lhůta tato marně prošla, budiž postupováno beze zřetele k onomu
zakročení (§ 38 c. ř. s.). V tomto případě se k prvnímu roku nedostavila žalovaná, ale dostavil se za ni advokát bez plné moci. Soud mu
nařídil, aby předložil do 8 dní plnou moc, jinak že bude dle návrhu
žalující strany vydán rozsudek pro zmeškánÍ. Plná moc nebyla před
ložena v povolené lhůtě a procesní soud vydal na to písemně rozsudek
ptu zmeškánÍ. Ve sporu "ebyla projevena pochybnost, že žalobce podal
při prvním roku návrh na vydání rozsudku pro zmeškání. Podle uvedených předpisů nahražovala intervence advokáta žalované strany při
prvním roku její vlastní přítomnost jenom podpódmínkou, že týž dodatečně předloží plnou moc, soud jednal s ním, ne se žalovanou. Při
pustiv ho prozatím k jejímu zastupování, musel při tom (§ 38 c. ř. s.)
naříditi, aby plná moc byla předložena. To mohl naříditi jenom jemu,
nikoli straně (srovnej: Hora, československé civilní právo procesní,
díl ll. strana 69), a když to učinil, musel sečkati s rozhodnutím o návrhu žalobcovu na vydání rozsudku pro zmeškánÍ. Rozsudek mohl býti
vydán písemně bez nového ústního jednání. To plyne z předpisu §u 415
c. ř. s. Tento předpis není obmezen jenom na případy, kdy po skončení'
řízení v první stolici se provádějí důkazy, nýbrž platí pro všecky pří
pady, kdy rozsudek nemohl býti vydán hned po skončeném jednánÍ.
V tomto případě nemohl soud rozhodnouti ihned při jednání o návrhu
na vydání rozsudku pro zmeškání, protože nebylo jisto, zdali zástupce
žalované za ni intervenoval právem čineprávem, a zdali ona první rok
zmeškala. Mínění dovolatelčino, že procesní soud měl jednání odročiti
k předložení plné moci zástupce žalované, a Že žalobce mohl teprve při
odročeném jednání navrhnouti vydání rozsudku pro zmeškání, nemá
opory v zákoně. Procesní soud jednal tedy správně, když uložil před10,žení plné moci pouze zástupci žalované, i když po marném uplynuti
ustanovené lhůty vydal rozsud~k písemně bez nového ústního jednání.
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Proto také jednal správně odvolací soud, když nevyhověl návrhu žalované, aby rozsudek prvého soudu zrušil a tomuto nařfdil, aby dal
zalované přímo rozkaz k předložení plné moci jejího zástupce.
čís.

3710.

Při projednávání pozůstalosti po společníku veřejné obchodni společnosti jest společnost povinna, by předložila zevrubný výpočet zůsta
vitelova podílu na jmění společnosti ke dni úmrtí a, jwu-Ii k pozůsta
losti povoláni nezletili dědici, by předložila přesnou likvidační bilanci
o skutečném majetku společnosti.

(Hozh. ze dne 15. dubna 1924,

r, I 238/24.)

P o z li s t a los t n í s o u cl nařídil veřejné obchodní společnosti,
jejimž byl zůstavitel společníkem, by předložila přesnou likvidační bilanci o jeho společenském podílu a vypočetla jeho podíl na jmění společnosti. Rek u r sní s o u d k rekursu společnosti napadené usnesení
potvrdil.
Ne j v y Š š í s o u cl nevyhověl dovolacímu rekursu společnosti.
Důvody:

Napadenému usnesení, jímž bylo potvrzeno usnesení prvního soudu,
pokud se týče jímž byl potvrzen poukaz soudního komisaře v pozůsta10stním řízení po Osvaldu R-ovi, veřejném společníku stěžující si společnosti, aby stěžovatelka předložila přesnou likvidační bilanci o společenském podílu Osvalda R-a a vypočetla jeho podíl na jmění společ
nosti, vytýká stěžovatelka zřejmou protizákonnost a rozpor se spisy
(§ 16 nesl'. říz.), leč neprávcm. Pokud jde o zřejmou nezákomiost,
kterou spatřuje stěžovatelka v tom, že jí bylo uloženo předložiti bilanci
ohledně podílu Osvalda R-a, ačkoli prý této své povinnosti (§ 106 nesp.
říz.) již vyhověla, není tato výtka stěžovatelčina opodstatněna. Stěžo
vatelka předložila toliko opis bilančního kvota a výpis z konta zisku
a ztráty, ale jak tento opis, tak i výpis pořízeny jsou ke dni 25. prosince 1922 a nikoli ke dni úmrtí Osvalda R-a, to jest k 9. květnu 1922.
Podle Sl. 106 odstavec prvý nesp. říz. jest však předložiti účetní uzávěrku o podflu zemřelého společníka ke dni úmrtí. Oznámila-li stěžo
vatelka do protokolu ze dne 25. června 1923, že kapitálové konto
Osvalda R-a činí ke dni 9. května 1922 411.864 Kč 49 h, nevyhověla
lim předpisu §u 106 nesp. říz., neboť tento § má zřejmě na mysli úéetní
uzávěrku, zřízenou tak, aby ji bylo lze přezkoumati. Konečná číslice,
kterou stěžovatelka z kapitálového konta Osvalda R-a oznámila, bez
udání složek, jichž jest výslednicí, není takovou účetní uzávě rkou (čl. 29
obch. zák.). Vzhledem k tomu, že se tak dosud nestalo, právem a nikoli
protí zákonu byla stěžovatelka vyzvána, aby bilanci předložila. Neptávem také spatřuje stěžovatelka zřejmou nezákonnost v tom, že jí bylo
uloženo předložiti 1 i k v i d a ční bilanci. Tu jest předeslati, že za dě
dice po Osvaldu R-ovi jsou povolány nezletiJé děti bratra zůstavitele

Valtera R-a. Po rozumu §u 92 odstavec druhý čís. 1 nesp. říz. jest v takovém případě sepsati inyentář z úřední povinnosti. Podle §u 97 nesl'.
říz. má ínventář obsahovati přesný a úpln)r seznam veškerého movitého
1 nemovitého jmění, v jehož držef.Lí se ZLlstavitel v čas smrti nalézal a
musí inventář obsahovatí cenu zůstaveného majetku v době úmrtí. Aby
tomuto požadavku bylo vyhověno, nestačí, aby; jde_li o. pozůstalost
společníka veřejné obchodní společnosti, pojat byl do inventáře podíl
společníka ve společnosti podle toho, jak se jeví na kapitálovém kontě
společníkově. Uzavírka kapitálového konta není totiž než výpočet podle
obchodních knih, oč se jmění společníka v tu kterou dobu účastenstvím
jeho ve společnosti zvětšilo nebo zmenšilo (čl. 106 obch. zák.) a nevy. jadřuje vždycky pravého stavu podílu, to jest podle skutečného majetku společnosti. Má-li tedy §u 97 nesl'. říz. inventář odpovídati, nutno
pojati do něho podíl společníka podle skutečného jmění společnosti a
k tomu cíli nutno předložiti uzavírku o podílu společníkově zřízenou
dle tohoto skutečného majetku společnosti. To plyne též z ustanovení
čl. 130 obch. zák., neboť dle tohoto čl. platí jako pravidlo, že, vypadne-li
jeden ze společníkÍl veřejné obchodní společnosti, jest určiti jeho podíl,
jenž pak vy'placen býti má, podle skutečného stavu majetku společnosti
v době vypadnutí společníka. Vzhledem k uvedeným ustanovením zákona není tedy proti zákonu, bylo-li stěžovatelce uloženo předložití
likvidační bilanci o podíle Osvalda R-a, čímž jest (Staub-Pisko ai 1908
I. díl str. 138 a 357) rozuměti bilanci, zřízenou podle skutečného majetku společnosti. Dotyčné usnesení jest i tím plně ospravedlněno, že
účastníci v pozůstalostním řízení projevili v protokolech ze dne 12. čer
vence 1923 a ze dne 24. červencé 1923 pochybnosti o správnosti stě
žovatelčina údaje o výši podílu OsvaldaR-a. Že bylo uloženo předložiti
likvidační bilancí stěžovatelce a nikoli dědicům, není rovněž zř.i;jmou
protizákonností. Okolnost, že se zřízením likvidační bilance budou po
případě spojeny větší náklady, nepadá na váhu, ježto podle §u 111 nesl'.
řiz. útraty inventury postihují pozůstalostní podstatu a že by bilanci
předložiti nesmělo býti uloženo společnosti, neplyne áni z §u 106 nesl'.
říz. 'ani z jiných ustanovení zákona (srovnej § 1199 a 1206 onč. zák.
a čl. 28 a násl. a 105, 130 obch. zák.).
čís.
§udlště

3711.

dle §u 88, odstavec prvý j. n.

Doložka v objednacím lístku, podepsaná oběma smluvníky a určujíc!
splatnost závazlm v určitém místě, platí pro závazky obou stran a nemůže býti změněna doložkou, vepsanou jednostranně prodatelem do laktury (§ 88, odst3vec druhý j. n.).
Význam doloži,y v objednacím llstku: »franko dráha X.«.
(Rozh. ze dne 15. dubna 1924, R I 247/24.)
Kupitel (liberecká firma) domáhal se na prodateli (nuselská firma)
odškodnění za nenáležité splnění smlouvy na okresním soudě v Liberci,
odůvodniv místní příslušnost doložkou na objednacím lístku: »splatno
Civilní rozhodnut! VI.
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a žalovatelno v Liberci«. žalovany'T vznesl námitku místní nepříslušnosti-.
ježto dle objednacího lístku měla bS/ti kupní cena vybrána dobírkol1.
ježto dále se zbožím zaslal faktmu s doložko'u: >>5platno a žalovatelno

Nusle« a ježto objednací lístek obsahoval doložku »franco dráha Praha«.
S o udp r v é s t o I i c e námitku místní ncpříslušností zamítl, r ek u r sní s o u d námítce vyhověl a žalobu odmítl. Ne j vy, š í s o II cl
obnovil usnesení prvého soudu.
Důvody:

~odlc §u 88 .odstavec prví' j. ll. lze podati žaloby pro nenaldité
spInem smlouvy, pkou Jest tato žaloba, na soudě místa, kde má smlouva
dle ujednání stran bý.ti žalovaným sp~něna. Ujednání musi býti soudu'
prok~zano lrstt~ou. Vsec.k~ tyt~ podmmky v tomto sporu jsou splněny.
V obJedn':,clD1 hstku, Jenz Jest, Jak nesporno, podepsán oběma stranami,
Je~t obsazena doložka >>splatno a žalovatelno v Liberci«. Že hy dolozkou tou byla splatnost obmezena pouze na závazek jedné strany,
na cenu trhovou, kterou má platiti objednatel, netvrdila ve sporu žádná
ze stran. Dlužno tedy vztahovatí působnost doložky té na zá\razky obou
stran, tudíž i na závazek prodatelův, to tím spíše, když se prodatel ve
sporu .ani :nehájil tím, že jeho závazek byl splatným (splnitelným)
v Nuslrch, pk rekursní soud za to má. Poněvadž tedy žalován jest prodávajíc! a jeho závazek podle úmluvy stran, osvědčené doložkou na
objednacím lístku, byl splatným a žalovatelným v Liberci, iest odů
vod~ěn pro žalobni nárok soud splniště v Liberci dle §u 88' odstavec
prvy J. n. Tomu není na závadu, že trhová cena měla se zaplatiti dobírkou a že faktura, současně se zbožím zaslaná, obsahovala doložku
»splatno a žalovatelno v Nuslích«, neboť, měla-li trhová cena býti zaplacena dobírkou, bylo ji zaplatiti v Liberci, kam žalovaným zboží drahou bylo zasláno; ustanovení o dobírce by tedy přímo potvrzovalo
úmluvu stran o splništi smlouvy v Liberci. Doložkou na faktuře, žalovaným jednostranně vepsanou, nemohlo býti změněno ustanovení oboustranné smlouvy o splništi smlouvy, napsané na objednací lístek. Poznámka »franko dráha Praha« znamená pouze, že objednatel ie povinen
platiti dovozné z Prahy do Liberce.
.
čís,

3712,

Vládní nařízení ze dne 21. dubna 1921, čls. 173 sb, z. a n., o pře
rušení valutových sporů.
"Sídlem« veškerenstva majitelů dílčích dluhopisů, majiteli svědČÍ
cích anebo rubopisem převoditelných, jest sídlo soudu, jenž dne 26.
ú tl o r a 1919 byl povolán, zříditi pro veškerenstvo majiteli! opatrovníka (§ 2 zákona ze dne 24. dubna 1874, čís. 49 ř. zák.).
(T<ozh. ze dne 15. dubna 1924, Rl 268/24.)
Krajským soudem v Liberci byl držitelůn" dílčich dluhopisů žalované
akciové společnosti zřízen opatrovník dle zákona ze dne 24.

železniční

dub~3' • 187~, ~ís. 49 ~. zák. Řízení o žalobě opatrovníka Ila společnost
o z]lstem, ze zalovana Jest povtnna platiti kupony a vylosované dluhopisy v Kč, s o II d P r v é s t o I i c e přerušil dle nařízení čís. sb. z. a. ll.
!73/21, rek u, r s.n í s o u d zru~il napadené usnesení i s předchozím
nzemm a odmltl zalobu pro nepnpustnost pořadu práva.
N e j v y Š š í s o II d zrušil usnesení obou ,nižších soudů a uložil
soudu prvé stolice, by, llchled0 k otázce přerušení řízení, ve věci dále
jednal a ji rozhodl.
Duvody:

Jest nesporno, že žalovaná akciová společnost měla dne 26. února

?

19 1 sí~lo ,ve Vídn.i, tu~íž n.a územi r~publiky Rakouské, a bylo by tedy
k prerusent soudmho nzem podle vladnlho nařízení ze dne 21. dubna
1921,.ČíS. 173 sb. z. a n;, ve spoj;,ní,s pozdějšími nařízeními, jimíž platnO,st JellO. ?yl.a pro~louze~~, potrebl" by druhá strana obligačního pomeru, o neJz Jde, mela v tyz rozhodny den řádné bydliště nebo sídlo na
území republiky ~československé. Tohoto předpokladu však zde není.
Onou druhou stranou obligačního poměru jsou v tomto případě držitelé
dílčích dluhopísů, kteří- poněvadž podle právoplatného předběžného
rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 4. října 1922, R I 951/22 čís. sb.
Vážný 1894, jde ~ tomto sporu o společné právo všech - musí býti
ve smyslu §u 1. zak. ze dne 24. dubna 1874, čÍs. 49 ř. z., zastupováni
společnýJll opatrovníkem a nemohou podle §u 9 téhož zákona dobývati
svých práv jednotlivě. Jde tu tedy o zvláštní právní společenství, v němž
jednotlivci ustupuji do pozadí, a jest otázkou, kele hledati sluší pro toto
v:,škerenstvo držitelů dílčích dluhopisů jakožto celek »bydliště nebo
sldlo« ve smyslu uvedených vládních nařízení. Pravdu má stěžovatel
v tom; ze toto veškerenstvo vůbec nemá s k u teč n é h o sídla, mýlí .
se však, domnívaje se, že již pro t o není zde podmínek pro přeru
šení řízení. Vládní nařízení zřejmě předpokládá, že k a ž cl Ý peněžitý
závazek jest svýmí subjekty· někde z mís t n ě ", takže i v případě,
kde ne.může býti řeči o bydlišti nebo sídle v pravém' slova smyslu, jest
přece Jen potřebí, touto otázkou se zabývatí. A tu jest zřejmo, že při
zmístňování sporného obligačního poměru na straně onoho veškerenstva
věřiteli't nelze vycházeti z bydliště nebo sídla jednotlivých držitelů dílčích dluhopisů. Nehledě k tomu, že zjistiti tuto okolnost o všech držitelích těchto papírů, které znějí na majitele, bylo by úkolem nadmíru
obtížmím, ne-li nemožným, byla by taková práce patrně marnou když
Vi'tbec není opory pro to, podle kterých zásad měl by při tom st;noven
býti v~sledek, zda na pře rozhoduje při tom většina a jaká, zda podle
~la~ Čl podle ho?noty atd. Dlužno se proto poohlédnouti po východisku
]lnem. Napadene usnesení zmístňuje pohledávky věřitelů z dluhopisú
a jejich kuponů vzhledem k tomu, že zajištěny jsou zástavním právem
n~ hberecko-Jablonecko-tannwaldské dráze a že splatné částky od počatku byly vypláceny u zdejších filiálek rakouské zemské banky, na
území československé republiky, činí však tak vzhledem k ustanovení
§u 83 a) j. 11. (čl. IV. č. 14 nov. o úl. s.) nepřípadně. Podle tohoto ustanov~ní ~~ležejí spory o nárocích, které musí podle zákona býti k platnostr pnvedeny s p o leč n Ý mop a t r o v n í k e m nebo pro t i
_,3'
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sborový -soud, kter)' má opatrovníka zříditi, a zmístňule
se tu tedy cel Ý příslušný právní ;Joměr, nikoli jen jedna jeho stránka.
O podobný spor, jak jíž dovozeno, jde i v tomto případě a tu byl v rozhodný den 26. února 1919 podle §u 2 zák. ze dne 24. dubna 1874, čís. 49
ř. z. soudem, povolaným ke zřízení společného opatrovníka, obchodní
soud vídetíský, neboť žalovaná akciová společnost měla tehdy nesporně
sídlo ve Vídni a byla proto ve smyslu čl. 21 obch. zák. zapsána v obchodním rejstříku tohoto soudu. Jest tudiž vycházeti z toho, že i veškerenstvo držitelů dílčích dluhopisů mělo tehdy v duchu uvedených vládních nařizeni své (fiktivní) sídlo ve Vídni, tedy na území republiky
Rakouské. Pak ale měly obě strany v rozhodný den 26. únor" 1919 své
sídlo na území republiky Rakouské a tím padá předpoklad pro použiti
vládních nařízení Č. sb. z. a n. 173/1921 a dalších a není příčiny, by
spor byl přerušen.
čís.

3713.

Návrh na uděleni lhůty k provedení důkazu (§ 279 c. ř. s.) lze
podati i po průvodnim usnesení.
(Rozh. ze dne 15. dubna 1924, R 1 272/24.)
S o Ll d P r v é s tol i c e odmítl návrh žalobkyně na udělení lhůty
po rozumu §u 279 c. ř. s., protože měl býti podán před průvodním usnesením. Rek u r sní s o u d zrušil toto usnesení a uložil prvému soudu,
by jednal po zákonu a rozhodl o onom návrhu. D ů vod y: Praví-Ii
se v §u 279 c. ř. s., že soud určí k návrhu v průvodním usnesení lhůtu
k důkazu, jest to jen myšleno na pravidelný případ, není však vyloučeno, by takový návrh nebyl podán i po průvodním usnesení, 'Ukáže-Ii
Se toho potřeba. Tomu nasvědčuje i § 335 c. ř. s., pojednávající o svě
deckém dúkazu.
N e i v y š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Rozhodnutí rekursního soudu jest správné. Překážky, které mohou
brániti provedení připuštěného důkazu, mohly zde býti již za jednání
před průvodním usnesením, pak rozhodovalo návrhu dle §u 279 c. ř. s.
senát neb samosoudce v usnesení průvodním, aneb mohly vzejíti až
při pokusu o provedení důkazu, ať již při soudu procesním nebo dožádaném, pak lze návrh ten učiniti i mimo ústní jednání u soudu procesního, po případě podle §u 319 čís. 4 jedno ř. i do soudního protokolu
(viz o tom NeUmal111, komentář k §u 279 C. ř. s.).
čís.

3714.

Sudišti podle §u 88, odstavec druhý i.n. není na závadu, že obchod
byl uzavřen v cizozemsku, že jeden neb oba smluvnici jsou cizozemci,
aniž, že ve smlouvě bylo dříve ujednáno jiné sudiště (§ 104 j. n.).
Předpis §u 37 obě. zák. netýká se práva procesního.
(Rozh. ze dne 15. dubna 1924, R I 277/24.)

Zalabu -o zaplacení kupní ceny za dodané zboží zadala žalující tuzemská firma na berlínskou firmu u obchodního soudu v Praze, ježto
žalovaná přijala bez námitky účty, opatřené doložkou >>splatno a žalovatelno v Praze«. Žalovaná namítla místní nepříslušnost. ježto dle korespondence, na níž se zakládala ·uzávěrka, umluven byl jako splniště
a sudiště Berlin. S o udp r v é s tol i c e námitce vyhověl a žalobu
odmítl. Rek li r sní s o u d zamítl námitku mistní nepříslušnosti. D úvod y: Rekursu nelze upříti oprávněni. Jelikož spor byl zahájen u tuzemského soudu, jest otázku příslušnosti řešiti jedině dle tuzemského
zákona, tudíž dle jurisdikčni normy ze dne 1. srpna 1895, čís. 111 ř. zák.
Zásada: »Ioeus regit aetum«, vyslovená v §u 37 obč. zák., jíž se první
. soud dovolává, nemá zde místa, neboť platí jen pro hmotné právo, nikoliv pro právo procesni. Žalobce dovozuje místní příslušnost soudu
první stolice z nesporné skutečnosti, že strana žalovaná přijala fakturu,
. zároveň se zbožím jí zaslanou a opatřenou doložkou, že faktu mí cena
splatná jest v Praze a že tamtéž jest žaloby z tohoto obchodu podati,
pokládá tudíž soud první stolice za sudiště pro tento spor'z důvodu odstavce druhého §u 88 j. n. a to právem. Jsou-li, jako v tomto případě,
předpoklady místní příslušnosti dle §u 88 j. n. splněny, nevadí, že obchod uzavřen byl v cizozemsku nebo že jeden ze smluvníků nebo oba
jsou-cizozemci, ba nevadí ani, že dle smlouvy mezi stranami bylo ujednáno pro spory jiné sudištl'. V tomto případě ostatně při uzavřeni kupní
smlouvy vúbec o sudišíi jednáno nebylo a k ujednáni nedošlo, nesporná
skutečnost, že korespondence, kterou strana žalovaná v této věci s firmou »H.« v Berlíně a se žalující samou vedla, opatřena byla doložkou,
že se umlouvá jako sudiště a plniště Berlín, jest dle tuzemských zákonů
bezvýznamnou a nemúžepro nedostatek výslovné úmluvy stran sudiště
vůbec, lím méně sudiště výhradné založiti.. Jest tedy v tomto případě
příslušnost dovolaného soudu první stolice dle druhého odstavce §u 88
j. ll. splněna.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:
Při svědčiti jest názoru rekursniho soudu, že předpisů jurisdikční
normy použíti jest na všechny spóry, které zahájeny jsou před tuzemskými soudy (§ 1 j. n. a čl. l. uV. zák. k j. n.), a to bez rozdílu státuí
příslušnosti stran rozepře, a že předpis §u 37 obč. zák. obsahuje jen.
normy hmotného práva, nikoli též procesního. Správnosti tohoto názoru svědčí i předpis §u 101 j. 11., připouštějící pro žaloby na cizínce
důvody příslušnosti tuzemské jurisdikční normě jinak neznámé. Správným jest i další názor rekursního soudu, že ani dřívějším ujednáním
sudiště není vyloučeno, by později dohodou stran nedošlo ku změně
léto úmluvy a k založení jiného sucliště. A to se v tomto případě vskutku
stalo tím, že žalobkyně zaslala žalované straně fakturu opatřenou doložkou splatnosti a žalovatelnosti v Praze, a že žalovaná, l1eohradivši
se proti tomu, mlčky po rozumu §u 88 odstavec druhý j. n. toto sudíště
schválila. Za tohoto stavu věcí netřeba se vůbec obírati tím, zda v tomto
případě vskutku před založením fakturního sudiště dle §u 88 odstavec

druhý j. n. došlo platně k prorogaci soudu »Berlín-MiHe«. Nerozhodno
jest též, zda rozsudek v této včci vynesený bude v cizině vykonatelným.
čís.

3715.

Dohoda o příslušnosti soudu (§ 104 j. n.) může se státi sice též
ústně, ale jest ji prokázati v žalobě listinou, podávající o úmluvě plný
důkaz (§§ 292, 293 a 294 c. ř. s.).
(Hozil. ze dne i 5. dubna 1924, H I 282/24.)
zalobce zadal žalobu na okresním soudě v L.~ odůvodniv místní
Přís!ušn,os! dohC;do~ pod}.e §~ 104 j., n. S o u d . P r v é s tol i c e vyhovel namltce mlstm nepnslusnosh a zalobu odmltl, rek li r sní s o II cl
zamítl námitku místní nepřítdušnosti. Ne i vy š š í s o II ci obnovil
usnesení prvého soudu.
D II vod y:
. Jest pr~vd~, že dohoda o příslušno~ti. podle §u 104 j. n. mu ze se
stah take ustne, ale § 104 odstavec prvy J. n. v doslovu císařského nařízeni ze dne I. června 1914, čís. 118 ř. zák. stanoví na konci výslovně
že tat? s?,louva musí soudu v ž~lobě li.stinou býti prokázána. Jest tedy
zapotrebl hstmy a llstmy takove, ktera podává plný clůkaz o tom že
»tato smlouva« byla uzavřena. Z toho plyne, že listina není-li lisu'nou
~eřejnou (§ 292 c. ř. s.), nebo zvláštními předpisy za ~eřejnou prohlásenou (§ 293 c. ř. s.), nýbrž, jako zde, listinou soukromou musí býti
podepsána vydatelem, neboť jen v tomto případě podávají soukromé
lístiny plný dukaz o tom, že prohlášení, v nich obsažená, pocházejí od
vydatelu (§ 294 c. ř. s.). Ale listina, o kterou iu jde a která žádaný dukaz podati má, totiž prohlášení, že případné spory spadají do přísluš
nosti okresního soudu v L., není nikým podepsána a nemění na věci ničeho, ani, že prohlášení bylo napsáno na závěrečném listu ze dne 20.
prosince 1922, stranami ovšem již dříve podepsaném, ani že prohlášení
bylo napsáno na této listině za souhlasu stran. Jelikož »listině" v pří
slušném směru nedostává se průvodnosti a tento nedostatek jinými prů
vody nahraáiti nelze, nebylo vyhověno podmínkám §u 104 odstavec
prvý j. n. a měl proto rekursní soud rekursu nevyhověti a usnesení prvého
soudu potvrditi.

i

čís.

3716.

Ustanoveni §u 1155 obč. zák. nový doslov užíti jest i na případy
podléhající zákonu o statkových úřednicích.
.
,
Lhostejno, zda okolnosti, vyskytnuvší se v zaměstnavatelově osobě,
byly nahodilé či zaměstnavatelem zaviněné.
utrpěl-Ii zaměstnanec, vyhledávaje si nebo vykonávaje jiné zaměst
nání, majetkové újmy a ztráty, jichž by, konaje práci u zaměstnavatele,
nedoznal, dlužno tyto újmy a ztráty odečísti od toho, co si jiným za"

městnáním vydělal

a co jest podle §u 1155

obč.

zák. povinen dáti si

započísti.

(I<ozh. ze dne 15. dubna 1~24, Hv I 1520/23.)

Co do předchozího děje puukazuje se na rozhodnutí ze dne 7. zan
1920, uveřejněné v této sbírce pod čis. 652. Vysoudiv spor v oné rozepři, domáhal se žalobce na žalovaném služebních požitků za léta 1919
a 1920. Žalovaný namítl, že žalobce musi si dáti odpočisti to, co v oné
době ziskal, byv jinde zaměstnán. O b a niž š i s o u d y uznaly dle žaloby, Ne j v y Š š i s o u d usnesením ze dne 12. září 1922, Hv 1 479/22
zrušil rozsudky ObOll nižších soudů a vrátil věc prvému soudu, by ji
v mezích zrušení znovu projednal a rozhodl. D II vod y: Ježto číselný
výpočet požitku není již sporným, jest žalobní nárok o sobě opodstatněn, a zbývá pouze otázka, zda je žalobce. povinen, započítati si částky,
naznačené v §u 1155 obč. zák. V tom směru nutno ovšem uznati dovolání za odůvodněné. Odvolací soud správně vyložil, že ustanovení
§u 1155 (nové zněni) obč.. zák. nemá onoho úzkého významu, jaký mu
přikládal soud první stolice, nýbrž že platí vždy, kdykoliv zaměstnanci,
který byl .ochoten konati smluvené služby, bylo v tom zabráněno okolnostmi, vyskytnuvšími se na straně za!l1'ěstnavatele, ať již nahodilými
nebo zaměstnatelem zaviněnými. Že tomu tak, jasně plyne z motivů zákona (zpráva komise pro záležitosti justiční, čís. 78 příloh k těsnopis
ným protokolúm panské sněmovny, XXI. zasedání 1912, str. 220/221 J,
kdež zásada ta výslovně byla vytčena. Tamže bylo však zároveň zdů
razněno, že slušnost žádá náležité obmezení potud, že zaměstnanec
musí si dáti sraziti vše, čeho ušetřil tím, že služba nebyla vykonána,
nebo co vydělal jinakým zaměstnáním, nebo čeho vydělati úmyslně zameškal, kterážto ustanovení pak byla ve znění zcela povšechné!l1' pojala·
do novelisovaného §u 1155 obě. zák. Odvolací soud přesto vylučuje
v tomto případě jeho použití proto, že prý zásada v něm vyslovená nebyla převzata do zákona o statkových úřednících. Tu však přehlíží odvolací soud, že ustanovení §u 1155 obč. zák. v nynějším zněni nemohlo
ani pojato býti do onoho zákona, poněvadž třetí dílčí novela k občan
skému zákouíku ze dne 19. března 1916, čís, 69 ř. zák, jest vůči zákonu
o statkových úřednících ze dne 13. ledna 1914, čís. 9 ř. zák. zákonem
pozdějšim. A ježto dle §u 153 třetl dílčí novely ustanoveními §u 150
nejsou sice dotčeny zvláštní zákonné předpisy, jež platí o určitých poměrech služebních, obzvláště též předpisy zákona o statkových úřed
nících, ale pokud v těchto zvláštních zákonech nejsou obsažena ustánovení o služební smlouvě, užiti jest ustanovení §u 150 (srov. jud. 256),
- což se shoduje také s §em 38 zákona o statkových úřednících, a
v tomto zákoně - aniž ve služební pragmatice ze dne 25. července
1905 - nejsou obsažena ustanovení o tom, zda má či nemá zaměstna
nec, který byl ochoten, konati služby, jemuž vša.k bylo v tom zabráněuo
okolnostmi, jsoucími na straně zainěstnatele, započítati si něco do služebních požitkú, jemu příslušejících, - nelze pochybovati o tom, že
í v přípaaě, o který jde, platí ustanovení novelisovaného· §u 1155 obč.
~ák. Opačný názor odvolacího soudu jest mylným a výtka nesprávného
posouzení právního v tom směru odůvodněna. Ježto však co do výše
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jež jest započítati do přisouzených služebních požitků, soud
první stolice nezjednal dostatečného podkladu skutkového a ničeho nezjistil, - a odvolací soud neodstranil této vady, ač v odvolání byla
vytýkána, - jest oprávněna též další výtka dovolatele, že odvolací ří
zení jest vadným po rozumu §u 503 čís, 2 c. ř. s. Pro c e s 11 í s o u d
p r v é s tol i c e přiznal na to žalobci služební požitky jen za dobu
od I. ledna do 30. dubna 1919, kdežto další nárok na služební požitky
zamítl, ježto byl stráven služebními příjmy, jichž se žalobci v té době
dostalo odjinud. O d vol a c í s o u d rozsudek potvrdil a uvedl mimo
jiné v d II vod ech: Správně prvý soud se nezabýval otázkou, zda žalobce stěhováním, dražším živobytím v L., ruznými cestami a pod. utrpěl
škodu. žaloba, o kterou jde, čelí k tomu, že žalobci byly vyplaceny služební požitky, jež mu žalovaný jako svému nadlesnímu zadržuje. Žalobce opírá se tedy o služební poměr a práva z tohoto poměru vyplývající (26. hlava obč. zák.). Nárok na náhradu škody, která žalobci vzešla tím, že donucen byl se z L. odstěhovati a hledati si jiné zaměstnáni.
opírá se o ustanovení 30. hlavy obč. zák., tedy o právní důvod zcela
jiný, který v žalobě uplatňován nebyl, nýbrž teprve za sporu, aniž byla
připuštěna změna pokud se týče rozšíření žaloby.
N e j vy Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nížších soudů a vrátil věc
prvému soudu, by ji v mezích zrušení znovU projednal a rozhodl.
Důvody:

I'"'

t'"

Právním názorem projeveným ve zdejším wzhodnutí ze dne 12. září
1922, Rv I 479/22 byly dle §u 511 c. ř. s. vázány nejen nižší soudy,
jimž byla věc přikázána k zjištění výše částek, jež jest započítati do při
souzených služebních požitků žalobcových, nýbrž samozřejmě za. podstatně nezměněného podkladu skutkového vázáH jest nyní i soud dovolací. Pokud tedy žalobce napadá rozsudek odvolacího soudu, tvrdě.
že neprávem bylo použito §u 1155 obč. zák, brojí v pravdě nepřípust~
ným způsobem proti právnímu názoru Nejvyššího soudu a nemohou pří
slušné vývody dojíti povšimnutí. Procesní soud, doplniv řízení, v rozsudku ze dne 9. kvčtna 1923 zjistil, že by žalobci proti žalovanému na
služném a naturálních dávkách za roky 1919 a 1920 náleželo úhrnem
42.733 Kč 30 h, že však v téže době jako vnucený správce velkostatků
L. a N. jakož i od okresu N. měl příjem 44.339 Kč 12 h a 6.300 Kč. čí
selné správnosti těchto položek žalobce v odvolání nepopíral, a prolo
zcela správně uvedl odvolací soud, že žalobce v odvolání nebrojí proti
číselnému výpočtu prvého soudu, a výtka, že tento předpoklad odvolacího soudu odporuje spisům (§ 503 čís. 3 c. ř. s.), není odůvodněna.
Žalobce v odvolání vytýkal, že si v L. ničeho neušetřil, právem však
odvolací soud odbyl tuto výtku poukazem na to, že dle §u 1155 obč.
zák. dlužno odečísti nejen to, čeho si zaměstnanec nekonáním služby
ušetřil, nýbrž i to, co si jinde vydělal. Ale potud má dovolatel pravdu,
že, musil-li za tím účelem, by si našel jiný výdělek, učiniti nál),lady, jež
by ve službách žalovaného v L. nebyl musil učiniti, po případě, mělo-li
vyhledávání a vykonávání jiného zaměstnání v zápětí majetkové újmy
a ztráty, jichž by ve službách žalovaného nebyl utrpěl, - může pří-

slušné částky odečísti od svého jinakého výdělku (v L. atd.), ježto se
tento výdělek oněmi částkami v pravdě ztenčil, a ježto by bylo nanejvýš neslušno a nespravedlivo, kdyby se žalovaný, jenž SVí'lll bezprávným chováním zavclal přičinu k tomu, že žalobce musil hledati jinde zaměstnání, by uhájil životní existenci svou a své rodiny, a jemuž prospívá
to, co si žalobce jinde vydělal, poněvadž o to se zmenšuje jeho platební
povinnost vůči žalobci, - na úkor žalobce chtěl obohatiti. Ostatně žalobce, hledaie si jiné zaměstnání, plnil tím jen svou povmnost, kterou
mu zákon ukládá; ukládá mu ji v zájmu zaměstnavatelově a rozumí se
tedy samo sebou, že náklady s. tím sp0,iené jdou .na účet .zaměstnavat~!~:
V tom směru tedy vlastně nejde o narok na nahradu skody, Jak 111ZS1
soudy se domnívají, a poukaz prvého soudu k tomu,. že ~i žalobce v'jhradil uplatnění škody zvláštní žalobou, jest nemístnym. Zal obce v pnpravném spise vypočital ony náklady. a ztráty n.a II ~.831 . Kč 58. h, .a
vylo živ, že v L. měl příjem ,44,339 KS 12 h, vytrk~~, z; neje~, ~ely vyd~iek (přijem) byl jimi straven, tak ze v pravde zadneho vydelku neměl nýbrž že utrpěl nadto škodu 75.491 Kč 88 h (správně 75.492 Kč
46 hl, t. j. 119.831 Kč 58 h - 44.339 Kč. 12 hl ..- Jen upla~?~ní této
škody zvláštní žaloboudovolatel si vyhradIl; Nep;avell! tedy r;IZSI ~o~dy
nezjistily oprávněnost a nezbytnost tvrzenych, nakladu. ~.:trat .a jej;ch
příčinné souvíslosti s tím, že žalovaný, j~k pravopl.atne !:z uZ.I:an?, ~a
lob ci bezdůvodně zadržoval služební pOZ1tky, pkoz I vyse pnslusnych
položek srážkových, a neprávem odkázaly žalo~ce v tom směru na nový
spor, čímž porušily i zásadu procesní hospodarnosh.
čís. 3717.

v .tom že zasilatel ač mu bylo odesilatelem přikazáno vydati zboží
nikoliv přÍmo kupiteliim, nýbrž osobě třetí, jež měl~, ~pitelům .vy~ati
zboží jen po zaplaceni kupní ceny, přes t? V:l:':d~l ZbOZl, prImo ~upttelum,
jest spatřovati poškození odesilatele, z nehm lest zastlatel prav.
. (Rozh. ze dne 15. dubna 1924, Rv 1 1543/23.)
:1:alovaná zasílatelská firma, obstarala pro žalující firmu dopravu
zboží do Bukurešti na adresu banky M. a převzala výslovný příkaz ,žalobkyně, že zboží má vydati jedině ban~e M. Žalovaná vydala .:šak z?oží
přímo kupitelům A-ovi a .!'I-OVl a J1Ik?hv ~an~e M., u ktere mell. kupltelé
předem zboží zaplatiti. Zalobu o nahraoLl skody pro. c e s n.1 s o u d
p r v é s tol i c e pro tentokráte zamítl a o d vol a c I s o u d rozSUdek potvrdiJ.
....
•
át'l·
N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou l11zslch soudu a vr I vec
prvému soudu, by řízení doplnil a pak znovu rozhodl.
D II vod y:

Žalobkvně domáhá se náhrady škody, kterou utrpěla jednak tím,
že žalo-;'aná zboži, k dopravě ji svěřené, protí výs~ov~é úmluvě vydala přímo kupítelťrm Pavlu A-OVl a B-OVl a mkoh hrme bance M., u

al

které kupitelé měli zboží před odevzdáním zaplatiti, b) jednak tím, že
žalovaná bez vědomí a svolení žalobkyně ono zbožÍ, jež žalobkyni byloc
dáno kupitelí k disposici, těmto pfenechala k rozprodeji. Právnim uuvodem žaloby jsou tedy dvě protiprávní činnosti žalované, z nichž kazdou podrobiti jest zvláštní úvaze. Ad a). V prvém směru zjistily oba
nižší soudy,· že mezi stranami došio k ujednání smlouvy spcditérské a
zvláštní smlouvy záruční, žalobkyní tvrzené, a že žalovaná přes to zboží
nevydala b~nce M.; nýbrž přímo kupitelům A-ovi a B-ovi. Tímto jednáním zanedbala žalovaná nejen povinnou péči, jí jako speditéru příslu
šející (čl. 379 a násl. obell. zák.), jednajíc proti výslovnému příkazu, jí
danému a od ní přijatému, takže ručí z porušeni toho již poclle čl. 380
obcll. zák. za veškeru škodu, žalobkyni vzešlou, ale zodpovědnost tato
stíhá ji také v základě zvláštní úmluvy, dle níž se zaručila za každou
škodu, kterou by žalobkyně utrpěla tím, že by zboží vydáno bylo jinému
než bance. Každý závazek k náhradě škody předpokládá: 1. zavinění
porušením smlouvy lltb bezprávním činelU, 2. určitou škodu, 3. příčin
nou spojitost mezi zaviněním škůdcovým a touto škodou. Zavinění žalované strany porušením smlouvy bylo, jak již svrchu uvedeno, oběma
nižšími soudy zjištěno. Co do otázky, zda z tohoto zavinění vzešla
škoda a v čem záleží, rozcházejí se oba nižší soudy podstatně. «dežto
soud prvé stolice dovozuje, že žalovaná překročivši příkaz žalobkyně,
zavinila, že nebyl jí předem vyplacen zbytek kupní ceny dle její úmluvy
s kupiteli, čímž žalobkyni byla způsobena škoda, záležející v tom, že
žalobkyni' musí svá práva z kupní smlouvy proti kupitelům, kteří namítají vadnost dodaného zboží a odpíraji zaplatiti kupní cenu, vymáhati teprve pořadem práva - má odvolací soud za to, že škoda vůbec
dosud není prokázána ani její výše. Dle toho usuzuje procesní soud, že
žalobkyně musí předem dokázati výši škody, odvolací soud pak, že jest
žalobkyni prokázati, že vůbec a v jaké výši škodu utrpěla. Žádnému
z obou těchto závěrů nelze při svědčiti. škodou jest jakákoli újma na majetku (ať již zmenšením jmění nebo také ztrátou zisku), právech neb
osobě. V tomto případě jde o škodu na majetku. A tu dlužno míti na
zřeteli, že účelem příkazu žalované !irmě, by zboží nevydávala přímo
kupitelům, nýbrž bance M., bylo, by žalobkyně zůstala v držbě zboží
potud, pokud nebylo zaplaceno. Porušením smlouvy zavinila žalovaná,
že tohoto účelu nebylo dosaženo, a že bylo zboží odňato moci žalobkyně, aniž by tato byla obdržela jeho protihodnotu. Dle §u 1323 obč.
zák jest nahraditi škodu tím způsobem, že má býti vše uvedeno v pře
dešlý slav. V poměru mezi žalobkyní a žalovanou nic jiného nemůže
přijíti v úvahu. Pro koho zboží bylo určeno, a jaké právní povahy byl
poměr mezi nín! a žalobkyni, jest pro dosah závazku žalované strany
ze smlouvy žalobkyní sní ujednané naprosto nerozhodno. Žalovaná
dúsledkem svého zavinění musí tedy buď ,opatřiti žalobkyni opět držbu
zboží, a stalo-li se to nemožným, zaplatiti ji fakturovanou cenu, proti
jejíž výplatě mělo býti zboží kupite\cm vydáno (čl. 283 obcll. zák).
Žalovaná banka namítla ovšem, že zboží neodpovídalo smlouvě a že
bylo vadné. Tato námitka, předpokládajíc, že byla věcně odůvodněna:
mohla by však míti na závazek žalované jen potud vliv ,pokud by bylI
mohli vady tyto s účinkem uplatňovati i A a B.A tu opět mohlo'by býti

1'OzÍlodno,' zda, jak tvrdí žalohkyn~'J zboží bylo kupiteli převzato již
v Brně b c zná m i t e k, -či zda, jak uvádí žalovaná, ku převzetí zboží
v Brně nedošlo a vady seznány byly tcprve v Bukurešti. V tom směru
oba nižší soudy vzhledem k sv~mu právnímu názoru přesl1.ých zjištění
neučinily. Na vyřešení této otázky závisí, zda k vadám, žalovanou vytýkaným vúbec možno přihliž,:ti, ~ili r;ic. V ~rvém příp~dě bylo. bl:: vě.CÍ
žalované, aby nejen vady ZbOZl presne oznaclla a proka~~l~, nyb:~ 1 ze
a oč vadami těmi zboží bylo znehodnoceno. Cl takto z]lstenou castku,
iakož i u splátky lUl tak~Ltrovanou cenu již učiněné, ::me...nši1 by se n~~
rok žalobkyně. Ad b). Zalobkyně ve sporu uvedla, ze zalovaná Zb~Zl
A-ovi a B-oví když je byli tito dali žalobkyni pro tvrzené vady k dISposici, přenecl1ala k rozprodeji. Ani těch!? o~olnostf niž~i so~d!, ne:
objasnily, zůstalo zejména nevysvětleno; ~Im zalova:la ?c\uvod~uJe sve
oprávnění k tomuto zákroku. A p!ec~ prave t.ento ~OClll za:ovane ~yl ~y
nejenom novým dokladem porusem smluvmho zavazku zalovane, nyhrž vysvětlení jeho mohlo b~, vésti k úsudKU, .ž.e ž.alovan~. s v;ác:ním
zboží žalobkyni vůbec nepocltala, pokud se tyee Je zmanla, clm.z b~
závazek její mohl nabýti určitějšícht?:em. Poněvadž tyto,olwlnostl, .lez
pro spor mohou býti rozhod,nyml, n~ZSll1;1 soudy )edn~k vt~bec probrany
nebyly, jednak rozbor jich zustal neuplnym, Jest nzem~ot~se a b~lo PI?tO
dle .§u 496 čís. 2 a 3 a §u 513c. ř. s. rozstldk~ 3bou .111ZSICh stol}c zrus~tr
. a včc vrátiti soudu prve stolIce, aby, dopl ne rIzem v uvede.ny.c~ smerech, znovu rozhodl. Podotknouti jest ještě, že otázka konecne. upra;,y
právního poměru mezi žalobkyní a kupiteli A-em a B-em, j~nz v:esel
z kupní smlouvy mezi nimi ujednané, musí býti zůstavel;~ ob~l11a, tem to
smluvníkům. Na poměr mezi žalobkyní a žalovanou muze mll! ~prava
ona jen potud vliv,. že by bylo ·svého času povinností žalobkyne, aby
případnou úplatu, které se jí, ať již dobrovolně nebo sporem dostane, .
vydala žalované, poněvadž by jinak bezdůvodně byla ob?ha,cena (~ 143~
obč. zák), po případě, aby nároky své oproti kupltelum, k cemuz
ostatně již v žalobě projevila ochotu, žalované postoupIla.

.

čís.

3718.

Zákon ze dne 17. prosince 1919, čis. 16 sll. z. a n. na rok 1920 o
služebnícb poměrech trvale ustanovených obecních zřízen~u.
'.'
Neprohlásil-Ii se obecní zřízenec ve lhůtě §u 25 (2) ;akona, ze ~a
jeho služební poměr býti nadále posuzován dle tohoto za~orla!, nemuz:e
zmeškání napraviti rozepři o uznáni, že jest trvalým obecnrm znzencem,
a že má nárok na placeni služebních požitku dle zákona.
(Rozh, ze dne 15. dubna 1924, Rv 1 222/24.)
žalobu ponocného na obec, by bylo uznáno
trvalým zřízencem obce, a by obec byla uznána
služební požitky dle zákona ze dne 17. prosmee
na rók 1920 o b a niž š í s o u d y zamítly v
lobce se neprohlásil ve lhůtě §u 25 (2) zákona,

právem, že ž,,:lob.ee jest
povinno.u plal!l! zalobcl
1919, ČI~. 16 ;b. ~. a. n.
podstate pro co,. ze z~
by jeho sluzebl11 pomer

byl nadále posuzován dle zákona ze dne 17. prosince 1919, čís. 16 sb.
z. a n. na rok 1920.
N e j v y Š š í s o u cl nevyhověl dovolání.

1923, o placeni výslužného měsíčně 666 Kč 66 h, vyhověly o b anI z s 1
o u d Y potud, že přiznaly žalobci 400 Kč měsíčně. N e j v y Š š í s o u d
žalobu zamítl.

S

D LI vod y:

DŮvody,

Nesprávné posouzení právní spatřuje dovolatel v tom, že odvolací
soud nevystihl správně jeho projevy, zejména nespatřoval v nich prohlášení podle §u 25 (2) zákona, ač prý z projevů těch vyplývalo, že
dovolatel není spokojen s dosavadním poměrem služebním a ač zejména ze svědecké výpovědi Jana H-a a dovolatelovy žádosti ze dne
6. března 1920 bylo prír zřejmo, že se dovolatel dožaduje úpravy platu.
Dlužno arci dovolateli přisvěc1čiti, že projevy stran jest vykládati podle
poznatelného z nich úmyslu, při čemž dlužno zají sté dbáti i zvyklostí,
v poctivých stycích platných, ač nelze uznati, že odvolací soud po této
stránce projevy dovolatelovy vyložil nesprávně. Z dopisu ze dne 5.
března 1920 vyplývá jenom, že se dovolatel touto žádostí domáhal zvýšení služného a že prohlašoval naději, že městská rada v Č. uzná jeho
důvody a přičiní se, by se mu dostalo úpravy jeho platu tak, aby nemusil o žádné další příspevky obtěžovati; naproti tomu svědek Jan H.
potvrdil, že dovqlaiel výslovně nežádal za upravení svého služebního
poměru do předepsané lhůty, t. j. do 12. dubna 1920, ve smyslu zákona,
nýbrž se dožadoval pouze (2krát až 3krát) zvýšení denního platu. Ocitá
se tedy do vola tel v rozporu se zjištěními odvolacího soudu, a těmito
vývody ovšem uplatněného důvodu neprovádí po zákonu, neboť 'je dovolací soud při přezkumu uplatněného důvodu dovolacího vázán skutkovými zjištěními, od nichž se nesmí uchýliti. Když se dovolatel nezachoval podle předpisu§u 25 (2) zákona, když se včasně neprohlásil,
má-Ii jeho dosavadní poměr služební posuzován býti pro budoucnost
podle nového zákona, dlužno přisvědčiti právnímu názoru odvolacího
soudu, že dovolatel nemůže obcházeti předpisu §u 25 (2) zákona tím,
že si chce nyní touto rozepří a rozsudkem, v ní vydaným, opatřiti konstitutivní titul pro žalobní nárok, nýbrž že by mu mohl soudní rozsudek
zjednati potřebný titul pouze tehdy, kdyby byl dle předpisu učinil žádané prohlášení do 12. dubna 1920.

Odvolací soud, přihlédnuv k prúběhu valné hromady ze dne 24. září
1910, při které bylo žalobci vyměřeno výslužné ročních 1600 Kč, považuje zřejmým, že přes to, že se žalobce výslovně písemně podrobil
stanovám pensijního řádu ze dne 1. dubna 1900, pivovar při výměře
výslužného se neřídil těmito stanovami, nýbrž výslužné, vyměřené podle stanov na 1104 Kč, žalobci podstatně zvýšil, přihlédaje k novému
zákonu o pojištění soukromých úředníků a k vyššímu výslužnému úřed
níku místní spořitelny se stejnou dobou služební, a proto dospívá odvolací soud k názoru, že, když žalobce přijal pensi 1600 Kč, nelze mluviti o výslužném podle pensijního řádu, nýbrž o pensijních požitcích,
o jichž výši strany se dohodly, a jichž základem jest smlouva novační,
kterou byly pensijni předpisy ve příčině výše pense pozměněny, ale jinak (§ 15 stanov) zůstaly v platnosti (§§ 1376, 1380 obč. zák.). Dále
usuzuje odvolací soud z okolnosti, že pivovar přiznal žalobci za stoupající drahoty 100%ní drahotní přídavek, že strany nepovažovaly tuto
sml{)uvu za tak nezmě"itelnou, že by se jí nedotkl svým vlivem úplný
převrat hospodárských poměrů. Odvolací soud míní tedy, že pří výkladu oné, za základ drahotního přídavku opět sloužící smlouvy, musí
dojíti povšimnutí doba a okolnosti, za nichž byla uzavřena (§§ 6 a 914
obč. zák.), že tedy mllsí především býti uváženy drahotní poměry, tehdy
žalovanému celkem příznivé, přece však již ponekud zhoršené, čímž je
vysvětleno, že žalobci přiznána byla pense nad pensijní řád a jelikož je
všeobe'cně známo, že od té doby hodnota peněz dále překotně poklesla,
a to v takové míře, jak strany rozhodně nemohly předpokládati, že odpovídá· i spravedlivým požadavkům právního cítu; bude-li žalobci jeho
pense nejen přechodně, jak žalovaný pivovar učinil poskytnutím později
odňatého drahotního přídavku, nýbrž trvale zvýšena, neboť nelze oče
kávati, že by dnes 701etý žalobce dožil se doby, kdy by k jeho výživě
stačila posavadní pense 133 Kč 33 h měsíčně. Odvolací soud béře při
tom zřetel také k okolnosti, že žalobce nyní není ve příznivé situaci finančnÍ. Nelze tento právní názor odvolacího soudu sdíleti. Pense není
výživným, nýbrž částí úplaty za konané služby, která se však zapravuje teprve po rozvázání služebního poměru. Je-li pense zadrženou částí
mzdy, nemusí bývalý zaměstnavatel dáti pensistovi ničeho více, než co
zadržel. Když žalovaný pivovar, neohlížeje se na stanovy a podle nich
pro žalobce vyplývající výší pense, tuto pensi z důvodů uznalosti nebo
z jiných důvodů dobrovolně zvýšil, nemůže bý·ti řeči o novaci původní
smlouvy; tím méně mltže z tohoto aktu liberality žalované strany odvozován býti nějaký její závazek, že za změněných, najmě pro pensistu
zhoršených poměrů výživných má býti žalovaná strana nucena, těmto
zhoršeným poměrům úměrně žalobcovu pensi zvýšiti. Otázku, zda znehodnocení měny a s ním spojené zmenšení kupní síly vyměřené pense
jde na vrub zaměstnavatelův či pensistův, nelze zodpověděti v zaměst-

čis.

3719.

Zaměstnanec v soukromém podniku nemůže se domáhati dalšího
zvýšeni pense z důvodu změněných hospodářských poměrů, třebas ji
byl zaměstnavatel již dobrovolně zvýšil, přiznav zaměstnanci více, než
mu náleželo dle pensijniho řádu.

(Rozh. ze dne 15. dubna 1924, Rv I 224/24.)
žalobce byl správcem pivovaru žalovaného společenstva a při jeho
odchodu do výslužby roku 1910 vyměřila mu valná hromada společen
stva bez ohledu na pensijní statut výslužné ročních 1600 Kč, jež- bylo
roku 1920 zvýšeno drahotními přídavky o 100%. Žalobě, zadané v roce

'X
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526
navatelův neprospech, neboť On nemusí dáti více, než co zadržel) CQ
řečenému úče1u jest v jeho rukou, a je lhostejno) jakou cenu to dnes
vlastně představuje; vždyť zaměstnavatel z platu (§ i 152 obč. zák.)
zadržel určitý počet korun a z těch má podle §u 6 zákona ze dne 10.
dubna 1919, čis. 187 sb. z. a n. týž počet československých korun. Zaměstnavatel nezavinil poklesu měny, proto pensista nemůže na něm žádati náhradu z toho mu vzešlé újmy. Žalobci nesvědčí ani zákony ze
dne 12. února 1920, čis. 118 sb. z. a n., ze dne 18. března 1921", čís. 130
sb. z. a n., ze dne 16. dubna 1920, ČÍs. 215 sb. z. a n.; žalobce se jich
ostatně ani sám nedovolával a nežaloval na jich základě. Ale tyto zákony už svou existencí dokazují, že k tomu, by soukromý zaměstna
vatel byl povinným, smlouvou upravenou pensi z důvodú, že s ni pensista za změněných poměrú drahotních nevystačí, těmto změněným poměrům úměrně zvýšiti, bylo by potřebí zvláštních zákonů. Z toho plyne,

k

že žalobní nárok žalobcúv postrádá veškerého právního základu.

cI8.3720 .
Zaopatřovaci

požitky bývalých zaméstnancii na velkém majetku pozemkovém (zákon ze dne 18. března 1921, čís. 130 sb. z. a n.).
K pojmu »trvalosti« služebního poměru. Pokud byl trvale ustanoven
diichodní.
(Rozh. ze dne 15. dubna 1924, Rv 1 260/24.)
Žalobce byl od roku 1916 do roku 1918 zaměstnán jako důchodni
na panství H-ském, jež připadlo československému státu. Celková
služba žalobce na velkém majetku pozemkovém činila 33 let. Žalobě
na československý erár o placení služebních požitků dle osmé skupiny
tabulky k zákonu čís. sb. 130/21 o ba niž š i s O u d Y vyhověly, O dvol a c í s o u d z těchto důvodú: Zákon ze dne 18. března 1921,
čís. 130 sb. z. a n. v §u 1 odstavec a) praví, že ustanovení jeho vztahují
se na zaměstnance na velkém majetku pozemkovém, kteří jíž požívajl
zaopatřovacích požitktl, z diivodů trvalého služebního poměru. V prováděcím nařízení ze dne 13. května 1921, čís. 189 sb. z. a n. v článku l.
k §u 1 odstavec 6 stanoví se, co není trvalým služebním poměrem,
totiž, »že trvalým služebním poměrem nerozumí se služební poměr nesouvisející bezprostředně se zemědělskou, lesní, nebo prúmyslovou výrobou, dále služební poměr na zkoušku a námezdní poměr sezonního
dělnictva«. Každý jiný poměr služební zde nejmenovaný, musi býti tedy
pokládán za trvalý. Odvolatel sice uvádí, že onen výpočet je zřejmě
pouze demonstrativní, ale skutečnost ta z ustanoveni onoho dovoditi se
nijak nedá. To také plyne i z ustanovení nařízeni vlády republiky Če
skoslovenské ze dne 21. října 1922, čís. 305 sb. z. a n., kde v §u 1 (3)
se praví, že trvalými zaměstnanci jsou ti, kdož byli v den zápisu poznámky nebo v den zamýšleného převzetí a nejméně dva roky před tím
nepřetržitě na zabraném majetku trvale zaměstnáni a zaměstnání toto
je hlavním zdrojem jejich obživy. Předpoklady tyto jsou dány. Že bývalá knížecí lesní správa h-ská nepokládala služební poměr žalobclIv
za dočasný, plyne ze sdělení Zemské úřadovny všeobecného pensijního

ústavu v Praze ze drlc 25. září 1923, dle něhož přihlášen byl žalobce
uvedenou sDrávou p1"ihláškou ze dne 10. listopadu 1916 za1l1ěstn~~elem
poclepsanuú jako )d~ell:meister«. a. dle odhl~šky téže" spr~vy .:.o.vn~z, _z~

městnatelem podepsanc vystouplI ]menovany ze zamef'tna11l J,dko ~steL
vertretender Rentverwalter«, načež pojištěn byl u náhrac1n,ho ustav u
pensijního ve Vídni, a že z důvodu toho požívá od Zemské úřadovn~
vše ob. pensijního ústavu roční invalidní rentu. Z· t?ho ;1Utno. usuzovati
na to, že tyto zaopatřovací požitky byly poskytov~ny zalo~c, pko 11yvalému zaměstnanci na velkém majetku pozemkovem, ntkohv Jako jednou pro vždy udělené dary nebo odbytné, nýbrž jen z důvo,:u trvalého

J;

služebního poměru (odstavec 5 článku!. k §u I pr?v. naLt
ne~
sporno, že služební poměr žalobcův nebyl ~111 na zkous~u ,uzavreny, am
nebyl námezdním poměrem sezonního eleln,ctva, procez po rozumu
~dstavce 5 článku!. k §u 1 prov. nař. za trvalý pokládán býti musí.
Poněvadž pak i ostatni předpoklady elány jsou, právem prvy soud zaopatřovací požitky žalobci přiznal:
N· e j v y Š š í s o II ct nevyhovel dovolání.
Dúvody:
Nesprávné posouzení práovní sťatřuje do,:olatel v právním ,:á~o~u
odvolaciho soudu, že žalobcuv sluzebl11 pomer byl ve smys,lu ?nslus~
ného zákona trvalým, protože nebyl ani na zkoušku uzavrenym, a11l
námezdním poměrem sezonního dělnictva, že proto musí ~ýtI považován za trvalý podle čl. I. k §u 1 nařízeni ze dne 13. k~etna 1921,
čís. 189 sb. z. a n. Dovolatel míní, že ani zákon ze dne 18. brezn,~ 1921,
Cis. 130 sb. z. a n. ani vládní nařízení ze dne 13. května 192~, Cl~. 189
sb. z. a n., nestanov!, co se rozumí trvalým poměrem služebl11m,.. ;c vypočet odst. VlIl. čís.,!. vládniho naří~e~í z~ dne ,13. kvě:na 1921 CIS. 189
sb. z.· a n. je zřejme demonstrahvm, ze 1 z us,anovem §u. I odst. (~)
vl~dl1ího nařizení ze dne 21. října 1922, čís. 305 sb. z. a n. Je patrno" ze
jsou nutny ještě další podmínky, aby poměr, kt.erý n,:by! am na zkous~u
uzavřeným, ani námezdní'." po:n~rem sezonn;ho de.1mctva, mohl byli
považován za trvalý. A da!e mm, ?ovo:atel,. ze sp?rnou okolnost, zd~
byl služebni poměr žalobcuv trvalym, e,h 111C, SIUSI posuzovat1 jedl.n,;
podle povahy tohoto poměru, že však v průvod~í,? řízení bylo urč,te
prokázáno, že poměr tento nebyl trvalým. Dom111va se tedl ,do~olat.el,
ie otázka trvalosti žalobcova poměru služebniho jest v prve rade otazkou skutkovou a napadá po této stránce zjištění odvolacího soudu
tvrzením že si' žalobce roku 1916, kclyž by! přihlášen u Všeobecného
ústavu pensijního v Praze jako »důchodní«, přihlášku tu.to s~m vyho.~
tovil a tudíž ji samovolně přizpůsobil sví'm zájmům. Tun: vs~k b:o]1
dovolatel nepřípustným způsobem proti zjištění, podle kter~ho p,nhlaska
učiněna byla knížecí lesní správou H-skou a byla podepsa~a zalobcovým zaměstnavatelem, tak~e ?k?lnost,. že ji vyho~~~11 ,sám zalob~e, ne~
může oslabiti správnost zjlštem, kterym se ve~ncl11e jeho sp:avnostI
dovolací soud již ani nemůže obírati. TrvalostI zalobcova pomeru služebního nemůže se dotýkati ani další zjištění, podle kterébo byl žalob.ce
svým zaměstnavatelem v odhlášce pensijní označen jako »zas.l~puj:cl
důchodní«, neboť definitivní nabytí určité hodnosti služební nemuze byh
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stotožňovát~O "s !rval.ostí služebn~h~ poměru., Ale i po právní stránce
d?stalo se res,em ~tazky tr~alostl ,za:obcova poměru služebního právi1lho posouz~m spravneho. Cltovanc predpisy arcí nemají definice tohoto
~Oj;nU a ,?a pravdu dovolatel, že výpočty trvalých zaměstnání jsou
v techto p";dpl;ech uv~deny 1.e,n demonstrativně. Je z nich však zřejmý
zakonod!,rcu~ umysl, jak ~luSl na věc nazirati, a v této příčině jest
uzn~::'. ze vyklad, o.d~ol,:clm soudem užitý, citovaným předpisům se
nepnc!. V neposledlll rade rozhoduje tu arci také provenience zaměst
na!e!ova, O němž vzhledem k jeho vysokému postavení ve shrouceném
state nelze předpokládati, že si dal důchod podle zjištění značného
a z n;noha hospodářských ~ložek záležejícího panství spravovati dů
chodl;lm ?d hodmy k hodme; tedy osobnost zaměstnatelova na jedné
a, sluzebl1l t~nkc~ :al?b~o:,,Y ~ opatrovati peníze jest u všech podobnych podmku nejdulezltejsl funkce ~ na druhé straně svědčí zřetelně
že i zaměstnavatel i zaměstnanec považovali služební poměr žalobců~
za trvalý.
čís.

3721.

, úvěrr.i pohledávka nemusí býtí vyúčtována nejpozději při rozvrhovem roku. Nestalo-Ii se tak, jest celý úvěrový peníz uložiti na úrok
K prohlá~ení o výši pohledávky z úvěrového spo:iení, učiněnému až p~
rozvrhovem roku, nelze přihlédnO'.di. Ani věřiteli, jenž se nedostavil
k rozvrhov~~1u ,~oku! ani věřiteli, jenž byl přítomen, avšak odporu nevznesl, nepnslusl pravo rekursu do rozvrhového usnesení z důvodu jejž
mohl uplatniti odporem ve smyslu §u 213 ex. ř.
'
(Rozh. ze dne 15. dubna 1924, R II 128/24.)
Na exekuč~~ prodané n~mo~ito,sti vázla pro záložnu S. úvěrová pohledavka ,do .vyse 22.000 Ke. Zalozna S. nepodala přihlášky k rozvrhu.
Ex ,e k u ': n 1 s o u d v rozvrhovém usnesení nařídil, by celý úvěrový
pemz. slazen byl na vkladní knížku až do skončení úvěrového spojení;
poukazav k Neumannovu komentáři k §u 224 ex. ř.a k rozhodnutí Ol.
l!r~ge~ nová bc~a č~s .. 2562. K prohlášení vydražitelovu, že z onoho
uvermho spojem zbyv a pouze pohledávka 14.000 Kč, exekuční soudce
nepřihlédl, ježto bylo učiněno teprve po rozvrhovém roku čímž odňata
ostatním věřitelům možnost, by se mohli o pohledávce' té vysloviti.
Reku r s ~ í s ?,~ d odmítl stížnost vydražitele, vymáhajícího věřitele
a kmhovmho ventele Dr. Eugena Pca, pokud napadeným usnesením
by!a záložně S. přiřknuta pohledávka 22.000 Kč, jinak jí z a mít I.
D u vod y: Pokud stěžovatelé napadají rozvrhové uSnesení z důvodu
že 'pohledávka z kaučníhypotéky 22.000 Kč byla záložně S. přiřknuta:
neJsou podl; §u 234 ex. ř. k stížnosti oprávněni. Neboť podle protokolu
o .,rozvrhovem roku nebyl knihovní věřitel Dr. Eugen P. a vydražitel
pntomen, kdežto vymáhající věřitelka byla sice přítomna avšak nepodala ,odpo.ru p,r;:,ti, účtoúní tét,: pohledávky z moci úřech;L Také pokud sUznostI smeru]! proh tomu, ze první soudce nařídil, by celá kauční
suma byla až do skončení onoho úvěrního spojení uložena na knížku,

nejsou odůvodněny. Neboť z §§ 210, 224 odstavec druhý ex. ř. plyne,
že, nebyla-li podána přihláška, jest celý v pozemkové knize udaný
nejvyšší obnos kauční hypotéky uložiti na úrok a úroky přikázati následujícím oprávněným, kteří nedošli uspokojení. Na tomto opatření
nemohla ničeho změniti ta okolnost, že vydražitel po rozvrhovém roku
rředložil vyjádření věřitelky, dle něhož obchodní spojení s majiteli
nemovitostí přestalo, pohledávka pozůstává po právu pouze částkou
14.000 Kč a věřitelka dle dohody s vydražitelem souhlasí s tím, aby její
úvěrní pohledávka ve výši 14.000 Kč zůstala tam váznouti, nežádajíc
hotového zaplacení mimo snad dlužných úroků. Správně poukázal první
soudce k tomu, že na takové prohlášení nelze při rozvrhovém usnesení
vzíti zřetele. Neboť podle §u 214 ex. ř. tvoří základ tohoto usnesení pouze
jednání u rozvrhového roku. U kaučních pohledávek jest však převzetí
možné jen ohledně peníze pohledávky do rozvrhového roku povstalého
(§ 224 odstavec prvý ex. ř.). V tomto případě však peníz ten při rozvrhovém roku zjištěn. nebyl a jest proto převzetí vůbec nepřípustným.
N e i v y š š í s o u cl nevyhověl dovolacímu rekursu knihovního vě
řitele Dra. h!gena P-a,
Důvody:

Dovolací rekurs není odůvodněn. Nejvyšší soud sdílí názor rekursního soudu a poukazuje stěžovatele na správné důvody napadeného
usnesení s dodatkem, že věřitel, pro kterého na vydražené nemovitosti
jest zajištěna kauční hypotéka, není pod následky pnlpadu svého nároku povinen, prohlásití a prokázati pohledávku při rozvrhovém roku.
Zde nepřichází v úvahu ustanovení §u 210 eX. ř., nýbrž zvláštní předpis
§u 224 ex. ř., kterému rozvrhové usnesení prvého soudce odpovídá.
V tomto §u není vyslovena zásada, že úvěrní pohledávka musí býti
likvidpvána nejpozději při rozvrhovém roku, nýbrž pouze nařízeno, že.
že s pohledávkami, vzniklými do rozvrhového roku co do jejich zaplacení nebo převzetí dlužno nakládati jako s jinými pohledávkami,
právem zástavním zajištěnými. Usnesením prvého soudce nebyly tedy
porušeny zásady exekučního řádu o rozvrhu nejvyššího podání a stě
žovatel brojí, pok~d jde o přiřknutí částky 22.000 Kč záložně S., proti
rozvrhovému usnesení z důvodu, jejž mohl uplatniti odporem ve smyslu
§u 213 ex. ř. V tomto směru nepřísluší stěžovateli, který se k rozvrhovému roku nedostavil,právo rekursu do rozvrhového usnesení, jak
správně uvádí rekurs ní soud a jak jest zřejmo z §u 234 ex. ř. Vzhledem
k tomuto zvláštnímu předpisu nelze hleděti k ustanovení §u 239 ex. ř.
Ani věřiteli. který se nedostavil k rozvrhovému roku, ani věřiteli, jenž
byl přitomen, avšak odporu nevznesl, nepřísluší právo rekursu do rozvrhového usnesení z dÍlvodu, jejž mohl uplatniti odporem ve smyslu
§u 213 ex. ř. Nelze míti za to, že zákonodárce liknavému včřiteli chtěl
uděliti větší právo, než věřiteli. jenž rozvrhového řízení se súčastnil.
čís. 3722.
Každý spoluvlastník panujícího statku může samostatnou žalobou
uplatniti právo služebnosti, bylo-Ii mu ve výkonu služebnosti bráněno,
aniž by k tomu měl zapotřebí souhlasu spoluvlastníků.
(Rozh. ze dne 15. dubna 1924, RII 129/24.)
Civiln! Dzhodnutl Vl.

Zalobu Josefa Š-a na uznání, že mu přísluší právo, čerpati vodu -ze
na pozemku žalovaného, a právo chůze ke studni) pro c e sní
s o II d P r v é s tol i c e zamítl, vyhověv námitce nedostatku aktivnihD
oprá,vnění ke sporu, ježto jde o služebnost ve prospěch panujícího pozemku, jsoucího ve spoluvlastníctví žalobce a jeho manželky, na něž
dlužno hleděti jako na jednotnou stranu rozepře (§ 14 c. ř. s.), ve
sporu však manželka žalobcova nebyla vůbec zastoupena a žalobce sám
nebyl zmocněn k vedení sporu- jejím jménem. O tl vol a c í s o u d
zrušil napadený rozsudek a vrátil věc prvému soudu, by, vyčkaje pravomoci, ji znovu projednal a rozhodl. N e j v y Š š í s o u d . nevyhověl
rekursu.
studně

Důvody:

Dle §u14 c. ř.. s. tvoří sice společníci v rozepři, když se vztahuje
účinek rozsudku buď vzhledem k povaze sporného právního poměru,
buď vzhledem k zákonnému předpisu na veškeré společníky, nerozlučné společenství rozepře, avšak zákonem není nikde předepsáno, že
by v š i ch n i společníci nějakého práva musili jako žalobcí neb jako
žalovaní společně vystoupiti (§ 20 c, ř. s.). Podá-li spoluvlastník panujícího statku žalobu na vlastníka služebního pozemku k ochraně služebnosti, příslušející dočasným majitelům panujícího statku, nepodniká
tím ni<;€ho, čím by společníky neb společný majetek poškozoval, nýbrž
hájí tím společnou služebnost. Právo to mu přísluší tím spíše, když
může právo služebnosti vykonati samo.statně, aniž by tím' své spolllvlástníky vylučoval ze stejného uŽÍ.vání (Randa, Besitz IV. vyd. str. 508).

Milž" proto každý spoluvlastník panujícího statku samostatnou žalobou
uplatniti právo služebností, bylo-li mu ve výkonu služebnosti. bráněno,
aniž by k tOlllU souhlasu spoluvlastníků měl zapotřebí (Stubenrauch
komentář k §u 523 a Krainz-Ehrenzweig 6. vyd. str. 343 a 390). Právo
spoluvlastníků panujícího statku na čerpání vody ze studny na služebním
pozemku a právo stezky ke studni té, o kteréžto s1t\žebnosti se
v tomto připadě jedná - může každý spoluvlastník vykonávati samostatně, aníž by tím vylučoval druhého spoluvlastníka ze stej.ného užívání. Přísluší mu proto zajisté též samostatné právo žalobní na ochranu
služebnosti.
čís.

3123.

Pro žalobu, jíž dOmáhá se vlast.ník obtíženého pO~mku na oprávněném ze služebností nároku, jenž oprávněného stihá obligačně jak<l
takového, není místně příslušným soud obtížené nemovitosti (§ 81 j, n.),
(Rozh. ze dne 15. dubna 1924, R II 130/24.)
Pro žalovanou, bydlící v obvodu okresního soudu v B., vázlo na
nemovitosti žalobcově v obvodu okresního soudu v S. právo bytu s povinností, by dala na své útraty opraviti krytbu na střeše nad výměn
kářskou světnicí, kdyby krytba ta za jejího života sešla. Proti žalobě

o splni:ní tohoto vzájemného závazku žalované:) zadané na okresním
SOtH.K v B., vznesla žalovaná námitkll místní nepříslušnosti, jíž s o u d
p r v i: s t o I i c e vyhověl a žalobu odmítl. Rek u r sní s o II d zamltl
námitku místní nepříslušnosti.
Ne j v ,Y š š í s o II cl nevyhověl, dovolacímu rekursu.
DltVOlly:
Právo, užívati bytu v žalobcově domě, jest služebností užívání i když
jest snad zahrnuto ve výměnku. Jest to právo věcné na věci cizí, se kterým souvisí v tomto případě povinnost oprávněné, udržovati v dobrém
stavu část věci služebné (krytby na střeše nad výměnkářskou světnicí
(§ 483 obč. zák.). O realn!: břemeno zcle nejde, neboť toto záleží v závazku dočasného držitele nemovitého statku Ca jím žalovaná není)
k jistým občas se opakujícím dávkám, aťsi peněžním, aťsi věcným.
. Realní břemeno zatěžuje nemovitý statek, zde však přísluší dočasnému
majiteli statku oprávnění žádati na dlužníku, který nemovitosti nemá,
jisté plnění (obligační nárok). Dle §u 81 j. 11. patří na slldiště nemovitostipouze žaloby, kterými se uplatňuje věcné právo k nemovitému
statku. žalobou touto neuplatňuje však žalovaná práva věcného (služebnosti) k žalobcově nemovitosti, nýbrž naopak vlastník obtížené nem~lVitosti domáhá se na žalované splnění obligační povinnosti, stíhající
ji jako služebně oprávněnou. Takovouto žalobu § 81 j. n. však na zřeteli
nemá a proto není odůvodněna výlučná příslušnost okresního soudu,
v jehož obvodu leží nemovitost, služebností obtížená. Pro žalobu tuto,
jako žalobu ze závazku, stihajícího výměnkářku, jest příslušným toliko
soucl, v jehož obvodu žalovaná bydlí, a jest proto příslušnost dovolaného soudu opodstatněna:
čís.

3724.

Úprava pachtovného (opatření ze dne 8. října 1~20, čís. 586 sb.

z. a n.).
Lhůta §u 2 (1) opatření (30. listopad 1920) plati pouze pro zvýšení pachtovného na zbývající léta,počínaiíc rokem 1921. Zvýšení pachtovného na zbývající pachtovni léta, počínajíc pozdějším rokem nežli
1921, lze se domáhati do 30. listopadu roku, jenž předchází prvnímu
roku z těch, pro něž zvýšení se žádá.

(Rozh. ze dne 15. dubna 1924, R II 134/24.)
Návrhem z listopadu 1923 domáhal se propachtovatel na pachtýřich
zvýšení pachtovného, počínajíc rokem 1924. O han i ž š í s o udl'
návrh ?amitly, rek u r s n i s o u cl z těchto d ů vod 11: Doslov §u 2
opatření, na který se vztahují §§ 4 a 5, je tak jasným, že nemůže býti
pochyby o tO\11, že stěžovatel dle platného práva se svým návrhem na
zvýšení pachtovného na celou pachtovní dobu, která konči roku 1928,
jest vyloučen. § 2 připouští zvýšení pachtovného, jež bylo ujednáno
před I. lednem 1918, pro pachtovní rok 1921 a zbývající smluvní pach34'
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tavní léta. Jedná se tu o právo vyjimečné, udělené propachtGvateli vzhledem k znehodnocení peněz, aby pro zbývající smluvní pachtovní dobu
vym~hl zv~šení n:přiměřenéh~, skutečné ceně neodpovidajíclho pach"
tovneho, pres to, ze pachtovne bylo stanoveno plátnou smlouvou. Odpovídalo spravedlnosti i požadavkům řádného hospodařeni že toto
p;~vo zá~onodárcem bylo vázáno určitou propadnou lhůtou, ~by pachtyr, ktery pozemky pachtoval na celou řadu let, nebyl vydán libovůli
propachtovatele a nebezpečí zvýšeni pachtovného v každém roce. Proto
bylo ustanoveno, že nárok propachtovatele zaniká zmešká-li lhůtu
I stěžovatel měl možnost, do 30. listopadu 1920 (do
ledna 1921) s~
domáhati zvýšeni pachtovného a to jak na rok 1921 tak i za dalši léta
1922 až 1928, a když svého práva včas nepoužil, nemůže výkladem záko~a: úmyslu zák~nodárce odporujícím, docíliti takřka navrácení v přec
oesly ~tav,ohledne pachtovních roků ještě zbývajicích. Připad, o který
se,!u Jed~~, Jest; §§ 2, 4, 5 opatření Stálého výboru Národního shroc
ma~Jem C1S. 586; 20 upraven a neni proto nutno ani dle §u 7 obč, zák.
maz no obdobné použití těchto §§. Mimořádné zvýšeni za rok 1921 a za
da~ší smluvní léta bylo lze, žádati pouze do 30. listopadu 1920 (do 31.
leuna 1921) a to bez rozdIlu, v kterém roce zvýšeni mělo počíti.
.

novení nespočívá tedy v té lhůtě, nýbrž v požadavku, že pachtovné má
býti upraveno za všecka léta, pro k t e r á se ž á d á~ najednou, a
že tedy oznámení propachtovatelovo pachtýři, že a jaké zvýšení žádá
má se státi do 30. 1 i s top a d u o noh o r o k u, který. předcházi
p.rvní~u roku z těch, pro něž se zvýšení žád~. Neboť, když zákon polozlllhutu 30. II s top a d II 1920 pro ten predpokládaný obyčejný při
pad, že se bude žádati zvýšení již pro rok nejblíže příští, t. j. pro r o k
1921, tedy se tím podle plné obdoby podává lhMa 30. listopadu 1921
pro ten případ, že se zvýšení žádá teprv pro rok 1922 a tak podobně
dále. Když tedy propachtovalel žádá v tomto případě zvýšení teprv pro
rok 1924 a následující, platila pro něho lhůta 30. listopadu 1923, jejíž
dodrženi tvrdí. Rozumí se samo sebou, že to, co platí pro případ, že propachtovatel pachtovné nemohl nebo nechtěl zvýšiti hned pro rok 1921,
platí i pro případ, že lhůtu 30. listopadu 1920 zmeškal a proto o maže
nost, žádati zvýšení již prorok 1921 přišel, neboť příčina, proč nemohl
·nebo nechtěl, je zcela lhostejna, a záleží jen na účinku, že, kdo zmeškal
lhůtu toho kterého roku, ztratil právo zvýšeni pro nejblíže příští rok.
Třeba tedy ve věci· stěžovatele bylo rozhodnutím nejvyššího soudu ze
dne 6. listopadu 1923 R II 381/23 uznáno, že nedodržel lhůty 30. listopadu 1920, ač žádal úpravu již pro rok 1921, ztratil tím jen nárok na
Í1pravJ1 pro tento rok, pro dalši léta však mohl nárok vždy ·ještě uplatňovati, pakli jen jej v čas pro ta léta příslušný vznesl. Není tedy zavady,
by se o nároku, jenž dle obsahu návrhu vznesen byJ do 30. listopadu
1923 pro rok 1924 a následující, nejednalo, takže ne!ze souhlasiti s nižšími stolicemi, když návrh odmítly jako opozděný.

:31.

N e j v y Š š i s oyd zrušil.~snesení obou nižších soudů a nařídil prvému .soudu, by o ve Cl znovu Je.dnal a ji rozhodL
Důvody:

, Dle.,§u 2 (1) Opatření Stf!ého výboru Nár. shrom. ze dne 8. řijna
1920, CIS. 586 sb. z. a n. mu ze propachtovatel zvýšiti pachtovné jež
ujednáno bylo před L lednem 1918, pro pachtovni rok 1921 a zbý;ající
sl111uv~ná pachtovní léta na míru, tam uvedenou, a má k tomu cíli dle
§u.4 (1) tého~. ?patření dD 30, listopadu 1920 oznámiti pachtýři výši
pozadov~ne pnrazky.Tu Je arcI stanovena lhůta jediná: 30. listopad
1920, avsak ku spravnemu pochopeni tohoto ustanoveni dlužno si uvě
domiti dobře jeho zákonodárný. důvod. Zákon chce, by. se pachtovné
upravllo,n a I e.d nD u, pro, všecka zbývajicí ještě pachtovní léta, tak
a?y p.od~n by! J~n Je?ll1y navrh a provádělo se řizení jen jednou, ku kteremuz Cll; ~ra,:e ta ke .u~tanovil: ~e přirážka pro všecka zbývajici ještě
p,achtoVnJ ,l~ta J~st steJ.na, .ač,koli )asno, že renta pozemková v kritických
letech .ko,l;sa a ze tUdIl, mem se I cena nemovitostí, podle niž právě zákon pnrazku pachtov~eho pro všecka zbývající léta vyměřil, takže byl
nucen 1 pro vypočtel11 teto ceny stanoviti pevnou lhůtu, jíž zvolil den
1. března ~ 91~, ,Ale ovšem zákon řka, že lze zvýšiti pachtovné pro rok
192! a ~byvaJ1cI dobu pachtu a k tomu cíli že dlužno pachtýři učiniti
oznal11enJ do 30..1Istop,:du 1920, myslil pouze na obyčejný případ, kdy
propachtovat:lI, pk ovsem bylo pravidlem, půjde o zvýšení hned pro
rok 1921. Avsak 1110žny jsou také případy, že propachtovateli o zvýšeni
~~ed pro rok 192~ ne~l.~, .že bud'to pro ten rok nebo i pro více nejbliž-.
S1?h let p~chtovne zvysllI· .~emohl nebo nechtěl, a pro takové případy
ll~;lt~ 30. lIs~opadll 1920 zaJIsté dle úmyslu zákonodárce neplatí, protože
pnčma, proc byla stanovena tím rokem, II nich nedopadá, Těžisko usta-

čís.

3725.

Předpis formy notářského spisu vztahuje se pouze na projev vůle
dárcovy, nikoli na prohlášeni obdařeného, že dar při jímá.
Zavázal-Ii se nesvéprávný it nabyl-li svéprávnosti <dříve, než soud
smlouvu schváHlanebo schválení odepřel, jest na něm, by dal na jevo;
zda na smlouvu přistupuje čili nic, aniž by byl vázán lhůtou §u 862
obč. zák.
I slovní urážky mohou zakládati hrubý nevděk (§ 948 obč. zák,),
ledaže byly dárcem vyprovokovány.

(Rozh. ze dne 15. dubna 1924, Rv Jl 442/22.)

r

I!

Notářským spisem ze dne 11. prosincc 1919 odstoupila žalovaná
nemovitosti tehdy nezletilé žalobkyni. Dříve ještě než byla sljJlouva
schválena poručenským soudem, nabyla žalobkyně dne 5. prosince L920
zletilosti a oznámila dne 18. prosince 1920 žalované, že na smlouvu
přistupuje. V mezičasí hospodařila žalobkyně spolu se svým manželem
na nemovitostech. Ježto se žalovaná zdráhala odevzdati žalobkyni nemovitosti a vydati jí vkladní listinu ku převodu vlastnického práva na
žalobkyni, domáhala se žalobkyně jednak uznání, že odstupní smlouva
jest po právu a platnou, že žalovaná jest povinna to uznati, odevzdati
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žalobkyni nemovitosti do držby a užíváni a vystaviti vkladni listinu ku
převodu vlastnického práva.
Pro c e s n i s o u cl p r v é s t o I i c e
uznal dle žaloby, o cl vol a c í s o u cl žalobu zamítl. D tr vod y: Vším
právem napadá odvolatelka názor soudu prvé stolice, že přistoupením
žalobkyně na smlouvu dopisem jejího zástupce ze dne 18. prosince 1920
se stala smlouva platnou a účinnou. Předevšim dlužno řešiti otázku, zda
bylo k odstupní smlouvě, jak stranami byla ujednána, zapotřebí notář
ského spisu. Soud prvé stolice má za to, že žalovaná postupem zamýšlela zř(diti žalobkyni věno, správněji řečeno, že chtěb .žalobkyni po. stoupiti nemovitosti, které měly sloužiti za věno, a že, ježto žalovaná
k tomu dle zákona vzhledem k nemajetnosti svého muže povinna byla,
v odstupu darováni spatřiti nelze. Avšak tohoto názoru sdíleti nelze. Dle
§u 1218 obč. zák. jest věnem jmění, které manželka nebo za ni někdo
jiný mužovi dá nebo slibí k ulehčení nákladu, spojeného s manželstvím.
Avšak ani v náčrtku smlouvy ze dne 28. října 1919, ani v notářském
spisu ze dne ll. prosince 1919 neděje se zminka o tom, že postoupené
nemovitosti l11ají sloužiti za věno. Nelze sice popříti, že postup se stal
proto, že žalobkyně se provdala, avšak tento důvod nečini odstoupené
nemovitosti ještě věnem, neboť nic na to nepoukazuje, že žalobkyně
neb odstupitelka mínila tyto nemovitosti ncb užitek z nich manželovi
žalobkyně jako věno odevzdati. Vždyť stává se často, že i po sňatku
každý z manželů zůstává neobmezeným pánem svého majetku (§ 1237
obč. zák.). Také tím, že manžel zpravidla spravuje jměni manželčino
\§ 1238 obě. zák.) ,nestává se tento majetek věnem, Nelze proto v uvedeném postupu spatřovati zřízení věna a, ježto dle obsahu notářského
spisu odstupítelka žalobkyni zbytek kupních cen daruje, nelze o tom
pochybovati, že odstup skutečně v sobě zahrnuje darování. Darovací
smlouva bez skutečného odevzdání však dle §u 1 zákona ze dne 25.
července 1871, č. 96 ř. z. vyžaduje ku své platnosti formy notářského
spisu; že nemovitosti žalobkyni byly odevzdány, prokázáno nebylo, neboť v 1.0, že žaiobkyně se svým manželem společně se žalovanou a
jejim manželem na postoupených a jiných pozemcích hospodařili, nelze
ještě za odevzdání ve smyslu zákona pov4Žovati. Že odevzdání se nestalo, plyne také z toho, že žalobkyně žalobn,i prosbou žádá, by žalovaná přidržena byla, jí postoupené nemovitosti odevzdati. Bylo-li však
formy notářského spisu zapotřebí, bylo třeba, aby žalobkyně, nabyvši
zletilosti, svůj souhlas ku smlouvě též ve formě notářského spisu projevila; jelikož se tak nestalo, nebyla smlouva platně uzavřena. Právem
také namftá odvolatelka, že prohlášení žalobkyně ze dne 18. prosince
1920, že na smlouvu přistupuje, jest vzhledem k ustanovení §u 862 obč.
zák. opozděné, ježto žalobkyně, jak z poručenských spisu vysvítá, se
stala 5. prosince 1920 zletilou, to tím spíše, ježto žalovaná již dříve prohlásila, že uvedenou smlouvu se žalobkyní uzavříti nechce.
N e j v y Š š í s o u cl zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil
věc prvému soudu, by ji znovu projednal a rozbodl.
Dúvody:
Nelze souhlasiti s názorem odvolacího soudu, že prohlášeni žalobkyni: ze dne 18. prosince 1920, v němž projevila dodatečně svůj sou-

hlas -s odstupní sllIlouvou, již uzavřela se žalovanou v době, kdy ncb'yla ještě svéprávnou, jest považovati za neplatné a bez:)činné, por.ě
vadí postrádá formy notářského spisu. Arciť stanoví § 1 zákona ze dne
25. července 1871, Č. 76 ř. z., že k platností darovaci smlouvy bez skutečného odevzdání jest zapotřebí formy notářského spisu, ale zákon
jest vykládati z jeho přirozeného smyslu (§ 7 obč. zák.) a nehe mu
.přikládati jiný význam, než jaký vysvítá ze zřejmého úmyslu zakonodárcova (§ 6 obč. zák.). Nutno si položiti otázku, proč stanoví zákon
právě pro smlouvu darovací tak přísnou formu. Toho důvodem není nic
jiného, než snaha zákonodárcova, chrániti dárce před jeho vlastní lehkomyslností. jestiť známo, že dárce v oka;nžiku, kdy pojme ?bdarovací
úmysl, slibí vice, než by chladná rozvaha uznala za vhodne. M!l~o to
třeba si všimnouti, že dárce mnohdy si neni vědom dosahu a zavazností slibu darovacího. Následkům, jež by mohly z toho dárci povstati.
chtěl zákonodárce předpisem přísné fortny notářského spísu zabrániti. Dle jeho úmyslu má si dárce, než dojde k sepisov~ní ,smlo~vy, u .notáře, věe dobře rozvážiti a pohnutky, jež ho k daru pnmely, pnvcsl! ,na
správnou miru: Dále si ti"eba uvědomiti, že jen vázánim projevu vule
přísnou formou, mající, jakonotářský spis, ráz obřadný, lze n,abýti. ji:
stoty, že slib darovací jest míněn vážně. Při darovacíc,h s!nlou~ach, Jrm~
následuje skutečné odevzdání daru, ony obavy pomlJep. Za~?n tak:
tento případ z pravidla §u 1 zák. ze dne 25. cervence 1871, CIS. 76 r.
zák. vyloučil, což potvr~uje jasně správnost 'p:ávě uvedených úvah.
Má-li tedy zákon příčinu chrániti stranu da,rujlcr, nelze seznatr, v Č,e?l
hy měl chrániti druhou smluvni stranu ~ príJemee daru. Tento nemuze
přijetím daru utrpěti újmu. Přijetí daru nemůže býti ~i~dy lehkorr~'yslné
a dle povahy věci není duvodu k pochybnostem O vaznostr dotycneho
projevu vůle. úvahy o slibu ,dárcově ~ něho nepřiléhaj.í, z čehož nutno
souditi že ustanovení o forme darovaC1 smlouvy vztahUje se Jen na pro-.
jev vůle dárcovy, a nikoliv na prohlášení obdařenéh~, že dar přijín;á.
Problášení žalobkyně ze dne 18. pros!!1ce 1920 nenr tedy neplatnym
pro nedostatek formy. Avšak i při opačném názoru ,nebylo by lze ,?~
spěti k závěrům, jež dovodil odvolací soud. Odstupm smlouva, z mz Je
žalováno, jest právním jednáním smíšeným, neboť jest z čá,sti ~mlou
vou darovací a z části jednáním úplatným, ježto žalobkyne prevzala
v ní též jisté povinnosti k poskytování v)'měny žalované. Pokud smlouva
jest darováním, mohla žalobkyně ji přijmouti bez schválení 0,I:alrovmckého (§§ 244 a 865 obč. zák.). Tohoto schválení, pokud se tyce dodatečného schválení smlouvy žalobkyní samou po nabyh zlehlosh bylo
zapotřebi jen pro onu část jejího ~:oje.vu vůle,.již převzal~ sh?!a uvedené povinnosti. žalobkyně na notarsky sprs pnstouprla a Jej tez podeosala učinila tudíž vše, čehož třeba k platnému přijetí daru. Ovšem zá~isel; platnost celé smlouvy ještě na schváleni převzat~_ p~vinnos.ti;
Avšak k tomu skutečně došlo dne 18. pros!l1ce 1920 prohlasemm zlehle
žalobkyně, že na smlouvu přistoupí. Formy notářského spisu pro ono
prohlášeni již proto nebylo zapotřebí, poněvadž toto ~ělo právní význam jen ohledně oné části jednání, j,:ž nebyla da:ovaním. Jde .len ,o
otazku, zda ono prohlášení stalo se vcas. Odvolacr soud vyslovIl na-
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žalobkyně jest vzhledem
poněvadž žalobkyně stala se zletilou dne

k §u 862 obč. zák. opozděné,·
5. prosince 1920 a souhlas
se smlouvou projevila teprve dne 18. prosince 1920. Názor tento jest
nesprávným. Na tento případ, kde jde o t. zv. »negotium claudicans<
jest použíti zvláštního ustanoveni §u 865 obč. zák., dle něhož závisl
pIa lnost smlouvy, jíž převzala nezletilá nebo jinak nesvéprávná osoba
nějaké bi'emeno, na svolení zákonného zá,tupce nebo soudu. Dokud souhlas nebyl dán, nemuže druhá strana odstoupiti, nýbrž může toliko žádati, by prohlášení bylo učiněno v přiměřené době. Zavázal-Ii se nesvéprávný a nabyl-Ii svéprávnosti dříve, než soud smlouvu schválil nebo
schválení odepřel, jest na něm, by dal na jevo, zda na smlouvu přistoupí,
čili nic. Ovšem platí také zde obmezení §u 865 obč. zák., že ono prohlášení musí býti po případě učiněno v přiměřené lhůtě. Viz plenární usnesení ze dne 12. února 1924, čís. pres. 796/23, uveřejněné pod čís. 3480
sbírky Dr. Vážný, jehož bylo v tomto případě vyčkati. Důvody, jimiž
odvolací soud zamítnuti žaloby ·ospravedlnn, . nejsou tudíž správnými,
a je třeba, zabývati se další námitkou žalované, uplatňovanou v odvolacím spise s hlediska nesprávného právního posouzení, že smlouva odstupní pozbyla platnosti, jelikož žalovaná dar, obsažený v odstupn!
smlouvě, pro nevděk odvolala (§§ 948 a 949 obč. zák.). Tvrzení žalované o nevděku mají ovšem význam jen potud, týkají-li se nevděku žalobkyně samé, nikoli tedy, pokud se týkají jejího manžela (§ 948 slovo:
»obdarovaný«). Co se týče žalobkyně potvrzena jsou pak toliko ve výpovědech svědků Anny K-ové a Jana K-a, dle nichž žalobkyně žalované
nadávala komediantek a Cigánek. Nalézací soud ovšem takového zjištění
neučinil, poněvadž považoval věc za nezávaznou. Avšak neprávem. Dle
§u 948 obč. zák. jest rozuměli brubým nevděkem ublížení na těle, na
cti, na svobodě neb na majetku, jež jest takového rázu, že lze toho,
kdo se ho dopustil, trestně stihati buď z úřední moci anebo na žádost
toho, komu bylo ublíženo. Vzhledem k ustanoveni §§ 496 tr. zák. nelze
pochybovati o tom, že i slovní urážky mohou zakládati hrubý nevděk.
Kdyby se uvedeným výpovědem uvěřilo, nezbylo by nic jiného, než
uznati za důvodnou námitku žalované strany a žalobu zamítnouti, leda
že by se dala víra výpovědi svědka Jana Ř., že žalovaná sama urážku
vyvolala tím, že před manželi Ř. zavřela dům a nadávala jim cikánů,
když žádali o klič, neboť vyprovokované slovní urážky nezakládají
hrubého nevděku, a třeba že smlouva byla smíšena z jednání z čás\i
úplatného a z části darovacího, nelze to obé děliti, takže provinila-li
žalobkyně darování, provinila smlouvu celou.
zor, že prohlášení

čís,

3726.

Dráha ručí za úraz, jenž způsoben byl
!lad nimž vedla neoplacená cesta.

sřícením

se na

trať

po svahu,

(Rozh. ze dne 15. dubna 1924, Rv II 767/23.)
Nezletilý žalobce sřítil se po svahu, nad nímž byla neoplocená cec
sta, na trať a těžce se poranil. žalob ní nárok proti dráze na 'náhradu

rl i s o II Ll P r v é s tol i c e co do
právu. O d vol a c í s o u d rozsud1"k potvrdíl.
Ne j v y Š š i s o u cl nevyhověl dovolánÍ.

škody" uznal pro c e s

důvodu

po

Důvody:

Dovolání uplatííujícímu pouze důvod nesprávného právního posouzení věci odvolacím soudem (§ 503 Č. 4 c. ř. s.), nelze přisvědčiti. Místním ohledáním bylo zjištěno, že cesta po kopci podél dráhy, o kterou
ve sporu běží, jest veřejně používanou, fe stráň od ní svažuje se smě
rem ku trati úhlem asi 45 stupňů a že sklon tento ke konci přechází
v kolmou skalní stěnu až ku přikopu železniční trati, že jeden záhyb ce. sty jde přímo po pozemku dráhy a že svahovitý pozemek dráby není
vůbec oplocen, zejména v místech, kde přechází v kolmou skalní stěnu
6·1 m vysokou, místy převislou, a že ani na travnatém svahu před
strmou skalní stěnou není, kromě jediného keříku a stromku, porostu,
o který by se osoba, na svahu sklouZl1uvší, mohla zachytit, ani jínaké
ochrany. Prvý soud dále zjistil, že před výstavbou dráhy sáhala travnatá strářl až dolů k místu, kde nyní jde dráha, a že teprve při stavbě
a pozdější rekonstrukci dráhy byl travnatý svah odstraněn a byla zří
zena místo něho do výše přes 6 metrů příkrá skalní stěna, takže osoba,
sklouznuvší po svahu, když dostane se až k této stěně, padá kolmo
s výše přes 6 metrů na skalnatou půdu u trati. Z těchto skutkových .zjištění lližších soudů, 'imž odporováno nenl a jež i pro dovolací soud JSou
závaznými (§§ 272,' 498 a 513 c. ř. s.), vyplynul správný závěr nižších
soudů, že místo na stráni, kde nezletilý žalobce dne 28. dubna 1922 se
smekl a skutálel po svahu, až spadl kolmo s výše přes 6 metrů do skalnatého -příkopu pří trati, jest nanejvýše nebezpečným a že tento nebezpečný stav byl způsoben stavbou a rekonstrukcí dráhy. Oba nižší soudy
právem odvozují zavinění žalovaného eráru na žalobcově úrazu z těcbto
zjištěných skutkových okolností, doličujíce, že správa dráhy zanedbala
bezpečnostní opatření, která by byla způsobilýmí, aby zabránila pádu
osob po svahu a se skalní stěny do železničního příkopu. Každý, kdo
zřídí neb udržuje nějaké dílo, ohrožující svou povabou bezpečnost kolem jdoucích osob, jest povinen db.íti potřebné opatrnosti, by se. úrazu
předešlo, což plátí stejnou měrou dojista též o správě dráhy, maJící za
úkol udržování trati, jejíž stavby v těchto, místech byly nebezpečné povahy, jak nižšími soudy bylo zjištěno, a vyžadovaly tedy zvýšené po_.
zornosti a opatrnosti i vhodnS'ch opatření, zamezujících sřícení osob po
stráni se ubírajících, se svahu, když na sháni je zřízena cesta, částečně
i po pozemku železničním. Jest lhostejno, zda taková opatření byla dráze
nařízena politickou správou, či nikoli, neboť nebylo třeba zvláštních
předpisů, když již sama nebezpečná povaha svahu železničniho pozemku, přecházejícího v kolmý sráz, takových zabezpeéujících opatření
vyžadovala, jichž zřízení bylo tedy příkazem obyčejné opatrnosti
(§ 1297 obč. zák.). Ze zákazu, že na že1ezníčních pozemcích nest;JÍ_ se
nikdo zdržovati, nelze dovozovati, že jím byla správa dráhy sprostena
ručení za úrazy, jichž příčinou byla nebezpečná poloha železničního pozemku, sousedícího s v~řejně užívanou cestou, a že nebyla povInnou

učiniti zařízení, zamezující Úl az kolen1jdottcích osob. Dovolacími vývody

Yn:to

že
zá~aze:,' byl vázán !.žalotí~e, chlapec dva a půl roku starý, t~
pry tun spIse, ze byl snadneJI vydan nebezpečí, netřeba se ani vážně
obfra~i, a s.tačí tu odkázati na .~:,~an.oven.í.§§. 21,865, 1308 obč. zák., jež
zejlnena de tem do 7. roku zaJlstUJI zvlastm ochranu, vylučujíce u nich
závaznost zákonných předpisll. Právně mylným jest dovolatelův názor
že žalobce zavinil si úraz sám, poněvadž sešel s cesty na sousední po~
~en:ek dráhy a n~ něm si hrál, ~ž sklouzl a se sřítil, ježto bylo zjištěno,
ze zal obce Jest decken; dva a pul roku starým, které není schopno rozumného uvažování a nemůže tudíž býti zodpovědným za následky svého
chování a svých činll. Neobstojí ani dovolací vývody, že na. žalobcově
úrazu jsou vinni jeho rodiče, poněvadž se nepostarali o jeho bezpečný
dohled, svčřivše jej své šestnáctileté dceři, neboť, nehledíc ani k tomu
že nižší soudy nezjistily zanedbání povinného dozoru u osob k něm~
zavázaných, nemohlo by ani takové opomenutí přičítáno býti žalobci,
úraz ulipčvšilllU, jak zal'inční, za které: by byl zodpovědným. Nejde ani
o nezaviněnou náhodu, jakou má na mysli § 1311 obč. zák. prvá věta,
ježto bylo zjištěno, že úraz vznikl tím, že žalovaný erár opomenul uči
niti nutná opatření, zabezpečující osoby, na svahu se smeknuvší, před
sřícením se skalnaté srázné stěny, a bylo též zjištěno, že kolmá stěna
byla při rekonstrukci trati zřízena jal<o staveb ni dilo železniční, tedy
i příčinná souvislost mezi tímto nebezpečným stavebním dilem a úrazem
žalobcovým, při čemž jest lhostejno, že dilo bylo provedeno již před více
lety, když tě účinky jeho nebezpečnosti trvaly ještě v době žalobcova
úrazu a do té doby žalovaným erárem odstraněny nebyly.
čís.

účastenstvÍ pronajímatelky na obchodé a bylo peníz ien platiti bez
ohledu na to, zda obchod skutečně ponese čistý zisk, čili nic. Žalovaná
zaplatila předešlému nájemci za regály a předčasné ustoupení od
smlouvy nájemní 6.000 Kč a částku 2.400 Kč, připadající z toho jako
náhrad.a za ustoupení od smlouvy, jí žalobkyně nahradila. žalobou, zadanou v roce 1923, domáhala se žalobkyně na žalované vrácení měsíč
ních 300 Kč za dobu od 1. února 1920 do 31. prosince 1922, úhrnem
10.500 Kč. O b a niž š í s o u d y žalobu zamítly, o d vol a c í s o u d
uvedl v cl Ů v o cl ech: O neplatnosti smlouvy by se dalo mluviti pouze
se stanoviska nařízení ze dne 17. prosince 1918, čís. 83 sb. z. a n. Podle tohoto nařízení bylo sice lze činži oproti roku 1914 zvýšiti pouze
na míru §u 2 nařizení, což v tomto případě by nebylo ovšem zachováno,
kdyby 300 Kč se považovalo za činži, v kterémžto případě by žalobkyně
pOdle §u 6 Iiařízení byla oprávněna, přeplatek požadovati zpět. Avšak
odvolací soud jest téhož názoru, jako procesní soud, že se při úmluvě
O placeni 300 Kč nejednalo stranám o obcházení "ředpisu o ochraně
nájemníků, nýbrž o samostatnou smlouvu, s nájemní smlouvou nijak nesouvisející, a žev písemné smlouvě je udána právně bezvýznamná pohnutka, že k uzavření tiché společnosti došlo proto, že žalovaná obchodní místnost žalobkyni prouajala, čímž měla pro žalovanou býti
zmenšena újma za to, že si v obchodě vlastní živnosti nezřídila. Byť by
i smlouva o tiché společnosti neodpovídala předpisům čL 250 obell.
zák., jest smlouvou podle §u 1175 obč.zák. a dlužno ji prohlásiti za
platnou.
N e j v )' Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudtI a vrátil věc
prvému soudu, by o ní dále jednal a znovu ji rozhodl.

3727.
Důvody:

K tíché

společnosti

se vyhledává, by tichý

společník měl

podíl i na

ztrátě.

Odměnu

za

půjčení

inventáře

jest po

případě

pokládati za ná-

jemné.
I majitel domu může žádati na nájemci pouze přiměřenou odměnu
za používání zařízení. Smlouva, tomu se příčící, jest neplatnou.
Lhůta ku zpětnému vymáhání neprávem zaplacené úplaty počínala
za platnosti nařízení ze dne 17. prosince 1918, čis. 83 sb. z. a n. jejím
zaplacením.

(Rozh. ze dne 15. dubna 1924, Rv II 63/24.)
Dle smlouvy ze dne 6. února 1920 najala žalobkyně od žalované
v JeJIm domě krám se skladištěm za měsíční nájemné 120 Kč. Regály
v krámě byly vlastnictvím žalované a byly dány nájemkyni k užívání.
Dle odstavce IV. smlouvy súčastnila se pronajímatelka na obchodě nájemnice jako tichá společnice a pozůstávalo účastenství pronajímatelky
v tom, že přenechala nájemnici ony místnosti s obchodním zařízením,
jichž užívati pronajímatelka původně sama zamýšlela. Nájemkyně platila pronajímatelce každého prvního v měsíci předem 300 Kč z duvodu

Jak připouští sám odvolací soud, odporuje ujednání o tiché společ
nosti předpisu čl. 250 ob ch. zák., neboť nesrovnává Se s předpisem tím,
aby tichý společník neměl podílu na ztrátě společnosti, by dostával jak
při ztrátě, tak i při výdělku společnosti vždy týž peníz z obchodu a neměl tudíž žádného risika, a za vklad při tiché společnosti nelze pokládati ani propůjčení místností v užívání, když za ně musí hlav~1í společ
ník platiti nájemné, ani ušlý výdělek, jehož by byla snad doclhla maJItelka d0111u, kdyby si sama byla obchod ponechala, neboť ušlý výdě
lek (náhrada za ušlý výdělek) nemá pro hlavního společníka majetkové
ceny, není objektem majetkovým. Ujednaná smlouva není však ani
smlouvou výdělkovou (smlouvou o společnost) podle §u 1175 obč.
zák. neboť postrádá náležitosti smlouvy o společnosti, předepsaných
obč~nským zákonem, jimiž jsou, že každý společník musí učiniti vklad
(§ 1184), musí se touž měrou přičiňovati o společný výdělek (§ 1185)
. a jest práv ze závazku společnosti dle poměr~ svý~h podílu, avšak ~e:
lým svým jměním (§ 1203) a béře poměrny pOdll na z~sku.: ztrate
(§§ 1193 a 1197). Právní posouzení odvolacího soudu ~:111 }~dI; v to;n
směru správným (§ 503 čís. 4 c. ř. s-) a neJ~ou mu tez ~ncmen~ duvody. JecJí tomu tak, že nebyla platne uJednana a111 tIcha spolecnost,
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společnost podle §u 1175 obč. zák., zbývá otázka, zač měla žalobkyně platiti žalované měsíčně 300 Kč. V tom směru zjišťuje první soud
a zjištění jeho převzal i soud odvolací, že je to odměna za půjčení inventáře, správně snad nájemné za propůjčení inventáře k používání
(§ 1090 obč. zák.). Cena tohoto inventáře činila, jak zjištěno, 6.000 Kč.
Nájemné měsíčních 300 Kč činilo ročně 3.600 Kč, tudíž 60% ceny najatého předmětu, nehledí-li se k tomu, že žalovaná, jak svrchu uvedeno,
zaplatila za inventář ten pouze 3.600 Kč (po srážce 2.400 Kč, jí žalobkyní zaplacených), při čemž podotknouti sluší, že dle smlouvy byla povinna žalobkyně poškození najatých předmětů, ať bylo způsobeno jak.

ani

koliv a kýmkoliv, hraditi vždy ze svého. Dle §u 2 písm. b) odstavec
třetí ministerského nařízení o ochraně nájemníků ze dne 17. prosince
1918, čís. 83 sb. z. a n. smí nájemník, propůjčí-li podnájemníku k užívání zařízení, žádati za to úplatu pouze přiměřenou. Zásada tato platí
zajisté, byť i výslovně nebyla v nařízení vyslovena, obdobně i v poměru majitele dOrt1J1 ku nájemci; tomu nasvědčuje celý duch nařizení,
zejména jeho ustanovení, obsažená v §§ech 2, 2 a) a 6. Vytyčuje-li zákonodárce předpis ten pro poměr nájemníka k podnájemníkovi, má to
ten důvod, že pravidelně bývají žádány úplaty za bytová zařízení od
podnájemníků. Žádána-li však úplata taková od pronajímatele na nájémci, jest zde týž právní poměr a týž zákonodárný důvod, zameziti požadování nepřiměřeně vysoké úplaty. Nebude zajisté nikoho, kdo by
tvrdil, že by přiměřeno bylo ze zařízení krámu (inventáře) roční náo
jemné, které činí 60% ceny inventáře. Smlouva o takto přemrštěném
nájemném přesahuje meze, vytýčené v ustanoveních §§ 1 až 5 min. nař.,
svrchu zmíněného, a jest tudíž podle §u 6 odst. 1 tohoto nařízení, pokud přesahuje tyto meze, neplatnou. Neposoudil tudíž odvolací soud
případ správně po právní stránce, uznav, že smlouva o placeni 300 Kč
měsíčně za propůjčení inventáře, mimo nájemrié 120 Kč z krámu, jest
platnou (§ 503 čís. 4 c. ř. s.). Vzhledem k tomu není potřebí zkoumati,
zda tato úplata jest zakukleným zvýšením nájemného, které pouze pod
rouškou zisku z účasti na tiché společnosti, nebo pod rouškou nájemného z inventáře bylo žádáno a placeno; není potřebí zkoumati, zda žalobkyně se dala pohnouti k placení této úplaty stísněnou situací, že jí
jiného nezbývalo, chtěla-li k zajištění své existence dosíci, by obchodní
místnosti jí byly pronajaty. Následkem toho nebylo též potřebí zkoumati, zda odůvodněny jsou další dovolací důvody podle §u 503 čís. 3
c. ř. s. Podle §u 6 (3) citovaného ministerského nařízení může býti to,
co bylo plněno proti předpisům, požadováno zpět se zákonným úrokem. Tohoto nároku nelze se předem vzdáti. Nárok na vrácení promlčuje
se do roka. Přísluší tedy žalobkyni právo, požadovati na žalované zpět,
pokud jí dle této neplatné smlouvy plnila více, než bylo přiměřeno. Poněvadž však žalovaná namítla promlčení žalobního nároku, dlužno uvažovati, zda a pokud jest žalobní nárok promlčen, čili nic. V ministerském
nařízení ze dne 17. prosince 1918, čís. 83 sb. z. a n. není počátek lhÍlty
promlčecí stanoven. Platily proto v tom směru podpilrně předpisy občanského zákona. Podle §u 1478 obč. zák. počíná promlčení, jakmile
po právu lze právo o sobě (an sieh) vykonati; početí promlčení stýká se
vúbec se vznikem žaloby. Kde není určen den splatnosti pohledávky a

kde nezávlsi splaluost její na výpovědi) počíná promlčení vznikem" obli-

gace (§§ 1478,903

D

904

obě.

zák.).

Poněvadž

mohla

žalobkyně

po-

žadovati zpčt částky, neprávem od ní jako nájemné za inventář vybrané

I

I
I

t
I

I
I

Ir,

ihned po zaplacení té které částky, pro mlčela se každá 11lěsíční částka
300 Kč do roka ode dne jejího zaplaceni. To platilo však pouze po čas
platnosti onoho ministerského nařizení. V tom směru zavedl změnu
§ 14 zákona ze dne 8. dubna 1920, čis. 275 sb. z.a n. a § 20 zákona ze
dne 27. dubna 1922, čís. 130 sb. z. a n., dle nichž počínajíc 8. dubnem
1920 promlčuje se nárok na vráceni úplat nájemných, neprávem vybraných, do 6 měsíců od skončení poměru nájemného. Dlužno tedy za promlčený považovati pouze nárok na navrácení úplat,~ zaplacených k prvnímu únoru, k prvnímu březnu a k prvnímu dubnu 1920, které byly zaplaceny ještě za účinnosti ministerského nařízení ze dne 17. prosince
1918, čís. 83 sb. z. a n. (článek 6. vyhlašovacího patentu k občanskému
zákoníku), kdežto nárok na vrácení úplat pozdějších, poskytnutých již
za účinnosti nových zákonů o ochraně nájemníků, není vzhledem k tomu, že puměr nájemní me,zi stranami,· dosud, jak nesporno, zrušen nebyl promlčen, neboť lhůta promlčecí ohledně těchto úplat nezačala dosud ani běžeti. Může je tedy žalobkyně ~právem zpět požadovati. Nyní
bude ještě zjistiti, jaká odměna byl~ přiměřen.ou :a.y~ene.ch~~í i~ve~
táře v nájem, a pokud tedy placenych 300 Kc mesrcne pnmerene najemné přesahuje. Ačkoliv první soud provedl v tom směru dů~az znalecký, neučinil nicméně žádný z nižších soudů vzhledem k svemu odchylnému právnímu posuzování věci nějakého zjištění v to~to bodu.
Následkem toho zůstalo řízení kusým a bude nutno, poněvadz dovolacímu soudu činnost zjišťovací nepřísluší, je v tomto směru dáti doplniti
\§§ 496 čís. 3 a 513 c.ř. s.).
čís.

3728.

Při závazku oboustranném jest })dluh zaplacen« (§ 1432 obč. zák.)
teprve, až smlouvu splnily obě strany. Ustanovení §u 1432 obč, zák.
vzt;lhuje se i ~na neplatnost smlouvy pro nedostatel< formy notářského
spisu. Lhostejno, že knihovní žádost na základě smlouvy, postrádající
potřebné formy, nebyla zamítnuta, ač se tak mělo státi, jen když se stal
zápis pravoplatným.

(Rozh. ze dne 15. dubna 1924, Rv II 66/24.)
Za rozvodového řízení postoupila Hermina H-ová dne 23. července
1921 svému manželi Josefu H-ovi soudním smírem polovici nemovitosti,
spoluvlastnicky jí náleževší, a Josef H. prodal celou nemov~tost dne 2.
ledna 1923 svýmrodičlrm Ferdinandu a Adolfině H-ovým. Zalobu Herminy H-ové na Josefa, Ferdinanda a Adolfinu H-ovy, by byla uznána
neplatnou smlouva, kterou o nemovitostech uzavřeli dne 23. července
1921 žalobkyně se žalovaným Josefem H~em a dne? ledna 1923)ose:
H. se žalovanými Ferdinandem a Adolf1110U H-ovymr,. a bykmhovJ1r
vklady práva vlastnického podle těchto smluv v pozemkové knize byly
vymazány, o ba niŽ š í s o u d y zamítly, o d vol a c í s o u d z těchto
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d Ů vod ů: Žalobkyně napadá platnost odstupuí smlouvy ze dne 23.
července 1921 jen pro. nedostatek z:\konné formy, protože odstupn;
smlouva podle své povahy jako kupní smlouva mezí manželi nebyla vyhotovena ve formě notářského spisu, než neprávem. Není sporno J že podle této smlouvy byl na polovicí sporných nemovitostí, patřících dříve
žalobkyni, proveden knihovní vklad práva vlastnického pro žalovaného
Josefa H-a. Byly tedy odstoupené nemovitosti Josefu H-ovi podle §u 431
obč. zák. odevzdány. Podle §u 1432 obč. zák. nelze však žádati zpět,
co bylo dano k splnění smlouvy neplatné jen pro nedostatek zákonné
formy. žalobkyně nemůže tedy proti žalovanému Josefu H-ovi uplatňovati zažalované nároky z důvodu tvrzené neplatnosti smlouvy.' Netřeba proto se obírati otázkou, zdali ona smlouva byla smlouvou kupnÍ,
či zda byla jiné právní povahy a zda vyžr,dovala notářské formy či zda
mohla býti platně ujednána i bez ní. Důsledek tvrzeného nedostatku
formy byl odevzdáním nemovitosti, jež Se stalo knihovním vkladem
práva vlastnického pro nabyvatele Josefa H-a, odčiněn. Žalobkyně nemůže jej již uplatňovati. Tím se s.tal vklad práva vlastnického pro žalovaného Josefa H-a k sporným nemovitostem platným a neodporovatelným. josef H. jako pravý jejich vlastník byl proto také plně oprávněn,
.le zase zciziti. O nějaké bezelstnosti nebo jejím opaku u pozdějších nabyvatelů, manželů Ferdinanda ,i Adolfiny H-ových, nemůže při bezvadném vlastnictví Josefa H-a býti řeči. Nelze proto ani proti nim žalobě
z důvodu nedostatku bezelstnosti přiznati úspěchu.
.
N e j v y Š š í s o u cl nevyhověl dovolání.

D II vod y:
. Dovolací soucl schvaluje právní názor odvolacího soudu, že žalobní
žadost slušelo zamitnouti již vzhledem na ustanovení §u 1432 obč. zák.,
podle něhož nemůže nazpět žádati placení, kdo zaplatil dluh promlčený
nebo takoví', který jen z nedostatku formálnosti je neplatný, anebo, který
zákon nedovoluje dobývati žalobou. Slovem »placení« rozumí § 1432
ob~. zák. ovšem úplné pOmin\ltí závazku následkem splnění (§ 1412
obc. zak,) a dluhem ve smyslu tohoto paragrafu není pouze povinnost
dlužníkova při závazku jednostranném, anebo každý článek při závazku
dvoustranném, n}'brž cel Ý p o měr d I u žní. Dle toho jest při závazku dvoustranném, tak na příklad při smlouvě kupní neb odstup ní,
ve smyslu §u 1432 obč. zák. »dluh zaplacen« teprve tehdy, až smlouvu
splnily obě strany. Ale to se v tomto případě také stalo, neboť nebyly
tohko odstoupené nemovitosti Josefu H-ovi odevzdány a to knihovně
podle §u 431 obč. zák., jak správně uznal odvolací soud, nýbrž také odstupní cena byla úplně vyrovnána, jek mezi stranami není sporno a
ostatně patrno jest ze soudního smíru ze dne 23. července 1921. Dů
sledkem toho ve smyslu §u 1432 obč. zák. jest, že nemůže žádná strana
zmíněné smlouvě již odporovati a žádati nazpět, co byla dala k jejímu
splnění, pro to, že jest neplatnou pro nedostatek zákonné formy. Z toho
plyne, že vklad práva vlastnického na sporné nemovitosti pro prvého
žalovaného jest platným a neodporovatelným, jak správně vyslovil oclvolae! soud, a že následkem toho bezvadným jest též další knihovní

převod -tohot-o vlastnického práva z prvého žalovaného na žalovanť
ma?žely Ferdinanda a AcloHinu H-ovy. Posoudil' takto věc po právni
stran ce správně \§ 503 čís. 4 c. ř. s.), nemusel odvolací soud řešHi
otázku, .zda je~t s;nír ~e dne 23. července 1921 smlouvou kupní či smlouvou ]1oeho pravl1lho utvaru, a nemusel zaujati stanovisko k otazce, zda
druhý a třetí žalovaný nabyli sporné nemovitosti bezelstně, pokud se
týče spoléhajíce na správnost pozemkové knihy, či obmyslně, neboť
podle toho, co shora uvedeno, nejsou tyto okolnosti pro spor rozhodny.
Tím padají také výt kYJ jež činí dovolání odvolacímu řízení (odvolacímu
rozsudku) s hlediska dovolacích důvodů čís. 2 a 3 §u 503 c. ř. s. I{ vivodům ~ovolání, týkajícím se dovolacího dúvodu n~správného právniho
posouzení věci, podotýká se ještě toto: Je pravda, že kupní smlouva
mezi manžely bez formy notářského spisu jest neplatna a že žádost
za vtělení práva vlastnického na základě smlouvy, nemající potřebné
formy, měla by býti knihovním soudein podle §§ 26 a 94 odstavec prvý
čís. 4 kmh. zák. zamítnuta. Ale z toho neplyne, že na tento případ,
o nějž tu j cle, nelze použití ustanovení §u 1432 obč. zák. Ustanovení
toto zni zcela všeobecně a nečiní výjimky ani pro případ, že zákon pro
platnost smlouvy předpísuje formu notářského spisu. Naopak. Ustanovení §u 1432 obč. zák. kotvi v .nauce o přirozeném právu, že splnění
smloul!:Y, neplatné jen pro nedostatek předepsa.né lonny, nemá býti zpáčeno J a PľáVl; proto nepozbylo platnosti a významu tím, že v pozdější
době byly pro některá právní jednání stanoveny jisté předpoklady formální. To platí zejména též o zákonu ze dne 25. července 1871, čis. 76
ř. zák., podle něhož i· nadále platí ustanovení §u 1432 obč. zák. Zda
zápis do pozemkové knihy na základě soudniho smíru ze dne 23. čer
vence 1921 neměl býti povolen, protože pro listinu nehodila se prý
forma soudniho smíru, pokud se týče forma soudní vůbec, jinak ovšem
podle §u 883 obč. zák. přípustná, nýbrž bylo zapotřebí formy notář
ského spisu, by zápis odpovídal zákonu a bi tento úkon mohl bí'ti pokládán za knihovní odevzdání, nepadá na váhu. RozllOdným jest, že
zápis byl P o vol e n a pro v e d e naže se, což není sparno, stal
právop.latným. Tím byly sporné nemovitosti prvému žalovanému ve
smyslu §u 431 obč. zák. knihovně odevzdány.
čís.

3729.

Nárok na rozvod nepodléhá promlčení. V· ujednání klidu v rOZVOdovém sporu nelze spatřovati odpuštění rozvodového důvodu.
Jest manželskóu nevěrou, zakládající důvod k rozvodu, že manžel
se snažil, byť i bez úspěchu, zvábiti jinou osobu. ženskou k pohlavntm
stykům.

(Rozll. ze dne 15. dubna 1924, Rv II 87/24.)
žalobě manželky () rozvod manželství od stolu a lože o b a n I z s 1
o U d Y vyhověly, o cl vol a c í s o u cl mimo jiné z těchto d ů vod Íl:
Co se týče promlčení dlužno připomenoutí, že zákon nikde neustanovuje, že, jedná-Ii se o rozvod manželství od stolu a lože, lze tuto náS

milku činiti. Ustanovení zákona ze dne 22. května 1919, čÍs. 320 sb.
a n., týkajíd se rozluky manželství, nelze obdobně použíti, poněvadž,
jak odvolací sdělení správně podotýká, zákon chce pro rozluku man~
želství stanoviti podmínky těžší. Odpuštění spatřuje odvolatel v tom,
že manželé při roku dne 5. prosince 1921 ujednali klid řízení a že žalobkyně se k žalovanému ještě téhož dne do společné domácnosti vrátila· a že od té doby oba manželé spolu nepřetržitě žili. Avšak v tointo
jednání žalobkyně nelze ještě spatřovati odpuštění, ježto vrácení se
manželky mohlo míti různé příčiny nehledě k tornu, že dle tvrzení žalovaného samého žalobkyně se vanu dobu k němu chovala nelaskavě,
na jeho otázky neodpovídala, s nim vůbec nemluví, obrací se~ němu
zády a zvláště odpírá soulož.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání mimo jiné z těchto

ze nevypočítává důvodll rozvodu výčetmo, DSrbrž že je důvodem takovým i -každý jiný skutek, jenž se významem a účinkem svým skutkům
v zákoně vyjmenovaným vyrovná. Mimo to je nevěra při nejmenším
velmi citlivým ubližováním, jež zákon mezi důvody rozvodu jmenuje,
žádaje ovšem ubližování opětovné, což však zde odpadá, ježto dle zjištění nižších stolic žalovaný ucházel se o tělesné obcování u dvou služek. Jest dle toho lhostejno, zdali s výsledkem, a dopustil-li se tedy
dokonce cizoložství, jak odvolací soud oproti prvému soudu za to má.

důvodů:

Žádosti Bedřicha S-a, by mu bylo vydáno nájemné 400 Kč, jež byl
složil dle §u 1425 obč. zák. na soud, s o udp r v é s tol í c e usnesením ze dne 6. listopadu ·1923 vyhověl, rek u r sní s o u a usnesení
potvrdil. N e j v yš š í s o 'tl d zrušil usnesení obou nižších soudů a celé
soudní řízení, počínajíc dnem 26. října 1923, a uložil soudu prvé stolice,
by provedl své usnesení ze dne 9. října 1923.

Z.'

Co se týká promlčeni, má odvolaci soud oproti žalovanému plné
pravdu, že právo rozvodové tohoto zániku žalobního nároku nezná a
předpisů zákona rozlukového tu použíti nelze, ježto zákonodárce pro
rozluku chtěl stanoviti podmínky těžší. Rozvodem neruší se svazek manželský, nýbrž jen manželské společenství, kdežto rozlukou svazek ten
se rozvazuje, tak že ho nadále není, a, kdyby rozloučení manželské společenství obnoviti chtěli, musili by nový sňatek spolu uzavříti, sice jinak
by to bylo společenství nemanželské. Proto zákon rozvodu méně brání,
protože má jen mírnější účinky, a proto nepodrobil nárok na rozvod
promlčení. Místo promlčení může tu přijíti při uplynutí delší doby od
té, co skutek, tvořící důvod rozvodu, tím kterým manželem spáchán byl,
aniž by manželské společenství přerušeno nebo na rOzvod žalováno
bylo, přijíti v úvahu jen konkludentní odpuštění činu, je-li tu dostatečně
nutkavých důvodů, z nichž by se na to souditi dalo (§ 863 obč. zák.).
V projednávaném případě však žalovaný jich neuplatňoval, a také jich
dle obsahu spisů z doby před podánim žaloby není. Žalovaný uplatňuje
odpuštění pouze z toho dLlvodu, že strany pří roku dne 5. prosince \92\
ujednaly klid řízení, že žalobkyně vrátila se k žalovanému do společné
domácnosti a že oba v manželském společenství na to setrvali. Avšak,
nehledě k důvodům odvolacího soudu, jimiž vyvrácen každý pokus chtíti
z toho vyvozovati odpuštění, a na něž se zde odkazuje, právě proto,
že ujednán byl pouhý klid řízení, mělo to jen ten smysl, že strany chtějí
učiniti zkoušku, zda spolužití jest možné, neboť, kdyby žalobkyně byla
scchtěla žalobního -nároku vzdáti, byla by při nejmenším vzala žalobu
zpět. Když nejen neprohlásila, že se nároku vzdává, ale ani od žaloby
neupustila, je zřejmo, že věc zůstavila za tím jen ve své míře, až jak
pokus dopadne, a že si tím samým vyhradila a zachovala právo, spor
kdykoli po uplynutí zákonné klidové lhůty obnoviti, právo, které jí
soudní řád sám zaručuje.
Manželská nevěra je založena již tím, že manžel se pokouší zvábiti
jinou ženskou osobu k pohlavním stykum, i .když by se mu pokus nezdařil, i jest nevěra tato důvodem rozvodu, ať již tvoři pokus cizoložství
nebo ne, neboť zákon (§ 109 obč. zák.) odstarodávna vykládá se tak,

čís. 3730.
Právoplatné rozhodnuti věci zabraňuje i v řízení nesporném další
jednání, Bylo-li přece dále jednáno, jest další řízení zmatečným.

(Rozh. ze dne 16. dubna 1924, R I 196/24.)

Důvody:

Usnesením ze dne 9. října 1923 nařídil soud prvé stolice - použiv
110 úředních tiskopisů pro řízení nesporné - bernímu
jako schovacímu úřadu v T~, by vydal Lotě R-ové, majitelce domu,
400 Kč tam Bedřichem S-em pro ni jako nájemné dne 3. dubna a 9. čer
vence 1923 složených. Usnesení bylo oběma stranám doručeno dne
16. října 1923. Dne 24. října 1923 podal Bedřich S. na okresní soud
žádost, by mu složené nájemné 400 Kč bylo zase vydáno, ale opravný
prostředek proti onomu usnesení vznesen nebyl. Nabylo tudíž právní
moci. Tím nabyla Lota R-ová práva, poukázanou částku si u soudu
vybrati nebo jakýmkoli jiným způsobem s ní naložiti. Její právo takto
nabyté musilo dalším mimosporným řízením zůstatí nedotknuto (§ 9
odstavec druhý a třetí nesp. říz.). Zahájil-li soud prvé stolice přes to
k žádosti Bedřicha S-a v téže věci nové řízení, vyslýchal účastníky
a vydal pak nové usnesení ze dne 16. listopadu 1923, jež bylo napadeným usnesením druhé stolice potvrzeno, jednaly a rozhodovaly oba
nižší soudy o věci pravoplatně již rozhodnuté. Než pravoplatné rozhodnutí věci zabraňuje jak v řízení sporném, tak i v řízeaí nesporném,
by o ní bylo znovu jednáno a vyžaduje, nemá-li dojíti po případě i k rŮz
ným rozhodnutím téže stolice, by řízení znovu zahájené a nové rozhodnutí byla jako zmatečná zrušena. Zrušení je vysloviti vyšší stolicí po
případě i z úřední moci, zjistí-li, přezkoumávajíc spisy za příčinou pří
pustného opravného prostředku kterýmkoli účastníkem podaného, že
řízení nižší stolice je stíženo zmatečností, třebaže stěžovatelem nebyla
uplatňována. Toť plyne ze všeobecné právní zásady §u 471, čís. 7 a
§u 513 c. ř. s. pro sporné řízení a z úvodní věty §u 2 nesp. říz. pro ří
zení nesporné, kdež se soudllm bez rozdilu stolice ukládá, aby šetřily
všeobecných předpisů o náležitostech právně platného jednání.

formuláře čís.

Civi1ni rozhodnutí VI.
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čís.

Pro útraty odvolacího
§u 371 čís. 1 ex. ř.

řízen!

3731.

nelze povoliti

zajišťovací

exekuci podle

(Rozh. ze dne 16. dubna 1924, Rl 255/24.)
Zajišťovací exekuci pro útraty odvolacího řízení s o udp r v é s t olíc e povolil, rek u r sní s o u d exekuční návrh zamítl. D ů vod y:
§ 505 c. ř. s. stanovil v odstavci třetím poslední věta, že dovolání proti
potvrzujícímu rozsudku druhé stolice nemá účinku odkladného. Tato
věta byla čL Vl. b) 31 novely o úlevách soudům vypuštěna, čímž odstraněna byla bezpodmínečná vykonatelnost rozsudků v druhé stolicí
potvrzených, takže dovolání z rozsudku druhé stolice bez rozdílu, zda
jedná se o rozsudek potvrzující, či změňující, má účinek odkládací. Za
to byly §em 371 čís. 1 ex. ř. (znění čl. VIII. b) 46. novely o úlevách
soudům) rozsudky, v druhé stolici potvrzené, zařazeny mezi bezpodmínečné důvody pro povolení exekuce zajišťovací a následkem toho má
býti k návrhu na základě takovéhoto rozsudku, v druhé stolice potvrzeného, exekuce bez osvědčení nebezpečí povolena. Ustano'vení toto jest
předpisem vyjimečným a nelze je proto vykládati způsobem rozšiřujícím;
povolení exekuce zajišťovací v tomto případě nemůže se tedy vztahovati
na útraty druhé stolice a to přes ustanovení §u 528 c. ř. s. nové znění,
neboť, bylo'-li podáno dovolání z celého obsahu potvrzujícího rozsudku,
byl tím napaden výrok o útratách, který, bude-Ii rozsudek druhé stolice
třetí stolicí ve věci samé změněn, může rovněž změny doznati, pokud
se týče jejich přisouzení (nikoli ovšem, pokud jde o výši jednotlivých
položek). - (Srov. rozh. nejv. soudu v Brně ze dne 7. prosince 1921
Rl 1452/21 a z 21. října 1919 R 11132/19 sb. Dr. Vážný Č. 1337
a 297).
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

D ů vod y:
Usnesení rekursního soudu vyhovuje věci i zákonu; vývody dovolacího rekursu nejsou způsobilé, by vyvrátily správné odůvodnění onoho
usnesení; na toto odůvodnění se tudíž poukazuje a vzhledem na obsah
dovolacího rekursu se jen ještě toto dodává: V ustanovení §u 371 Č. 1
ex. ř. nového znění je výslovně a zř.ejmě rozeznáváno mezi rozsudkem,
v druhé stolici potvrzeným, totiž rozsudkem soudu prvé stolice, na jedné
straně, a mezi rozsudkem soudu odvolacího na straně druhé. Podle jasného znění tohoto zákonného ustanovení lze jen na základě rozsudku
prvé stolice povoliti exekuci k zajištění, tedy jen k zajištění pohledávky
nebo pohledávek tímto rozsudkem přisouzených, pokud se týče útrat,
tímto rozsudkem prvé stolice přisouzených. Podle §u 6 ob. z. obč. nelze
toto zákonné ustanovení rozšiřovati na útraty, přisouzené teprve v rozsudku soudu odvolacího; nelze tedy povoliti exekuci k zajištění pohledávky těchto útrat. Zdali, jak věřitelka tvrdí v dovolacím rekursu, jen
malá pravděpodobnost mluví pro to, že dovolání t potvrzujícího roz-

sudku soudu cc1volacího bude míti úspěch, jest vzhledem na tuto úvahu
nerozhodno. lJčelem zákonného předpisu o přípustnosti zajišťovací exekuce v případech potvrzení rozsudku prvého soudu soudem odvolacím,
jest ovšem ochrana věřitele proti dlužníku vzhledem na to, že obě nižší
stolice uznaly souhlasně jeho nárok, v rozsudku prvního soudu jemu
přisouzený, a že tedy pravděpodobně nárok tento bude uznán i stolicí
třetí, ale z toho právě vychází, že. tato ochrana může se vztahovati toliko na nárok, přisouzený oběm~ nižšími soudy souhlasně, nikoli však
na nárok další, přisouzený teprve dodatečně soudem odvolacím. Okolnost, že soudní útraty jsou příslušenstvím hlavního nároku, nemuže
na tom ničeho změniti a nemůže v nynějším případě uplatňována· býti
ku prospěchu věřitelky proti povinným ani proto, poněvadž věřitelce
byla rozsudkem procesního soudu prvé stolice pfisouzena proti jejím
odpůrcum toliko pohledávka útratová a to v důsledku toho, že byla
ve sporu stranou žalovanou, nikoli stranou žalující. Tato její pohledávka útratová není tedy příslušenstvím jiného nároku jako nároku
hlavního, nýbrž jest její jedinou, procesním soudem první stolice jí proti
odpůrcům přisou.zenou pohledávkou samostatnou.
čís.

3732.·

V řízení
vyvlastnění

o doplnění pozemkové knihy nelze se zabývati přípustností
pozemku dle §u 4 zákona o stavebním ruchu ze dne ,.27.
ledna 1922, čís. 45 sb. z. a n.
V řízení upravovacim možno ohlásiti pouze nároky soukromoprávní,
nikoliv však nárok, příslušející odporovateli podle §u 287 a 288 obč.
zák. na veřejném statku.
(Rozh. ze dne 16. dubna 1924, R I 256/24.)
V řízení o doplnění pozemkové knihy podala účastnice odpor v tom
smyslu, že poz. parc. čís. 990/7 nemá býti zapsárta, ježto jde o veřejný
statek, na němž prý přísluší odporovatelce práva uvedená v §u 287
a 288 obč. zák. S o udp r v é s t o I i c e odpor zamítl, rek u r sní
s o u d odmítl rekurs navrhovatelky. D ů vod y: Návrh jest nepřípust
ným, neboť v řízení upravovacím mohou býti ohlášena pouze práva,
uvedená v. §u 7 zákona ze dne 25. července 1871, čís. 96 ř. zák. Jak
znění zákona dokazuje, jsou to však pouze práva soukromá. Odpor stě
žovatelky směřuje však proti zapsání pozemkové parcely do knihy pozemkové a vložení vlastnictví nani pro manžele Julia a Hedviku T-ovy
z důvodu, že tato pozemková parcela jest veřejným statkem, a že z tohoto důvodu příslušejí stěžovatelce práva uvedená v §u 287 a 288
obč; zák. Stěžovatelka, opírá tudíž svůj nárok o právo veřejné. Nemůže
proto tento odpor uplatňovati v řízení upravovacím a není proto odpor
její vůbec přípustným. Z téhož důvodu nelze též uznati přípustnost rekursu a bylo jej proto odmítnouti.
N e j v y Š š í s o II d

nevyhověl

rekursu.
35'

D II vod y:
Dle předpisu §u 4 zákona o stavebním ruchu ze dne 27. ledna 1922
45 sb. z. a n. provádí vyvlastňovací řízení v případech tam uvedených okresní politický úřad. Spadá proto také rozhodnuti o vyvlastnění
v těchto případech do oboru působnosti úřadů správních a dotyčné
rozhodnutí úřadů správních nemůže býti soudy přezkoumáváno. Opačný
názor stěžovatelky jest mylným a soudy nemohou se v tomto případě
v řízení nesporném, t. j. v řízení ku doplnění pozemkové knihy zabývati
přípustností a možností vyvlastnění dotyčného pozemku, jak to stěžo
vatelka ve svém rekursu žádá. Poněvadž stěžovatelka odpor proti doplnění pozemkové knihy založila na tom, že. vyvlastněný pozemek jest
pozemkem veřejným, a svá domnělá práva ohledně tohoto pozemku
zakládá právě na této jeho vlastnosti, nejde zde, jak soud rekurs ní
správně v napadeném usnesení uvedl, o uplatňování $oukromých práv,
jaké jedině § 7 zákona ze dne 25. července 1871, čÍs. 9'6 ř. zák. na
mysli má a opačné mínění stěžovatelky nemá opory ani ve stavu věci
ani v zákoně. Soudní výrok, jehož se chce stěžovatelka domoci, že manželům T -ovým právo vlastnické k pozemku nepřísluší, v řízení o doplnění pozemkové knihy vůbec nemůže býti vydán a není proto ani
v tomto směru správným mínění stěžovatelky, že uplatňuje svým odporem negativní stránku soukroméhO' práva vlastnického, tedy právo
soukromé. V důsledcích toho soud druhé stolice správně vyslovil, že
stěžovatelce právo odporu po rozumu §u 7 zákona ze dne 25. července
1871, čís. 96 ř. zák. vůbec nepřísluší a právem proto její rekurs jako
nepřípustný odmítl.
čís.

čís.

3733.

Vklad práva v poznamenaném pořadí muze býti povolen i tehdy,
když nemovitost po poznámce pořadí za jednoroční lhůty přešla
knihovně na osobu třeti, třebas nebyl splněn předpis §u 21 knih. zák.
(Rozh. ze dne 16. dubna 1924, R I 264/24.)
Úvěrní

ústav navrhl v jednoroční lhůtě vklad zástavního práva pro
pohledávku. v poznámce pořadí, povolené ještě za dřívějšího
vlastníka nemovitosti. Úvěrní listina byla vystavena dřívějším vlastníkem nemovitosti. Knihovní soud návrh zamítl, maje za to, že vzhledem
k §u 21 knih. zák. ku žádanému vkladu nestačí úvěrní listina, vyhotovená dřívějším vlastníkem. Rek u r sní s o u d vklad povolil.
N ej v y š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu nynějších vlast;,íků nemovitosti.
úvěrní

Důvody:

V tomto

přípodě

jest

řešiti

otázku, zda podle

předpisu

§u 56 od-

stavee druhý knih. zák. vldad práva v poznal\ienaném pořadí povolen
býti může i tehdy, když nemovitost po poznámce pořadí během jednoroční lhůty přešla knihovně na osobu třctí, či zdali ono ustanovení knih.
zák. proti třetímu pllsobí jen potud, pokucl ostatní předpisy knihovniho
zákona zvláště předpis §u 21 knih. zák. tomu neodporují. Při řešení
této otázky jest potřebí přihlédnouti k potřebám života, které ustanovením
§u 56 odstavec druhý knih. zák. měly býti chráněny a které zákonodárce vedly k tomu, by vydal toto vyjimečné ustanovení. Nemůže býti
pochybnosti, že účelem vyjimečného ustanovení §u 56 odstavec druhý
knih. zák. bylo, by věřitel, který vlastníku reality poskytuje úvěr, jehož
výše dosud stanovena není nebo stanovena býti nemohla, měl možnost,
opatřiti si ku zajištění této své pohledávky jistotu, že tato jeho pohledávka z úvěru v době zákonem stanovené (1 rok) na dlužníkově realitě
v pořadí v době povolení poznámky pořadí proti komukoli bude mocí
býti vložena. Rovněž jisto jest, že život, zvláště úvěrové obchody peněžních ústavů takovéhoto zajištění povolaných úvěrů na dlužníkově
realitě v době povolení úvěru nutně vyžadují. Když tomu tak, jest zajisté ku dosažení· uvedeného účelu potřebí, by poznámka pořadí podle
§u 56 knih. zák. působila proti třetímu vždycky, tedy- aby vklad práva
zástavního v poznamenaném pořadí byl možoým na základě listiny,
pod.epsané tím, kdo jako vlastník reality v době poznámky pořadí v pozemkové knize byl zapsán a by se nevyžadovalo, by listiny tyto podepsati musel vlastník dotyčné reality, v době podání knihovní žádosti
v pozemkové knize zapsaný, tedy osoba třetí, která v době poskytování
úvěru vůbec v úvahu nepřicházela a přicházeti nemohla. V tomto pří
padě podepsal knihovní předchůdce stěžovatelů v době, kdy ještě
knihovním vlastníkem zastavené reality byl, úvěrní listinu ze dne 27.
června 1923 a nebylo tedy závady, by již tehda navrhovatelka vkladu·
práva zástavního na tuto realitu v poznamenaném pořadí se nedomohla.
Že tak neučinila, nemůže býti na závadú jejímu právu, by se tohoto
vkladu domáhali i proti nyn.ějším majitelům reality, když v době nabyti vlastnického práva dle stavu pozemkové knihy z poznámky· pořadí
o této její pohledávce věděli a věděti musili a výmaz poznámky pořadí pro ni zároveřl s vkladem práva vlastnického pro sebe si nezajistili
a nevymohli. Z důvodu toho sluší při svědčiti názoru soudu druhé stolice, že v tomto případě zákonné podmínky vkladu práva zástavního
v poznamenaném pořadí pro navrhovatelku jsou splněny" že předpis
§u 21 knih. zák. vkladu tomu není na závadu. Opačný náhled stěžo
vatelů, že bez jejich svolení jako nynějších vlastníků reality podle před
pisu §u 21 knih. zák. žádaný vklad práva zástavního jest nemožným,
není správným, poněvadž předpis §u 56 odstavec druhý knih. zák., obsahující výjimku ze všeobecných předpisů, posuzován býti musí jako výjimka z pravidla, jako předpis, lišíc[ se og pravidla předpisu §u 21 knih.
zák. nejen ve směru věcném, nýbrž i formálním. Otázka., zda nynější
vlastníci reality tímto vkladem práva zástavního bez své viny budou
poškozeni, a otázka, zda a do jaké míry jich knihovni předchůdce jest
povinen výmaz poznámky pořadí (práva zástavního v poznamenaném
pořadí) jim vymoci, nespadá při řešení oné otázky v úvahu, a nelze
se jí tudíž zde zabývati.
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čís.

3734.

Hornický rozhodčí soud (zákon ze dne 25. února 1920 čís. 144
sb. z. a n.) jest příslušným pro mzdové spory proti majiteli d~lu třebas
byl důl zatím propachtován.
'
(Rozh. ze dne 16. dubna 1924, R I 270/24.)
Na dolu žalovaného důlního podnikatelstva byla dne 2. února 1923
zastavena práce pro zátopu vodou. Koncem května 1923 byl na dolu
opět zahájen provoz K-em a S-em, jilT,Ž byl důl propachtován. Tvrdě
že dle úmluvy při zastavení provozu přísluší mu pětidenní placená do~
volená a deputátní uhlí nebo peněžitá náhrada za ně, domáhal se žalující havíř na žalovaném podníkatelstvu zaplacení požitků po dobu
dovolené a dodání c1eputátního uhlí (zaplacení peněžité náhrady za ně).
K námitce nepřípustnosti pořadu práva a nepříslušnosti soudu s o u d
p r v é s t o I i c e žalobu odmítl. D ů vod y: Podle §u 1 zákona ze
dne 25. únOra 1920, čís. 144 sb. z. a n., je předepsáno pro kažilý samost"tný hornický závod, který zaměstnává aspoň 20 dělníků a trvá aspoň
půl roku, by ustanovila se závodní rada. Podle §u 2 zákona ze dne
25. února 1920, čís. 145 sb. z. a n., náleží do působnosti rozhodčích
soudů hornických, aby s konečnou platnosti rozhodovaly o odvolání
z výroku závodní rady ve mzdových věcech, a, ježto dle prováděcího
vládního nařízení ze dne 13. července 19.20, čís. 434 sb. z. a n. bod 3
k §u 2 zákona o závodních radách (čís. 144 sb. z. a n.) je povolán
mzdový výbor jako výkonný orgán závodní rady, vynášeti výrok o mzdových věcech, náleží rozhodčímu soudu rozhodovati s konečnou platností
o odvolání z výroku mzdového výboru. Spisy revírního báňského úřadu
jest zjištěno, že v době, kdy žalobce vznesl svůj nárok na soud, byla
na dole žalované strany ustanovena závodní rada. Náleží tudíž věc žalobcovu vyřídití po-řadem mzdového výboru, jemuž vyhraženo jest, aby
přičinil se o dohodu, a, nepodaří-li se to, odkáže svým rozhodnutím
(výrokem) strany, by do 14 dnů se odvolaly k rozhodčímu souáu (§ 6
zákona o rozhodčích soudech čís. 145 sb. z. a n.). Poněvadž tento pořad v tomto případě je závazným a příslušnost mzdového výboru a
rozhodčího soudu výlučnou, bylo námitce nepřípustnosti pořadu práva
a nepříslušnosti soudu vyhověti a žalobu odmítnouti. Rek u r sní
s ou d zamítl námitku nepřípustnosti pořadu práva a nepříslušnosti
soudu. D ů vod y: Názor stěžovatelův, že hornický rozhodčí soud není
povolán rozhodovati o soukromoprávních nárocích hornického osazens~va pwti ,závodní správě, není sice správným, jak níže bude uvedeno,
pres to vsak dlužno rekursu přiznati oprávnění. Ze zákonných ustanovení, na něž se žalovaná stl;ana odvolává (zákon ze dne 25. února
1920, čís. 144 a 145 sb. z. a n., prováděcí nařizení ze dne 13. července
1920, čís. 434 sb. z. a n., nařízeni ze dne 18. května 1920, čís. 358
sb. z. a n. a zákon ze dne 1. července 1921, čís. 262 sb. z. a n.) je
patrno, že každý mzdový spor, který vznikne mezi závodní správou a
jednotlivým dělníkem v hornickém závodě, pro nějž předepsáno jest
zřízení závodní rady, vznésti jest především II mzdového výboru, na

.

každém závodě zřízeného, který čítá 4 členy, z nichž dva (předsedu
svého a jednoho člena). vysílá závodní rada a dva závodní správa, že
mzdový výbor má se přičiniti o dohodu a, nepodaří-li se mu, má vydati o tom stranám, totiž dotyčnému dělníku a závodní správě vyrozumění, do něhož jim přísluší t.zv. odvolání k rozhodčímu soudu hornickému, jehož přfslušnost jest výlučnou (§ 2 (3) prov. nař. ze dne
13. července 1920, čís. 434 sb. z. a n.). Příslušnost hornického rozhodčího soudu předpokládá tudíž mzdový spor mezi dělníkem a závodní
správou, který mzdovým výborenl nebyl vyrovnán. Správu hornického
závodu vede dočasný držitel nebo podnikatel, t. j. ten, kdo těžbu na
dole provozuje. V tomto případě je nesporno, že žalovaná firma zastavila dne 2. února 1923 na svém dolu, pro nějž předepsáno jest zří
zení závodní rady a tato také zřízena byla, pro zátopu vodou provoz
a že koncem května 1923 provoz na dolu tom opětně zahájen byl K-em
a S-em', jimž důl ten byl propachtován. Správu závodu vedou tudíž
nyní pachtýři dolu K. a S., kteří jedině oprávněni jsou vyslati do mzdového výboru dva členy, a nikoli žalovaná strana jako vlastnice dolu,
která těžby na něm již neprovozuje. Vzhledem k shora uvedeným zákonným předpisům, v nichž mluví se jen o závodní správě, držiteli závodu (§ 5 nař. ze dne 18. května 1920, čís. 358 sb. z. a n.), jest rozhodčí soud hornický příslušným, počínajíc koncem května 1923, toliko
pro mzdové spory, vzniklé mezi K-em a S-em, neb ustanovenou jimi
správou dolu a dělníky, na dolu tom zaměstnanými, a nikoli pro spory
mezi vlastníkem dolu, který provoz jeho zastavil, jej znovu sám nezahájil, nýbrž propachtoval, i když žalobní nárok vznikl ještě z pracovního poměru k vlastníku dolu v době, kdy tento těžbu na něm prováděl.
Žalobce nedomáhá se žalobou zaplacení mzdy za dovolenou a ,vydání
deputátního uhlí na nynější správě dolu, najatého K-em a S-em, nýbrž.
domáhá se na majitelce dolu, která dříve těžbu sama prováděla, náhrady škody, způsobené tím, že nepostarala se, aby nájemci dolu splnili
vůči žalobci to; k čemu se zavázala, totiž zaplacení dovolené a vydání
deputátního uhlí. Spor tento byl by ovšem v případě, že by žalovaná
strana těžbu na dole znovu zahájila a sama provozovala, mzdovým
sporem, k jehož rozhodnutí byl by po marném pokusu o s'mír před
mzdovým výborem příslušným hornický rozhodčí soud; po zastavení
provozu dolu žalovanou stranou jest. spor tento sporem o splnění smlouvy po případě z důvodu náhrady škody, k jehož projednání a rozhodnutí
povolán jest soud řádný.
N e i v y š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
Důvody:

První i rekurs ní soud shodují se v tom, že mzdový spor, který vznikl
v hornickém závodě, pro nějž jest předepsáno zřízení závodní rady,
můž.e býti rozhodnu! výlučně pořadem mzdového výboru a rozhodčího
hornického soudu, . při čemž činnost mzdového výboru jest sice
jen smírčí, ale obligatorní, rozhodnutí liornického· rozhodčího soudu
pak konečné a vykonatelné. Názor ten i jeho odůvodnění srovnávají se
se stál)/111 rozhodováním nejvyššího soudu,- a p.okazuje se na obšírně
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odůvodněná rozhodnutí ze dne 12. září 1922 č. j. R II 337/22, uveřej~
něné ve sbírce Dr. Vážného pod číslem 1835 a ze dne 27. února 1923,
č. j. R II 52/23, uveřejněné v téže sbírce pod čís. 2330. Nejvyšší soud
nemá důvodu, by se odchýlil od právního stanoviska, v těchto rozhodnutích zaujatého, a poukazuje vzhledem k vývodům žalobcova rekursu

proti usnesení prvního soudu a vzhledem k rozhodnutím nejvyššího
správního soudu, tam citovaným, jen ještě na to, že působnost rozhodčÍ
komise, zřízené dle zákona o závodních výborech ze dne 12. srpna
1921, čís. 330 sb. z. a n., a působnost hornického rozhodčího soudu dle
zákona ze dne 25. února 1920, čís. 145 sb. z. a n., jsou podstatně různé,
takže se nelze v tomto sporu dovolávati rozhodnutí, vydaných o pří
slušnosti rozhodčí komise. Přes uvedené zásadní stanovisko zamítl rekursní soud námitku nepřípustnosti pořadu práva, poněvadž prý pří
slušnost hornického rozhodčího soudu předpokládá mzdový spor mezi
dělníkem a závodní spr á vou, touto závodní správou v projednávaném případě však není žalované společenstvo jako majitel dolu, nýbrž
pachtýří, jimž bylo provozování dolu v květnu 1923 propachtováno.
Směřujíc proti jiné osobě, neŽ nynějšímu zaměstnavateli, není prý žaloba čistou žalobou ze smlouvy mezdní, nýbrž žalobo,! o náhradu
škody a náleží proto před řádné soudy. S tímto názorem nelze souhlasiti. žalobce, který byl již před propachtováním dolu na něm zaměstnán
a posud tam pracuje, domáhá se na žalovaném majiteli, jenž těžbu do
května 1923 sám provozoval na základě kolektivního ujednání, smluveného s ním v únoru 1920, zaplacení pětidenní placené dovolené podle
zákona ze dne 1. července 1921, .Čís. 262 sb. z. a n. a vydání deputátního uhlí, tedy nároků, jež mu náleží přímo ze smlouvy samé a jsou
částí jeho pracovní mzdy. žaloba neodvozuje uplatňovaného nároku ze
Zavinění žalované strany, spočívajícího v tom, že se nepostarala, by
nájemcí dolu splnili její závazek předsevzatý vůči žalobci, a neobsahuje ani jiného tvnení, podle něhož by se mohla pokládati za žalobu
o náhradu škody, náležející před řádné soudy. Uplatňuje přímý nárok
z pracovního poměru, který posud trvá, a náleží proto před hornický
soud rozhodčí. Může-li takový nárok býti s úspěchem uplatňován proti
majiteli dolu, který sám těžbu neprovozuje, jest již otázkou věcného
posouzení rozepře, při rozhodnutí o námitce nepříslušnosti pořadu práva
záleží na tom, může-Ii takový majitel dolu býti u hornického rozhodčího
soudu vůbec žalován. K otázce této dlužno přisvědčiti. Doslov zákonů
ze dne 25. února 1920, čís. 144 a 145 sb. z. a n. a prováděcího nařízení
ze dne 13. července 1920, čís. 434 sb. z. a n. toho nevylučují, nýbrž
kladou důraz jen na předmět sporu. Hornický rozhodčí soud není podle
svého složení vůbec dotčen okolností, zda je žalován vlastník dolu či
jeho nájemce, takže není důvodu, by v jednom případě byl příslušným
k rozhodnutí, nikoliv však v případě druhém. Rekursní soud poukazuje
na složení mzdového výboru, do něhož závodní správa vysílá dva členy,
takže vysílají-li je nynější pachtýři dolu, není v něm žalovaný majitel
dolu zastoupen, Nehledíc k tomu, že obeslání mzdového výboru může
býti pachtovní smlouvou upraveno tak, aby byly f zájmy majitele dolu
v něm zastoupeny a chráněny, nemůže jeho složení vzhledem k tomu,
že jest jeho úkolem jenom, aby se pokusil o smír, míti podstatného vý-

znamu.- RozhOdným však jest, že se podle horního zákona

těsný

svazek,

který spojuje hornický podnik s jeho majitelem, propachtováním nijak
nepřetrhává, naopak ustanovuje § 187 horního zákona, že přímá zodpovědnost majítele za provozování podniku trvá pří propachtování dolu
dále, arci s výhradou postižního nároku proti pachtýři. Není proto možno
majitele dolu jen z toho dllvodu, že provozování těžby propachtoval,
vylučovati z právních řádů, jimiž se hornické poniěry upravují, a k nimž
náleží dle deváté hlavy horního zákona i úprava námezdních poměrů
horníků na dole zaměstnaných, a dle zákonů shora citovaných zřízení
a působnost závodních rad, mzdových výborů a rozhodčích soudů. Rozhodování o podané žalobě nenáleží tedy řádným soudům, nýbrž hornickému soudu rozhodčímu.
čís.

3735.

W-konto.
Z pouhého neudání jména smluvníka komisionářem nelze o sobě
usuzovati na jeho vstup do obchodu dle prvniho odstavce čl. 376 obch.
zákona.
Vstup komisionáře do obchodu podletřetiho odstavce čl. 376 obch.
zák. musi se státi způsobem vylučujícím každou pochybnost a nelze
jej spatřovati v pouhém ohražení se komitenta proti připsáni výtěžku
na konto W. Použití práva toho nenl sice vázáno lhůtou, leč v několika
letém mlčeni komitenta jest spatřovati Vzdání se nároku.
Prodala-Ii tuzemská banka jako komisionářka pro tuzemce na Vídeňské burse cenné papíry a vzhledem k nařízení ze dne 6. ťinora 1919,
čís. 57 sb. z. a n., nemohla výtěžek převésti do tuzemska, aniž by ji
bylo lze považov.ati za samokupitelku, jest žalobu kOtIŮtentana vypla-'
cení výtěžku prodeje v Kč zamítnouti pro tentokráte.
(Rozh. ze dne 16. dubna 1924,Rv I 1721/23.)
Tuzemská banka prodala v lednu 1919 na videňské burse cenné
papíry k příkazu žalobce, jehož dopisy ze dne 23. a 31. ledna 1919
o prodeji zpravila, neuvedši jména kupitelova. Vzhledem k nařízení ze
dne 6. února 1919, čís. 57 sb. z. a n. převedla banka výtěžek za ce.nné
papíry na t. zv. konto W. Žalobu na banku o zaplacení výtěžku za cenné
papíry v Kč pro c e s 11 í s o udp r v é s tol i c e zamítl, o d vol a c í
s o u d žalobě vyhověl. D ů vod y: Odvolání žalobcovo jest odůvod
něno vzhledem k ustanovení čl. 376, odstavce třetí ob ch. zák. a to v uvážení těchto okolností. Poněvadž žalovaná banka ve svých dopisech ze
dne 23. a 31. ledna 1919 o provedení příkazu nejmenovala jinou osobu
jako kupitele papírů, byl žalobce jako komitent oprávněn, žalovanou
samu za kupitele považovati, zvláště, když žalovaná vyhradila si ve
svých obchodních podmínkách v souhlasu se čl. 376 odstavec prvý
obch. zák., že sama může do obchodu vstoupiti, a v dopisech neoznámila, že přes to nechce, by byla považována za kontrahentku. Proč
banka jinou osobu jako kupítelku nejmenovala, jest lhostejno. Není věcí
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komitentovou, by se staralo tyto

důvody.

sovních prodejích jména kupitelova nezvÍ,

při burzměniti na ustavýslovně také bur-

Okolnost, že banka
nemůže

nic

novení čl. 376 odstavec třetí obch. zák., který má
sovní obchody na zřeteli, a také nemůže práva komitentova zkrátiti.
Nechtěla-Ii banka jako samokupitelka vstoupiti a chtěla-li následky
čl. 376 odstavec třetí obch. zák. od sebe odvrátiti, mohla prostě ve
svých dopisech oznámiti, že do obchodu nevstupuje, aniž by jmenovala
kupitele. Názor, že žalobce nemusil si

činiti

nárok na právo, jemu ve

čl.

376 odstavec třetí obch. zák. vyhrazené, že tohoto práva mohl se
také zříci, jest ovšem správným. Na takové zřeknutí nemůže se však
usuzovati z pouhého mlčení, naopak pouhé mlčení na straně komitentově jemuž nebyla jmenována třetí osoba jako kupitel - může se
vykládati pouze v ten rozum, že právě jest srozuměn se vstupem komisionáře do obchodu, jak v zákoně pro ten případ jest stanoveno. Ve
čl. 376 odstavec třetí obch. zák. stanovené pravidlo mohlo hy se odstraniti pouze výslovným odporem komitentovým. Pouhé mlčení platí
zde za schválení zákonného předpokladu, nikoli však za jeho odmítnutí.
Ani námitka, že u bank není obvyklým pti takových příkazech výslovně
odmítnouti vstup do obchodu, není správná. Zvyklost může jen vedle
zákona a k jeho doplnění býti pramenem právním (platiti), nikoli však
proti zákonu. Odporovalo by také zásadám o poctivém obchodním
styku a jeho nutnou bezpečnost by podkopalo, kdyby se připustilo, by
komisionář, který předem nevyloučil, že nevstoupí do obchodu podíe
čl. 376 obch. zák., dodatečně odmítnutím obchodl1 po případě v době,
jež se mu zdá výhodnou, na útraty komitentovy, který učinil opatření,
spoléhaje se na ustanovení čl. 376 odstavec třetí ohch. zák. ve smyslu
tohoto ustanovení, získal si výhody nebo využitkoval pro sebe okolnosti
a konjunktury. Vstoupila-Ii žalovaná do obchodu, pokud se týče přijde-Ii
ustanovení čl. 376 odstavec třetí obch. zák. pro žalobce k použiti, ne"
může žalovaná odmítnouti placení pohledávky ve výši nepopřené
- v československých korunách, poněvadž poměr mezi komitentem a
komisionářem změnil se v poměr mezi pro datelem a kupitelem, nej de
tudíž v tomto případě již jen o poměr odvozený a proto nesejde
již na tom, zda a jak žalovaná skutečně prodala. Veškerá nebezpečí
znehodnocení výtěžku, která mezi tím nastala, stihají žalovanou. Žalo·vaná jest povinna, zaplatiti v korunách československých, poněvadž
podle čl. 324 odstavec prvý obch. zák. přichází v úvahu jako místo
plnění sídlo žalované a podle §u 6 zákona ze dne 10. dubna 1919,
čís. 187 sb. z. a n., pohledávky na koruny znějící, jež v oblasti česko
slovenské republiky mají se platiti, jest platiti v československých korunách v poměru 1: 1.
N e j vy Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu s dodatkem,
ž.e se žaloba zamítá jen pro tentokráte.

o ů vod y:
Po stránce právní nutno vzhledem k obsahu dovolací odpovedi pře
dem zdůrazniti, že ani odvolací soud neuznal, ani v celém řízení nebylo
tvrzeno, ani na jevo nevyšlo, že žalovaná banka sama do obchodu se

žalobcem vstoupila jako kupl tel dle prvního odstavce čl. 376 obell. zák ..
ač byla k tomu cHe tohoto zákonného předpisu oprávněna a právo to
si v pátém odstavci svých obchodních podmínek vyhradila. Jmenovitě
nelze ani při nejblahovolnějším výkladu takto rozuměti dopisům banky
ze dne 23. ledna a 30. ledna 1919, neboť banka oznamuje v nich, že,
vyřizujíc udělený jí přikaz, prodala cenné papíry na ví d e ň s k é
bu r s e a že žalobci účtuje výtěžek valutou ke dm 31. ledna 1919 a
6. února 1919, tedy ke súčtovacím dnům vídeňské bursy, čjmž dává
zřejmě

na jevo, že nechce býti pokládána sama za kupitele. Ze z pou-

hého neudání osoby kupitelovy nemůže býti dovozován již vstup komisionáře do obchodu dle prvního odstavce čl. 376 obch. zák., plyne
z třetího odstavce tohoto článku, jenž by byl při takovém výkladu bezpředmětným a zbytečným. Tím jest vyvrácen i názor odvolacího soudu,
že, nechtěla-li banka býti považována sama za kupitele, byla povinna
žalobci výslovně oznámiti, že do obchodu nevstupuje. Odvolací soud
vychází s právního stanoviska, že banka musí býti pokládána za kupitele podle třetího odstav.ce čl. 376 obch. zák., poněvadž nejmenov~la
žalobci osoby, jíž cenné papíry prodala. Kdyby tomu tak bylo, musrlo
by z důvodů v napadeném rozhodnutí uvedených a Nejvyšším soudem
důsledně zastávaných býti přisvědčeno rozhodnutí odvolacího soudu,
že ~alovaná banka jako přímá kupitelka nemůže se dovolá'rati zákazů
vlád československé a rakouské o výplatách tak zvaných kont-W a Jest
povinna· dlužnou částku zaplatiti v ko~unách čcskoslovcns,~ých., Než
předpisu čl. 376 třetí odstavec obch. zak. nelze v tomto pnpade použiti. Dle tohoto ustanovení zákona jest komitent ovšem oprávněn,
držeti se komisionáře jako přímého kupitele nebo prodatele, nepojmenoval-li tento při oznámeni o provedeném obchodu jako kupitele nebo
prodatele někoho jiného, takový vstup k?misionáře do <:bchodu ne:
nastává však sám sebou pouhým neoznamemm osoby treh smluvU!
strany, nýbrž jest závislým na vůli a volbě komitentově, který ~: práv~
na změnu poměru komisionářského v přímý poměr smluvní muz~ take
vzdáti. Pro dalekosáhlé následky jeho rozhodnutí jest nutno žádati, a~y
komitent svého práva, prohlásiti vstup komisionáře do smlouvy, pouzll
způsobem vylučujícím každou pochybnost a prohlásil buď vý·slovně neb
činem třebas jen konkludentním, ale na venek patrným (čl. 278 a 279
obch. zák., § 863 obč. zák.), že považuje komisionáře za svou přímou
smluvní stranu. Toho žalobce neučinil. V tom, že se dle svého tvrzení
ohražoval proti účtování výtěžku ve starých korunách, nelze spatřovati
uplatňování práva dle čl. 376 třetí odstavec obch. zák. ,konklude.nt~ím
jednáním, ježto žalobce ~ohl při s~ých protest,:ch vych'aze\! r z Jfny~h
právních hledisk, na pnldad z duvodu. zavmem ban~y opomenutm;
včasného převodu výtěžku prodeJc do Ceskoslovenske republIky, coz
žalobce v tomto sporu rovněž uplatňuje. Jinak neuvedl žalobce vůbec
ničeho, z čeho by se .na uplatnění práva dle čl. 376, o(~stavec třetí obch.
zák. dalo souditi. Ještě v žalobě, podané po ví~e nez t;ech letech po z~
slaném odpočtu, nezmiňuje se slovem o tom, ze P?klada banku, z~ pr;mou kupitelku, teprve když slyšený znalec poukazal na zmID,eny zakonný předpis, dovolává se ho i žalobce. Zásadně n~tno sIce p.np~s\!\!,
že použití práva dle čl. 376 třetí odstavec obch. zakona nelll vazano
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určitou Ihlttou, ale přičilo by se obchodní
i potřebné bezpečnosti obchod nich styků

poctivosti a slušnosti, jakož
a tudiž i dobrým mravům,
kdyby žalobce, který dle všeho nikdy nepomýšlel na to, by uvedeného
práva použil, dodatečně, po tak dlouhé době, když by se mu to právě
hodilo, chtěl na újmu žalované banky těžiti z okolnosti, které před tim
nepřikládal významu, že mu banka svého času nepojmenovala kupitele,
Lze dokonce důvodně pokládati za to, že se žalobce více než tříletým
nepoužitím onoho práva tohoto práva vzdal. Nelze proto použíti třetího
odstavce čl. 376 obch,zák., nelze vycházeti ze stanoviska, že jest mezi
stranami přímý poměr prodatele ke kupiteli, a zůstává při právních
pravidlech, platných pro obchod komisionářský, při němž komisionář
provádí obchod sice vlastním jménem, ale na účet komitenta a jest
povinen mu odvésti, co má z obchodu obdržeti (čl. 360 a 361 obch.
zák.). Tim nejsou však požadované koruny československé. Dle příkazu
žalobcova byl prodej proveden na burse ve Vídni, a ve Vídni zl1stal i výtěžek prodeje, takže není dle §u 6 zákona ze dne 10. dubna 1919, čis. 186
sb. z. a n., splatným v tuzemské měně. Peníz 17.225 K 50 h byl ve
Vídni splatným dne 6. února 1919 a nesměl býti do republiky Česko
slovenské již převeden, neboť nařízeni ze dne 6. února 1919, čís. 57
sb~ z. a n., zakazujicí takové převody, nabylo toho dne již účinnosti.
Že další částka 87.086 K splatná ve Vidni již 31. ledna.1919, nebyla do
6. února 1919 převedena na území čsl. republiky, nelze přičítati žalované bance za zavinění, neboť to by předpokládalo porušení nějakého
příkazu žalobcova, neb aspoň vědomost žalované banky o měnových
záměrech československé vlády, již nelze u ní předpokládati. Mimo to
měly býti uvedené peníze bankovní úhradou pro pozdější krycí koupi
předem prodaných papírů opět na vídeňské burse, takže povaha obchodu samého vyžadovala, by zll staly ve Vídni. Ačkoliv z toho, co vyloženo, vyplývá, že žalobce vzhledem ku předpisům čl. 361, 362 a 368
obch. zák. a nařízení ze dne 6. února 1919, čís. 57 sb. z. a n. nemůže
toho času se domáhati výplaty výtěžku prodaných papírů v korunách
československých, není vyloučeno, že sporná vídeňská konta se dodatečně přece stanou splatnými v československých korunách, pročež byl
rozsudek prvního soudu obnoven s dodatkem, že se žaloba zamítá jen
pro tentokráte.
čís.

3735.

Dopravní řád železniční.
Nesouhlasí-Ii skutečná povaha zboží s jeho poznačením na nákladním listě, jest železnice oprávněna vypočltati .dovozné nikoliv dle skutečné povahy zboží, nýbrž dle poznačení, použitého v nákladním listě,
a, není-li zboží označeno přesně omačením, na které tarii váže použití
nižší sazby, jest dráha oprávněna počítati za ně dovozné dle nejvyšší
sazby I.
Označení železa dle říšsko-německého dopravniho tariiu.
(Rozh. ze dne 16. dubna 1924, Rv I 1767/23.)

·r'···
!

Firma H. zaslala ze stanice Bohumin žalující firm~ do Hořovic ně
kolik vagonů surovellO železa, jež deklarovala jako surové želt:zo čÍs.
I. a III. Dráha vyměřila dovozné dle železničního nákladního tarifu
díl l. odd. B. ze dne 1. ledna 1918 položka E dle tarifní třídy B. celkem
40.400 Kč. Dle vyhlášky ministerstva železnic ze dne 6. května 1920,
čís. 23.099/19QO, obsažené ve věstníku pro železnice a plavbu čís. 42
a čís. 43 ze dne 29. května 1920 slušelo při zásilkách přes 5.000 kg,
při kterých dovozné za tuto váhu nejméně zaplaceno bylo, dodatečně
v cestě návratkové počítati dovozné, jehož bylo lze pro zásilku dosáhnouti, kdyby bylo došlo k přepravě zboží územím sousedních států, a
to na základě sazeb dovozného, platných v době přepravy. Přeplacený
přebytek na dovozném bylo vrátiti. Na místo přímé cesty BohumínPraha-Hořovice, jak dopraveno, mohlo býti surové železo dopraveno
Německem oklikou a sice Bohumín-Brod nad Lesy-Hořovice. Dle
tvrzení strany žalující bylo by bývalo při dopravě touto oklikou přede
psáno dovozné za dopravu po říšskoněmeckých drahách z Bohumína
do Brodu n. Lesy za 564 km dle Sp. T. III. a na československých drahách z Brodu n. L. do Hořovic za 133 km dle tarifní třídy B pro surové
železo platné celkem pouze 37.166 Kč 70 h - takže ve prospěch žalobkyně se podává rozdíl na přeplatku oproti zaplaceným 40.400 Kč 3.233 Kč 30 h. Žalobkyně zažádala u ředitelství státních drah o vrácení
tohoto přeplatku, žádost byla však zamítnuta, pročež domáhala se vrácení žalobou. Výše tvrzeného přeplatku byla nesporna, dráha namítala
pouze, že zboží nebylo uvedeno v nákladním listu přesnč dle tarifu pro
zboží část. I. odd. B odst. C pol. E 6, jež vyžaduje bližšího označení
surového železa. O b a niž š í s o u d y uznaly dle žaloby, N e j v y Š š í
s o u d žalobu zamítl.

D

1

l

ů

v o II y:

Nelze souhlasiti s právnim názorem odvolacího soudu, že" když
dráha při vadném poznačení zboží v. nákladním listu vyměří dovozné
podle vyšší .sazby, než by náleželo podle skutečné povahy zboží, může
strana pořadem práva dokázati, že šlo ve skutečnosti o zboží, podléhající nižšímu tarifování a domáhati se snížení dovozného. Názor ten příčí
se přesným formálním předpisům železničního dopravního řádu a nákladního tarifu, jimž se každý odesílatel dle upozornění vytištěného· na
nákladním listě podrobuje. Podle prováděcího předpisu k §u 56 (1)
lit. d) žel. dopr. ř. má býti zboží v nákladním listu poznačeno tak, jak
je 'pojmenováno v dopravním řádě, tarifu a roztřídění zboží. Podle §u 57
žel. dopr. ř. ručí odesílatel za správnost a úplnost tohoto poznačení a
nese sám veškeré důsledky poznačení nesprávných, neúplných a nepřesných. Železnice jest sice podle §u 58 žel. dopr. ř. oprávněna pře
zkoumávati správnost údajů odesílatelových a pojmenování zboží v nákladním listu, není však k tomu povinna, a při hromadném zasílání zboží
není jí ani možno, by tak činila v každém případě. Podle pravidel o počítání dovozného, obsažených v nákladním tarifu odd. B pod A III. má
se dovozné vyměřiti podle nejvyšší třídy I u všeho zboží, které není
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výslovně

v roztřídění zboží nebo zvláštních tarifech uvedeno. Z těchto
pravidel plyne, že, nesouhlasí-li skutečná povaha zboží s jeho poznačením na nákladním listu, jest železnice oprávněna vypočítati dovozné
nikoliv dle skutečné povahy zboží, nýbrž dle poznačení, použitého v nákladním listu, dále, že, není-li zboží označeno označením, na které tarif
váže použití nižší sazby, jest dráha oprávněna, počítati za ně dovozné
dle nejvyšší sazby I. a že strana musí nésti nepříznivé následky vadného
poznačení. Tato praví dIa j sou odůvodněna povahou železnice jako hromadného dopravního prostředku, při němž nemůže býti každé jednotlivé
zásilce věnováno tolik času a péče, kolik by snad vyžadovala, takže
strany musí nésti jimi zaviněné následky nemožnosti, aby skutečná povaha zboží podle tarifu byla v každém jednotlivém případě správně zjištěna. Vychází-li se z právních zásad právě uvedených, nelze přiznati
žalobě úspěchu. Není mezi stranamí sporu, že rozhodnutí rozepře závisí pouze od rozřešení otázky, zda byly by zásilky surového železa,
v žalobě blíže uvedené, při přepravě Německem tarifovány dle nízké
zvláštní sazby III. Slyšený znalec uvedl ve shodě s dopisem ředitelství
železnic ve Vratislavi ze dne ll. dubna 1922, že i podle německého tarifu nedostačovalo pro použití zvláštní sazby III., aby zásilka byla označena jako železo surové, nýbrž že by musil býti .uveden také ještě jeho
tvar, poněvadž výhod této nízké sazby požívá jenom »Roheísen in Ganzen, Masseln, Broten und ahnlichen Formen, die nur den Zweck hat!en,
das Roheisen zur Bef6rderung geeignet zu machen.« Jelikož v tomto
případě byl obsah zásilek označen jako Giesserei-Roheisen Nr. I. a
Giesserei-Roheísen Nr. III., aníž. tvar jeho byl uveden, nemohlo býti
speciální sazby III. použito. Slyšený znalec z oboru železářského sice
potvrdil, že se pod užítým poznačením rozumí jenom železo v kouskách neb hranolech, že se železo takto poznačené v jiných tvarech nevydává, a že tento výraz jest v obchodě pro železo takového tvaru všeobecným, nerozhoduje však, jak bylo již uvedeno, skutečná povaha
zboží, nýbrž jeho poznačení v nákladním listu, a nikoliv odborné označení obchodní,. nýbrž označení použité v tarifech. Znalec z oboru dopravního uvedl sice dále, že jest obchodním zvykem dráhy, aby v pří
padech, kde z označení v nákladním listě bez e vší P och Y b 11 o stí
vyplývá, že jde o určité zboží v tarifu vyjmenované, počítalo se dovozné
za toto v tarifu uvedené zboží, takovou obchodní zvyklostí nemohou
však býti citované a stále ve stejném znění obnovované jasné předpísy
železníčního dopravního řádu a tarílu zbaveny platností, a nemůže z ní
býti proto dovozován právní závazek železnice ku počítání nižší sazby.
Mimo to udává znalec sám, že tato zvyklost platí jenom, není-li o totožností zboží pochybnosti. Této podmínky v tomto případě není, znalec
sám nemohl se o totožnosti použitého označení s označením tarifním
vyjádřiti, vyslovil naopak určité pochybnosti a vyžádal si o tom posudek znalce z oboru železářského. Netřeba odůvodňovati, že nelze ukládati dráze, aby pří počítání dovazného vyšetřovala znalci pravý smysl
a totožnost použitého poznačení, naopak právě proto, že tato totožnost
v tomto případě při srovnání použítého označení s označením, v tarifu
předeps8ným, nebyla nepochybnou, byla by železnice oprávněná po-

kládati zboží La neuvedené v tarifu a vyměřiti dovozné dle sazby vyšší.
Zpráva ředítelství drah ve Vratislavi ze dne 11. dubna 1922, že zásilka
neměla nároku na speciální sazbu III., jest tedy v souhlasu s platnými
předpisy, žaloba jsouc vybudována na použití této sazby, jest neodů
vodněna.
čís.
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Pro spory o vlastnictví a držbu k tuzemské nemovitosti rozhodným
jest výlučně právo tuzemské, třebaže obě strany jsou cizozemci. To
platí zejména též o delší vydržecí lhůtě proti obcím.
Oprávnění ku používání o~e~ního statku tv?"í yě.cné (r~áh~í) spo.~e
čenství a. nemohou se jednotllvl domněle opravnem domahab, by Jtnl
bylo přiznáno právo osobně.
Rozsah práv k obecnímu statku.
(Rozh. ze dne 16. dubna 1924, Rv I 52/24.)
Celá řada vlastníků nemovitostí ve W. v Bavořích domáhala se na
obci W. zjištění, že jim přísluší právo vJastnické ku pozemkům, ležícím
v Čechách a že žalovaná jest povinna, opatřiti žalobcům knihovní vlastnictví. O b a niž š í s o u d y žalobu zamítly, o d vol a c í s o u d
z těchto d ů vod ů: žalobci uvedli v žalobě, že sporné pozemky patřily
kdysi panství v P. a že teprve nálezem místodržitelství v Praze ze dn.e
13. prosince 1861 byly přenechány obci W. do neomezeného vlastmctvL Až do té doby nepříslušelo tudíž předchůdcům žalobců právo
vlastnické k těmto potemkům, nýbrž měli pouze právo na bezplatné
používání stavebního a palivového dříví dle svých potřeb. Císařským
patentem ze dne 5. července 1853, čís. 10 ř. zák. o úpravě a výkupu
práv ku braní dříví, pasení a ku braní plodů lesních, jakož í některých
práv služebnostních a společného držení a používání bylo vykoupení
ta~ovýchto práv požívacích přikázáno zvláštním komisím, zřízeným u
politických úřadů, a v §u 38 cit. pat. byl přiznán konečným nálezům
těchto komisí, jakož i narovnáním, jimi schváleným, právní účinek soudních nálezů (smírů) a nařízením min. vnitra a spravedlnosti ze dne 3.
září 1855 bylo nařízeno, že takovéto právní záležitosti jsou vyi\aty
z příslušnosti soudů. Schválilo-li tudíž místodržitelství v Praze naroVnání mezi tehdejšími vlastníky panství na jedné a obcí W. a vlastníky
příslušných realit ve W. na druhé straně, v němž obě strany se sjednotily v ten smysl, že obci W. a majitelům příslušných nemovitostí pří
slušeti bude na místě dosavadních práv požívácích neomezené vlastnictví k parcelám, ve smíru uvedeným, a, když na základě tohoto smíru
usnesením okresního soudu v P. ze dne 31. prosince 1861 vloženo bylo
právo vlastnické ku dotyčným parcelám pro nové vlastníky, nemohou se
žalobci vzpírati právní platnosti tohoto smíru a knihovnímu vkladu na
tomto podkladě učiněnému, to tím méně, když se smírného jednání svého
času súčastnilo mimo zástupce obce, 41 osob oprávněných, jimž byly
dány zvláštní parcely do výhradného vlastnictví. Dle §u 300 obč. zák.
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jest posuzovati držbu a vlastnictví dle zákonů místa, .kde nemovitost
leží. Jest tudíž protokol, sepsaný dne 20. května 1862 ve W. zemským
soudem V. pro rozhodování toholo sporu pouze v tom směru závazným,
že jím bylo zjištěno, jakými podíly jsousúčastněni starousedlíci na požitcích, plynoucích z lesa, připsaného obci. Mají-li žalobci za to, že jsou
smírem a knihovním zápisem na svých právech poškozelli, přehlížejí,
že právo vlastnické bylo dle právního názoru, panujícího tehdy v Če
chách a Horním Falcku, přiznáno a vtěleno nikoliv politické obci W.,
nýbrž občině W., že tudíž požitky těchto nemovitostí, obci knihovně
připsaných, neměly případnoutiveškerýmpříslušníkům obce stejnou
měrou, nýbrž vždy jen dočasným vlastníkům oněch realit, s nimiž spojeno bylo až do té doby právo na ony požitky a to v takové výměře,
jak jim tehdy příslušely, a že naproti tomu musili platiti daně a ostatní
dávky a berně na ony pozemky připadající. Z toho důvodu obsahují
zákon o obcích ze dne 17. června 1849 a § 70 obec. zř. pro král. české
ze dne 16. dubna 1864, čís. 7 z. zák. ustanovení, že v otázce, zda občané mají právo k účasti na užitcích obecního statku a kterou měrou
práva tohoto užívati mohou, jest se říditi dosavadní zvyklostí ovšem
s tím omezením, aby žádný občan, jenž má právo k požitkům, nebral
z obecního statku většího užitku, než pro dům a statek má zapotřebí,
leč že by zvláštní právní důvod dopouštěl z toho výjimku. (Randa, Besitz 1876, str. 407, Dr. Pitreich: Zur Geschichte des lmmobilarrechtes
seit der Kodiiikation, Festschrift zur Jahrhundertleier des abGB; sv. II.,
str. 496 násl., Dr. Mischler, Staatsworterbuch 1905, str. 65 násl., Mayer,
Konversationslexikon pod heslem »AlImande«.). Pří roku, konaném
k vůli založení pozemkové knihy okresním soudem v P. dne 22. ledna
1884, intervenovali dle protokolu za obec W. starosta František G.
a za oprávněné Josef N. a Jiří S. Prvjmenovaný uvedl, že na požitcích
mají účast 24 osoby plnou měrou, 32 osoby střední měrou a 25 osob
malou měrou a to osoby, jmenované na prvém místě, částkami po
13/800, osoby, zmíněné na druhém místě částkami po 9/800 a osoby,
jmenované na třetím místě, částkami po 8/800 a že požívací prava ·jsou
spojena jednak s nemovitostmi, ležícími vesměs v obci W., jednak pří
slušejí jednotlivým osobám. Josef N. a Jiří S. žádali, by byla uvedena
a zjištěna jména oněch občanů z W., kteří mají právo požívací ohledně
katastrálního majetku obecního. Tomu se opřel starosta, odůvodniv
svůj odpor tím, že tato zpráva v knihách dosud nebyla zjevna a že dosavadní zvyk má býti zachován i nadále. V uvážení, že podle §u 70
obec. zříz. dosavadní práva k obecnímu statku zůstávají nedotčena, a
že tudíž již v zákoně o obcích jest záruka, že práva potrvají,neučinil
soud žádných opatření, by tato práva byla zapsána jakožto služebnosti,
a prohlásil, že mají býti po případě ohlášena v řízení upravovacím.
O právu vlastnickém obce ohledně parcel v S. ležících, nebylo nikým
pochybováno, a nepochybovaly o něm tudíž ani osoby k užívání oprávněné. Teprve při šetření, konaném dne 23. ledna 1884 v R. na místě samém uvedli Josef N., Jan H. a Jiří S., že výše uvedená práva požívací
jsou spojena v rukou 71 osob, které platí také veškeré dávky a daně
v poměru ku svému právu poživacímu, že obci W. nepřísluší vůbec

žádné pi'ávo držebni k tomuto J1laj~t~u,. ani n~rok na požitky,. že tudíž
knihovní zápis nesouhlasí se skutecnyml pomery:. a navrhova,h, bX" ~o:
savadní knihovní zápis byl zrušen, aby bylo pt;stoupen.o ku zJlsten~

o rávněných osob a jejich podíll! a aby bylo vteleno prav.o . vlastmcke
tyto osoby podle zjištěných podílů. N~protJ tomu prohla~llstarosta.'
že svolal dne 22. ledna 1884 obecní výbor, a že se tento. Jedno~lasne
usnesl, že právo vlastnické má býti vtěleno pro ob;c a m~ohv pr0,lednotlivé oprávněné osoby. Na to bylo straná,:" sd~l~no" zve na ~apls~ch
v pozemkové knize kat. obce R. ~ičeh? n~l~uze byh meneno ~ ze prav~
požívací nebudou zapsána, ponevadz zaplsu ~ylo odporo~ano. Proh
tomuto rozhodnutí soudu oprávněné osoby mceho nenamlta!! ~,ne
uplatňovaly svých nároků v řízení upravovacím. Nebylo :UdIZ mceh?
změněno na právním stavu, jak uprav~n byl s~ora ~vedenym narov~a~
ním a knihovním zápisem, předsevzatym na zaklade t~hot? .~arovn.am:
Když pak osoby až do oné doby oprá~něné,. pO,kud s,; tyče JeJlc~ pravn~
nástuOci i později používaly pozemku, ObCl. pnpsanych,. dle svych p~
dílů nijak se Hm neprohřešily proti narovnal1l a proh zaplsu kDlh~vm.
mu ' nepředsevzaly držebních jednání, zakládající~? pdvo vlastm~ke,
nýbrž vykonaly pouze jednání založená voprávech,uzlva~lch a ?evldrzely
. tím práva vlastnického o~ledně pO"emku O~CI pnpsanyc~, novbr~ vykonávaly i nadále pouze pravo na uZltky z techto po~emku, J~z pm ?ylo
i před tím přiznáváno. Držba jejich nebyla držbou vecn?u, ny~rz drzbou
právní. V tomto sporu domáhají se žalobci .vlast~lckeh? p.rava k pozemkům, obci W. knihovně příps~ným, na zaklad,e v'ydr~em a JSou tu:
díž soudové příslušni, rozhodnoult tento spor. Řesem o!azky, zda a Jakou měrou žalobcům při sluší právo na požItky, vymyka se dle. :o~h~~
nutí- nejvyšŠího soudu ze dne 14. září 1920 R I 7,49/20, (S?: V~z.ny ~1S:
659) rozhodování soudem. Podle žaloby ž,ád~ 72 z~lobcu pnzr:am pr~va
vlastnického. Bylo by proto bývalo zapotrebl dokazatr ohle~ne kazdeho
z nich, že on sám nebo jeho právní předchůdce v poslednrch; 3~ ne~o
40 letech vykonávali jednání držeb,ní, z,akládajicí právo Vl~stl;lcke. Dukaz toho· však podán nebyl, ponevadz am Jed~n ze ~ved~u, neuv;dl
zvláštnich jednání držebních některého ze žalobcu. Dle udaJu zalobmch
byly oprávněny v roce 1773 4 celodvorce, 32 polOdvorců" 14 středních
statků a 43 malých domků a dle protokolu ze dne 20.kvetna 1862 24
velkostatkářů, 34 majitelů polodvorců a třetiny d~orců,:. 28 .ma!?ro~
níků. Jde tudíž o re~!ní ospolečen~tví, ponhadz .prav? pO,:lva,CL p~:,?lu~~
pouze dočasným maj1telum určltych nemovltostr. V .':,alobe vsak Zad,:'JI
žalobci, by jim bylO přiznáno právo vlastnické osobne a mkohv Jako~to
majitelům určitých nemovitostí. Nehledě k tomu jsou dle. k?lhovn!ho
listu nikoliv žalobci sami nýbrž ponejvíce společně se svýmI manzelkami majiteli nemovitosti, jimž příslušejí práva požívací a jest proto
žalob ní prosba i v tom směru pochybena, že spolumajitelky nemají být,i
účastny práva vlastnického. Ohledně později přikoupených pozemku
nebyl proveden důkaz, že Josef G. a Jan B., kteří uzavřeli smlouvy
v zastoupení žalované, nebyli k tomu oprávněni. Oba byli dle předne
sení žalobců zástupci obce a měli tudíž právo, nabýti práv pro obec.
Žalobci sice tvrdí, že G. a B. neobdrželi rozkazu, koupiti pozemky od
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obce, nýbrž od osob oprávněných k požívání; nejmenovali však osob,
které jim příkaz daly, tak že ani v tomto směru nebyl podán důkaz. Žalobci sami uvádějí, že až do převratu byli zástupci osob, k užívání oprávněných, současně i zástupci obce. Jest tudíž na snadě domněnka, že
souhlasili s tím, aby právo vlastnické bylo přiznáno obci, že pokládali
pozemky ty za obecní. statek ve smyslu §u 70 obec. zříz. a že činili nárok pouze na právo užívací podle svých podílů. Tomu nasvědčuje i protokol, sepsaný u zemského soudu ve V. dne 20. května 1862, tudíž po
knihovním vtělení práva vlastnického obci W., dle něhož bylo pouze
učiněno opatření, že 86 majítelů usedlostí k užívání oprávněných bylo
rozděleno ve 3 třídy, a to v poměru 13: 9 : 8, a že požitky plynoucí
z lesů na základě poukazu lesního úřadu, jako dosud, se rozdělují obecní
správou W. ve 3 díly podle utvořených 3 tříd.

Nejvy

Š

ší soud

nevyhověl

dovolání.

Důvody:

V první řadě. je správným názor odvolacího soudu, že podle §u 300
zák. je držení a vlastnictví pozemků, uvedených v žalob ní prosbě,.
posuzovati dle práva československého. Pokud žalobci dovolávají se
vydržení sporného spoluvlastnictví, přicházejí v úvahu předpisy obč.
zákona, což platí i o lhůtě vydržecí dle §u 1472 obč. zák. Ježto jde o
nemovitosti ležící v tomto státě, nelze činiti rozdílu mezi obcemi zdejšími a cizími, zejména nemohou žalobci, kteří jsou vesměs· příslušníky,
cizího státu, požívati uznáním kratší doby vydržecí, byť i proti své obci,
větších výhod než občané tohoto státu vůči zdejším obcím. Není tudiž
nesprávným ani názor odvolacího soudu, že lze na tento sporný připad
použiti aspoň obdobně předpisů zemských zákonů o obcích a obecním
zřízení, pokud jde o požívání obecních pozemků. Důsledkem toho jest
připustiti možnost, že .žalobci používali sporných podílů nikoli jako
svého vlastnictví, nýbrž jen u výkonu práva, přísluševšího vlastníkům
některých usedlostí žalované obce k lesním pozemkům, jež ve skuteč
nosti tvořily obecní statek. Bude proto nadále jednati o tom, zda používání těchto pozemků mohlo vésti k vydržení vlastnictví žalobců k dílcům, jimi užívaným. V žalobě dělí se žalobci ve tři skupiny podle velikosti usedlostí, s nimi~ právo požívací bylo původně spojeno. Většina
žalobců dovolává se na důkaz správnosti svého sporného nároku vlastnictví usedlosti, jež příslušelo jich předchůdcům a přísluší nyni jim. Žaloba praví výslovně, že jednotlivé podíly přecházely od jich držitelů od
ne pamětných dob zpravidla současně s usedlostí držitelů dědictvím,
jednak že byly podíly též zcizovány. K tomuto rozdílu co do nabytí.
vlastnictví podílů žaloba nepřihlíži, neboť domáhají se všichni žalobci
sporných ·pozemků nikoli jako vlastníci a spoluvlastníci usedlostí, nýbrž výhradně pro svou osobu, ač jsou po většině jen spoluvlastníky
kmenových usedlostí.. V tomto směru je žaloba pochybená, nač správně
poukázal odvolací soud, aniž dovolání pokusilo se odporovati názoru
tomu a vysvětliti, z jakého důvodu domáhají sespoluvlastnící jednotlivých. usedlostí celých podílů. Již tato skutečnost stači k zamítnutí žaobč.

loby, ježto nelze žalobní nárok posuzovati zvláště ohledně každého žalobce, když žalobci sami prohlašují se za spoluvlastníky Eedílné věci
a tím za jednotný právní útvar. I v dovolání odporují žalobci tomu, by
předpoklady vydržení probírány byly ohledně každého z nich zvláště,
jak požaduje odvolací soud, z čehož je patrno, že pokládají se za jednotnou stranu, kterou odvolací soud případně označil jako věcné (reální) společenství. Nárok žalobní je proto posuzovati jen vzhledem ke
všem žalobcům, t. j. souhrnu jich, a nikoli vzhledem ke každému z nich
zvláště. Podle svého skutkového přednesu jednali žalobci v každém
případě svými zmocněnci, t. j. výborem, a dovozuji z držebních činů
tohoto výboru účinek jak pro celek tak i pro každého jednotlivce, výborem timzastoupeného. Je proto náležitosti vydržení, zejména bezelstnost držby (§ 1463 obč. zák.) posuzovati podle jednání těchto zmocněnců. Tu jest přihlédnouti ke zjištěným skutečnostem, vylíčeným
přesně a výstižně v rozsudcích nižších soudů, že ujednáním před vyvazovací komisí dne 1. srpna 1861 postoupena byla hlavní část sporných pozemků žalované obci, nikoli žalobcům, ač jednání toho účastnili
se i vlastníci usedlostí, oprávněných k braní užitků z lesů, a že bylo dů
sledkem toho vlastnictví pozemků vloženo do knih pro žalovanou obec,
dále že vyrovnáním ze dne 28. května 1869 postoupena byla další část
sporných pozemkll opětně žalované obcí, jež byla zapsána do knihy pozemkové jako vlastník, a že konečně při zakládání knih pozemkových
v roce 1884 bylo přes odpor některých vlastníků oprávněných usedlostí
vloženo právo vlastnické do knih pozemkových opětně jen pro žalovanou obec. Důležitým jest v tomto směru zjištění, že starosta žalované
obce dovolal se tehdy usneseni obecního .výboru, znějícího v ten rozum, že 'právo vlastnické má zůstati vloženo pro obec a nemá býti vloženo pro jednotlivé oprávněné, odůvodniv to tím, že právo poživací
není vesměs spojeno s držením usedlostí, nýbrž že přísluší i osobám,
jež nemají knihovního majetku. Při úvaze o důsledcích tohoto pťohlá
šení není rozhodnou jedině okolnost, že oprávněni, pokud účastnili se
jednAní, neodporovali již knihovnímu provedení podle návrhu žalované
obce, nýbrž i ta, že dle skutkového přednesu žalobců samotných
starosta žalované obce Lorenc O .. byl zároveň zástupcem oprávněných
(nyní žalobců), a že tito měli většinu v tehdejším zastupitelstvu obecním. Nezáleží proto na povšechné otázce, jaký vliv mělo podle zákona
ze dne 25. července 1871, čís. 96 ř. zák. řízení o zakládání pozemkových knih na naturální držbu. V tomto sporném případě je rozhodno,
že to byl zástupce oprávněných Lorenc O., jenž, opíraje se o usnesení
obeéního zastupitelstva, požadoval, by právo vlastnické vloženo bylo
nikoli pro požívatele obecních pozemků, nýbrž pro žalovanou obec.
V jeho prohlášeni jest proto shledati výslovné uznání vlastnictví žalované obce ke sporným pozemkům, vylučující vydržení vlastnického
práva žalobci i v tom případě, že nešlo o právo požívací. Pro správnost
tohoto náhledu svědčí i nesporná skutečnost, že kupními smlouvami
z rokLI 1903 a 1908 byly pozemky, přikoupené za účelem zaokrouhlení
sporných pozemků, knihovně připsány zase jen žalované obci, ač kupujícími byli zástupci žalobců, jíž ovšem byli současně i zástupci žaloM'
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vané obce. [ z toho je patrno, že úmysl tehdejších oprávněných nesl se
k uznání vlastnického práva žalované obce, a že tito nepřičítali si i
vzhledem k přikoupeným pozemkům jiných práv, než práva používati
lesních pozemků připsaných knihovněža[ované obci, že však neměli
úmyslu, pokládati se za vlastníky těchto pozemků. Veškeré tyto skutečnosti vylučuji na straně žalobců bezelstnost držby, nutnou podle
§u 1463 obč. zák. k vydržení, a [ze z nich dovoditi jen tolik, že žalobci,
po případě předchůdci jich používali sice výhradně obecních lesních
pozemků podle určitého poměru, že však neměli těchto pozemků v držbě
vedoucí k vydržení, pokládajíce se jen za oprávněny k užívání pozemků
těch na základě vlastnictví určitých usedlostí. Nelze proto mluviti o vydržení sporných pozemků. Tím méně [ze mluviti o bezdůvodném obohacení žalované obce, ježtoneby[o prokázáno, že úmysl oprávněných
(žalobců), zastoupených při nabytí přikoupených pozemků dvěma
členy výboru, nesl se k tomu, by vlastnictví pozemků těch nenabyla žalov'aná obec, nýbrž by nabyli ho oprávnění.
čís.

3738.

Dopravi1iÍ řád železničnÍ.
Nákladní list jest podstatnou náležitosti nákladní smlouvy. Dovozné
dlužno platiti nikoliv podle skutečné povahy zbo,;;, nýbrž podle jeho
označení v nákladním listě. Označení »dlouhé dříví« bez dodatku.
(Rozh. ze dne 16. dubna 1924, Rv [ 60/24.)

•

Žalobu dráhy na příjemce zboží, jež bylo označeno v nákladním
listu jako »d[ouhé dříví«, o doplatek dovozného p r.o c e sní s o u d
p r v é s tol i c e zamítl, o d vol a c í s o u d žalobě vyhověl. D ů vod y' První soudce zjistil, že ze zásilky, označené v nákladním listu
jako dlouhé dříví, ze stanice S. vypravené a dne 5. září 1922 žalované.
straně dodané, bylo dodací železniční stanicí v N. zaúčtováno dovozné
1.505 Kč 50 h, jež žalovaná strana zaplatila, dále že dovozné v této
výši vypadá dle nákladního tarifu na dlouhé dříví přes 2'5 m v délce,
na pilu určené, není-li otesáno ani rozštípáno, ani trháno, že dodané
dříví bylo sice k tomuto účelu na pilu určeno a mělo uvedené známky,
že však v nákladním listu scházelo toto bližší označení, že totiž nákladní
list zněl na »dlouhé dříví« bez jakéhokoliv dodatku a konečně že dovozné na »dlouhé dříví« vůbec, bez dodatku, činí dle nákladního tarifu
o 1.249 Kč více nežli bylo žalované straně dodací stanici původně zaúčtováilo. První soudce zamítl žalobu o doplatek dovozného 1.249 Kč
z důvodu, že původně vyměřené dovozné odpovídá skutečnému stavu,
ježto zásilka obsahovala dlouhé dříví, pro pilu určené, přes 2·5 m
v délce, neotesané, nerozřezané a netrhané a dle nákladního tarifu pro
takové dříví jest stanoveno dovozné nižší, jak bylo žalované straně pů
vodně zaúčtováno. S tímto náhledém prvního soudu odvolací soud ne~
souhlasí. Dle §u 61 vládního nařízení čís. 203/1921 patří k hotovosti
nákladní smlouvy mímo Fné náležitosti také přijetí nákladního listu vý-

praVDOU. ZříZl.::ill a odevzc;ání ná~!a~~n~h.o . ,listu tvoří t~dy P?d~tatno~

náležitost smlouvy nákladm, podmmu]Icl JelI platnost. Nakladm lIst nem
tedy pouhou listinou dÍlkazní, nýbrž, jaJ: již uve~eno, podstatnou součástí nákladní smlouvy. Jeho obsahem fldl se prava a povmnoslI obou
smluvních stran, odesilatele a žel.eznice. Náleží proto odesí~~teli',by ~á~
kladní listy správně, přesně. a úplně v~hotov~l, pokud se tyce pnsl~sny
tiskopis správně, přesně a uplne vyplml a naleZl ;nu zeJn;;;na d!e predpisu nákladního tarifu, by k označení dopravova:,eh~ zbozl, P?uzll v nakladním listu takových názvů, které se vyskžtuJI v zel~znlcll!m do~rav
ním řádě a v tarifech nákladních. Dle §u 57 zel. dopr. r. nese odeSIlatel
všechny důsledky, jež vzejdou z nesprávných, nepřesný,;h a ,nedosta:
tečných záznamů v nákladním listu. Odesilatel v tomto, pr!p~de oz.nač}l
zboží, k dopravě určené, v nákladním listu jako dlouhe d~lvl ?ez Jak<;hokoli dodatku. Z toho vzešel železnici nárok na dopravne, Jez dle naklactního tarifu vypadá na dlouhé dříví. Je to právě důslédkem okol~oSh:
že odesilatel opomenul v nákladním listu přIpsatI doda~e~, podml?u]Icl
použití výjimečně nižší sazby dopravní. !'la váhu .neP3',~a, :e dodacl, stanice původně zaúčtovala žalované strane dovozne mZ~I, ~~edepsane 'pro
dopravu dlouhého dříví" pr.~,~ilu urče,ného ~lastnostl vyse uve~eny:h:
neboť použití výjimečne mZSI tanfov: ~olozky stalo s,e d,le vypovedl
svědka Františka L-a omylem a zaklada postup takovy narok na, d~~
platek dovozného dle §u 70 žel. dopr. ř. Placení toh?to d?platku nalez:
straně žalované jako příjemci zboží, kteréž bylo zaučtovano·1 puvodm
dovozné (§ 70 (2) žel. dopr. ř.).
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovoláni.
o

D ů vod y'
. Dlužno přisvědčiti názoru soudu odvolacih3.' že, n~kladní list není
pouhou listinou důkazní,nýbrž podstatn?u .nal,e}lt?sh :,ak.ladm ~mlouvy,
ježto k hotovosti smlouvy patří mimo ]lne tez pnjetI nakla~n}ho hstu
výpravnou dráhy. Dovozné ;nusí .s" pla!ltI ll!l~oh ~odle ,skutecne pov~hy
zbbží, nýbrž podle označel1l v nakladl1lm. hst,;, jezto pre~pls ~u
ze}.
dopr. ř, stanoví, že odesí1at~1 nese všechny du~ledky n~presnych udaJu,
do nákladního listu zapsanych, a z tanlmch vseobecnych ustanoveni o
výpočtu dovozného, jimž se odesilatel podrobil, vysvitá, že o:,nač.ení
zboží odesílatelem musí se říditi označenim zboží v tanlech. Draha Jest
dle §u 58 žel. dopr. ř. sice oprávněna, správnost odesílatelo~?ch údajů
v nákladním listě přezkoumati, není však k tomu p,ov,mna ,~pn ,hr~l?ad
ném zasílání zboží není jí ani možno, by to v kazdem pr.lpade UC:11I1~:
Dle §u 70 žel. dopr. ř. přísluší dráze nárok na doplace;;1 to~o, o,: pn
počítání dovozného bylo méně vybráno,. a to v tomto pnpade na zalovaném jako příjemci zboží (§ 76 čís. 4 žel. dopr. ř.).
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čis.

3739.

o převzetí závodu ve .smyslu §u 1409 obč. zák. jde pouze tehdy,
byl-Ii úmluvou mezi odstupitelem a nastupitelem. převzat závod jakO
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věc hromadná a soubor majetkový. Nestačí zevnl okolnosti které pouze
'
mohou, ale nemusí nasvědčovati převzetí.

Zákonem tlm jakož i pozdějšlmi zákony o úrazovém 'pojiš!ě~í děl
nickém byly změněny nělderé předpisy obč. zákona o nahrade skody.

(Rozh. ze dne 16. dubna 1924, Rv I 213/24.)
žalující f~~ma 90máhala se r:a ža!ované ;'\arii D-ové zaplacení kupní
ceny za zbozl, Jez dodala manzelI zalovane, opírajíc se o to, že žalovaná, p!evzavši (§ 1409 obč. zák.) závod Josefa D-2, ručí za jeho
dlul:y; ,zaloba byla zamítnuta s o u d Y vše c h tří s t o I i c, Ne j_
v y s S I nT S o ude m z těchto
důvodů:

(Rozh. ze dne 26. dubna 1924, Rv I 261/24.)
Syn žalobcův, na jehož podporu byl žalobce odkázán, ,zahynul
v podniku žalovaného, Žalobu o náhradu škody pro c e s ni S o u d
p r v é s t o I i c e zamítl, zjistiv, že syn ~alobcúv zahyn~1 úrazem pod~
nikovým, a neshledav podmínek §u 46 zak. o ur. pOJ. del. O d vol a c I
s o u cl rozsudek potvrdil.
N e j v y Š š í s o u cl nevyhověl dovoláni.
Důvody:

Nesprávné právní posouzení shledává dovolatelka v tom, že odvolací soud ve shodě s prvým soudem trvá na tom, že pokračování v obchodě téhož druhu, v témž objemu, v téže místnosti, pod touže firmou

manžela žalované Marie D-ové, nestačí k úsudku, že nastalo převzetí
závodu. V tom směru však ocitá se dovolatelka v rozporu se zjištěním

nižších soudů, První soud zjistil a zjištění to bylo převzato soudem odvolacím, že žalovaná Marie D-ová nevedla nadále obchodu svého manžela od července 1921, nýbrž, kdyŽ byl krám asi 8 dní zavřen, v tomto
krámě nový obchod s uzeninami začala, že nepřevzala žádných zásob
zboží a také ani obchodního zařízení. Je tedy předpoklad dovolat elky,
že žalovaná Marie D-ová vedla dále obchod manželův, v rozporu se
zjištěním odvolacího soudu, a vycházi-li dovolatelka z jiných skutkových předpokladú neprovádí dovolací důvod nesprávného právního posouzení po zákonu. O sobě neznamená ještě převzetí závodu, provozuje-Ii
se obchod v téže místnosti, je-Ii téhož způsobu a zůstane-li tabulka firm~ r:ějaký čas nezměněna. To jsou jen zevní momenty, které převzetí
,s~edcllI mohou, ale nemusÍ. Pro převzetí závodu jest rozhodno, že byl
prevzat domluvou mezI odstupltelem a nastupitelem závod jako věc
hron:adná a souhrn majetkový, Účelem zákona jest, aby nastupítel,
kter~ nabyl ~řevzetím maje,tku, který věřitelům odstupitelovým skytal
zdroj ke krylt JejIch pohledavek, ručil také za dluhy závodu, TaU1 kde
nastupitel majetku nepřevzal a úmluvy o tom nebylo, nelze o př~vzetí
závodu mluviti (§ 1409 obč. zák, ve znění lIL nov, a motivy k osnově
vlá~ní a ~práva just. komise panské sněm,). Úmluvy o převzetí, najmě
o prevzelt akltv dovolatelka neprokázala, a nižší soudy právem proto
neshledaly, že se převzetí závodu stalo, Proto je ručení žalované Marie
D-ové za dluhy jejího manžela z důvodu převzetí neopodstatněno.
čís. 3740 . .

Úrazové pojištění dělnické (zálmu ze dne 28. prosince 1887, čís. 1

f. zák. na rok 1888).

Třetí osoba, k jejíž výživě ze zákona po,' 'nný zahynul úrazem porlnikovým, může se domáhati na podnikateli náhrady škody jen za podmínek §u 46 zákona.

, Dovolatel napadá názor odvolacího soudu, že oprávněnost dovola~
telova 'nároku na náhradu škody dlužno posuzovatr podle ustanovenI
zákona ze dne 28, prosince 1887, čís. 1 ř, zák. z r. 1888 a nikoliv dle
obecně platných norem zákona občanského,. Dovolání nelze přiznati
oprávněnÍ. Zákonem o úrazovém pojištění dělnIckém ze dne 28, prosInce
1887, čís. I ř, zák. na rok 1888, pokud se 'týče zákonem ze dne,2L srpna
1917, čís, 363 ř, zák. a zákony ze dne 10: dubna 1919, ČIS. ~07 sb, z;
a n. a ze dne 12, srpna 1921, čís, 300 sb, Z. a n" byla, Jak z ustanovel1l
§u 5 až 8 prvuvedeného zákona vyplývá, ohledně ?sOb, P?drob~ných
povinnému pojištění, částečné změněna ustanovem obecneho zakona
občanského

o náhradě škody, způsobené tělesným poškozením anebo
smrtí osob pojíštěných, Přihlédne-li se k tomu, že 3'ikon o úrazovém
pojištění jest zákonem specíelním, dlužno usuzovatr, ze putno Jeho usta-,
novení v;'hradně a výlučně používati v případech, jemu podřaděných.
V tomto ;poru bylo oběma nižšími soudy zjištěno, že podnik žalované
strany, ve kterém žalobcův syn byl zaměstnán, náleží k podnikům,
v §u I cit. zákona uvedenýli1, že žalobcův syn byl u úrazové pojišťovny
dělnické skutečně pojištěn a že smrtelný úraz přihodil se mu při provozu pojištěním povínného podniku; přícházej~ zde proto vzhledem k žalobnímu ději v úvahu předpisy§§ 45 a 46 zakona ze dne 28. prosInce
1887, čís. I ř, zák, na rok 1888. Dle ustanovení prvního odstavce §u 46
cit. zák. mohl by žalobce jen tehdy uplatňovati proti majiteli podniku
tvrzený nárok na náhradu škody, kdyby úraz způsoben byl úmyslným
jednáním osob v §u 45 odstavci prvém ~ d!uhém jl,ne~ov,,:ných, To
plyne nejen z doslovu §u 46 odstavec prvl1l zakona, nybrz tez ze srovnání jeho s předpisem §u 45 odstavec prvý téhož zákona, v němž se
praví, že podníkatel, který buď sám nebo jehož zákonitý zástupce při
vodil úraz ú mys I n ě nebo hru b Ý m z a v i n ě n í nT, jest zavázán
nahraditi poj i š ť o vně veškeré odškodné, které pojišťovna dle úrazového zákona bude vypláceti. Nezáleží proto na tom, zda podnikatel
nebo jeho zodpovědní 'zástupci úraz žalobcova syna zavinili, neboť
z toho, co bylo právě řečeno, plyne, že í kdyby tu bylo hrubé zavinění
na straně podnikatelově, tím ještě by nevznikl pojištěnci nebo jeho
pozůstalým nárok na' odškodné proti podnikateli. NázOL dovolatelův,
že ustanovení zákona o úrazovém pojištění dělnickém lze použiti jen,
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pokud jde o poměr mezi. pojištěným dělníkem samým a podnikem, nikoli
však pokud jde o osobu třetí, která s podnikem v žádném námezdním
poměru nebyla, vyvrácen jest rovněž ustanovením §u 46 cit. zák., který
výslovně mluví též o pozůstalých osoby pojištěné a že mezi pozůstalé,
jak je na mysli má cit. zák., patří i otec, odkázaný na výživu úraz
utrpěvšího, stanoveno jest výslovně v §u 7 čís. 2 písm. b) cit. zák.
čís.

3741.

I za platnosti zákona ze dne 26. dubna 1923, čís. 85 sb. z. a n., lze.
podati žalobu na vyklizení. Shledá-lí soud, že nárok na vyklízení pronajímateli bez výpovědí nepřísluší, zamítne žalobu.
(Rozh. ze dne 16. dubna 1924, RII 125/24.)
žalobu o vyklizení místností opíral žalobce o tvrzení, že prý nájemní poměr mezi ním a žalovaným nevznikl. Pro c e sní s o u d
p r v é s t o I i c e žalobě vyhověl, o d vol ac í s o u d zrušil rozsudek
i. s předchozím řízením a žalobu odmítl. N e j v y Š š í s o u d zrušil
usnesení odvolacího soudu a uložil mu, by, nepřihližeje k zrušovaCÍmu
důvodu, podle zákona jednal o odvolání.
.
Důvody:

Názor, z něhož vychází soud odvolací, že, jde-Ii o nájemní poměr,
který lze zrušiti jen výpověclí, a soudní svolení k výpovědi. schází, jest
žaloba o vykllzení a odevzdání pronajatých místností nepřípustna a
pořad' práva vylo·.,čen, jest nesprávným. § 1 zákona ze dne 26. dubna
1923, čís. 85 sb. z. a n. sice ustanovuje, že pronajímatel může nájemní
nebo podnájemní smlouvu vypověděti jen se svolením příslušného okresního soudu, ale tím není vyloučeno, že se pronajímatel nemůže domáhati vyklizení a odevzdání pronajatých místností sporem, má-li za
to, že má zákonný důvod, na př. podle §u 2 (4) nebo §u 3 zmíněného
zákona, pro který může požadovati vyklizení pronajatých místností
i bez výpovědi. Podá-li pronajÍlnatel z takového důvodu žalobu o vyklizení a odevzdání pronajatých místností, nemůže ho soud odkázati
na nesporné řízení, na něž patří výpověď z bytů, nýbrž musí o žalobě
té jednati a o ni rozhodnouti. Shledá-li, že nárok na vyklizení bez výpovědi žalujícímu pronajímateli nepřísluší, nebude moci žalobě pro neopodstatněnost její vyhověti, nýbrž rozsudkem ji zamítne. Tato bezdůvodnost žaloby nezakládá však zmatečnosti. OdvOlací soud proto
v tomto případě, kde pronajímatel žaluje o vyklizelií z důvodu, že nájemní poměr prý mezi ním a žalovaným ani nevznikl, neprávem vyhověl
odvolání, pokud uplatňovalo zmatečnost dle §u 477 čís. 6 c. ř. s. a neprávem zrušil řízení a rozsudek, ježto prý věc patří na cestu nespornou
(§477 čís. 6 c. ř. s.) ..

Cle. 3742.
Ponechal-li prodate! splnění smlouvy osobě třetí, ručí tato za splnění
pouze jemu, nikoliv též kupiteU ..
(Rozh. ze dne 16. dubna 1924, Rv II 803í23.)
žalujíci firma koupila od M-ské rafinedeminerálních.?lejů 2.~ SU?Ů
benzinu a zaplatila jí kupní cenu. M-ska rahnene povenla vynze~lm
obchodu žalovanou firmu. Při dopravě záSilky byly sudy zTI1~eny ohnem.
žalobu o náhradu škody, ježto žalovaná zboží řádně n,;pojlshla, p r 0c e sní s o udp r v é s t o I i c e zamítl, o d vol a.c I s o u d uznal
dle žaloby.
Ne j v yš Š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
Důvody:

Žalovaná spoleČnost bránila se proti ža~obě I;ámitkou n.edosta~ku
pasivní legitimace, uvádějíc, že nebyla a n;Ul v pr~vTI1m po.m~ru se ~~
lujícístranou, jelikož jen z pří~azu M-ske. rah~e,ne mmerallllch o ole]u,
od níž dle úředního povolení mela dostah zalupcl strana 29 sudu benzinu, vyřídila dodávku, trhovou cenu však přijal~ M-~k~ r,:finene ;ama
a nikoliv žalovaná. Žalující strana tvrdila sice v zalobe, ze zalovar:a ,!e~t
právní nástupkyní M-ské. rafin;rie, leč proto, že ve, ~poru, :?povedevsl
rozepři rafinerii, dala na .jevo, ze n.ejde o jed,:u ~ tu~ez spolecno;t, nebo
právní její nástupkyni, nýbrž že JSou tu dve ruzne sa:nosta.t?e osoby.'
hromadné, jež mohou každá státi k soudu, nutno se prede~slm vzhledem k tomu, že nižší stolice přes námitku· nedostatku paslvUl leglhmace
žalované ji uznaly, a že žalovaná v dovol~ní .napadá náz?r do'(olací~
diivodem nesprávného právního posouzel1l veel, touto namltkou oblrati. Již soudem prvé stolice bylo zjištěno, že mezi žalující stranou a
M-skou rafinerií minerálních olejú byla ujednána dodací smlouva, tedy
smlouva trhová a že žalovaná společnost toliko obstarala zpracování
a zaslání zboží 'žaluiící straně z příkazu a na účet M-ské rafinerie. Zjištění toto převzal i 'odvolací soud a jest proto i pro dovolací so.ud zf~
vazným. Z tohoto zjištění plyne, že smlouvajícíml stranami byla.;zaluJ1.~:r
a M-ská rafinerie, nikoli však žalovaná, jež byla tohko raftneru poveřena vypravením 'objednaného benzinu. Přes to prvá stolice uznala, n~
vyhověvši námitce žalované, její pasivní legitimaci z toho důvodu, ze
žalovaná dle tvrzení žalující strany způsobila jí svou vinou škodu opomenuvši pojistiti benzin proti živelním škodám - a že ,její n_áhrad~
lze dle §u 1295 obč. zák. požadovati i bez zřetele na smlouvu. zalobm
žádost však zamítla, jelikož zavinění žalované nebylo prokázán"O. Odvolaeí soud právem nesdílel tento názor. Avšak ani názor odvolacího
soudu co do pasivní legitimace žalované nelze sdíleti. Nemůže býti po_
chybnosti o tom, že podle čl. 344 obcll. zák. byla M-ská rafinerie oprávněna, šetříc péče řádného obchodníka, za kupitele ustanoviti zpiísob
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odeslání zboží, zejména určiti osobu, jež má dovoz zboží obstarati nebo

provésti. Plyne tedy z ustanovení tohoto a čl. 345 obch. zák., že, netato strana při tom péče řádného kupce, ručí za nebezpečí, jež
stihlo zboží. V tomto případě M-ská rafinerie ponechala splnění smlouvy zcela žalované, davši jí příkaz, aby benzin ze své továrny zaslala
žalující, a jde nyní o otázku, zda žalovaná z příkazu tohoto ručí jedině
M-ské rafinerii, či též i žalující straně, jak za to má odvolací soud.
Z ustanovení §u 881 obč. zák. nedá se pro názor odvolacího soudu nic
dovozovati, ba nelze na právní poměr, o kterýž tu běží, tohoto ustanovení vůbec použíti. Předpokládáť, že si dal někdo slíbiti nějaké plnění
třetí osobě, v její prospěch, čímž měl vzejíti závazek pro slibujícího
vůči oné třetí osobě i vůči onomu, jenž si dal plnění slíbiti. Nemůže
však o této smlouvě býti řeči v tom případě, kde prodatel, jsa zavázán
kupiteli zboží dodati, přikáže splnění smlouvy, jak se stalo v tomto
případě, na svůj účet osobě třetí, jež by přes to, že příkaz přijala, avšak
nesplnila, nemohla býti doháněna kupltelem k plnění, nýbrž jedině prodatelem samým. Tu nelze mluvili o smlouvě ve prospěch třetího, jelikož
se převádí závazek, plniti smlouvu na oso.bu druhou, jež právě svou
činností má přímo zavázanémU ulehčiti, tedy jen v jeho prospěch býtí
činnou. Nějakou činnost ve prospěch kupitele (osoby třetí) vůbec ne-

Odpůrčí řád.

šetřila-Ii

může vyvinouti, jeliknž plní jen závazek svého mandanta, za r1~ěhoJ

a

tak spolupůsobí k provedení smlouvy ujednané mezi svým mandantem
a jeho smluvníkem (žalující stranou). Ručení nelze dovozovati ani
z ustano,vení o příkazu, zejména z §u 1010 obč. zák.; vždyť i tu se vyžaduje souhlas stran,. aby bylo lze o manUátní smlouvě mluvili. Mandatář, svěří-li

provedení příkazu, nejsa k tomu nucen, osobě druhé, ručí

sám za výsledek; jen když mu bylo smlouvou v Ý s lov n ě dovoleílO,
by si zřídli zástupce, nebo bylo-Ii takové zřízení zástupce nevyhnutelné,
ručí za zavinění jen co do volby osoby zástupcovy (§ 1010 obč. zák.).
V projednávaném případě byla M-ská rafinerie podle smlouvy povinna,
dodati objednaný benzin, nikoli však zjednána, aby benzin u jiné firmy
opatřila, takže původní smlouva byla smlouvou trhovou, nikoli poměrem
mandátním. Neurčila-Ii žalující strana způsob provedení této smlouvy
(čl. 344 obch. zák.), má se prodatelka za zmocněnu, ustanoviti způsob
odeslání zboží, šetříc při tom péče řádného obchodníka. Zmocněním
tímto jest dáno právo, stanoviti způsob odeslání zboží, zejména určiti
osobu, jež má dopravu obstarati nebo provésti. Týká se tedy toto zmoce
nění jen způsobu odeslání zboží. M-ská rafinerie však. nepoužila tohoto
zmocnění, nýbrž dala žalované příkaz, aby celou smlouvu za ni a na
její účet splnila, čímž vznikla samostatná smlouva jen mezi M~skou
rafinerií a žalovanou, na

dřívějš"í smlouvě

se žalující stranou nezávislá,

jež také nikterak nesouvisí se zmocněním, které má na mysli čl. 344
obch. zák., takže tu nelze mluviti o submandatářce, jež by žalující straně
přímo ručUa za škodu z opomenutí, neboť, nejde-Ii o případ čl. 344
6bch. zák., nelze použíti ani §u 1010 obč. zák. a tak ručení na žalovanou
z právního důvodu příkazu přesunouti. Za tohoto stavu věci, z něhož
plyne, že žalované se nedostává pasivní legitimace ke sporu, bylo dovoláni vyhověno.

3743.

I

J

Jest na žalobci, by zevrubně uvedl ona právní jednání, jež mají vůči
němu býti prohlášena bezúčinnými.
Osoba dlužníka, jeho výdělečná síla a schopnost není »jměním«
dlužnika. Oprávnění k živnosti není předmětem, jehož by se nesměl
dlužník, byť i v neprospěch věřitelů, vzdáti.
(Rozh. ze cine 16. dubna 1924, Rv il 33/24.)
žaloba na Annu W-ovou, by převedení živnosti, .obchodu uhlím a
palivem, jež předsevzal Robert W. na žalovanou, svou manželku, pokud
se týče právní jednání, k tomuto účelu provedená, byla vůči žalující
společnosti prohlášena za bezúčinná, byla zamítnuta s o u d Y vše c h
tří. s to I i c, N e j vy Š š í ol s o ude m z těchto
dúvodú:
žalující společnost uplatňuje v dovolání jedině dovolací důvod nesprávného právního posouzení věci (čís. 4 §u 503 c. ř. s.), leč zcela
neprávem. Vytýká-Ii napadenému rozsudku, že vykládá ustanovení odpůrčího řádu· nesprávně, a že právní názor jeho spočívá na neporozumění právních otázek, jež jest vzíti v úvahu, jest výtka ta bezpodstatnou. Z provedení dovolání lze seznati, že v první řadě brojí dovolatelka proti názoru odvolacího soudu, jenž jest souhlasný s názorem
prvého soudu, a to v tom bodě, že bylo věcí žalobkyně, aby zevrubně
uvedlá ona právní jednání, jež mají býti prohlášena bezúčinnými. Tomuto názoru vytýká dovolatelka zcela bezdůvodně nesprávnost, neboť
požadavek ten jest v úplné shodě s ustanoveními§§ I, 7, 12 a 13 odp.
řádu. Dovolatelka se ostatně sama tímto požadavkem řídila, pokud odporovatelné jednání druhé strany shledávala v pře vod u obchodu
uhl'ím a dřívím s Roberta W -a na jeho manželku, žalovanou Annu
W-OVOU. Přičinivši však své původní Ž<llobní prosóě dodalek, by pří
padně bezúčinnými prohlášena byla ona právní jednání, jež byla za tím
účelem, t. j. za účelem převodu, předsevzata, byla povinna,· by určitě
označila ona právní jednání, v nichž onen převod spatřuje. Odvo,]ací
soud poukazuje správně k tomu, že to bylo lehce možno ohledně při
hlášek a odhlášek živnosti, seznatelných ze spisů živnostenského úřadu.
Jak přihlášky tak i odhláška Živnosti děly se veřejně, ony byly před
mětem úředního šetření a není proto poukaz dovolatelky na to, že se
odporovatelná právní jednání zpravidla Kor.Jjí zastřeně, v tomto případě
dosti přiléhavým. Jest arciť na snadě, míti za to, že tak, jako odvolací
soud, i dovolatelka nemíní oněmi právními jednáními nic jiného než
právě jen ono dVOjí přihlášení živnosti žalovanou a odhlášení (složení)
živnosti jejím manželem. Než oba tyto počiny jsou čistě jednostrannými
projevy vůle; žalovaná nabyla, jak soud první stolice správně má za to,
oprávnění

k provozování živnosti

samostatně, originárně,

-bez jakého-

koliv smluvního vztahu k svému manželi, který se své strany

neučinil
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více, než že o~hlásil provozovanou živnost. Skutkovým zjištěním nižších soudů, že se nestal smluvní pře vod živnosti, tím méně pak
převod živnosti s materiáliemi a jinými aktivy, jest dovolací soud vázán. Stejně vyloučili oba nižší soudové úmysl na straně dlužníka Roberta W -a, by složením živnosti, ve které se mu špatně vedlo, poškodil
své věřitele. Také tímto skutkovým zjištěním jest dovolací soud vázán,
právě tak, jako zjištěním, že dlužník Robert W. v době, kdy žívnost
odhlásil, neměl jiného jmění než to, že byla živnost na jeho jméno při
hlášena. Zcela právem poukazuje odvolací soud k tomu, že jakákoliv
exekuce na živnost vedená nebyla by vedla k uspokojení věřitelů, neboť
bez finančních obětí se strany věřitelů a bez součinnosti dlužníkovy,
ku které by nemohl býtí donucen,. nebylo by lze očekávati výtěžek
z obchodu, který neměl zboží ani pohledávek. K této úvaze byl odvolací
soud oprávněn i v rámci tohoto sporu, neboť odporovatelnost jest vyloučena, když se ukáže, že by věřitel nedošel zaplacení, i kdyby právní
jednání jemuž odporuje, nebylo bývalo předsevzato. Vývody dovolatelky, v'ztahující se k otázce, zda rovná se zlému úmyslu také zaviněná
nevědomost, lze ponechati mimo úvahu, neboť schází již první před
poklad pro odporovatelnost, totiž právní jednání, jež by se týkalo jmění
dlužníka a poškozovalo věřitele (§ 1 odp. ř.). Na osobu dlužníka, na
jeho výdělečnou sílu a schopnost, n.elze pohlížeti ja~o na součás~k~
jeho jmění, na niž by měl věřitel nárok, proto nelze take Jeho opravnem
k provozování živnosti ceniti jako předmět, jehož by se nesměl dlužník,
byť i v neprospěch věřitelův vzdáti. Není exekučního prostředku, kterým by mohl býti dlužník donucen, aby zase provozoval živnost, kterou
složil. Proto neušlo také žalobkyni nic, nač by měla oprávněný nárok
a co by mohlo a mělo býti důsledkem její odpůrčí žaloby uvedeno ve
stav předešlý. (Viz k tomu: Menzel, An!echtungsrecht str. 78, Krasnopolski, An!. R. str. 9.)

tís. 3744.
Peněžité pohledávky a závazky, vytčené v §u 1 nařízení vlády ze
dne 21. dubna 1921, čís. 173 sb. z. a n., nemohou po dobu platnosti
tohoto nařízeni jako;; i dalších nařízení ze dne 19. prosince 1921, čís.
472, ze dne 22. prosince 1922, čl!;. 377 a ze dne 13. prosince 1923,
čl!;. 236 sb. z. a n., býti snudně vymáhány ani tehdy, byly-li vyloučeny
ze soupisu podle §u 2 nařízení vlády republiky čsl. ze dne 7. srpna 1922,
čis.265 sb. z. a n., a platí i ohledně těchto závazku předpisy §§ 2 až 4
nařízení vlády čís. 173 z r. 1921, po přip. čís. 472 z r. 1921. .

(Plenární usnesení ze dne 23. dubna 1924,

čís.

pres. 289/24.)

V rozhodnutí svém ze dne 13. března 1923, R I 173/23, uveřejněném
pod čís. 2372 sbírky rozhodnutí ve věcech civilních, pořádané z příkazu
předsednictva Nejvyššího soudu, vyslovil Nejvyšší soud názor, že nelze
ve smyslu vládního nařízení ze dne 21. dubna 1921, čís. 173 sb. z. a n.,
přerušiti v poměru k republice rakouské spory, v nichž se jedná o: nárocích vyloučených ze soupisu pohledávek a závazků vzniklých v korunách rakousko-uherských mezi věřiteli a dlužníky československými
a rakouskými podle vládního nařízení ze dne 7. srpna 1922, čÍs. 265

sb. z. a 11. Ježto vzešly pochyby o správnos.ti názoru t?,ho vzhledem
k později vydanému nařízení ze dne 13. prosll1ce 1923, CIS. 236 sb. z.
a J1. a kromě toho m.inistcrstvo spravedlnosti v přípise poukázalo k tomu, že nebylo úmyslem vlády při vydání nařízení ze dne 7. srpna 1922,
čís. 265 sb. z. a n. omeziti přerušení valutových sporů, byla sporná
otázka vzhledem ku své důležitosti předložena plenárnímu senátu, jenž
odchýlil se od názoru, zastávaného v rozhodnutí R I 173/23, z těchto
d ů vod ů:
Nařízením vlády republiky čsl. ze dne 21. dubna 1921, čís. 173 sb.
z. a n. stanoveno bylo pod I e z á k o n a z e dne 15. dub n a 1920,
čís. 337 sb. z. a n. přerušení všech sporů po příp. exekUCí vztahujících se na peněžité závazky na rakousko-uherské koruny s omezením
na strany uvedené v odst. a-c a dobu vzniku, pro zbytek roku 192!.
Platnost tohoto nařízení pro rok 1922 prodloužena byla s malou zmenou nařízením vlády ze dne 19. prosince 1921, čís. 472 sb. z. a n. vydaným taktéž n a z á k I a d ě z á k o n a ze dne 15. dub n a 1920
(zmocňovacího). Další doplnění a prodloužení platno.sti tohoto ~~nzenÍ
na rok 1923 stalo se nařízením vlády ze dne 22 . prosmce 1922, CIS. 377
sb. z. a n., jež však jako na rozdíl od obou předchozích nařízení b~lo
vydáno výslovně podle §u 6 zákona ze dne 30. června 19,,2,
čís. 207 sb. z. a n. Rozdíl tento byl příliš nápadný, než by mohl
ujíti pozornosti stran i soudů, a bylo proto z tohoto výslovného poukazu
pouze na § 6 zákona shora uveder.ého usuzováno, že platnost nařízení
o přerušení sporů a exekucí, jež ostatně i co do znění odstavce prvého
přizpůRobeno bylo § 1 třetímu odstavci zákona, omezena byla pro další
dobu na pohledávky, ohledně jichž byl dodatně zařízen soupis. Tomu
nasvědčovalo znění §u 6 zákona (.3) vyhražujícího vládě přerušení'
sporů a exekucí pro »t y t 0« pohledávky a závazky , jimiž daly s~ rozuměti jen pohledávky a závazky uvedené v odst. 1, t. J. podrobene soupisu. Pro tento náhled mluvila tudíž zdánlivě jasně citace §u 6 z.ákona
ze dne 30. června 1922, kdežto pro opačný náhled nebylo vůbec opory.
Úvaha tato byla rozhodující i pro Nejvyšší soud, jak je patrno z odů
vodnění rozhodnutí jeho ze dne 13. března 1923, R I 173/23. Teprve
nařízením ze dne 13. prosince 1923, čís. 236 sb. z. a n. projevila vláda
republiky čsl. úmysl odchylný od původního názoru, jenž aspoň zdánlivě byl vyjádřen v předchozím nařízení citací pouze § 6 zákona čís; 207
z r. 1922, a sice tím, že v nařízení tom, prodlužujícím platnost původních
nařízení o přerušení sporů) dovolává se výslovně i zmocňovacího zákona ze dne 15. dubna 1920, čís. 337 sb. z. a n., na základě jehož byla
vydána první dvě nařízení. Nehledíc dále k výslovnému sdělení ministerstva spravedlnosti, že nebylo úmyslem vlády republiky čsl. omeziti pře
rušení sporů na pohledávky podléhající soupisu podle §u 6 zákona čís.
207 r. 1922 uvážil plenární senát též důsledky plynoucí pro strany
oprávněné ze smluv pojišťovacích, jež v důvěře v předpis §u 4 nařízeni
z 21. dubna 1921, čís. 173 po příp. § 1 nařízení z t9. prosince 1921,
čís. 472 sb. z. a n. neuplatnily dosud sporem svých nároků z těchto
smluv, a došly by tím případně nenahraditelné újmy z promlčení těchto
nároků, kdyby mělo se trvati na zásadě, že nařízení o přerušení sporů

počínaje

rokem 1923 nevztahuje se na pohledávky a závazky vyloučené
ze so~pisu, tU,díŽ í ~,a pohledávky z pojíšťovací:h soukromých smluv
(§ 2 CIS, 6 nanzem CI s, 265 L 1922), Z tohoto duvodu je vzíti za Jísté
že by zákonodárce, kdyby býval skutečně sledoval úmysl zdánlivě vy~
plýv~jící z citace pou~e §u 6 zákona čís, 207 L 1922, byl pojal do nanzem ze dne 22, prosl11ce 1922, čís, 377 sb, z, a n, výslovně ustanovení
že platnost n"řízení čís, 173 L 1921 vztahuje se nadále pouze na pohle~
dávky podrobené soupisu, a zabránil tím právní nejistotě jakož i újmě
vyplývající z této pro občany našeho státu, již jsou v poměru věřitelů
vzhledem k pohledávkám vyloučeným podle §u 2 nařízení čís, 265
r. 1922 ze soupisu, Za těchto okolností není názoru tomu na úkor ani
znění §u 6 (3) zákona čís, 207 L 1922, jehož ustanovení vztahují se
podle §u 1 obecně na pohledávky a závazky vzníklé v korunách rakousko-uherských mezí věřitelí a dlužníky československými a c i z í m i
(L j, ne pouze rakouskými), a lze z toho dovoditi, že pokud šlo o dlužníkya věřitele r a k o u s k é, zůstalo v platnosti nařízení čís, 173 L 1921
výslovně neodvolané.
čís.

3745.

K založeni sudiště §u 99 j. n. stačí jmění jakéhokoliv druhu a jakékoliv ceny, jež žalovanému přísluší vtuzemsku v ,době podání žaloby.
I disflosični právo žalovaného může býti jměním.

strana aspoú žádnc skutečnosti, která by změnu takovou byla přivo
díla, netvrdí a první soud jí nezjistil. Co se týče domnělého poukazu po
rozumu §u 1400 obč. zák., jak si jej prvý soud ustrojil, nutno uvážiti, že
k jeho založení zapotřebí jest jeclnak příkazu poukazci, jednak příkazu
poukázanému. Příkaz poukazci, jaký má § 1400 obč. zák. na zřeteli, totiž poukaz žalovanému ku přijetí placení od banky nelze spatřovati
v obsahu dopisu ze dne 29, září 1921 a 27, listopadu 1921, neboť se
v nich pouze prohlašuje, že marky jsou žalovanému k disposici, aniž se
udává, jak a kde, Ještě vyloženější však jest věc ohledně příkazu poukázanému, Dlc zjištění procesního soudu se prý žalobce k bance pouze
prohlásil, že, kdyby snad Jakub f, oněmi 100.000 M chtěl nějak naložiti,
že mu je má banka dáti k disposici nebo mu je vydatí. Prohlášení toto
nelze mítí za příkaz ku placení, nýbrž je to pouhé zmocnění k dání
k disposicí. Mimo to učiněno bylo vyplnění přikazu odvislým od toho,
že žalovaný dříve učiní ohleclné oněch 100.000 M nějaké opatření. že
by se tak stalo, nebylo vůbec tvrzeno, Nesprávně tudíž ustrojen poukaz,
jak jej stanoví § 1400 obč, zák. Rekursní soud je toho náhledu, že ustanovení §u 1400 obč. zák. nelze použíti za účelem zjednání sudiště po
rOzumu §u 99 j, n" protože by to vedlo ku zneužití tohoto zákonného
ustanovení a k obcházení zákona, k něm:už soud nemllže pomoci poskytnouti.
Nejvy

Š

š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
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(Rozh, ze dne 23. dubna 1924, R I 275/24,)
žalobě, podané u
místně příslušného, vznesl

Proti

soudu, dle tvrzení žaloby podle §u 99 j. n.
žalovaný námitku místní nepříslušnosti, již
s o udp r v é s tol i c e zamítl, rek u r sní s o u d námitce vyhověl
a žalobu odmítl. O ů vod y: Ustanovení §u 99 j, n. předpokládá věc
nebo pohledávku, která jest nesporně vlastnictvím žalovaného, pokud
se týče žalovaný jest nesporně věřitelem pohledávky, domnělé jmění
tvořící. Zde však otázka, zda byl šek ze dne 19. června 1921 na 100,000
marek odevzdán žalobci za účelem krytí jeho pohledávky či za účelem
placení a zda skutečně žalobce valutu šeku inkasoval, za koruny čsl.
měny vyměnil a na srážku své pohledávky upotřebil a žalovanému vye
účtoval, jak tvrdí žalobce s poukazem na vyúčtování, jsou sporny a nelze je rozhodnouti bez řešení věci samé. Následkem toho již z tohoto
důvodu nelze pokládati vklad, jenž jest u bankovní firmy M. S, v Karlových Varech, za pohledávku, tudíž za jmění žalovanéhb ve smyslu §u 99
j. n., které by zakládalo místní příslušnost dovolaného soudu, Nebylo
proto ani zapotřebí, by první stolice řešila otázku domnělého poukazu,
po~ud se týče vkladu lt oné banky. Prvá sto1icese úkonu toho podjala,
avsak otázku tu po názoru rekursního soudu nerozřešila správně. Že
žalovanému 100,000 M nenáleželo, nýbrž že majitelem jeho byl žalobce,
který šek bance k opatření inkasa odevzdal, první stolice výslovně
vzala za prokázáno a jest to rozhodné. V tomto stavu věci nenastala později žádná změna, vklad nepřešel v majetek žalované strany, žalující

Oovolacímu rekursu nelze upříti oprávněností. Podle všeobecného
doslovu §u 99 j. n. stačí k založení sudiště §u 99 j. n. jmění jakéhokoliv
druhu a jakékoliv výše, jež žalovanému v tuzemsku přísluší v době podárií žaloby. V tomto případě zjistil prvý soudce na základě dopisu firmy M, S. ze dne 28. prosince 1921 a na základě výpovědi svědka AlIreda K-a, že ona fírma k žalobcovu příkazu mák disposici pro žalovanéh,? 100.000 něm, marek, tedy částku, v době podání žaloby - a jen
podle té doby jest otázku tu řešiti a žalobce mohl jí také jen podle té
doby posuzovati - ne nepatrnou, a že banka tento jeho nárok vždy
uznává a honoruje, Žalova.ný měl tedy možnost, volně disponovati tímto
penízem a jej po případě vyzvednouti pouze s výhradou svého právního
stanoviska, jež hájí v tomto sporu, t. j. že sporný šek ze, dne 26. června
1921 byl odevzdán žalobci zll' účelem zaplacení jeho pohledávky vůči
žalovanému. Toto disposiční právo žalovaného nelze. považovati za beZe
cenné, naopak toto právo jest jměním ve smyslu §u 99 j, n, a. to i tehdy,
kdyby se přihlíželo pouze k žalobcovu prohlášení, že banka má žalovanému dáti k disposici 100.000 něm. M. anebo je vydati, kdyby snad
chtěl s nimi .nějak naložiti. Skutkovými zjištěními prvého soudce a obsahem dopisu firmy M, S. ze dne 28, prosince 1921 jest vyvrácena námitka žalovaného, že tento popřípadě byl oprávněn, disponovati spor..
nou částkou pouze jako žalobcův zmocněnec. Rekursní soud má pravdu
v tom, že nelze použiti ustanovení §'§ 1400 a násl. obč, .zák. za účelem
ustrojeni sudištč §u 99 j. n" než v tomto případě předpoklad, že. žalobce
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tak učinil, nemá dostatečné opory ve skutkových zjištěních prvého soudce, naopak z nich je zřejmo, že příkaz žalobcem firmě M. S. jest výronem právního stanoviska, jež žalobce zaujal již v dopisu ze dne 29. září
1921, tedy asi 3 měsíce před podáním žaloby. Za tohoto stavu věci není
potřebí zabývati se ostatními právními otázkami, které řeší žalobce
v dovolacím rekursu, zejména otázkou, zda předpokládá § 99 j. n. jmění
nezávislé na sporném nároku čili nic. K námitce žalovaného, že firma
M. S. má své sídlo v Praze, nelze hleděti, jelikož novoty v opravném ří
zení jsou nepřípustny a žalovaný nevznesl této námitky v prvé stolicí,
nýbrž teprve v rekursu do usnesení prvého soudce.·
čís.

3746.

Nároku pezůstalé vdovy na vrácení věna neni na závaduam, ze
bylo IlUInželi zřizen~ a vyplaceno, aniž o tom pořízen notářský
spis, ani že přijetí věna nenl dotvrzeno notářským spisem. Důkaz o při
jeti věna lze jednati i jiným způsobem, najmě výslechem osob přezvědných.
.
věno

(Rozh. ze dne 23. dubna 1924, R I 290/24.)
Návrh pozůstalé manželky na vydání věna z 111anže1ovy pozůstalosti
byl obě man i ž š í m i s o u d yzamítnut. N e j v y Š š í s o u d zrušil usnesení obou nižších soudů a vrátil věc prvému soudu, by o návrhu,
nehledě k zamítacímu důvodu, znovu jednal a rozhodl.
Důvody:

Podle názoru nižších soudů není nárok stěžovatelky na vrácení věna
z pozůstalostního jměni jejího manžela a na zařadění tohoto jejího nároku mezi pozůstalostní dluhy proto opodstatněn, že nebyla o věně zří
zena smlouva ve formě notářského spisu, jak jest stanoveno v §u I zák.
ze dne 25. července 1871, čís. 76 ř. zák.,a že také potvrzení o přijetí
věna, nemajíc formy, k platnosti jeho uvedeným zákonem požadované,
jest nep.latné. Toto stanovisko nižších soudů nelze sdíleti, protože Se
zakládá na nesprávném použití onoho zákona a odporuje, pokud' j de
o neuznání nároku na vrácení věna a zařadění nároku toho mezi pozů
stalostní· dluhy, ustanovení §u 1229 obč:, zák. Otázka platnosti zřízení
věna pro nedostatek předepsané formy notářského spísu (§ 7 zákona)
přišla by v úvahu, kdyby se jednalo o splnění manželské smlouvy o
věno nebá kdyby šlo o uplatnění práv ze zřízení věna proti osobám tře
tím,na jichž ochranu před manželskými smlouvami na oko onen zákon
zvlášť pomýšlel. Avšak oto zde nejde. Bylo-li, jak tvrdí stěžovatelka,
věno zřízeno bez zachování předepsané formy a věno manžel obdržel,
nemohlo zřízené věno za trvání manželství vzhledem k ustanovení
§u 1432 obč. zák. ovšem býti zpět požadováno, ale smrtí manželovou,
kdy přestal důvod, podržeti si věno, pro manžela po případě pro jeho
pozůstalost, nastala povinnost, věno pozůstalé manželce vrátiti. Tak

v}'slovně stanovl

§ 1229 obč. zák. a to bez ohledu) zdali věno ztíÚ!i10
bylo manželkou samOu či povinnou k tornu osobou třetí. Okolnost, že
o přijetí věna nebyl sepsán notářský spis, nýbrž jen soukromá listina,
nároku vdovy na vrácení věna nevadí, jen když přijetí věna bude jinak
na př. seznáním přezvědných osob prokázáno. Dotyčný důkaz jiným
způsobem než notářským spisem, vyjmouc v úpadkovém řízení (§ 55
k. ř.), zákonem ze dne 25. července 1871, čís. 76 ř. zák. není vyloučen;
dle tohoto zákona nemají jen listinná potvrzení o přijetí věna bez notářského spisu platnosti a tudíž ani důkazní moci. Z toho, co řečeno,
plyne, že, pokud nárok stěžovatelky na vrácení vč na a zařadění tohoto
nároku mezi pozlhtalostní dluhy byl ze shora uvedených důvodů zamítnut, nestalo se tak po právu a bude nyní třeba zkoumati, zdali zři
zení a přijelí věna jest, nehledíc k tomu, že mezi účastníky o tom není
sporu, i jinak, totiž seznáním přezvědných osob prokázáno a dle toho
búde pak rozhodnouti o oprávněnosti nároku na vrácení věna a po dalšim případném šetření (§ 185 nesp. pat.) o návrhu na odevzdání pozůstalosti jure crediti.
čís.

3747.

Dvorský dekret z 16. srpna 1841, č/s. 555 sb. z. s. vztahuje se pouze
na státní úředníky ve slnžbách veřejných, nikoliv na úředníky státu ve
službách soukromých (úředníky smluvní).
(Rozh. ze dne 23. dubna 1924, R I 292/24.)
Vojenský erár domáhal se na účetním vojenské státní továrny na
létadla náhrady škody, již žalovaný zavinil II výkonu své úřední čin- ,
nosti ve státní vojenské továrně svou nedbalostí, vydav nesprávný poukaz k výplatě peněz. Pro c e sní s o udp r v é s tol i c e uznal dle
žalob)'. O d vol a c i s o u d zrušil napadený rozsudek i s předchozím
řízením a odmítl žalobu. D ů vod y: Jde tu o nárok odvozovaný nikoli
z .nedovoleného činu, nýbrž z nesprávného výkonu služebních povinností. Řeš'ení takovýchto sporů jest však dle dvorského dekretu ze dne
16. srpna 1841, Č. 555 sb. z. s. vyhraženo řízení správnímu, a jest tudíž
pro nároky takové dle §u 1 .j. n. pořad práva vyloučen. Byla proto
dle §u 42 j. n. žaloba pro nepřípustnost pořadu práva z moci úřední. odmltnuta a dosavadní řízení pro zmatečnost zrušeno (§ 477 čís. 6 c. ř.
s. a § 478 odstavec prvý c. ř. s.).
N e j v y Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a uložil odvolacímu
SOtl~U, by o odvolání znovu rozhod1.
D

ův

o d y:

Dvorský' dekret ze dne 16. srpna 1841 čís. 555 sb. z. s. vztahuje se
pouze na veřejnoprávní poměr státních úředníků ke státu, a naopak,
nikoli na poměr osob, které jsou sice ve službách státu; ale nikoli ve
službách veřejných, nýbrž pouze soukromých, v soukromých státních
Civilnt rozhodnuti Vl.
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podnicích, tedy na úředníky t. zv. smluvní (SL rozhodnutí senátu pro
řešení komp. konfliktů z 13. listopadu 1920, čís. 25). Zda v tomto pří
padě jde o poměr veřejnoprávní či soukromoprávní, nelze z obsahu
spisů seznati a musí rozhodná tato okolnost býti teprve zjištěna.
čís.

3748.

t3ylo-1i ujednáno placeni výživného s tún, že se přiměřeně zvýší.
(sníží), zvýší-li (sníží-Ii) se manželovy příjmy, může se manžel,
snížily-li se jeho příjmy, brániti exekuci pro původně ujednané výživné,
žalobou podle §u 35 ex. ř.
(Rozh. ze dne 23. dubna 1924, R I 299/24.)

'I

Smirem ze dne 10. února 1922 zavázal se žalobce žalované, své
manželce, že jí bude platiti m~síčně 400 Kč; pro případ, že by se služné
žalobcovo zvýšilo ,(snížilo) o 20%, mělo nastati též poměrné zvýšení
(snížení) vyživovacích příspěvků. V době smíru pobíral žalobce celkem
1770 Kč. Od 1. dubna 1923 platil žalobce žalované pouze 320 Kč, tvrdě,
že se jeho příjmy podstatně snížily. Žalovaná vedla pro nedoplatek výživného exekuci, jejíhož zrušení domáhal se žalobce žalobou. Proc e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl. O d vol a c í s o u d
zrušil napadený rozsudek a uložil prvému soudu, by, vyčkaje pravomocí, dále ve věcí jednal a znovu rozhodl. D ů vod y: Prvý soud zcela
správně posuzuje námítku žalovaného protí zahájené exekucí, jako námitku zaplacení, poněvadž žalobce tvrdí, že od 1. dubna 1923 platil
žalované 320 Kč mčsíčně proto, že podle smíru má smluvené výživné
400 Kč poměrně býti sníženo, sníží-li se žalobcovy příjmy a to nejméně
o 20% a jeho příjmy se o tolik, ba o vÍCe snížily, takže by výživné či
nilo jen 314 Kč. Leč prvý soud nesprávně vykládá ustanovení smíru, že
poměrné zvýšení (snížení) výživného nastane při podstatném zvýšení
(snížení) žalobcových příjmů. Prvý soud vídí v tom jen projev, že nemají strany úmyslu, by stanovená výše výžívného neměla se vůbec
změniti, míní však, že zÍněna ta není možna bez intervence soudní, nýbrž že strany musí se domáhati nové úpravy a tim sí opatřiti nový exekuční titul. S tímto míněním nelze souhlasiti. Ve smíru praví se výslovně, že zvýšení (snížení) »n a s t a n e«. Z toho nutno logickým i slovným výkladem vyvoditi, že úmyslem stran bylo, stanovíti poměr, v kterém má výživné býtí k příjmům manželovým a že zvýšením (snížením)
jich mění se bez dalšího řízení výše výživného, stanovená ve smíru. Při
rozeně jest tu předpokladem, že o snížení (zvýšení) příjmů a jeho percentuelní výši nebude mezi stranami sporu. Kdyby takovéhO sporu nebylo, nastalo by rozhodně ihned snížení (zvýšení) v tomto případě tvrzené snížení výživného a výše, ve smíru pod exekucí určená, změnila
by se, takže smír přestává býti exekučním titulem pro výživné, původně
stanovené, a jest to tedy okolnost, která zrušuje nárok v původní jeho
výši a která nastala po vzniku exekučního titulu. Jest pravda ovšem, že,
vznikne-li mezi stranami spor o to, zda snížení příjmů skutečně nastalo,

jako v tomto případě, jest nutno otázku řešiti pořadem ~ráva,. l~,.č . to
právě je jenom spor o. to, zda na~tala ~na .sk~teč~ost, naro~ I USICI a
tento spor má na myslI § 35 ex. r. Nelll za]lste duvodu, proc by ty!o
sporné skutečnosti nemohly býti rozřešeny ve sporu podle §u 35 ex. L,
naopak z toho, co bylo uvedeno, plyne, že právě jde o poměr, který neJlépe takto lze rozluštiti. Tvrditi nelze, že by tu šlo o Je~nostranné prohlášení nebo tvrzení, neboť jde o smlouvu stran a tvrdl se Jen Jednostranně že nastaly podmínky smluvní, což jest právním stavem, vyskytujícím 'se ve většině sporů. Nejde a,ni. o změn~ ~xekučního mulu; ne!=,of
nemění se tím ničeho na SJ1l1rU, Jenz Je exekuclllm tttulem, nybrz .1~a ~e
jen zjístiti, že nastaly skutečnosti, s nimiž s~ír ,sám spojuje určlte na~
sledky. Mýlí se tedy také prvý SOU? d?vozu]e, ze Jde v~. sporu, o n.?vy
exekuční titul, jenž by se teprve mel trmt? sporen; zalozltr, coz ovsem
by ve sporu podle §u 35 ex. ř. nebylo mozno. Take nejde o to, by rozhodováno bylo o výši výžívného ~ro budoucnos~~ ~ebo! k tomu bylo
by třeba zjišťovacího návrhu, z~~ Jde J,~n o, to, zystrtr, ze, nastaly skutečnosti s nimiž smir spoJuJe s11lzem vyzlvneho, ze tedy narok po vzmku exekučního titulu se zmenšil, a o rozřešení otázky, zda zaplacenou
částkou 320 Kč měsíčně bylo výživné v těch konkretních případ~.ch, o
něž jde, v dostatečné výši zaplaceno a exekuce tedy stala se nepn~~st~
nOU. Poněvadž prvý soud nezabýval se tvrzenýmí okolnostmI o .S111Z~U!
žalobcových příjmů a o per~?ntueln~ výši je~lO! zůstalo říz'ení neuplnym
a bylo nutno je dle §u 496 CIS. 3 c. r. s. zrusltr.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu.
Důvody',

Napadené usnesení a v podstatě i jeh~ odůvodnění vyhovuj~ stavu
věci a zákonu a nebylo nikte:a~ vyv;áceno vývo,dy :ekursu: ktery Je ~o
výtce doslovným, toliko zevU! uprave rekursu ~n~pu~obenym, opakovaním důvodů rozsudku prvého soudt:. Nepředpopty vykl ad smlru ze dne
10. ,února 1922 nedovoluje ve směru, o který tu jde, jiného pOjetí než,
že tehdejší žalovaný, !lYnější žal?bce P., m~~ b~:i pod ~ásledky exeku~e
zavázán, by své manzelce P-ove platrl, pocma]lc 1~ breznem 1922, vy:
živné v měsíčních částkách po 400 Kč tak dlouho, az by se Jeho teh~~!S1
příjmy měsíčních 1369, Kč - s 'pre!nie~i 177? l(Č ,- o 20%, z~yslly
nebo snížily, po té dobe pak pomerne k tet? zmene ~Ice, aneb m~ne. Nebude pochyby, že by žalobce byl beze vseho opravnen, d?m~ha~lv.sc
zrušení exekuce podle §u 35 ex. ř., kdyby strany byly S111ze111 vyzlYného - vědouce snad, že a kdy nastane snížení přijmů pov111néh~ ujednaly s platností od určitého kalendářního dne, ~ ž,:lobce by dokazal,
že tuto poměrně sníženou částku od onoho dne radne plattl. Nelze s:znati, proč by totéž žalobní právo neměl m~ti proto, ž~. splatnost pO,~m.e
něné částky byla učiněna závislou mIs to na urcltem kal,;,ndarl11~
dni - na vzníku určité okolnosti, totiž na snížení jeho příjmu. Rozdll
jest jen v tom, že by v onom případě kalendářního dn~ o otázce, od kterého dne žalobce má platiti poměrně více nebo méne, snad nepov~taly
tak snadno pochybnosti, kdežto by v druhém případě na tuto otazku
37'
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beze vš~ho. ihned odpově~ěii lze nebylo. To může však míti jen ten dů
sl~d,ek, ze Jest n~ povmnem, chce-h se svou žalobou podle §u 35 ex. ř.

:;vltezlh, by dokazal nejen, že pozměněné výživné zaplatil, nýbrž také,
ze n~~tala okolnost, pro kterou se ve smyslu smíru jeho povinnost na
tuto JIm zapravenou částku snížila. Právem proto odvolací soud zrušiv .
rozsudek prvého soudu, mu nařídil, by doplnil řízení ve směrecl~ které
'
se svého opačného stanoviska pokládal za bezpodstatné.
čís.

3749.

Mimo spor není dlužník oprávněn, by na věřitelovu likvidní pohledávku započetl vzájemnou pohledávku dosud nelikvidní.
(Rozh. ze dne 23. dubna 1924, Rv I 68/24.)

i,1

Zalobu o zaplacení kupní ceny za dodané krupicové uhlí pro c e sní
s o udp r v é , ~ ~ o I i c e .zamítl, o d vol a c í s o u d uznal podle žaloby. Ne J v y s S I S o II d nevyhověl dovolání.

tčeným v §u 40 zák., jsou vyloučena jen! byla:liv ~činéna p~i z~po~eti

služebního poměru neb v době, kdy pomer ten Jestě trval, mkohv vsak
učiněna-li při ukončení služebního poměru a to jen za úč,:le11? úpravy
hmotných otázek, vzniklých teprve následkem tohoto ukoncem.
(Rozh. ze dne 23. dubna 1924, Rv I 167/24.)
žalobkyně byla zaměstnána v továrně. žalované za týdenní mzdu
Kč. Dne 22. dubna 1922, kdy práce v továrně byla zastavena, uzavřela žalobkyně se zástupcem žalované úmluvu v ten rozum, že jí bude
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vypláceno po 10 týdnů po 10? .Kč týdně: v př~padě pak .opětného za~á
jení práce, že bude z p e t p r I Jat a, JInak: ze)e to ,nah;ada za Ihut,u
výpovědní a že tím žalobkyně pozbude veskerych naraku proh, hrmo.
Po 10 týdnech žalobkyně služby nenastoupila. Zalobu o zaplacem mzdy
za lhůtu výpovědní (od 1. července do 3? září 19~2), opřenou o zá,kon
o obchodních pomocnících, s o u d Y v sec h trl s t o II c zamltly,
N e j v y Š š í s o u d z těch to

'Důvody:
důvodc!.

:o,k~d jde o. právní P?souzení věc~ (§ 503 čís. 4 c. ř. s.), neprávem

vytyka }alov:,ny od~olacllnu soudu, ze neuznal za správnou jeho nánlI~ku, ,ze z~zalo,va~a pohl~dávka }aníkla ~aplacením, to jest (§ 1438
obc. zak,) tnD, ze zalovany, byv zalobkym požádán, aby dluh 656 Kč
07, h za dodané ,krupícové uhlí poukázal žalobkyni II její ústředny, tento
SVllJ dluh odpo~ltal od pohledávky, kterou si čítal za ústřednou a že potom, žalUje ustrednu ve sporu eg I 728/20 o zaplacení 77.750 Krak. a
6.414 Kč 32 h, obmezil žalobní nárok o zažalovanou pohledávku. Podle
§~ 1438 a 1439 obč, zák. nelze započítatí pohledávku pravou s pohledavkou nepravou. V době však, kdy žalovaný pohledávku, nyní zažalo;an~u, ?espornou a p~avoll odpoč,etl od ~vé pohledávky a kdy svůj ža,o,bm narok ,~ ,uvedenem sporu pn prvnrm roku o zažalovanou pohle~av~u, za~9cltava!e JI, ~bmezl!, byla jeho pohledávka sporná, proto neJIsta a, tU?IZ mkoh pra~a, Pohledávka ta se nehodila dle řečených ustan?vel1l zak?na k ,zap?ctem, pokud se týče započtení tehdy žalovaným
predsevzate nemelo UČll1ku §u 1438 obč. zák. Pohledávka žalovaného
za ústředn?~ stala se síce, ale až později, smírem ze dne 16. a 18. března
1.~21 ve vy,SI 1,3.000 !<č nespofl1?u, tedy k započtení způsobilou, ale tu
JIZ k z~po~tenr, nedoslo: ne~oť Jest zjištěno, že žalovaný se při smíru
o tom, ze J,est ~alo~~ym dluzen 656 Kč 07 h, nezmínil, jich nezapočítal
a am pozde]I teto cas!ky od své pohledávky neodpočetl. Odvolací soud
nepos?udIl dle toho vee po strán~e právní nesprávně, neuznav, že zažalov~?a pohledavka zamkla zapoctením a právem odsoudil žalovaného
k JeJlmu zaplacení.
čís.

3750.

, Zákon o Obchodních pomocnících ze dne 16. ledna 1910 čís. 20 t.
zák. Ujednání, odporující v neprospěch zaměstnancův předpisům, vy_

žalobní nárok bvl zamítnut především z důvodu) že, i když snad žalobkyně měla v záv~dě žalované strany postavení osoby, zřízené k vyšším nekupeckým službám, nemá nároku na zaplacení zažalované pohledávky již proto, že služební poměr mezi stranami byl rozvázán úmluvou,
dle níž žalobkyně dne 22, dnbna 1922, když byla v továrně zas,tave~a
práce, spokojila se s placením 100 Kč týdně po dobu deselI nedel, n ah r a tl o u
šestinedělní výpovědní lhůtu, čímž se vzdala všech nároků,
kteréž by snad měla z důvodu §u 29 zák. o ob,ch. pam. Tento p,ráv?í vývod hoví plně zákonu, Není nikterak na zavaQu donucovacl predpls
§u 40 zákona o obch. pom., že práva, jež zaměstnanci přísl~šejí. n~ zá:
kladě §u 29 téhož zák. nemohou býii s m I o u vou s I u z e b nI aI1I
zrťIšena aní obmezena, Jíž ze vzniku zákona jest vidno, že bylo v něm
použíto úmyslně užšího výrazu »smlouvou služební« a nikoliv šíršího:
>;u;edn"ávánÍm stran«, jak bylo v původní osnově zákona navrženo.
Z toho dlužno právem souditi, že bylo úmyslem zákonodárcovým, vyloučiti možnost ujednání, odporujícího v neprospěch zaměstnancův
předpisům v §u 40 téhož zák. vytčeným, tedy také předpisu §u 29 t. z.,
jen t e h d y, stalo-li by se ujednání s m I o u vou s I uže b n í, mkol~
však také, když by ujednání stalo se mimo ni. Ovšem smlouvou služebm
rozuměti dlužno nejen smlouvu, učiněnou při vzniku poměru služebního,
nýbrž každou, byf i pozdější úmluvou, upravující poměr služební, byla-li
ien učiněna v době, kdy služební poměr ještě nepominul. Došlo-li však,
jak tomu jest v tomto případě, k ujednání až při ukončení služebního poměru a to jen za účelem úpravy otázek hmotných, vzniklých teprve následkem tohoto ukončení, nemělo ujednání toto zajisté již povahu
smlouvy služební, nýbrž jen smíru dle §u 1380 obč. zák" tedy právního
jednání, při němž volnost vůle stran není ohrožena. Byla tudíž již z tohoto důvodu žaloba právem zamítnuta.

za
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čís.

3751.

žaloba spolku na vydáni věcí, jež žalovaný dostal jako činovník
spolku, jest žalobou vlastnickou. Poměr činovníka spolku ku spolku
není zmocnitelským poměrem občanského práva.
fl!!0-

ďďď

'

, (Rozh, ze dne 23, dubna 1924, Rv I 239/24,)
Žalobu spolku na bývalé činovníky spolku o vydání spolkové
knihovny, členské knihy, sbírky zákonů a jíných ustanovení, spolku se
týkajících, a návěštní tabule spolkové o b a niž š í s o u d y zamítly,
o d vol a c í s o ud z těchto d ů vod ů: Jde o otázku, o jakou žalobu
se v tom'to sporu jedná. Ježto prosba žalobní zní, že žalovaní jsou povinni věci, žalující straně patřící, kterých jí dosud neodvedli, tedy je zadržují, jí odevzdati, jedná se tu patrně o žalobu z práva vlastnického
dle §§ 366 a 369 obč, zák. Nesejde na tom, že to v žalobě nebylo výslovně uvedeno, neboť není toho zapotřebí, a stačí, když právní důvod
ze žaloby jest patrným, žaloba vlastnická však vyžaduje, by žalobce
dokázal, že věc, které se žalobou domáhá, jest jeho vlastnictvím a že
má ji žalovaná strana v moci (§ 369 obč, zák,), Byť i vlastnické právo
žalující strany k věcem, žalobou požadovaným, bylo nesporné, schází
zde druhá náležitost této žaloby, Žalující strana ani důkazu nenabídla,
že žalovaní mají zmíněné ony předměty v moci, naopak za jednání výslovně uvedla, že knihovna byla darována a odevzdána, totiž skříň i
s knihami, třetí osobě, a ohledně ostatních věcí, členské knihy, knihy
zákonů spolkových a návěstní tabule, důkazu, že je mají žalovaní v moci,
neprovedla, neboť zástupce žalující strany nepřísežně slyšen okolnosti
té nepotvrdil. Jeví se tedy žaloba jako žaloba vlastnická úplně neodi)vodněnou, Pokud žalující strana dovozuje, že podala žalobu na žalované
jako činovníky, totiž bývalého předsedu, místopředsedu a knihovníka
spolku a že žádá od nich vrácení sporných věcí, které jim jako takovým
byly svěřeny, a sama v odvolacím! líčení uvedla, že jedná se o žalobu
obligační z poměru mandátního dle §u 1002, 1009, 1012 a násl. obč.
zák., uznal odvolací soud, že ani o takové žalobě nemůže zde býti řeči,
a že zbytečně první soudce se v tomto smyslu žalobou obíral a důkazy
prováděl. O smlouvu mandátní, která prý jest základem této žaloby,
nemůže se jednati proto, poněvadž v tomto případě nejde tu o poměr
zmocnitele ke zmocněnci dle předpisů §§ 1002 a násl, obč, zák., tedy
o poměr, zakládající se v ustanoveních práva soukromého, nýbrž před
měty byly prý žalovaným svěřeny jako činovníkům spolku, tedy podle
ustanovení stanov a podle spolkového zákona ze dne 15, listopadu 1867
Č, 134 ř,z, Nejedná se zde tedy o poměr smluvní, nýbrž o poměr bývalých členů a činovníků spolku ke spolku samému, a na takový poměr
se ustanovení občanského zákona o smlouvě mandátní rozhodně nevztahují. Správně vystihl první soudce na konci důvodů, že žaloba proti
žalovaným o vrácení věcí jest vlastně pochybena, a že možnO by bylo
za tohoto stavu věci žalovati na náhradu škody jednáním těch osob,
které škodu svým zaviněním žalující straně způsobily, Dle §u 7 stanov

, k J'eJ'í záležitosti schůze skupiny spolkové a
skupiny obstarává vsa
ieii výbor.
- - N e j v y Š š í s o u cl nevyhověl dovolání.
Důvody:

atřu'e důvod dle čís, 4 §u 503 c, ř, s, v podstatě
Dovolatelkasp
J
'd I ' " , lobu za vlastnickou podle §§ 366
v tom, že od~olací, soud ]'~k~ a J~á\:~ohO naložil. Odvolací soud zcela
a 369 obč, zak. a ze se za O ou p, ""
'h
má býti posprávně l\vá~í, ~e '! žalobě,~e~t~ ?:~ :,~C~~~~~t~~v~~ ~atrným, Je-li
~ažována, nybrz" ze p~s~~~~ hl!cliska posuzována, dlužno sdíleti práv~í
zaloba, o kter~u Jde, sd o x ' t žalobou z vlastnického práva, neboť Je
názor odvolaclho ,so~ u, ~~IJ~s, , 'Iovaní věcí které jsou dovolatelzbudována n~ p~avmm za a e, ~~s~~ nevrátili 'ačkoli důvod, proč je
činým vlastmctvlm, l~ov?l~telce 'i ukončením jejich činnosti pominul,
měli, totiž jako ~po, O,VI Cm?V~IC"
'sou ovinni, dovolaielce je odetedy že je ~,eo'pravne~e Izad~~r~;k~ ~~~azovfti, že žalovaní věci ty, dr~eli
vzdati. Snazl-h se nym (OVO,
't' e v rozporu s vlastním svym zana základě příkazního pomeru, ,OCl, a s 'kladem na kterém vybudovala
't
'n a s celým pravmm z a ,
l' h
lobmm vrzeml,
h
d t I se sporné věci v držbu ža ovanyc
žalobu, neboť podle těc to ~e os a y
. daného stavu věci a obsahu
na základě příkazního pameru, ,ktery ~odle '" toho důvodu vzejíti nestanov, jak, byl }j!štěn oqvo~acl~ s~~s~~i J~~ zsvé držby jako zákonití
'hdředstavovali dovolamohl, ponevadz zalov~m vec} Y
představitelé ~alobkyn: ~ ;k teto ':,Ia;t~::~jí~~ či~o~níci spolkoví a jako
!elku dostah Je Jako za o ym pre, s ,
'
oukazuje k tok '"
d' eli Odvolací soud po teto stran ce pravem p .-,
I
ta 0':,1 Je r:,' do držb žalovaných. nedostaly na zaklade ~ m u v- .
mu, ze se vec~ ty
/
' dokládá vždy srovnalou vult stran,
ní hop o m e r u, - sm ouva pre p
'b ž že 'e dostali na základě
zákonitě k určitému cíh proJeve?ou'lk n~h~'zákjna ze dne 15, listospolkových tan~~4 a, usta;;~j~:n~e~~O j:;emíní dovolatelka, o žalobu ze
padu 1867, IS"
~,z,
, ; ebo jednatelů nejde o závazek,
závazku žalovanyc~ Jako ,:m~cne~cu n 'tě není pří~ustno, srovnává-Ii
vydati věci, do spravy sverene, ~ Jlneno,':,1 ných věcí neboť v prvé při
dovolatelka tuto vě,; se zpr?ne~er~u ~vfre do držby' žalovaných na záčině sama tvrdrla, :e se vef~ y
~l příčině zcela zřetelně nejde o
kladě jich ~ostaven! v~ Sp? kU, ; k r~omu případně poukázal odvolací
d 'b ani na základě schožalobu z nahrady sko y, ]a, U Z ,
všecko není právním
soud, Věci ony ?edostaly ~~I z;!OV~?l~ dnoeb~:
vací smlou,vy, m~oll na zf. a e py~í p~ávní základ žaloby posunován,
o ravném řízení už nepřízákladem zalo,bntm, a Je- I sem n ,

t

fo

~~est~0~7~ouo OzS!~~~
~~~~tafe~k;3;a~a \\~' {~\1ž~~~~~01~e~~~jl~~ř~~~~
e

Zt Jkep vy,:od~, dzo J~~;l slž~e~a~~ažaJI~~;jako ~Iastnická, postrád~jíc neja e spravne,
, I
' h neobstoJl a popodstatnějšího předpokladu, totiž deten~e ~a ova,n~c , 'kanu vyhovujístačí i v této příčině poukaz k Jeho spravnym, vecI I za
cím důvodům,

Čís.

3752.

Dopravní řád železniční.
Tím, že zásilka omylem vydána osobě neoprávněné nezaniká pří
kazní právo odesílatele po rozumu §§ 99 (1), 73 (9) a 76 (3) žel. depr.
ř. a nepočíná běh promlčecí lhůty.
(Rozh. ze dne 23. dubna 1924, Rv I 243/24.)
žalobu odesílatele na dráhu o náhradu škody, ježto prý zásilku vvdal~ omylem ~sobě,. různ~. od ~dr.es.áta: o b a niž Š í s o u d y zamít(y,
maJIce za to, ze draha pn vydavant zasilky se zachovala podle §u 73
a 76 žel. dOpL ř.
N e j v y Š š í s O u d nevyhověl dovolání a připojiv se ve věci samé
k názoru nižších soudů, uvedl v otázce, o niž tu j de) v
důvodech:

V prvé řadě ovšem jest se obírati otázkou aktivní legitimace žaloba otázkou promlčení. Leč tu slušelo uvážiti že otázka tato musí
býti řešena v prvé řadě podle údaji! žaloby a p'odle nich dovolatelka
k žalo?ě aktivně jest legitimována, nebo, byla-Ii zásilka vydána o m ylem, Jak bylo tvrzeno, do rukou třetí osoby, tento omyl dráhy nezbavoval by žalobkyni jako oáesflatelku disposičního práva nad zásilkou,
poněvadž do ruč e 11 i zboží nikoli adresátu, nemůže býti považováno
ani za doručení ~ni za poč!tek zákonité lhůty promlčecí (§§ 99 (1),
73 (9) a 76 (3) zel. dOpL 1'.). Z toho by také plynulo, že nárok žalobkyně uplatněn byl včas.
kyně

čís.

3753.

Nájemce ručí pronajímateli za škodu způsobenou tím, že nebyl uzavody. Za služe~né ručí tu nájemce dle §u 1313 a) obč. zák.
Nahrady skody ze zatopem bytu lze se domáhati i za trvání nájemního
poměru.
.
.

vř~n odto~

(Rozll. ze dne 23. dubna 1924, Rv I 266/24.)
•. ?Iužebná žal?van~ n.áje~~ice opomenula uzavříti v bytě přítok vody,
Clmz se stalo, ze preteka]Icl vodou bylo zaplaveno schodiště i nižší
poschodí. žalobu pronajímatelky o náhradu škody pro c e sní s o u d
p r v é s t o I i c e zamítl, o d vol a c í s o u d ji vyhověl. D LI vod y:
Rozsudek prvého soudu vychází z předpokladu, že žalovaná není povinna zaplatiti škodu pro nedostatek předpokladú §u 1315 obč. zák.
i když jest prokázáno, že služka škodu zavinila. Odvolací soud nemúž~
se .však k tomuto názoru připojiti. Mezi stranami byl poměr nájemní,
coz Jest nesporno, žalovaná byla nájemnicí v tomto domě. Musí býti
pod~tčel1o, že prvý soudce předpokládal bez dalšího zavinění služky,
ktera kohoutek u vodovodu nechala otevřcný, avšak v řízení u prvé sto-

Iicenebylo ani jeji Jméno udánu ani nebyla vyslechnuta. Podle §u lIlI
obč. zák. ručí nájemce i za znehodnocení najatého předmětu, zplisobené
služebnými lidmi, a dle §u 1109 obč. zák. musí vrátiti předmět nájmu
v témže stavu, v jakém ho přijal. Z tohoto zákonného ustanovení vychází na jevo nájemcova povinnost k pečlivému dohlédánÍ na předmět
nájmu, v tomto případě povinnost žalované, stara~i se ~ uzavření ko~
houtku uvodovodu. Ručí-Ii nájemce p~dle onoho zakonneho ustanovem
za vinu vlastní i za vinu podnájemníka, l1_utno právem míti za to, že
nájemce ručÍ i za škodu, způsobenou vinou služebné na pi'edmětu nájemném, neboť podnájemník jest vzdálenější nájemci nežli služebná ,a
nájemce v případě podnájmu nemůže dávati takový pozor na předmet
nájmu, jak mMe činiti ohledně s!užebné. Osobn~ ~uče~i.žalované ::~
vyplnění smlouvy a za škodu zpusobenou neplnemm JeJlm neponuJI,
obstarává-Ii práci služebná; žalovaná byla oproÍI žalobkym povmna
uzavřiti kohoutek u vodovodu, a jest proto zodpovědna za škodu, která
vznikla nedodržením této povinnosti. (Rozh. ze dne 31. ledna 1899,
čÍs. 492; a ze dne 25. ledna 1905 čís. 3302 G. U.)
N e j vy Š š í s o II d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Odvolací soud posoudil věc správně po právní stránce. Pokud názor
jeho kryje se s názorem, projeveným v ro~hodnutích vÍdeň~ké.ho nejvyššího soudu, uvedených na konCI napadeneho rozsudk.u, ~ mmz 1 tento
dovolací soud se připojuje, postačí poukaz na správne duvody tohoto
rozsudku. V souhlase s 'ěmito· rozhodnutími vyvodil odvolací soud
správně ze zákonných předpisů o nájemním poměru povinnost nájemníka, .jenž užívá v najatém bytě přípojky na obecný vodovod, by pec
čoval o stálé uzavření výtoku vody v najatém bytě, zejména by výtok
vody po každém upotřebení vodovodu iase uzavřením kohoutku zamezil a tím zabráni! vniknutí vody ve větším množství, než j<e toho
třeba. Jde tu o smluvní povinnost, příslušející nájemci jako užívateli
vodovodu vůči vlastníku domu jako pronajímateli, a záležející ve stálém
dohledu na vodovod. Vzhledem k tomu potvrzen byl názor shora uvedený o ručení za osoby služebné předpisem §u 1313 a) obč. zák. ve

znění třetí dílčí novely, jímž stanoveno bylo ručení povinného za zavinění osob, jichž použil k splnění své povinnosti. Názor dovolatelčin,
že jde tu o závazek z činu nedovoleného, není vůbec správný, Ježto
jde jen o nesplnění povínnosti smluvní, vyplývající z nájemního poměru,
Nezáleží tudíž na tom, že nesplněním povinnosti shora uvedené a uložené v tomto případě ža[ovanéstraně jako nájemci byl poškozen nejen
předmět nájmu sám, nýbrž i byt níže položený, ježto povinnost shora
uvedená uložena je nájemci vzhledem ke všem částem domu, do nichž
může voda z nezamčeného vodovodu vniknouti. Pokud jde o poškozeni
nájemního předmětu samotna, nelze souhlasiti s dovoláním ani, v tom)
že náhradní nárok mohl býti uplatněn teprv po skončení nájemního poměru. Nejde tu o uvedení v předešlý stav podle §u11 Og obč. zák., t. .j.
o nápravu škody způsobené užíváním anebo takové, jež nebrání řád
nému užívání věci podle §§ 10961 1098 obč. zák. V tomto případě

šlo o škodu způso~,en?u z~topo,: bytu, tudíž o .š~odu, jež musila býti
Ihned napravena, CUTIZ. oduvodneno jest uplatnem náhradního nároku
bez ohledu na konec pachtovnír.o poměru,
čís.

3754.

Jde o diferenční obchod, je-li smlouva na dodání zboží ríebo cenných papírU uzavřena (aspoň) jedním smluvníkem s úmyslem, druhé
straně poznatelným, by dodaclho dne nebylo dodáno (odebráno) nýbrž
byl zaplacen (dosažen) rozdíl mezí smluvenou cenou kupní a
dodacího dne.

kursem

poctivosti a víry, kdyby se měla dle dovolatele uplatniti zásada, že
dokud z jeho příkazů vzcházejí pro něho lehko nabyté zisky, je věc
v pořádku, ale každá ztráta že jde na vrub příkaznice, poněvadž při
velké ztrátě z pozaclÍ do popřellí naroste existence nepatrného úřed
níka bankovního a podezření, že šlo přece jenom o diferenční obchody.
Stejné ceny je dovolací tvrzení, že žalobkyně jako dobrý hospodář měla
dovolatelovy příkazy realisovati jenom, pokud by z nich plynul pro
dovolatele zisk a jenom do výše jeho krytí. Otázka krytí jest právním
poměrem pro sebe a nemůže býti směsována s právním základem žalobního nároku.

Cís. 3755.
(Rozh. ze dne 23. dubna 1924, Rv I 309/24.)
Žalovaný byl v obchodním spojení se žalující bankou, jíž dával pří
kazy k nákupu a prodeji cenných papírů, Proti žalobě banky o zaplacení
Ztl statku namítl žalovaný, že šlo o diferenční obchody, Žalobě bylo vyhověno s o u d Y vše c h tří s t o I i c, N e j v y Š š í m s o ude m
z těchto
důvodů:

Nesprávné posouzení právní spatřuje dovolatel v prvé řadě v právním závěru odv.olacího soudu, že nešlo o diferenční obchody, nýbrž
o obchody efektrvní. Je-li smlouva o dodání zboží nebo cenných papírů
uzavřena (aspoň) jedním smluvníkem s úmyslem, druhé straně poznatelným, aby dodacího dne nebylo dodáno (odebráno), nýbrž by byl zaplacen (dosažen) rozdíl mezi smluvenou cenou kupní a kursem dodací~~ dne, běží, ne-li již. p.odle samého obsahu, aspoň podle účelu jednam, o obchod dIferencnJ. Na dovolateh bylo, by, když vznesl proti
žalobnímu
nároku námitku diferenčního obchodu, dokázal , že šlo mezi
,
mm a žalobkyní o obchod této povahy, při němž by jmenovitě bylo žalobkyni známo, že dovolatelův smluvní úmysl směřuje k tomuto druhu
obchodování. Dovolatel tohoto důkazu nepodal. Nemůže ho nahraditi
tvrzením, že v jeho případech nelze pohlížeti n'a žalobkyni jako na komisionářku, že nejde o efektivní obchody, že při nich šlo o papíry na
burse neznamenané, ještě nevydané a proto do kumulativního depotu
neuložitelné. Vždyť podle čl. 375 odstavec prvý obch, zák. banka jest
opráv?ěna dodati veškeré zboží bankovní také jako samokontrahentka,
tedy. 1 m!adé akcie, za dovolatele na jeho příkaz upsané, nebo dovolatelr z duvodu členství žalobkyně v emisním syndikátu přidělené neboť
to v~ecko ničeho neubírá jejímu bankovnímu jednání na jeho ~fektiv
nostl. Není ostatně náležitostí efektivního obchodování, by papíry došly
do ~umulativního depotu, Při koupi mladých na burse neznamenaných
akcI~ k ~Iekh~nosh tohot? ?bchodování postačí, když jest na příkaz
·komltentuv nakup uskutecnen. Dovolatel nepodal onoho důkazu ani
t~rzením, že vzhledem k jeho postavení nepatrného bankovního úřed
mka, kontrahovavšího do nepostižitelné pro něho výše, mohla žalobkyně předpokládati, že jde o diferenční obchody. Příčilo by se zásadě

Novela o právu manželském (zákon ze dne 22. května 1919, čis. 320
sb. z. an.).
I nápotomně se dostavivši zlý úmysl, nehlásiti se již k manželu, jest
rozlukovým důvodem dle §u 13 c) rozl. zák.
Opomenutí vyhlášky, vyzývající manžela, zdržujiclho se v cizině, by
se vrátil do společné domácnosti, v cizich listech neni vadou vyhlašovaclho řízeni.
(Rozll. ze dne 23. dubna 1924, Rv I 374/24,)
Manželka žalobcova odjela v roce 1912 s výpravou Červeného kříže
do Bulharska, dostavši od manžela svolení k jízdě s podmínkou, že se
za krátký čas vrátí do společné domácnosti. Ježto se· manželka dosud
nevrátila, vymohl si žalobce veřejnou soudní výzvu manželky k návratu
dle §u 13 písm, c) rozlukového zákona. Soudní výzva byla do-.
ručena opatrovníku žalované a zůstala bez výsledku, Žalobě o rozluku
Inanželství z důvodu §u. 13 písm. c) rozl. zák. pro c e sní s o u d
p r v é s t o I i c e vyhověl, o d vol a c í . s o u d žalobu zamítl.
N e j v y Š š í s o u cl obnovil rozsudek prvého soudu.
D ů vod y'
Odvolací soud považoval za podstatnou vadu řízení, že vyhláška,
kterou byla žalovaná vyzvána, by se vrátila k žalobci, byla uveřejněna
toliko v československém úředním listě a nikoli též v některých novinách bulharských, aby žalovaná aspoň s jakousi jistotou byla o něm
uvědoměna. Odvolacímu soudu nelze přisvědčiti. Podle čl. L písm, b)
vládního nařízení ze dne 27, června 1919, čís. 352 sb. z, a n., soud sice
může k návrhu, neb i z úřední moci naříditi, by vyhláška byla uveřej
něna i v jiných listech (než v novinách určených v té které zemi pro
úřední vyhlášky), zejména v cizích, pobývá-li vyzvaný mimo toto území,
avšak opomenutí tohoto uveřejnění, daného straně nebo soudu pouze
na vůli, nemůže býti považováno za nedostatek vyhlašovacího řízení,
zejména v tomto případě, poněvadž podle úřední zprávy českosloven
ského vyslanectví v Sofii ze dne 19, května 1923 o osudu žalované od

588
května 1912 Červenému kříži bulharskému není ničeho známo, tedy
předpoklad, že žalovaná dosud pobývá v Bulharsku, nemá ve spisech
opory. Ale odvolací .soud dospěl k názoru, že, i kdyby bylo bývalo

22.

šetřeno

opatrnosti při vyhlášce v bulharských novinách, nebylo by lze
žalobu uznati odůvodněnou, protože tu není předpokladu a podmínky
pro rozluku manželství z jedině uplatňovaného rozlukového důvodu
zlomyslného opuštění podle §u 13 písm. c) rozl. zákona. To usuzuje
odvolací soud z dovolatelova přednesu, podle kterého dovolatelžalované sám dal svolení, by odjela do Bulharska a súčastnila se balkánské
války, čímž má vyvráceno, že žalovailá opustila dovolatele zlomyslně.
Odvolací soud k tomu poznamenává, že ani v odvolatelových tvrzeních,
ani ve výsledcích jednání není opory pro další předpoklad, že žalovaná
takový úmysl pojala snad později, a označuje za mylný právní názor
prvého soudu, že již okolnost, že žalovaná v sestíměsíční lhůtě neobnovila se žalobcem manželské spolužití, sama o sobě odůvodňuje onen
žalobcem uplatňovaný důvod rozlukový. Ani tu nelze odvolacímu soudu
úplně přisvědčiti. Podle §u 13 písm. c) rozlukového zákona jest rozlukovým důvodem, opustil-li manžel manžela zlomyslně a nevrátil-li se
na soudní výzvu do šesti měsíců. Byť i byl dovolalel původně svolil,
aby žalovaná odjela na podzim roku 1912 jako ošetřovatelka Červeného
kříže do Bulharska a súčastnila se balkánské války, přece sluší usuzovati z chování žalované, která od té doby, ač v Praze zůstavila manžela a dospívající dceru, nedala o sobě zprávy, že se u ní zlý úmysl,
manžela opustiti, dostavil později. I nápotomně se dostavivší zlý úmysl,
nehlásiti se již k manželu, musí býti považován za rozlukový důvod
podle §u 13 písm. c) rozl. zák., neboť i takové nehlášení ukazuje na
vědomé bezpráví, by byl manžel zkrácen ve výkonu svých manželských
práv. K tomu přistupuje zjištění, že žalovaná nedala sluchu výzvě podle
§u 13 pism. c) rozlukového zákona, a nerozhodno jest, jak správně vyslovil soud prvé stolice, že se výzva ani nedostala k vědomosti žalované, neboť právě veřejnost vyhlášky předpoklátlá neznámost pobytu
strany vyzývané, a byl-li zachován postup předepsaný vládním naří
zením ze dne 27. června 1919, čís. 362 sb. z. a n., je tím další před
poklad §u 13 písm. c) zákona splněn.
čís.

3756.

Na základě exekučni'ho titulu, zavazujícího úpadkovou podstatu, by
nárok proti podstatě uspokojila do určité doby pod důhonem práva, lze
po uplynutí lhůty vésti na úpadkovou podstatu exekuci. Nen! ani na
vymáhajícím věřiteli, by prokázal, že úpadková podstata stačí ku krytí
dluhU podstaty, že správce podstaty otálí;8 plněnlm a že marně hledána odpomoc u komisaře úpadku, ani na soudu, povolujícím exekuci,
by předem zjistil, zda úpadková podstata stačl ku krytí dluhů podstaty.
(Rozh. ze dne 23. dubna 1924, R II 116/24.)
Vymáhající věřitelka žalovala úpadkovou podstatu na uznání dluhu,
k úpadkové podstatě do Ill. třídy věřitelské, správcem při

přihlášeného

zKusebnim rOKu však neuznaného. Ve sponl podlehla úpa?kov~ pod~
stata a byly přisouzeny žalobkyni útraty 2932 Kč 40 h. ExekUCI proh
úpadkové podstatě ku vydobytí útrat s o udp r ~ e s t o II C e P?vol,ll:
rek u r sní s o u cl exekuční návrh zamítl. D u vod
Vym~haJ1cl
věřitelka podala na základě rozsudku návrh na mobJlarlll exekUCI proh
úpatlkové podstatě, aniž by blíže odův?dnila, s jak~111 výsledke;n se
o zaplacení útrat u správce podstaty uchazela a zda ma tento prostredk~
k výplatě. První soud exekuci tu p~voliL Rekurs prol! tOl~~tO us~es~n~
jest odůvodněn. utraty sporu, ktere sprava podstaty dluzl.vymahalfcl
věřitelce, jsou ovšem diuhem podsta:y (§ 46 ?dstavec druhy konk., r.).
Avšak dle §u 124 konk. ř. lze vymahal! Jak zalobo~ tak I exekUCI na
úpadkové podstatě takovéto dluhy jeno~ tehdy, k?yz, spravc:, pod~taty
. dluhu neuznává, nebo prodlévá s placemm. Prodlem p~edpoklada ov~em,
že správce· podstaty má dostatečné pros!řed~y, by ;vyplatu pohled.avky
mohl předsevzíti. Pokud takovýc;r prostredku ,nema. a poku? nem ZJIštěno, že výtěžky úpadkové stací ~u kryl! ~sech u~adkovych pohledávek nelze vésti exekuci, poněvadz I dluhy upadkove podstaty mohou
býti z~placeny po případě se ~rážk~mi, ~~lyž ~ýtěžky ku hraze~í plnému
nestačí. Kdyby se povolila nekterym ventelum y?dstaty .exe~~ce mo~
bilární, mohlo by se státi, že by proti ustanovelll upad,koveho ;adu ~yh
uspokojeni na úkor ostatních věřitelů podstaty, zeJmena na. ~kor kch
věřitelů podstaty, kteří před ostatními mají ,býti za'pr~veni, pko Jest
tomu při pohledávce za správu podstaty. Predpoklada ted~ dle uv~
dených zásad úpadkového řádu exekuce pr? dluh pod~taty J;dnak, ze
výtěžky k úhradě všech dluhů podstaty stacI, Jedn~k, ze ,spravce pod~
staty s placenim prodlévá, přes to, že má ~?sta:ečne pros:redky. ?r~e
řadě nutno tedy dobývati pohledávky v nzem upadkovem pohanelll~
správce k rozdělení, teprve, nevede-li to k v~sledku, sporem a exekucI.
Ježto vymáhající věřitelka těchto předp~kladu am. netvrdll,a, .a~11 n~pro
kázala, není zde podmínek pro povolem exekučmho vymaham JeJ! pohledávky proti podstatě.
N e i v y š š í s o u d obnovil usnesení prvéhD soudu.

r

y

Důvody:

Dovolacímu rekursu nutno přiznDti oprávnění. Podle názoru rekuľs
ního soudu nestačí, by věřitel úpadkové podstaty mohl vésti exekuci
pro pohledávku proti úpadkové podstatě, pravoplatný rozsudek, kterým
byla úpadková podstata odsouzena k zaplacení pohledávky z~ úpadkovou podstatu do určité lhůty a pod následky exekuce, nýbrz nutno,
by věřitel podstaty ještě prokázal, že úpadcovo jmění dostačuje ku
krytí dluhů podstaty, že správce úpadkové podstaty se spln.ěním pohledávky prodlévá a že marně bylo se dožadováno odpomOCI u komisaře úpadku. Tento názor rekursního soudu nelze sdíleti. Podle §u 124
konk. ř. jest uspokojiti věřitele úpadkové podstaty bez ohledu na stav
řízení, jakmile jejich pohledávky jsou zjištěny a splatny (odst. 1), a
správci podstaty jest toho dbáti, aby měl potřebné částk~ zavča,s,.po
hotově (odst. 2.). Odpírá-li správce podstaty splmtr narok ventele
podstaty nebo se splněním prodlévá, může věřitel podstaty obráhtl se

na komisaře úpadku o odpomoc nebo uplatňovati svůj nárok proti
správci podstaty žalobou (odsl. 3.). Podle motivů k úpadkovému řádu
jest mlčky v odstavci I. a 3. §u 124 konk. ř. přiznáno též věřiteli úpadkové podstaty právo, nastupovati na správce podstaty exekucí. Z tohoto ustanovení §u 124 konk. ř. neplyne především nikterak, že by
věřitel úpadkové podstaty měl, veda pro svou zjíštěnou a splatnou
pohledávku na úpadkovou podstatu exekuci, prokázati, že se již domáhal odpomoci proti prodlévajícímu správci podstaty u komisaře úpadku, neboť podle ustanovení §u 124 konk. ř. je ponecháno věřiteli úpadkové podstaty na vůli, buď žádati odpomoc u komisaře úpadku, ne b o
vésti exekuci. Také není na něm, aby, odpírá-li správce podstaty splnění
nároku nebo prodlévá-li se splněnim, prokázal, že úpadková podstata
má dostatečné prostředky ku kryti všech dluhů podstaty. Má-li věřitel
úpadkové podstaty pravoplatný rozsudek znějící na určitou lhůtu a pod
následky exekuce, jest naopak na správci podstaty vzhledem k ustanovení §u 47 (2) konk. ř., dle něhož v případě nepostačitelnosti úpadkové
podstaty ku krytí dluhů podstaty mají věřitelé podstaty obdržeti jen
poměrné uspokojení, zjistí-li, že jmění úpadkové podstaty ku krytí všech
dluhů podstaty nestačí, by okolnost tuto, po případě žalobou podle
§u 35 ex. ř., proti povolené exekuci uplatňoval. Pokud tedy rekurs ní
soud z uvedených důvodů návrh na povolení exekuce zamítl, nestalo se
tak po právu. Exekuční návrh a exekuční titul, o který se návrh opírá,
mají všechny náležitosti, za kterých navrhovanou exekuci bylo lze povoliti, soudu nenáleželo, zjišťovati, zdali úpadková podstata má prostředky k uspokojení všech dluhů podstaty a proto první soud právem
navrhovanou exekuci povolil.
čís.

3757.

Vymáhajíc! věřite~ jemuž byla k vybrání přikázána pohledávka již
vykonatelná, může přímo na poddlužníka nastoupiti exekucí.
(Rozh. ze dne 23. dubna 1924, R II 135/24.)
K vydobytí peněžité pohledávky byla vymáhajícímu věřiteli povolena exekuce zabavením a přikázáním k vybrání nároku dlužníka proti
třetí osobě (Jiřímu S-ovil na vydání movitých věcí. Ježto Jiří S. se
zdráhal věci vydati, navrhl vymáhající věřitel, by Jiřímu S-ovi byly věci
odňaty a odevzdány výkonnému orgánu. S o udp r v é s t o I i c e
návrh zamítl, rek u r sní s o u d exekuci povolil.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Dúvody:

věcí exekuční titul, ihned proti poddlužníku vésti na základě tohoto
exekučního titulu exekuci na vydání věcí dle §u 346 ex. ř., není správným. Oprávnění, která příslušejí vymáhajícímu. věřiteli, jemuž byl nárok povinného na vydání věcí přikázán k vybrání (§ 325 odstavec druhý
ex. ř.), stanoví § 308 ex. ř. Podle tohoto §u jest vymáhající věřitel
oprávněn, domáhati se v zastoupení povinného ná poddlužníku splnění
nároku, jemu k vybrání přikázaného a k tomu cíli má nepochybně právo
nejen úkony, v tomto§u uvedené, předsevzíti, nýbrž i exekuci vésti. Netřeba poddlužníka teprve na plnění žalovali, má-li povinný proti němu
již exekuční titul. Proto v případě, o který jde, kde exekuční titul na
vydání věcí proti poddlužníku již zde jest, právem vymáhající věřitel
nastoupil ihned exekucí podle §u 346 ex. ř., pokud se týče právem byla

cleni

mu rekurs ním soudem exekuce ta povolena.
čís.

3758.

Remltnerace (premie) jest platem ve smyslu §u 1 zákona ze dne
15. dubna 1920, čís. 314 sb. z. a n.
(Rozh. ze dne 23. dubna 1924, R II 141/24.)
Návrhu vymáhajícího věřitele, by byla povolena exekuce zabavením pohledávky dlužníka proti firmě A. na remuneraci,s o udp r v é
s t o I i c e vyhověl, reku r s 11 í s o u d exekuční návrh zamítl. Ne jvy Š š í. s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:
Nemůže býti pochybnosti o tom, že remunerace, o jejíž zabavení
vymáhající věřitelce jde, není. ničím jiným, než mzdou, platem za konané práce. Na tom nemůže nic změniti ani ta okolnost, že není platem
pravidelným, nýbrž mimořádným, rozhodným jest jen to, že se ho povinné straně dostává za služby (za práce) v cukrovaru zaměstnava
telky, ať jde o nadprůměrnou výkonnost nebo delší dobu zaměstnání.
Nesejde na pojmenování odměny, nýbrž padá jedině na váhu, že jest
odměnou za činnost výlučně nebo v prvé řadě v poměru pracovním
nebo služebním zaměstnavateli věnovanou, což v podstatě ani stěžova
telka v dovolacím rekursu nepopírá. Jelikož dle §u 1 zákona ze dne
15. dubna 1920, čís. 314 sb. z. a n., ze služebních platův osob, zaměst
naných ve službách veřejných i soukromých jakéhokoliv druhu (platy
služební, mzdy týdenni, denní atd.) může býti exekucí zabavena nebo
zajištěna toliko jedna třetina a to tak, že musí dlužníku zůstati ročnr
příjem 6000 Kč volný, právem rekurs ní soud návrh vymáhající věři
telky zamítl. Ustanovení toto má na mysli služebni platy v ů b e c, jak
zejména plyne z příkladmo uvedených platů v §u 1, k nimž vzhledem
na hořejší úvahu i remuneraci v tomto případě nezbytně nutno počítati
a na niž však nikoliv samostatně, nýbrž jako na součástku služebního
platu nebo mzdy možno vésti exekuci.
o

že vymáhající věřitel, jenž zabavil a si k vybrání
přikázati dal pro svou vykonatelnou pohledávku nárok povinného vůči
tř.etí osobě na vydání movitých věcí, musí v případě, že poddlužník vydání věci odpírá (§ 327 ex. ř.), poddlužníka na vydání věcí nejprve žalovati, že však nemůže, i když povinný má již proti poddlužníku na vyNázor

rekurentův,

čís.

3759.

Ustanoveni §u 89 org. zá!,. nevztahuje se na promlčecí a prooadné
hmotného práva.
•
Na tom, kdo domáhá se náhrady škody podle §u 932 obč. zák. jest
by prokázal zavinění druhé strany.
'
'.

lhůty

(Rozh. ze dne 23. dubna 1924, Rv II 54/24.)
Žalovaný dodal žalobci dne 14. září 1922 pár vraník" za 22.000 Kč.
Žalobce kupní cenu zaplatil. Tvrdě, že se u jednoho z koní objevily bílé
lysiny, domáhal se kupitel žalobou, zadanou na soudě dne 25. října
1922, vrácení 6.000 Kč z kupní ceny (nárok ze správy) nebo zaplacení
téže částky z důvodu náhrady škody. Žaloba byla zamítnuta s o u d Y
vše c h tří s tol i c, N e j v y Š š í m s o ude m z těchto
,, ''

důvodů:

Žalobce vytýká jako nesprávné právní posouzení věci (§ 503 ČÍS. 4
ř. s.), že odvolací soud uZl\al, že žaloba ze správy zanikla uplynutím
lhůty k uplatnění vady. Výtka není odůvodněna. Lhůta k uplatňování
nároku ze správy (§ 933 obč. zák.) je lhůtou propadnou. Ustanovení
§u 89 zák. o soudní organisaci o ní neplatí. Zákon obmezuje některá
práva na určitou dobu, za které musí nastati určitá událost, v zákoně
uvedená, aby právo bylo zachováno, na př. lhůty §§ 156, 158, 933, 982
obč. zák. Nenastane-li Ona událost, zaniká právo samo. Mezi tako1Já
práva patří i nárok ze správy (§§ 922, 923, 931 obč. zák.). Nárok ze
správy, založený na vadách dobytka, musí býti soudně uplatňován do
6 týdnů od odevzdání věci, jinak žaloba zaniká. To znamená, že žaloba
musí býti do té lhůty podána na soudě. Pro počítání této lhůty platí
předpis §u 902 obč. zák. Předpisu §u 89 zák. o org. soudů o ní nelze
použiti, protože dle svého výslovného znění jest obmezen na lhůty,
které se týkají soudního řízení. Neplatí pro lhůty promlčecí a propadné
(Tilsch, Obč. právo str. 180, Mayr, Lehrbuch des biirg. Rechtes l. str.
186, 189, rozhodnutí vídeňského nejv. soudu ze dne 26. května 1915,
pres. 223/15, jud. 228, Ol. U. n. ř. 7445, rozh. nejv. soudu ze dne 17.
února 1920, Rv 1 47/20 sb. Vážný čís. 419). V tomto případě došla
c.

l!

i'

li
"

žaloba na soud 43. den po odevzdání koní. Nerozhodno je, kdy byla
podána na poštu; Žálobní nárok ze správy zanikl tedy po dodání žaloby.
Pokud se týká žalobního nároku z důvodu náhrady škody, uplatňuje
dovolatel proti rozsudku odvolacího soudu dovolací důvody §u 503
čís. 2, 3 a 4 c. ř. s. Nesprávné právní posouzení věci spatřuje v tom,
že odvolací soud má za to, že nebylo povinností žalovaného, aby dokázal, že on neskryl lstivě vadu koně, nebo o ní nevěděl. žalobce zamě
ňuje předpoklady pro uplatnění závazku ze správy a z náhrady škody.
Dle §§ 922 a 931 obč. zák. arciť ručí ten, kdo druhému přenechává za
úplatu nějakou věc, za její lysické a právní vady bez ohledu na to, zda
o nich věděl či nevěděl. Je to důsledek zásady, že při úplatném obchodě

mají strany nabýti stejných hodnot. Ale při nároku na náhradu škody
musí" ta strana, která náhradu žádá, dokázati, že druhá strana se do-

pustila protiprávního jednání neb opomenutí, že žadateli vznikla škoda,
a že je příčinná souvislost mezi touto škodou a protiprávním jednáním
druhé strany. Musí tedy dokázati zavinění druhé strany. V tomto pří
padě je vyloučeno, uplatňovati nárok ze správy. Průvodní břemeno pro
uplatňování nároku z náhrady škody nese žalobce, při čemž dlužno si
uvědomiti, že jeho náhradní nárok jest opřen o tvrzení, že žalovaný domnělou vadu koně I s t i v ě zakryl, že s.e tedy dopustil nedovoleného
činu, takže předpis §u 1298 obč. zák. tu nepřichází v úvahu. Dovolatel
tvrdil v žalobě, že žalovaný ho neupozornil, že jeden z koupených konI
má známku, naopak že ji lstivě zakryl. Nenabídl však o tom důkazu.
Při jednání na soudě 2. března 1923 tvrdil, že žalovanému bylo známo
hned, když koně byly dodány z Vídně, že jeden z nich má bílé lysiny.
O t0111 nabídl svědecký důkaz. Ten byl proveden. První soud považoval
za dokázáno, že koně byly přivedeny z Vídně bez jakékoli známky a že
takovými zůstaly po celou dobu, co byly U žalovaného. Totožnost koní
přivezených z Vídně s těmi, které prodal žalobci, považoval rovněž za
dokázánu. Z toho usoudil, že žalovaný neměl tušení o vytýkané vadě.
Tento závěr plyne logicky z předchozich předpokladů.
čís.

3760.

Označen-Ii v odvolání jako odvolací soud mylně soud, jemuž procesni soud prvé stolice není pořadem stolic .podřízen, dlužno postupovati podle §§ 84 a 85 c. ř. s.' Není zmatečnosti ani v tom, že procesní
soud předložil odvoláni k soudu, kam v pravdě patřilo, ani v tom, že
odvolací soud vyřídil odvoláni, pominuv výtku odvolatelova odpůrce
proti nesprávnému označení odvolacího soudu.
Uloženo-li rozsudkem. dělitelné plnění několika osobám, aniž v rozsudku vyslovena solidárnost závazku, jsou povinni zavázáni plniti rovným dílem, třebaže pQdle právního poměru, tvoflvšího podklad rozsudku, šlo o závazek solidární.

(Rozh. ze dne 23. dubna 1924, Rv II 222/24.)
Angelus L. domáhal se zrušení exekuce, vedené proti němu na zározsudku okresního soudu v H., jímž byl uznán on a syn' jeho
Arnošt povinným, zaplatíti vymáhajícímu věřiteli 4.880 Kč 80 h z poměru komisionářského, tvrdě, že, zaplativ polovici prosouzeného peníze, se svého závazku sprostil. Pro c e sní s o udp r v é s tol i c e
uznal dle žaloby, o d vol a c í . s o ud (krajský soud v U.) žalobu zamitl.
N e j vy š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
kladě

Důvody:

Zalobce napadá rozsudek odvolacího soudu z dovolacích důvodů
§u 503 čís. I, 2a 3 c. ř. s. Uplatňujé zmatečnost ve smyslu §§ 477 čís.
Civtlul rozhodn\1tí VI.

3B

9 a 503 čís. 1 c. Ť. s. z toho důvodu. že odvolací soud v U. není přísluš
ným, rozhodovati o odvolání, protože žalovaný v odvolání žádal, aby
v této věci rozhodl krajský soud vN., jako soud odvolací, a že žalovaný
v odvolání neoznačil rozepře, o kterou jde. Tato výtka není odůvodněna.
Zalovaný uvedl v odvolání, že se odvolává z rozsudku z 5. listopadu
1923 ke krajskému soudu v N. Zalobce to i ono vytkl jako poklesky odvolacího spisu proti předpisům §u 467 čís. 1 a 2 c. ř. s. Avšak tyto
předpisy jsou jenom formálního rázu, jako obdobné předpisy §u 75 c.
ř. s. Mají usnadňovati manipulaci se soudnimi spisy. Jsou-li opomenuty
ve spisu údaje, v nich uvedené, má soud první stolice naříditi opravu
podle §u 84 c. ř. s. V tomto případě ji soud nenařídil. Alenebylo ji potřeba. Rozepře byla zřetelně uvedena v záhlaví odvolacího spisu. Nemohla vzejíti pochybnost o tom, že k rozhodnutí o odvolání jest povolán krajský soud v U. ve výkonu obecné pravomoci. Z obsahu odvolání neplyne, že se odvolatel vědomě domáhal rozhodnutí krajského
soudu v N. Proto prvý soud právem předložil spisy krajskému soudu
v U., a tento právem rozhodl o odvolání. Odvolací soud se nezmínil
v roz sudkových důvodech o oněch výtkách žalobcových. Ale rozsudek
odvolací není proto zmatečným (§§ 477 čís. 9 a 503 čís. 1 c. ř. s.), neboť obsah rozsudkového výroku není tak nedostatečným, že by nebylo
možnO bezpečně jej přezkoumati, ani si sám neodporuje. Pro rozhodnutí
ve věci samé jsou v něm uvedeny důvody.

Pod odvolacím důvodem §u 502 čís. 2 c. ř. s. uplatňuje dovolatel
výtku, že odvolací soud uznal, že žalovaní Angelus L. a nezletilý Arnošt L. byli rozsudkem okresního soudu v H. ze dne 5. dubna 1922 odsouzeni zaplatiti Arnoštu K-ovi zažalovanou pohledávku rukou společnou a nerozdilnou, ačkoli to z onoho rozsudku není zřejmo. Uplatňuje tím tedy důvod nesprávného právního posouzení věci (§ 503 čís.
4 c. ř. s.). Tato výtka je odůvodněna. Zalobce v onom sporu nežádal,
aby žalovaní byli odsouzeni zaplatiti rukou společnou a nerozdílnou.
Uvedeným rozsudkem byli odsouzeni, ale nebylo rozsudkem vyřknuto,
že jejich závazek je solidární. Tento rozsudek byl potvrzen v druhé a
v třetí stolici. Tím byla právoplatně stanovena povinnost dlužníků vůči
věřiteli. Ta povinnost je zřejmě dělitelna. Proto ručí každý dlužník jenom za svůj podíl (§ 889 obč. zák.). Podíly obou dlužniků jsou stejné
G§ 839 obč. zák.). Pro exekuci je směrodatným obsah exekučního titulu, totižrozsudečného výroku. Je-li obsah výroku nejasným, a může-li
býti vysvětlen z rozsudkových důvodů, lze jich použíti k vysvětlení. Ale
k původnímu právnimu poměru mezi stranami, jaký byl před rozsudkem,
nelze přihlížeti při posuzování obsahu závazku, stanoveného rozsudkem.
. Dlužník Angelus L. tvrdil v žalobě o zrušení exekuce, že on a jeho syn
Arnošt byli uvedeným rozsudkem odsouzeni zaplatiti Arnoštu K-ovi
pohledávku 4.880 Kč 90 h s příslušenstvím, on že zaplatil polovici z ní
a že je tedy s věřitelem úplně vyrovnán. Uvedl dále, že věřitel tvrdi, že
tato polovice byla zaplacena oběma dlužníky a že vede exekuci proti
oběma. Proto navrhl, aby rozsudkem bylo uznáno, že exekuce proti ně
mu se zrušuje. Na . základě tohoto skutkového děje právem vyhověl
první soud rozsudkem pro zmeškání žalobnímu nároku, neboť návrh ·na

.
._
h
,y
~ b ,1 odůvodnL'l1 skutkov5rmi okolnostmi,
zastaveni exekuce me §,u 3" CA •• r. r~vdivé podle předpisu §§ 396 a 442
které musil soud povazova~ z~1 Podvolání žalovaného a zamítlžalobl;
c. ř. s. Odvola~:t soud vy ,ove naelus L a Arnošt L. nebyli výslovne
z duvodu, že, trebas. dIUZnIC~ ~etti dluh~ rukou společnou a nedílnou,
odsouzeni k sohd,arlllmu zap
zsudku okresního soudu: »jsou polyne solidární zavaze~ ze· hS ov rOdUovodUo téhož rozsudku. Ze by soliP .
1 t· t· 4 880 Ke 90 «ll z
.. .
vinl1l zap a I I .
, , rozsudkového výroku: »Jsou pOVInnI zadární závazek plynul ze ZI~11l I když nebyla vyslovena solidárnost
platiti ... ,« nelze tvrdlÍ!., a,~pa~, dělitelnosti dluhu (§ 889 obč. zák.).
závazku, nastal pravldelnl p~l~a T za to že dluh je dělitelným. Tal v případě pochyb,~osÍl Y y o. n~ Irozsudkových důvodů nelze vyvokové poehyb!l~sÍ!, vsak/~le ,~~~~ protože rozsudečný výrok je jasl;ým.
zovatí sohdarnl zavaze
lU~. .' z toho důvodu že vzníkl z komlsroByl-li původní záva(z~lk ~~~ a~~~m zák.) je nerozhodno, protože práv~-·
nářského obchod~ . c .
o ... k Odvolací soud tedy posoudIl ve~
platný rozsudek Jej .usta~ovIl ]lna. 'e závazek dlužníků, stanoveny
nes·právně po pravm strance, Huznavd' z 5 dubna 1922 byl solidárním,
'I
udu v
ze ne .
'
,
rozsudkem o k reSllll O so.
.. .
sti zaplativ polovici dluhu, a ze
že Angelus L. se nesprostrl sve povl~no dtr'vodněn Proto bylo dovolání
jeho nárok na ~ruš.ení ex~ku~he npe~~o~zení věci ·vyhověti a uznati, jak
z důvodu nespravneho pravnl o
se stalo.
čís. 3761.

t

žalobu na

zřízeni úvěrové hypotel<y

nelze

knihovně

peznamenati.

(Rozh. ze dne 24. dubna 1924, R 1 284/24.)
,
.
.
' k ' aloby jíž se domáhal na za. Zalobce ž~d~I z,a knihovlll P~~~~zfs:avníh; práva jako jistoty za
lovaném spInem zavaz~u .ku v
. h vn í· s o u d poznámku pořádné splnění pachtovm sm!?uv Yi K n,!tl ů vod y: podle ustanovení
volil, rek u r sní .s o u,d za,dvos. zan oz~ámku sporu žádati, kdo tvrdí,
§u 61, 69 a 70 kmh. zak. l.n uze ~a Právu ně·ak'mvkladem a napadá
že je poškozen na kmhovmm svem P . ebb ?dO domáhá se žalobou
tento vklad sporem z důvodu, neplad~o~~~ npron'tlčení nebo přiznání věc
buďto výmazu zapsaného prava z uv t
ří adě nejedná se o žádný
ného práva ha základě vydržení. V t?lTI o PI' pPro kauční žalobcovu po, h·" dů neboť pravO zas t avn
.
v' v
z uvedenyc pnpa "
.
kové knize, nýbrž naopak cel! zahledávku nem dosud vlozefod v rO~~;~ylo docíleno. Zalobce ani n~tvrdí;
lob a teprve k tom~? b~ vk a, u k .hovním ani žalobu neopírá o kmhovl1l
že byl zkrácen vneJa~em. prav~ ~;. č í K povolení žádané poznámky
právo, nýbrž o pouhy zavaze olga n .
.
nebylo zákonného důvodu.
'I dovolacímu rekursu.
N e j v y Š š í s o u d nevyhove

1

Důvody:

v
' č t "pustnýchpoznámek
Mylný jest názor stěž5lVate!ův" ze ~yp.? ,e pn
ísm. b), ak
žaloby v knihovním zákone nem vycerpava]lcL Z §u 20 P
3~

5Yú

z §§. 59-71 knillO,vního vzák~na plyne pravý opak, neboť zákon spoJ,uJ.e Jeno.I:' s určltyml, ~resne vypočtenými poznámkami určité právní
ucmky; J1l1é poznamky zal~by by bY,ly vbezúčinné a jsou proto nepří
p~stné. Navrhova?a poznan;lw nenal,ez, k poznámkám v citovaných
!,~edplsech uvedenym, pročez rekursm soud právem zamítl nárok na
leJí p~volení. Pokládá-li žalobce žalob ní nárok za ohrožený, může se
(~ovo,lavaÍI 0vch~any pouze podle předpisů exekučního řádu o prozaÍImmch opatremch.
čís,

3762,

v š~olní ~bec v řízení o žalobě na zaplaceni kupní ceny za dodané
skolot pomucky, objednané jménem místní školní rady zastupuje předseda mlstní školní rady, nikoliv starosta obce.
'
(Rozh. ze dne 24. dubna 1924, R I 303/24.)
: i::

. ,zalobu, o ~aplac~ní kupní cen):' za vdodané školní potřeby, objednané
jmenem nuslm skolm rady v M., ndll zalobce na školní obec M., zastoupenou s,ta;ostou, Jo~efem H-em, P r v Ý s o u d, zjistiv, že školní obec
M; ~esta~~ ,z ml~tm obce M, a místní obce P., nařídil žalobci, by ve
Ihute pondll OpiS žaloby za účelem doručení jeho starostovi místní
obc~ P. Rek u r sní s o.u d zrušil napadené usnesení a poukázal
pr~eho soudce, by ?al žalobu řádně doručiti a dále po zákonu jednaL
u v,o d y: RO,z:zna;,a!1 nutno ,obec místní (politickou) a obec školní.
Skolnl obec I:',uze zalezeÍI z nekoHka obcí místních (zákon ze dne 9,
dubn.a 1,920, CI~, ~92 s,b, z. a n. v~ ,17, 21) a není zastupovaná starosty
pohtJckych ObCI, skolm obec tvonclch, nýbrž místní školní radou která
skládáse z, předsedy, ze zástupců školy a zástupců školní obce' (§ 18
a 21 vClt. zakona), Dle §u 24 cit. zák, předseda místní školní rady je
pro~tredníkem mezi místní školní radou a nadřízenými úřady a z a s t uP u I ~ mís tn í š k o I n í rad u n a ven e k. Působnost místní
školm r31dy yytče~a je~t v §u.25 cit. zákona, kde zejména jest uvedeno
ad 3), :;e ml~tm s~.?ln~ ~ada Jest p~vll1n,a, by pečovala o budovy a poz,:mky skolm, o naradl skoly a o uC.ebm poml1cky. Z těchto ustanovení
zakona o úpravě správy školní ze dne 9, dubna 1920, čís, 292 sb. z, a
n. nutno odvozovati, že školní obec zastupuje místní školní rada a že
proto žalobu, podanou na školní obec, bylo nutno doručiti k rukám
předsedy školní rady jakožto osoby, která místní školní obec na venek
zastupuJe,

?

Nej vy
.

Š

š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu,

;~

D

ů

vod y:

Žalována jest školní obec M" tedy právnická osoba která musí býti
zastupována svým zákonným zástupcem ve smyslu §u '6 c, ř. s, Neni-Ii
zastoupena svým řádným zákonným zástupcem, jest řízení, provedené
s. nepravým zástupcem, zmatečným ve smyslu §§ 7 a 477 čís, 5 c, t, s,

Prvý soud uznal za pravé zákonné zást~pce žalované t~, jež ozna.čil
žalobce, totiž starostu obce M, aP., kdezto soud rekursm uznal za jejího zákonného zá~~upce p~edsed~ n;í;;tní školní :~~y M"" zrušil Jíz,;ní
jako zmatečné 2. nafldll nove, d.orucem za1ob)' 31 dalsl ]e~na111.
~:~nem
směru jest usnesení rekursl1lho soudu vlastne usneSenlll1 zmenujlcll11 a
jest proto proti němu přípustný další rekurs. Dovolací rekurs neni však
oprávněn, Podle obsahu spisu jde prý o objednávky školních učebních
pomůcek jménem místní školní radLv ·M, Podle nařízení vlády' rep~~
bliky ČsL ze dne 6. listopadu 1920, CIS, 605 sb, ~' a, n, r:abyl~ uCll1n~Stl
dnem 13, listopadu 1920 pouze ustanovel1l o mlstnlch skolmch radach
a o místních školních výborech (menšinových) §§ 17 až 32 zákona ze
dne 9. dubna 1920, čís, 292 sb, z, a n" nikoli též § 35, z čehož plyne dle
§u 10 cit. nař" že o tom, kdo má ~ečovati a opatřov~ti učební pO':',ůcky,
platí dosud předpís §u 2 a 15 zakona ze dne 24, unora 1873, CIS, 16
čes, z, zák, ve spojeni s §em 25 cit. zákona čís. 292/20, dle nichž práce
s tím spojené je povínnaa oprávněna obstarávati místní školní rad,a,
náklady s tím spojené hradí však dosud školní obec a okres, l1Ikolt stat.
Z toho dále plyne, že za školní obec v tomto případě (péče a opatřování
(obstarávání) učebních pomůcek) jedná místní školní rada, kteroll na
venek, tedy i na soudě zastupuje její předseda (§ 24 zákona Č, 292/20),
který však nemusí bý~i totožným s obecnín~ starostou ~s,rv, §
CIt.
zák, čís, 292/20 a § ~ zákona ze dne 24, unora 1873, CIS. 17 ces. z.
zák,). Tomuto předsedovi místní školní rady měla proto býti doručena
žaloba proti školní obci.

Y:

:9

čís.

3763.

I pří pOhledávkách z vkladních knížek spořitelen, bank a záložen
. (§ 296 ex. ř.) jest ku přikázání pohledávek potřeblsoudníh? výroku,
povolujícího přikázání. Přikázání vykoná se tím způsobem, ze se vymáhajícímu věřiteli odevzdá vkladní knížka, opatřená potř:,~ným pro.hlášením převáděcím, od něhož lze ovšem po případě upushb.
\ Rozh, ze dne 24, dubna 19.24, R I 305/24.)
Návrh vymáhající věřitelky, by jí byly exekučně zabavené dlužníkovy vkladní knížky (spořitelen, záložen a bank) přikázány k vybrání,
byl s o u cl e 111 p r v é s t o I i c e zamítnut, jakožto zákonem (§ 296
ex. ř,) neopodstatněný, Rek u r sní s o u d návrhu vyhověL D úvod y: Nároky proti bankám a spořitelnám jsou pohledávkamí, a tyto
pohledávky jsou představovány vkladními knížkami. Předmětem exekuce nejsou však tyto vkladní knížky, nýbrž pohledávky, které těmIto
vkladními knížkami jsou prokázány, Jedině zabavení takovýchto pohledávek týče se zvládní předpis §u 296 ex, ř" kde jest stanoveno, že
výkonný orgán vkladní knížku, sepsav o tom zájemný protokol, vezme
k sobě, a složí ji na soud, Ohledně zpeněžení takto zabavených pohledávek není předpisu, provede se proto tak, jako při každé jíné, totiž při
kázáním. Teprve přikázáním bude vymáhající strana zmocněna) částku

jí takto přikázanou z vkladní knížky vyzvednouti, a to i tehdy, kdyby
vkladní knížka zněla na jméno nebo kdyby bylo placení závislé na udání
hesla. Podle §u 305 ex. ř. působí přikázání též ohledně papírů, uvedených v §u 296 ex. ř., teprve doručením povolujícího usnesení
poddlužníku, při čemž při přikázání pohledávek z vkladních knížek
může býti upuštěno od písemného převodního prohlášení v tom případě,
není-li tohoto v tom kterém případě k uplatnění přikázané pohledávky
zapotřebí. Ježto vymáhající strana výslovně žádala za přikázání zabavených vkladních knížek, není důvodu, aby byl podle §u 317 ex. ř. stanoven jiný způsob zpeněžení, a bylo by podle §u 319 ex. ř. zpeněžení
vkladních knížek veřejnou dražbou vůbec nepřípustno. Poněvadž pouhé
zástavní právo neposkytuje vymáhající straně samo o sobě práva, ze
zástavy se uspokojiti, bylo k tomuto účelu soudní svolení k zákoně
přípustnému způsobu zpeněžení nezbytným a bylo proto, jak již uvedeno, vymáhající straně požadované přikázání k vybrání povoliti. Vydáním vkladních knížek z úřední úschovy straně vymáhající není nikterak toto přikázání nahrazeno.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu, opravil však
napadené USnesení v ten smysl, že se povoluje přikázání k vybrání nikoliv vkladních knížek, nýbrž pohledávek z těchto knížek.
Důvody:
Správně

rekurs ní soud vyložil, že také při pohledávkách z vkladních knížek spořitelen, bank a záložen jest ku přikázání (k vybrání nebo
na místě placení) potřebí soudního výroku, povolujícího přikázání.
Vždyť příslušné soudní usnesení jest pro vymáhajícího věřítele legitimací ve sporu s poddlužníkem, nechce-li tento dobrovolně platiti. Ovšem
se přikázání pohledávek z vkladních knížek nevykoná tím způsobem,
že se usnesení, jímž povoleno přikázání, doručí poddlužníkovi, jak rekursní soud předpokládá, nýbrž tim, že se vymáhajícímu věřiteli odevzdá
vkladní knížka, opatřená potřebným písemným prohlášením převáděcím,
od něhož lze upustiti v případech, vytčených soudem rekursním (§ 305
ex. ř.). Prvý soud neprávem tedy odepřel výrok, povolující přikázání
k vybrání nařídiv pouze, by vkladní knížky byly vydány zástupci vymáhajícího věřitele, a rekurs ní soud nepochybil, učiniv k rekursu vymáhajícího věřitele onen výrok. Dovolací rekurs povinného není tudíž
odůvodněn. Arci nelze přikázati vkladní knížky k vybrání, nýbrž jen
pohledávky z vkladních knížek, neboť předmětem exekuce jsou pohledávky, představované vkladními knížkami, a v tom směru bylo opraveno usnesení soudu rekursního.
čís.

k

Za sporu v prvé stolici nelze
útrat rozepře.

3764.
Se

domáhati prozatímního

zajištěni

(Rozb. ze dne 24. dubna 1924, R 1312/24.)

opatření

V1-~'
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\ " stolici ukončeno řízení o jich žalobě,
Dříve l esle ) nez. ylO vfprv:hO opatí"eni ku zajištění svého nároku
domáhali se žalobcI pro~a "tnmll' c e prozatímní opatření povolil, r e 't ty S o udp rve s o
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k" 'traty ježto dosud nemuze Y I o 011
dosud prol! stezovate ce naro na r~ch 'i~h konečně a právoplatně" podřeči, že stěžova~elka v hObO~ ISpo ají jh proti stěžovatelce pohledávku
lehla. Názoru, ze, navr ova/ e !'~ se s 'ní octli ve sporu, rekursní soud
podmíněnou, ktera I,:zndlkla .~m; ze svy' m návrhem ve skutečnosti jistoty
nesdílí. Navrhovate e oma a]l S t ' § 57 c ř s. nepříza útraty sporu, což jest vzhledem k us anovelll u
.,
•

v

00

pustno. .
' ". s o u d nevyhovel dovolaCÍmu rekursu.
NClvyssl
Dlrvody:
' , . 378 379 389 390 ex. ř. (sr. zvláště slova §u 389:
'
/ nárok 'í tvrzený nebo jí již přiřčený ... «),
Jak ze !nem ~§.
»má př~:,:e azna~lt! . ki~;é mluví o J»určitém« a »příslušejícím nároku«,
tak zvlaste, z m? IVU, . d
mysli nárok již jsoucí, u něhož skuteč
je zjevno. ze zak?n !:'~ z,,; na I b ť b I dočasným nebo vázaným
n~st: práV~l:a§k~a~~~c~'bt z~:.s\ae~' v fomt~ smyslu je rozul11~ti výra!~
vymrnko~
§ 378 odstavec druhý ex. ř., Jak lIZ NeJv~ssl
»podmlllen«, pouzlt~mu v h u
t' sb čís 1134. Že to platí i o utratach
t dle §u 41 a 43
soud rozhodl ve svem roz o d nu I .
. 'd""
.

O'

,

sporll, kd~ ,skukčností ná~O\~~eút~~?p~~~~b:~~~1 t~otiVů (str. 208)
c. §ř ..
vrte"zs!vI j:io::;,děj~, »že obmezení žalobní jistoty n,a cizotemce
k u a " c. r., ..'
.
b žalované tuzemcem neobdrzely d e ponijak nev~lucule, by k I. OS? ,~' atových nároků. Tohoto krytí se jim dotřeby krytr pro uspo oJe~1 u r ., možnosti a nikoli zmatením a prostane, nikoli však ,na zce,a ne~rČI\': dky k tomu poskytuji ustanovení
dlužovánín:, hbvmho ~P?ru. rO~š:~vacíll1 jichž pomocí může si žal?-

':7

~!~~n~p~t~:~t~r;t~~kd~~n~~oin~:lí

snad

potřebné,

jakmile mu soud ne-

jaké útraty přisoudll.«
Čís.

3765.

Po uplynutí propadné třicetid~nní .lh~Í}' lze podati jen žaloby petitorní. žaloba z rušené držby jest Jen Jedtna.
.
(Rozh. ze dne 24. dubna 1924, Rv I 1633/23.)
,
• •
v, d é držbě práva zavlaŽalobě o soudní výrok, že zalob':,l J;~u v ~ast:vidla v potoku, a že
žovati své pozemky příkdo~elt':' odb~~~~~c't~h~to práva, bylo obě m a
žalovaná jest povll1na z rZ,e I se r
fl i ž š í m i s o LI d Y vyhoveno.
.
N e j v y Š š í s o u d žalobu zamltl.
D ů vod y:
k'
." ch přednesu není zřejmě paŽalobce nelze usetntr vyt y, ze z Jej;
d l l ' d' žalobu jak se
tmo, čeho se vlastně domáhají. Odvolacl sou po {a a
,
,

v·'

•

zdá) za žalobu pro rušenou držbu) nazývaje ji ovšem »řádnou žalobou
z držby ve smyslu §u 339 obč. zák.«, a žalobci v úvodu dovolací odpovědi k tomu přisvědčují, zdůrazňujíce. že jejich žaloba jest »obyčej
nou žalobou o ochranu držby po rozumu §u 339 obč. zák.«. Doličuji, že
se soudm ochrany držby lze domáhati dvojím způsobem: bud' v řízení
pO,~le §§ ~54 .a násl. c. ~. s. (possessorium summarissimum), nebo
v Tadnem. n~;11l \posSeSSO!lU~l ordinarium). Rozdíl mezi oběma případ
nostmI zaleZl pry v tom, ze zalobu podle §§ 454 a násl. c. ř. s. nutno
podatí v propadné lhůtě třiceti dnů po tom, kdy žalobce zvědělo rušeni;, ž~ v říz':.~í o t~kové. žal?bě jest vyloučen všecek rozbor o právu
k drzbe a o pn~adnych nar~clch na náhradu; že vedení důkazu výslech;m_ stra~ nem dovoleno; z,: soud rozhoduje konečným usnesením a
ma prestal! na tom, by dal docasné pravidlo pro skutečnou držbu a prozatím vyslovil zápověd', což však nevadí, by později nebyly uplatněny
právo k držbě a nároky na něm závislé. To děje se prý řádnou žalobou
pr~ rušenou držbu, již lze pO,dati
po uplynutí propadné lhůty třiceti
dnu, a to ~- podle hodnoty predmetu sporu - bud' u okresního neb u
sb~r~vého soudu, a jejímž účelem jest, by sporné poměry držební konecne byly upraveny. O takové žalobě prý se iedná v řádném řízení
~ ,němž neI~í vyloučen výslech stran aniž nárok na náhradu škody, ~
jez se končI rozsudkem, pral! němuž se připouští odvolání a dovoláni
~ejvyšší soud nesdílí. ~á::oI:u,žalobc,ů a soudu odvolacího. Jest pravda:
'.e ono stanovIsko haj! neben auton (zejména Men g e r, System des
osterr ..Z!vJlprozessrechtes str. 68 pOZll. 6 a Gerichtszeitung 1876 čís.
99.a nasl.; Bu r ck h a r d, System III/I str. 88 a násl.; H e y s s I e r,
Grunhuts Zeltschnft VIL str. 46 a násl. a 541 a násl.' částečně též
K.r i s, Geric,ht~zeitun.g 1880. čI~. 101 až 103); ale NejvyšŠí soud se při
dava k opacnemu nazoru, jejz zastává zejména Ran d a (Besitz IV.
vyd. str. 181 pozn. 9, 199 a násl., 347 pozn. 56 a Griinhuts Zeitschrift
VII. str. 264 a násl.) a C a n s t e i n (Griinhuts Zeitschrift VI. str. 173
199,/200), kteří (podobně jako U n g e f, Kritik des sachs. Entwurfe~
str. 84-86 a System II. 366; srov. též E h r e n z w e i g 1923 1/2 str.
100 pOZil. 67; May r 1/2 str. 350, N e u man n ll. vyd. str. 1196) hist~ricky a d?gmaticky přesvědčivě vyložili a podrobně odůvodnili, že
pra.vo, platne v tuzemsku, zná jen jedínou žalobu posesorní, nerozli-

!

sUJle meZI possessonum summarissimum a possessorium ordinarium ve
žalobců. Nevadí, že jmenovaní spisovatelé vycházejí
~. předpisů nařízení ze 9ne 27. října 1849, čís. 12 ř. zák., upravujícího
nZ~.1l1 v~ sporech pro rusenou držbu, neboť z á s a d y, vyslovené v tomto
nanzem" byly převzaty do civilního řádu soudního (§§ 454 a násl.) a

smyslu vývode!

jmeno~Ite..§§ 454, 45?

a 459 c. ř. s., jež přicházejí tu hlavně v úvahu,
Odpovlda]1 v podstate §§ 2, 5 a 15 onoho nařízení. Soudní řízení o žalobách Plo rušenou držbu platí pro všechny spory, ve kterých jde o držbu ohro~en~u (~ 343 obč. zák.), svémocně rušenou (§ 339 obč. zák.)
a b.ezpravne odnatou C§ 346 obč. zák.), pokud jednati a rozhodovati
o lllch přísluší, soudům civilním. Vedle tohoto (sumárního) řízení nemá
ve sporech drzebních místa řízení jiné, tak ~zvané řádné řízení držební
(possessorium ordinarium). Z dějin vzniku zákona plyne, že 'obecné

právo, činící tento rOldU, nebylo recipová!1O. žalob~n:iJ. . jimiž se ~Iplat,
ňuje »právo k držbě« (§ 459 c. ř. s.), dluzno rozumetJ zaloby petJt.or1l1,

t. j. žaloby, kterými jest se d~máháno uznání ,a o<;hra.ny onoho p r a ~ a,

v jehož držbě žalobce byl rusen nebo z Jehoz drze~I byl vypuz~n (zaloba vlastnická § 366, publiciánská § 372, negatorlll a konfesorlll § 523
obč. zák., žaloba kontraktní atd.). Jen ty t o žaloby se ještě připouštějí
po uplynutí třicetídenní lhůty prop,:dné, naz!~ač,ené v ~u 454 ,co ř., s.
ježto v tomto případě ode dne, kdy zalobc! zvedeh o ruseb1ll111 cmu zalované _ ať tento již shledáván jest v porušení JezLl a staVIdla nebo
v popření tvrzeného zavlažovacího práva žalobců - do podán} I:,ynější
žaloby uplynulo více, než třicet dnů, jest žaloba posesormč zalo,ba
z držby podle §u 339 obč. zák., vyloučena. Žaloba mohla by ~vsem p:es
nejasnost žal~bního návr~u a přes vývo~y ,žalob,ců v do~01acI ~d~oved!
přicházeti v uvahu pko zaloba pehtorlll, cemuz by take nasvedcovalo
prohlášení zástupce žalobců při od~olacím 1.íče~.í) že »řá,dnou, držbou«
~ _ jejíhož zjištění a ochrany žalobci se domahaJ! »rozul1:! p r a ~ o, bezelstně odvozené ze skutečnosti držby po mnohe roky JIZ vykonavane«.
Tu pak mohlo by ovšem jíti jen o žalobu, obdobnou žalobě negatorní
dle §u 523 obč. zák., kterou by si žalobci vedli stížn?st n~ to, že žalo:
vaná bezprávně zasahuje do jejich p r á v a zavlazovaclho.' P?dobne
jako vlastník hmotné věci si stěžuje na to, že někdo bezpravne porušuje jeho právo vlastnické. Jako v tomto případě vlastník musí dokázati
své právo vlastnické neb alespoň platný důvod a pravý způsob nabytého držení (§ 372 obč. zák.), tak bylo by i na žalobcích, by prokázali
tvrzené právo neb alespoň platný důvod a pravý způsob nabyté držby
tohoto práva. Takového důkazu žalobci nepodali. Platným důvodem
byl by v tomto případě buď výrok příslušného úřadu správního, jlmZ
tvrzené právo bylo jim propůjčeno, nebo vydržení tohoto práva. Ani
toho ani onoho žalobci netvrdí. Pouhá- byť i mnoholetá bezelstná držb~ však platným důvodem neni. Pokuď § 323 obč. zák. stanoví, že
držitel má pro sebe právní domněnku platného důvodu, a že hO,tedy
nelze vyzývati, by jej udal, nevylučuje tato zásada POVll;!;ostr drzIt~le,
by prokázal pořádnost své držby v těch případech, kde poradnost! drzby
jest potřebí k opodstatnění petitorního nároku.
čís.

3766.

Liknavý dlužnik jest povinen nahraditi věřiteli .ztrátu n!! kursu. }'ím,
že dlužnik, jenž byl s věřitelem v kontokorentmm pom~ru, nepnt:sa!
ihned pohledávku na účtě věřitelo'lě, neoctl se v prodlem. Dav dluzny
peníz k disposici, vyhověl dlužnik své. povinnosti.
(Rozh. ze dne 24. dubna 1924, Rv I 1713/23.)
Žalovaná zasílatelská firma dopravovala pro žalující firmu do Polska
zboží. Ježto se proslýchalo, že bude dopravné na polsk~ch. drahách
o 100% zvýšeno, žádala žalovaná žalobkyni o poskytnutI zalohy na
dopravné, čemuž žalobkyně vyhověla, poukázavši žalované dne 2. června
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1922 ~,300.000tOls~ý:h l11are~. P,~ zaplacení dopravnéhO zbylo 900.060
polskyd1 ~:a:c,{, lez zalovana pf!psa!a žalobkyni dne 1. srpna 1922
~a Je]Il11. uete. k .d~bru. DopIsem ze dne 14. září 1922 dala žalovaná
zalobkym zbyval~cI marky k disposici. Žalobě, domáhající se rozdílu
kursu ~ar:k. mezI. d~em, kdy doprava byla skončena, a dnem 14. září
1922, pkoz I mezI trmto, dnem a dne 22. března 1923, kdy si žalobce
marky vybr~I" bylo ob e man i ž š í mís o u d y vyhověno.
Nel v y s s í s o u d žalobu zamítl.
D

ů

v o cl y:

?al.obkyně ?I?ř.el.~ žalobrií nárok o tvrzení, že bylo povinností žalovane flr~y, vratrt~ II hned polské"marky, jakmile bylo jisto, že sazby
na polskrch drahach nebudou zvyseny, a jakmile žalovaná zvěděla, že
z?ytku zoalohY,k,; krytí dopravních výloh již nebude potřebovati. K bližšlmu oduv?dnenr toho!o tvrzení uvedla žalobkyně, že vagony přešly na
polskou pudu dne 8. cervna 1922, že došly do Z. dne 22. června 1922
a že tedy ž,alovaná měla již 8. Června 1922 jistotu, že zvýšení sazeb nenastalo a ze za dopravy, této zásilky po polských drahách již nastati
~emohlo. Po?le toho spatrovala žalobkyně zavinění žalované také v tom,
~e zbytku zalo~y bez o,dkladu nevrátila a že tímto průtahem zaviníla
sko?u, kterou. za~?~)kync poklesem polské marky utrpěla. Podle ustálene pr~xe ~eJvysslho s.oudu může věřitel žádati na liknavém dlužníku
kro~e uroku .z yr.odlenr (§ ~333 obč. zák.) též náhradu další škody,
kte;a mu z~vmenym prodlenrm dlužníkovým byla způsobena zejména
ztratou, vznrklou,pokl~sem měny na jistině. Dlužno tedy zko~mati, pokud ,v tomto pnp~de p~dm;nky pro náhradu takovéto škody jsou
sp~neny. V tom sn~eru spravne uvedl odvolací soud, že jde jen o řešení
ot.azky, ~da, blla, zal?vaná v prodlení,k čemuž dlužno dodati, že jde
dale take .0 resenl o~azky, od které doby a do které doby byla žalovaná
v prodlem. Procesnr soud shledal prodlení žalované s vrácením zbytku
zálohy ve dvou obd~~ích a to od 21. června 1922 do 1. srpna 1922
a pak ~aseo od, 13. zan 1?22 do 21. března 1923, do kterého dne žac
lob,kyne SVU] narok u~latmla. První soud zjistil totiž, že první díl zásilky
d?s,el do Z. dne 13. cervna 1922, druhý díl dne 16. června 1922 a že
zas!1ky ty bylJ.: tam žalovanou pokud se týče jejími zmocněnci vyplaceny dne 14. cervna 1922 (dne 20. června) 1922. Z toho první sond
vyvodl~ že ?yl~ žalovaná nejpozději dne 21. června 1922 s vrácením
neup?treb~ne zaloh~. v p,rodlení a že od toho dne až do dne splacení,
po pr~pade do dne JInakeho vyrovnání, zodpovídá za následky poklesu
polsk~ r;'arky., Pr,ocesní soud zjistil však také na dotyčnou námitku .ža~ov~ne !Irmy, ze za,lovaná byla Se žalující firmou v kontokorentním spoJe,nr a, ze, zbytek ~alohy 900,060 polských marek byl v účtech žalované
pnpsan zalobkynr k dobru teprve dne 1. srpna 1922. Z toho procesní
so~d, vyvodIl prvnJ prodlení žalované, ježto zbytek zálohy byl sice při
psar:lm k dobru zalobkym v kontokorentním účtě žalované vyrovnán
ale ~e, se tak stalo. opozděně až 1, srpna 1922, že tudíž žalovaná zod~
pOylcla ~a kursovn,1 rozdll m~Zl 21. červnem 1922 a 1. srpnem 1922.
Odvolacl soud pravem nesdllel tohoto stanoviska procesního soudu,

neboť nelze si domysliti, jaký vliv l11ěl~ Qna ~četní ~na!1ipulav~~. v l:ontokorentním účtu na poškození žalobkyne, a v cem za1ez~la pncmna ~C:U:
vislo st mezi zápisem do účtu a klesající valutou polske marky: zvlaste
když žalobkyně na opozděný zápis v kontokorel;tnim účtu s,: vubec neodvolávala. šlo by tu nejvýše o úroky z prodlem ve smyslu cl. 289,290
a 291 obch. zák. Procesní soud nezjišťoval a pro nedostatek lal:eho~
koliv tvrzení stran v tom směru ani zjišťovati nemohl, kdo byh 0111
zmocněnci, kteří v Z. představovali žalovano,u, firm.u, ,Odvolací sou~
opřel svůj odsuzující výrok nikoli o opozděný zapr~, nyb,rz Jen oyrodle~1
žalované s vrácením zbytku zálohy, a, aby vy,":ra!,1 namltku ~al~va~e,
že nemohla hned v den platů, konaných v Z" vedetl v Praze, .laky prebytek zbyl že musela přece vyčkati vyúčtování svého polskeho meZ 1speditéra ~ že teprve I?ak .mohl~ sama s!o~ité vy~čto~ání žalob~ym podati což se stalo bez pkychkohv zbytecnych prutahu dne 21. cervence
1922, zjišťoval .z příloh žalovanou firmou předloženÝ,ch, že zásilka bJ.:la
éloprovázena zkušeným průvodcem žalované firmy az do Z., zJI~trl dale
z protokolu svědka Josefa H-a, že žalovaná tepr~e ,:Sl za 3 ty?ny. po
dojití vyúčtování ze dne 21. července 1922 potvrdIla zalobkynr,.ze ucet
ohla
jest konečným, a vyvodil z těchto zjištění, že jednak žalov~na
a měla dáti onomu průvodci příslušné příkazy ohledně .o7;n~;nem p!ebytku, jednak že žalobkyně teprve asi za 3 týdny po, doytr uct~ o prebytku zálohy zvěděla. Usoudil tedy odvolacl sou,d, ze zalov~na mohla
zvěděti o přebytku již dnem 23. června 1922, ze byla povmna b e,z
o hle dun a k o fl t o k o r e n t n í s poj e n í přebytek ten bez meskání žalobkyni vrátiti a že byla v prodlení ještě po 1. srpnu 1922, že
se jí tedy odsouzením zaplacení kursovního rozdílu jen do ,1, srpna 1922
křivda nestala. Právem vytýká žalovaná firma napadenemu, rozs~dk~
nesprávné právní posouzení věci. Odvolací soud věc neposoudIl sp:avne,
vysloviv, že žalovaná byla povinna bez ohledu, ~~ kont~k,orentnr spojení přebytek zálohy bez meškání žalobkynI vratrtr; Jak
shora uve~
deno, přidal se první soud k posudku znalce, kt~ry prohlr,zel ?bc~odnr
knihy obou stran, že strany byly v kontokorentl1lm SP5'Jel1l a ,ze zaloha
v polských nrarkách připsána byla žalobkyni v. ú~tu z~,lov~ne k dobru
dnem 1. srpna 1922. Na tomto předpokladu, )enz v nzen~ do~olaclm
napaden není, ani odvolací soud ničeho nezmenrl a prsto jest : dov~c
laCÍmu soudu z něho vycházeti. Podstata kontokorentnrho pomeru zaleží v tom, že při obchodním spojení, při kterém vZl1l~á mez~ ?bch~d~
níky celá řada pohledávek a vzájemný~~ po~ledáye~, }ednotllva plnenr
stran mají býti zbavena vztahu ke vzajemnym pIne mm ~trany" dr~.~,é~
že mají býti posuzována jen jako články jedn?ho celku ,a ze map prrJItr
v úvahu teprve při súčtování na konci účetmho obdobl, kde se teprve
objeví, v čí prospěch vybývá pohledanost Ja~o vysled~k, tohoto sučto. . Podle čl. 291 obch. zák. děje se takove sučtovanr v nedostatku
val1l.
. '
d' b t k
jiné úmluvy jednou ročně. Přisvědčiti jest tedy prvl1lmu sou. ,u, ze z y e
zálohy 900.060 polských marek byl žal~va~ou, stranou ucetnrcky vyrovnán tím, že i bez skutečného placem pnpsan ?yl Vo kontokoren!u
žalované žalující firmě k dobru, Ježto pak žalobkyne z du,:odu opozdeného zaúčtování do kontokorentu náhrady škody, se n~domah~ a na,opak
po celé řízení v první stolici kontokorentl1l pomer k zalovane !ínne po-
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pírala, není první částka 4.680 Kč 31 h, přiznaná nižšimi soudy žalobkyni z důvodu prodlení v placení, po právu.
, Odvolad, S,oud ~ právě tak jako soud první stolice - přiznal však
zalobkym Jeste dalsl naluadu 3.208 Kč 71 h jako kursovní rozdíl vzniklý
poklesem polské marky mezi 13. zářím 1922 a 21. březnem 1923. Pro~esní s~ud, zjisti! totiž, že počátkem září 1922 žádala žalobkyně od
zalova?e vyplatu on?h~ zby~k~ zálohy 900.060 polských marek, ale
s rozdrlem v kursu, Jenz mezI t1!n nastal, že žalovaná to odmítla a že
rozmluva prokuristů obou stran ze dne 13. záři 1922 o té věci skončila
týmž výsledkem. Z tohoto zjištění vyvodil odvolací soud že žalovaná
firm~, když přes tO,ie žalobkyně trvala na výplatě zálohy 'i s kursovním
rozdl lem, davala d~plsem ze dne 14. záři 1922 žalobkyni k použití
pouze zbytek polskych marek a odmítla jakoukoliv náhradu nemohla
důvo.dně se dom.níva,ti,
se ~alobkyně, nevrátivši dopisu, s 'tím spokOJUJe, ~ vyv?dll dale, ze mela~roto žalovaná složiti zbytek zálohy
na sO?de, chtela-II se sprostrtl rucem za kursovní rozdíl dále klesající
polske mar~y (§§ 1~13, ~415, 1425 obč. zák.). Tím převzal odvolací
~oud stano~l~ko, ktoere zaupl také soud první stolice. Též v tomto směru
J,est do~olam, z duvodu ne,správného právního posouzení věci podle
§~ 503 c. 4 c. r. s. ~pOd~!atne,n~. Jak bylo již shora řečeno, děje se při pomer~ kontokorent11lm s,uct<:~a111 po pravidle na konci účetního období, při
kterem. se teprve obJeVl, v CI prospěch vybývá pohledanost. To ovšem nevylučuJe, by strana, která má proti druhé straně určitou částku k dobru
částkou tou již za účet. období disponovala. Žalovaná firma sam" přizná
v~ žalobkyni právo, že, mohl~. zbyt~em polských marek 900.060 kdykoliv
dIsponovatI. .Z~lobkyne to !:~mlla tun: ze žádala nejpozději při rozmluvě
O?OU prokunstu dne 13, zan 1922 vyplatu zbytku zálohy, ovšem s rozdIlem, v ~~rsu. Jest nespor~o a žalobkyně to podle spisů opětovaně výslovne pnZ11a!~, (§ 266 c. r. s.), že žalovaná cl a I a žalobkyni dopisem
ze d~e 1~. zar~.192? zbytek zálohy k disposici, k čemuž žalovaná na
vysvetlenr ,dolozlla" ze zaslala žalobkyni ve zmíněném doporučeném doplS~ poukazku k vyplatě 900.060 polských marek na Aktiengesellschaft
fur m,tematlOnale Transporte Sch. & Co. ve Varšavě, takže si žalobkyně
poukazal:o~,sumu 1,:??la kdykoliv dáti vyplatiti. Tím, Že žalovaná dala
zalobkynr JI~ ne1bhzSlho dne po rozmluvě zbytek zálohy k disposici,
vyhovela sve povmnostl ke vrácení zálohy a neocitla se s placením
v prodlení (§1417 obč. zák.). Nejde tu o částečné plnění ve smyslu
§u 141.S,?bŠ· zák., které by žalobkyně ovšem byla mohla odmítnouti'
l1ebo~ JeJI ;"arok na vrác~nf nepoužitého zbytkn zálohy byl úplně samo~
statnYI? ,narokem ,a rozdrlnyn~ od nároku na náhradu škody, způsobené
na Jls,tme prodlen,rm v placem. Žalobkyně rozšířeného nároku žalobního
na nahradu ro~dll~ ~ursu p? 14. záři 1922 jinak blíže neodůvodnila,
anr netvr~r1a, ze JI zal?bkync, zbytek zálohy nevydala, takže dovolací
s~ud nem,,: v t?mto s111eru r:r0,,!,OStl, by se jejím stanoviskem bliže zabyva!. T?lrk vsak Je JIstO, ze zalovaná neměla důvodu, by zbytek zálohy sklad,ala podle §u 1425 obč. zák. na soudě, když zbytek ten žalobkym )IZ, jednou .p?ukazala, a, tato poukázku neodmítla. Není tedy
~ll! d1U~a castka,..nrzslml souoy zalobkyni z důvodu prodlení v placení
zalovane fIrmy pnznaná, po právu.

ž:

čís,

3767,

Při žalobě dle §u 37 ex. ř. nepřesahuje hodnota předmětu rozepře
výši pohledávky, pro niž byla vedena exekuce, Nezáleží na tom, že odvolací soud ocenil předmět Spont výše (§ 500 c, ř, s.),

(Rozl!. ze cine 24. dubna 1924, Rv I 155/24.)
Proti exekuci zabavením, uschováním a prodejem movitostí ku vydobytí pohledávky 546 Kč vznesla žalobkyně žalobu dle §u 37 ex. ř.,
tvrdíc právo vlastnické ku zabaveným předmětům. Pro c e sní s o u d
p r v é s t o I i ~ e ,uzna! podle žaloby, od,:: o I a c í s,o,~ d rozsudek
potvrdil a oeeml predmet sporu na 3.000 Ke. N e j v y s S I S o II d odmítl dovolání žalovaného.
Dúvody:

Podle §§ 57 a 54 odstavec druhý j. n. je hodnota tohoto sporu rovna
nejvýše pohledávce, pro niž zástavní právo bylo zř~~eno (SL též judikát
čís. 242 uveř. v úř. sbírce býv. víd. nejv. s. pod CIS. 1674). Tato pohledávka nedosahuje však ani 1000 Kč, pročež je dovolání dle §u 502
c. ř. s. nepřípustným a musilo býti jako takové odmítnuto dle §u 507
c. ř. s.
čís.

3768.

Zaměstnanec na zabraném velkém majetku pozemkovém nemůže se
domáhati zajištění svých pensijnich (zaopatřovac!ch) požitků vkladem
zástavního práva na velkém majetku pozemkovém.

(Rozh. ze dne 24. dubna 1924, Rv I 177/24.)
žalobce byl úředníkem na panství žalované~o a byl,dán"d?e 1. I:dna
1920 do pense s výslužným ročních 12.000 Kc, spoluzaluj1cl m~nze!c~
žalobcově pak přiřčen pro případ smrti žalobce ná~ok na :yslu.~ne
6.000 Kč. Majetek žalovaného byl zabrán. žalobu, ~y zalo~any majItel
byl uznán povinným zajistiti knihovně nárok žalobcu ,na svych ne~ovI"
tostech o ba niž š í s o u d y zamítly, o d vol a e I s o u d z techto
d ů vod ů: Jak odvolatelé, tak i soud prvý jsou to~o názoru, že ~působ,
jakým zajištění nároků státi se má, není, v záko~e sta~oven a z,e tedy
i knihovní zajištění je přípustné. Kdežto vsak prvy: ~oud Je ~o.ho. n,ahledu,
že způsob, jakým zajištění státi se má, oprávněm JSou vohtl sl.zalabcl,
tvrdí odvolatelé, že způsob zajištění určiti m~ sam soud. ;\vsak oba
názory jsou mylné, nebo! zák?n ~e dn~J~., unora, 19~0, ČIS. 118 sb;
z. a n., přesně stanoví zpusob, Jakym zaj1st~,n: se ma statr, ': §u 3. pravI
tento zákon, že povinností o.sob, hospodanclch na zabranem maJetk~
jest dostatečně zajistiti pens~jní a jiné zaopatřo;a~~ po~itky, z v I a ~ t e
zřízenými fondy a dotacemI fondu. sam~~tatne ~ce!ne vY,ka:ovanych.
Slovo »zvláště« nemá' významu »mlmo pné«, nybrz· »zvlašte k tomu

účelu zřízenými«. Že zákon má na mysli zajištění J'en takovy' mi f d
.
"
. že fondy podle on
p Iyn.e I. .z. §u18
, (4) t'h'
e ~z z~kona,
kde se s.ta~ovl,
§u y,3
mu.sl byl! ulozeny se SlrotC! ]lstotou a vazany (vinkulovány) plyne
to I z ustonovení ~u ~O vládního nařízení ze dne 8. únOra 1923,' čís. 29
S? z. a n., dle. neh?! se souhlasem ministerstva sociální péče a Státmho pozem~oveho urad~~ mohou býti fondy, zřízcné podle §u 3 zákona
ze dne 12. unora 1920, CIS. 118 sb. z. a n. a §u 74 zákona náhradového
ze dne 8. dubna 1920, čís. 329 sb. z. a n., převedeny na fond zřfzený
dle clt~vanéh~ vládního na.ří,ZI:ní. čís. 2?z ro~u 1923. Bylo tedy úmyslem ~akonodarce, .by k z,a]lste!;! penslJ~lCh naroků zřizovány byly jen
takove. fondy, ktere po prevzel! zabraneho majetku snadno převedeny
by býl! mohly na fond všeobecný, zřízený dle onoho vládního nařízení
pro zaopatření zaměstnanců velkostatků, poněvadž pak z tohoto všeob,ecného fondu vy~lácet~ ~e. bu,:ou odůchody na místě dřívějšího zall'.estnatele. Kndl0vl1l za]lstem pozltku pensijních a nároků je tedy dle
za,k,ona. vylo~čeno,. neboť by jim přebíráni zabraného majetku bylo ien
zte.zova~o. ~alobcl ~omáhají se však nyní jedině knihovního zajištění
svych ~aroku, kj~ré Je nepřípustné a musila býti proto žalobá již z tohoto duvodu za!mtnuta. I kdyby však byli žalobci setrvali na svém doplněn~m žádá,ní žalo~ním" nebylo by bývalo možno ani v tomto případě
zalobe ,vyhoV~l!, ~o,neva~z navrhovaný způsob zajištění byl nepřesným
~ neurcltlm, jak jlz prvy soud správně odúvodnil. Názoru Odvolatelů
~e podmmkou. požadová~í z~ji~tění pensí jest jen, by pozemkový ma~
jetek byl zabran, nutno pnsvedcltl. To plyne z prvé věty zákona čís. 118
z"r. 1920. Bll-Ii zabraný majetek již převzat, vyplácení pensí nastává
jlZ z fondu znzeného na základě vládního nařízení čís. 29 ai 1923.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

z uhražovacího kapItálu za velký majetek pozemkovjr v pořa~H kniho~l1íh~
zápisu) na tom ničeho nemění, neboť tento zákonný předpIs patrne ma
na mysli jen ony zaopatřovací požitky zaměstnanců na velkém m~jetku
pozemkovém, které již dříve, t. j. před platnosti zákona ze dne 12. unora
1920, čís. 118 sb. z. a n., byly knihovně zajištěny. Nelze proto z tohoto
ustanovení zákona vyvozovati, že zajištění zaopatřovacích požitků po
platnosti onoho zákona také v~ladem p:áva zástavního ;,a velkém m~~
jetku pozemkovém státi se muže. Spravným Jest, ze zalobcl ,~epatn
k osobám, jmenovaným v §u 72 zákona ze dne 8. dubna 1920, C!~. 329
sb. z. a n. a že na ně vztahuje se jedině předpis §u 74 tohoto zakona.
Ježto však, jak svrchu uvedeno, předpis §u 74 zákona ze dne 8. dubna
1920, čís. 329 (zákona ze dne 13. července 1922, čís. 220 sb. z. a n.)
nijak nedotýká se předpisů §u 3 zákona ze dne 12. února 1920, čís. 118
sb. z. a n. o způsobu zajištění zaopatřovacích požitkú bývalých zaměstnanců velkeho majetku pozemkového a dle tohoto zákonného před
pisu zajištění toto zvláště k tomu zřízenými foncly státi se má, jest
způsob zajištění pensijních požitkú žalobců jimi požad?~aný ~kladem
práva zástavního na velkém majetku pozemkovém nepnpustny a dovolání jejich neodůvodněným.
čís.

Mělo-li dle původní smlouvy zboží býti zaplaceno při obdržení účtu,
dodáno však zbožl vadné, jež bylo vráceno a umluveno, že prodatel
vymění je za zboží bezvadné, nezůstala úmluva o placení kupní ceny
předem v platnosti i pro novou dodávku.
Zaváial-Ii se prodatel, že vadné zboží vymění, jest je povinen dodati až do kupitelova skladiště.
Nebylo-Ii vadné zboží kupitelem přijato, octl se prodatel v prodlení
a kupiteli přislušejí práva čl. 355 obch. zák.

Oúvody:

~ovolání ž~lo?ců, upla;ňující dov?lací důvod §u 503 CIS. 4 C. ř. S.,
ne~, ?podstatnenym.
zpus?bu: JI1ky!~. stál! se má zajištěni pensijních
a ynych ozaopatro~aclch pozltku, at cmnych, ať pensionovaných zal11estnan~u na velke~ majetku pozemk,ovém, ustanovuje § 3 zákona ze
d~e 12. u~ora 1920, CIS. 118 sb. z. a n., ze tak státi Se má zvláště Ck tomu
ucelu) znzenyml. fond~ a, dot~cel11i fondů, samostatně účetně vykazovanych. Tento zakonny predpls nebyl dotcen ustanoveními §u 74 zákona ze ~n~ R dubna 1920, čís: 329 sb. z. a n., ani ve znění původním,
am ve znem zakona ze dne 13. cervence 1922, čís. 220 sb. z. an., nebot'
předpisy ~yto ne!~ka)í se způsobu ozajištění pensijních nebo jiných zao~at:ovaclch, pozltku zamest.nanc~ na velkém majetku pozemkovém,
nybrz stanovl pouze, kdo povll1en jest tyto požitky dále platiti zajistiti
a zlepšovati. ~ toho plyne správnost názoru soudu odvolacího,'že před
pisem §u 3 zakona ze dne 12. února 1920, čís. 118 sb. z. a n., jest stanoveno, jakým způsobem zajištění pensijních požitkú žalobců státi se
má, a nesprávnost názoru dovolatellI, že zajištění toto také vklademzá~tav~ího práva na velký majetek pozemkový jest připustno. Okolnost,
ze ~akon ~e dne,8. d~b~a .1920, čís. 329 sb. z. a n" v §u 50 mluví mezi
Jmym ta ke o pnkazam narokuze smluv služebních a zaopatřovacích

3769.

?

(Rozh. ze dne 24. dubna 1924, Rv I 206/24.)
.

žalovaná firma objednala u žalobkyně v listopadu 1921 15 sudtl
benzinu hotově beze srážky při obdržení účtu k placení ihned s tím, že
zboží odvezeno bude ze skladu žalobkyně ve vlastních sudech žalované, touto dodaných. žalovaná zboží nepřijala, nýbrž je dala žalobkyni
k disposici. Dne 10. ledna 1922 umluvily strany, že žalobkyně nahrad.í
vadné zboží novou dodávkou. Když žalobkyně procllévala s novou do_
dávkou, dala jí žalovaná lhůtu do 25 .. Iedna 1922. žalobkyně však požadovala zaplacení kupní ceny předem a, ježto .žalovaná nesouhlasila,
domáhala se žalobkyně placení žalobou, jíž o b a niž š í s o u d Y vyhověly. Ne j v y Š š í s o u d žalobu zamítl.
O

Ů

vod y: .

Oba I1IZSI soudy vycházely z názoru, že úmluvou ze dne 10. ledna
1922, dle niž se žalobkyně za souhlasu žalované zavázala, že vymění

d?dan)T, benzin, jehož vady uznala, nebylo nic ZIllt.:l1eno l1a podmínkách
PUVOdllI smlouvy ze dne 30. listopadu 1921 kterou 'bylo Llj'ed'
,
" ma'b"yll zaplaceno hotově beze srážk), '
nano
zb OZL
při obdrz'e '(,'t
t d ' ze
" ď t k'"
, '"
ll! .. c u,
e y po
pnpa" e a v~ 1 p:~d dO~~~11,? zbozI. Tomuto práv-nímu stanovisku nelze vsak pnsvedčltI. UvazL-lI se, jakým způsobem došlo k úmluvč z
~?e 10. le,dna 1922, dále že žalující strana při první vadné dodávee ne~
zadala _ predem zaplacení a že žalovaná, obdrževši nejprve benzin
s11210u;,e ,nevxhovující, byla již jednou ve své důvěře zklamána, takž~
mel~ zlvy z~jem na tom, aby se před placením přesvědčila o jakosti
nOVe dodaneho benzmu, nelze beze všeho předpokládati že smluvn'
stran~ J ohledně ná!uadní dodávky, mlčky vycházely z toho, že kupn:
::nu jest zaplal!l! pr~dem! přI o~dr,zeni účtu. Naopak dlužno míti za to,
ze by bylo muselo byl! .vyslovn~ ujednáno placení k~pní ceny předem,
kdyby, byly, strany na. teto,pr~ zalovanou obtížné podmínce o způsobu
pl~ce~1 chte1y setrval! I pn nahradní dodávce, jež se stala nutnou po~usell!m smlouvy se ~trany žalobkyně. Posuzuje-li se spor takto, nelze
zalova!,o.~ uznatI povll1nou k zaplacení zažalované kupní ceny, Obdržela
sice jlz ,~cet ze ~ne 8. pros~~ce 1921 na zažalovaných 21.784 Kč 85 h,
al~ ZbOZI, ,dodan,e ~a tent~.uc,et, by!o vadné; žalovaná je nepřijala, účet
vrahla a zalujícl fmna prlJeltm vraceného účtu a úmluvou ze dne 10
~ed~a 1;22, ž.e dodaný, benzin :ezme zpět a dodá benzín nový, uznala:
ze zalo vaná jest v pravu, takze nelze uznati, že se kupní cena stala
splatnou, zasláním" účtu ze dne 8. prosince 1921, žalovanou vráceného.
0;Jvolacl ..s0,ud odu~odňuje, své, rozhodnutí také tím, že se po první doe
davce zmemly pomery uvereJnením zprávo zatčení společníků žalované
lmuy !~k, že žalobkyně ztratila důvěru v žalovanou a mohla z toho dů
vodu zadal! zaplacení předem. Znaleckého posudku dovolává se odvolac~ sO,ud v této příčině neprávem, neboť znalci byli slyšeni a mohli býtí
sl!sem pouze o tom, jaký význam má dle obchodních zvyklostí podnll:1k~ s,~louvy,. že }b?ží má býti zaplaceno hotově beze srážky pří obd;zem uctu, lehkoz, vsak podminka, že zboží má býti zaplaceno buď
vu~ec, ~~bo za určltych předpokladů již dříve, než bylo dodáno, při obdrzem uctu, neb~la, d~e toho" co uvedeno, pojata do úmluvy ze dne 10,
ledna ~ 92~ o vymene v~dneho henzinu, pozbývá tím posudek znalců
ohledne v)iznamu tvrzenych pochybností o jistotě žalované lirmy stejně
podkladu Jako z~věry nižšími soudy z toho vyvozené, a nejde již o otázku skut~ovou ,an~ o ob~hodní .zvyklosti, jež by bylo lze zjistiti dukazem
zllaleckym, ~ybrz o otazku Čistě právní, jejíž rozhodnutí náleží soudu
V to:n to sn;eru .?y I~o,hlo přijítí v úvahu ustanovení §u 1052 obč. zák.:
jehoz se. ,vsak zalu]lcl strana rovněž s úspěchem dovolávati nemuže,
N,eboť ~.m ?le, tohot? zák,onnéh~ ~stanovení nebyla žalobkyně oprávnena! UC~~llt nahradm dOdavku zavlslou na předchozím zaplacení 21.500
Kč, j!,-~zadala ve, svém dopise ze dne 23. ledna 1922, nikterak neodů
vod~lvsl, t~?t,? po~a~avek a zejn;éna neoznámivši žalované své pochyb"
nosl!, O je)! Jlstote!.)ak ~oho v~zaduie poctivost a víra v obchodě obvy~l,a! co~ plyne ]lz z uvahy, ze následky §u 1052 obč, zák, lze odvral!lt, neJ<;n sk~tečnýn; splněním, nýbrž i tím, že se plnění zajistí. Z uvedeneho jest zrejmo, ze nárok žalobkyně, by žalovaná zaplatila kupni
v

cenu

před

dodáním zboží, ani dle smlouvy ani dle zákona nebyl opráv-

něn, Otázka, zda byla žalující strana povinna dodati nový benzin do
skladiště žalované, či zda bylo naopak povinností strany žalované i toto

nové zboží si odvézti ze skladiště žalobkyně, má v tomto sporu význam
jen potud, pokud jde o otázku',která ze,stran se ,octla ': prodl-:ní;Ujednáním ze dne 10. ledna 1922 zalobkyne se zavazala, ze vymel1l pozastavený benzin za zboží, odpovídající objednávce, Tento závazek žaluc
jící strany nelze vykládati jinak, než .že se žalobkyně zavázala, (I.ovézti
nový benzin na své útraty do skladu žalované, odkud pozastaveny benzin byla odvezla, Na tomto stavu věci ničeho nemění, že žalobkyně dle
obsahu Hsť:u ze dne 10. ledna 1922 počitala s tím, že žalovaná si nový
benzin odveze vlastním povozem ze skladiště žalobkyně, a že ve sporu
tvrdila, že jí nedošel dopis žalované ze dne 12. ledna 1922, v němž žalovaná žádala, aby ji žalující strana sama dodala benzin do Jejího skladiště; poněvadž jí není možno, totéž zboží dvakráte ze skladu žalující
strany odvážeti, to tím spíše, že vina je na straně žalující. Neboť v dopisu ze dne 23. ledna 1922 projevila, žalobky~ě. ochotu d?da5i benzin,
jakmile jí bude poukázáno 21.500 Kc, z čehoz je Vidno, ze zalobkyne
na svém původním stanovisku již netrvala. Dodání vadného zboží není
Splněním a nebylo-li vadné zboží kupitelem přijato, ocítá se pro datel
v prodlení s plněním, jako kdyby vůbec nebyl dodaL V tomto případě
jest na kupiteli, zda chce trvati na splnění smlouvy či vykonati volbu
dle čL 355 obcb. zák. Z toho plyne, že žalující strana, dodavši vadné
zboží, jež nebylo přijato jako plnění, octla se s dodáním zboží, odpovídajícího ujednání, v prodlení a mohla důsledkem toho žádati zaplacení
jen tehdy, kdyby byla bez průtahu dle úmluvy ze dne 10. ledna 1922
vadné zboží nahradila dodávkou smlouvě odpovídající, neboť jen v tom
případě by byla svému smluvnímu závazku učinila zadost. Když tak
neučinila bezodkladně, byla žalovaná strana oprávněna ji upomenouti
a dáti jí dodatečnou lhůtu k plnění s pohrůžkou, že si opatří benzin
jinde na její účel. Žalobkyně na upomínku žalované ze dne 21. ledna
1922, v níž byla stanovena lhůta k plnění do 25. ledna 1922, odpově
děla dopísem ze dne 23, ledna 1922, v němž učinila náhradní dodávku
závislou na předcbozím zaplacení 21.500 Kč. K tomu žalobkyně neměla
právo, poněvadž původní podmínka splatnosti kupní ceny při obdržení
účtu pro náhradní dodávku smluvena nebyla a ani případné pochybnosti
o jistotě žalov.ané firmy tento požadavek tak, jak byl vznesen, neodů
vodňovaly, nehledě ani k tomu, že dopis žalobkyně ze dne 23, ledna
1922, jímž žalované firmě bez zaslání novébo účtu oznámila, že nový
benzín dodá, jakmile jí bude poukázáno 21.500 Kč, ani formou ani obsahem nelze považovati za účet, takže žalobkyně i z toho důvodu nezachovala se podle smlouvy, a to ani tehdy, kdyby se mělo za to, že
původní úmluva o způsobu placení při náhradní dodávce zůstala v platnosti. Žalovaná byla proto dle čL 356 obch. zák, oprávněna dáti žalobkyni dodatečnou lhůtu k plnění s pohrůžkou, že, nebude-li benzin do
25. ledna 1922 dodán, žalovaná si koupí na útraty žalobkyně benzin
jinde, Žalující strana ve lhůtě stanovené a okolnostem přiměřené nedodala a proto ji stihají následky čl. 355 obch. zák., že totiž žalovaná
Civilnl r01.nodnut!. VI.
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prá~em mohla. od osmlouvy ustoupiti, což i učinila. Zaslání účtu po uplynutI dodatečne Ihuty bylo bez významu.
čís.

3770.

Zřeknutí se dovolání má pOuze tehdy procesuální účinky bylo-li
prohlášeno vůči soudu, ať ústně do protokolu nebo písemným podáním.
~rod~teIe stihá !",hodilý z~ni~ věci, ohledně níž byl právem uplatňovan narok ze spravy na zruseru kupu.
(Rozh. ze dne 24. dubna 1924, Rv I 254/24.)
Žalobce koupil od žalovaného za 8.400 Kč koně, byv pro datelem
ubezpečen, že kůň tahá, lehá a vstává. Kůň však musel býti zdvihán
n~tahal a .!<dy~ zašel, b:rlo pitvou zjištěno, že trpěl již po delší dobuzá~
nete,;, kycelmch kloubu. zalobu na zrušení kupní smlouvy a vrácení
kupm ceny pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e zamítl o d vol a c !
s o u d jí vyhověl.
'
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

K dovolání jepřihlizeti přes to, že se ho žalovaný podle žalobcova
tvrzení prý mimosoudně zřekl. Má-li zřeknutí se dovolání míti procesuální dů.sledkJ;', musí .b~ti p~ohláše~? vťl~I soudu, ať ústně do protokolu
neb_o I?lsem~ym P??an~m. jrnak. muze mlh snad důsledky hmotněprávní.
S teml se vsak v nzem opravnem nelze obírati.
• P? právní st:ánce P?soudil odvolací soud věc v zásadě správně,
trebaze nelze s mm ve vsech podrobnostech souhlasiti. Nezáleží na tom
zda snad přesunul důkazní břímě ze žalobce na žalovaného. Stačí ž~
byly zjiště?y ?kolnosti, které musily býti dokázány, by se žaloba m~hla
s';t.katr. ~ ;Ispec~em. O~v(~Iací. soud zjistil, že se žalovaný zaručil, že
~un v~tava, tah a a leha, ze vsak po celou dobu, počínajíc dnem, kdy
z~lobcl by~ odevzdán, až do doby, kdy zdechl, nemohl vstáti, musil
byt~ zdvlhan a na nohy P?staven a že při nemocí, kterou již měl, než
ho zalobce kOUpIl, mohl by ti schopným jen k lehčím pracem. Z těchto
skutk.ových zjištění vyvodil odvolací soud zcela správně právní důsle
d~k, 3'~ ža~obce jako přejímatel je ovšem podle §u 932 obč. zák. oprávnen zadah pro vadu, kterou nelze napraviti a pro kterou koně nelze
řádně užívati, ~plné zrušení smlouvy. Pokus dovolatelův, vyvrátiti správnost tohoto. dusledku napadáním oněch skutkových zjištění soudu druhé
. stoh~e, .111,?sl ztroskotati na ,předpisu §u 503, čís. 4 c. ř. s., který před
poklada, ze dovolatel vychazr ze skutkových zjištění nižších stolic. Nelze ~roto tak~ p~ihlížet!. k oné č~sti vývodů žalovaného, kterými v této
s~uvlslosh ma byh dohceno, že ~alobce koně sám nevhodným nakládán~~ 3'bzrl a zneh?dnotI!, neboť I tyto vývody příči se oněm skutkovým
zjl.sten.lm oqvo.laclho soudu. Mylným je právní názor, že se nelze domaha!! zrusenl kupní smlouvy podle §u 932 obč. zák., protože kůň

zdechl a žalobce jej tedy nemuže již vrátiti a protože zahynutí k~ně je
náhodou, která podle §u 1311 obč. zá~. stihá ž~~obce !ako .drzltele;
Tento názor hájil sice ještě Stu~enra~chuv komentar,. je~oz se zalova~y
dovolává, ale jinak je všeobecne uznan. opak za spravny (Ehrenz~elg,
System v § 323, Krasnopolski, ObligatlOnenrecht, str. 137, .Hasenohrl,
Obligationenrecht, ll. sv., str. 475, Mayr, Lehrbuch.?es. ~u'i:;erhchen
Rechtes, Ul. sv., str. 80 a jiné). Tento dovolateh n;pnznrvy ?azor vyhovuje také jedině povaze věci a $pr~vedlnostl. Z duvodu spravy se totiž smlouvy ruši Se zpětnou platnostI ode dne kupu,.a to t~k, aby t~h
dejší stav byl zase obnoven. je proto na zCIzenou vec pozlfah tak, jakoby přes zcizení byla zůstala. částí jmění prodatel,:. jeho sbha .prot~
také právem nahodili' zánik věc~ (~ 13 1.1 o~c'. zák;). ze.v tomto pr~pad:
zahynutí koně je přičítati pouhe nahode, zjlshl vysl~vne .~ou~ prve st?
Iice, jehož zjištění v tomto směru zůst~lo op.ra~nym flZemm nezmeněno. Další jeho zjištění, že žalobce kone, znaje. jeho va~u, p~odal jOsefu M-ovi, který zneužívaje koně jeho zdravotm stav jeste dal.e zhor~
šil, je vyvráceno zjištěním odvolacího soudu, že žalobce d~1 ~o~e M-oyl
jen by ho živil, dovoluje s ním jezditi, by mu nohy. nezd~evenely, ,a ze
kůň zjíštěnou vadou byl stižen již v době, když byl zalobcl odevzdan.
čís.

3771.

Zaopatřovací požitky bývalých zaměstna~ců na velkém majetku pozCl1íkovém (zákon ze dne 18. března 1921, CIS. 130 sb. z. a n.).
Zaměstnanec na velkém majetku pozemkovém nemá nároku na zaopatřovací požitky proti vlastníku velkostatku, sloužil-li toliko u jeho
pachtýře.
..

(Rozh. ze dne 24. dubna 1924, Rv I 257/24.)
žalobce, jenž byl po celou služební dobu zan;ěstnán u pachtýře
dvora domáhal se zaopatřovacích požitků na vlastmku dvora. S o u d y
vše ~ h tří s t o I i c žalobu zamítly, Ne j vy Š š í s o u d z těchto
dllvodů,

Žalobcův právní názor, že podle zákona ze. dne 1~. března 1921, ~í.s.
130 sb. z. a n., bývalí zaměstnanci na velkem majetku pozem~ove:n
mají nárok na zaopatřovací požitky proti vlastníku velkostatku, t~ebaze
sloužili toliko u jeho pachtýře, nedoznává ?P?ry v doslovu :,:,kona.
Pravíť § 11 zákona ve znění novely ze dne 13; cervence 1.922,< CIS. 215
sb. z. a n., výslovně, že plniti požitky, uvedene v tomto za~?ne, Je povinen zaměstnavatel - nepraví se tedy, že v~astník ane,b uZI~~tel. statku - u něhož počala nebo v případě §u 1 plsm. b) ma pOČIÍl v:iplata
zaopatřovacich požitků, a podle §u 12 ,:ov. ;;ák.. přechá:,! .!,~vm~os:
plniti tyto požitky na dědice osob k výplate povmnych a rucI JIlll pravlll
nástupci osob k výplatě povinných s nimi nerozdílně za závazky z tohoto zákona plynoucí. Je na snadě, že vlastníka \'elkostatku nelze po39'

kl~ldati ani ~~ iam~st.navatel~. zan:ěstnanců pachtýře jeho velkostatku,
am za pachtyro~a dedlce neb Jm~keho jeho právního. nástupce. Není podh, toho ;Iastmkp:opac?tovaneho velkostatku tudíž ani povinen zamestnancum pachtyre sveho velk?statku z důvodu jejich služby u tohoto - nem-II k tomu snad z jmeho osobního důvodu zavázán _ poskyto~ati za~patřovací požitky. Že je k tomu zavázán pachtýř a nikoli
vlastlllk vdkeho majetku pozemkoveho, toť zřejmě také stanovisko pro~áděcího na,řízení _z 13; května 1921; čis. 189 sb. z. a n., které v příkladě
~. ~ ~~ 9 vJ:slo.vne uvadl j~~O zamestnavatele k placení zaopatřovacích
pozltKI1 povmneho I pachtyre.

! <',

čís.

r "',

škh zákonů} pokud nebyly jinými nahraženy, zůstaly zachovány ve
své účinnosti, což platí také o ustanoveních §§ 45 a 46 zákona ze dne
28. prosince 1887, čís. 1 ř. z. z roku 1888, které novým zákonem vůbec nebyly dotčeny. Z uvedeného plyne, že žalobce nemůže se pro svůj nárok prati žalované společnosti
dovolávati
ustanovení §u 1315 obč. zák., když bylo zjištěno, čemuž ani neodporuje, že úraz utrpěl při provozování horního podniku žalovanéspolečnosti, že tedy byl úraz v příčinné souvislosti s provozem podl11ku a
že žalobce jako horník podléhal dle čl. II. zákona ze dne 10. dubna 1919,
čís. 207 sb. z. a n. úrazovému pojištění. Jde tu tedy zřejmě o takzvaný
úraz podnikový dle čl. II. tohoto zákom.

;;772.

I

.. Předpis ~.u 46 zá~. o úrazovém pojištění dělnickém ze dne 28. prosm~~ 1~87, _cls.. l r. zák. na rok 1888, nedoznal změny novým doslovem
§u ,31:> obc. zák.
(Rozh. ze dne 24. dubna 1924, Rv II 789/23.)
Zalo?a havíře~a. bá~skou společnost o náhradu škody, ježto utrpěl
v d?le uraz zavmemn; zalovan_e. společ~osti (§ 1315 obč. zák.), byla
zamltnúta s o u d Y v sec h trl s t o I I C, Ne j v y Š š í m s o ude m
z těchto
důvodů:

" i
~t '

;

,

_ Dovolán/, p.rov~děj.íc dovolací. dův?d dle čís. 4 §u 50~ c. ř. s., spatruje nespravne pravm posouzem v nazoru odvolacího soudu že ustanovení §u 46 zák. o úraz. poj. děln. ze dne 28. prosince 1887, Čís. 1 ř. z.
z. roku _1888, vrlučuje v tomto případě použití předpisu §u 1315 obč.
za~. Nez vyvodum dovolacím, pokud snaží se dolíčiti, že novelisovaným
znenlm §u 1315 obč. zák., zejména použitím v něm slova »vůbec«
(uberhaupt), bylo uloženo každému zaměstnavateli bezpodmínečně a
bez Výjimky ručení za zřízence nezdatné a že platí tento předpis také
o poqnicíc?, P?dléhajících nucenému pojištění úrazovému _ nelze při
svedcIÍ1. PredplS §u 46 zák. ze dne 28. prosínce 1887, čís. 1 ř. zák. z r.
1~88 nepozbyl ~činnosti. novelisa::.í §u 1315 obč. zák., který, jsa před
pls~~n ~s~obecnym,. p.latr }el~ v 'pnpadec~, jež nejsou upraveny zákony
zvlastnlml. Dovolanr svyml vyvody a uvahami o tom že ustanovení
§u_ 46 cit. zák. nesrovnává se s moderními názory o sociálním pojištění
~ ze v. nových os~ovác~ z~konnýc~ o všeobecném pojištění již není pojatoa vy.s~da podnrkatelu, ze neruč I za úkony svých nezdatných a nezpusobllych zaměstnanců, nikterak nedoličuje, že toto ustanovení bylo
ve skutečnosti zrušeno a ze znění §u 1315 obč. zák. k takovému závěru
lo.glcky .?.o~p~ti !,e~ze. Naopak jest uvážiti, že původní zákony o úrazovem p0]Istem delmckém, ze dne 28. prosince 1887 čís. 1 ř. z. z roku
1888 a ze dne 21. srpna 1917, č~~. 363 ř. z. byly podstatně doplněny zákonem ze dne 10. dubna 1919, CIS. 207 sb. z. a n. a že předpisy dřívěj-
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Bylo-Ii ve vyrovnání stanoveno, že prvou splátku jest složiti do určité
doby od schváleni vyrovnání, nepočíná se lhůta ta teprve od vyhlášky
schválení vyrovnávacího návrhu.
Soudním vyrovnáním nenastává novace pohledávky, nýbrž pohledávka zaniká pouze do částky, převyšující vyrovnávací kvolu.
(Rozll. ze dne 24. dubna 1924, Rv II 216/24.)
Na základě exekučního titulu ze dne 9. června 1922 příslušela firmě
B. proti Ludmile š-ové pohledávka 3.800 Kč. Na podzim 1922 bylo
ó jmění Ludmily š-ové zahájeno řízení vyrovnávací a dne 9. prosmce
1922 bylo mezi. dlužnicí a věřiteli, mezi nimiž byla též firma 8., Ujednáno, že první splátka 10% z ujednané celkové vyrovnací kvoty 409'0
bude zaplacena do měsíce ode dne schváleného vyrovnání a, kdyby nekterá lhůta nebyla dodržena, že se stávají pohledávky splatné celým
penízem v původní výši. Vyrovnání bylo vyrovnacím soudem schváleno
dne 27. února 1923, vyrovnací splátka došla firmy B. dne 2. dubna 1923.
Proti exekuci, již vedla firma B. pro původní pohledávku, vystoupIla
Ludmila š-ová žalobou podle §u 35 ex. ř., jež byla zamítnuta s o u cl y
vše c h H í s t o I i c, N e j v y Š š í!1l S o ude m z těchto'
důvodů:

Znělo-li vyrovnání, což zjištěno" tak, že ?r~ní splátku je' slo~iti do
jednoho· měsíce »ode dne schvalem vyro.vnan.I«, JSou mam] vsechny
pokusy dovolatelovy ze zákonného ustanovel11 §u 49 vyr. r. a § 174
konk. ř., podle kterých vyrovnání ovšoem musí ~ýti. schv~leno • a schválení vyhlášeno, doličiti, že také ona Ihuta vlastne mela pOCltl az ode dne
vyhlášky schválení ~yrovnávacího návrhu, jež, se stala teprve dne 5.
března 1923. Rovněz nelze souhlaslÍl s pravl11!1l nazorem odvolatelovým, že by se příčilo dobrým mravům: kdy?y následkY',"stanovené v"
vyrovnání na nedodržení platebních lhut, melY"nastatl jlZ tehd~, kdyz
dlužník platil jen - jak praví - o 3 dny pozdej!. Podle vyrovnavaclho

návrhu dlužníkova bylo výslovně ujednáno, že se nedodržením některé

Ihůty.stávají pohledávky splatnými celým penízem. Nastala tedy splat,
nost jako následek nedodržené platební lhMy zcela samočinně. Nelze
proto věřiteli vytýkati jednání proti dobrým mravům, když z vyrovnání
pro. sebe vyv.~zuje jen d~sle?ky, ~:eré dluž~ik sám nabídl. Nijak nelze

take tento pnpad srovnavah s pnpadem, jehož se žalobce dovolává
poukazuje k rozh~d?~tí ,Nejvyššího, :o~du ze .dne 30. června 1920, č. j:
Rv I 243/20, uvereJnene ve sb. Vazny pocl CIS. 559. Toť založeno na
zcela odlišných skutkových předpokladech, neboť tam šlo o prodlení
jednodenní a mimo to nutkal přímo dřívější postup věřitelův k méně
přesnému výkladu vůle stran. Stejně mylným jest názor dovolatelův že
soudním vyrovnáním nastala novace vyrovnané pohledávKY, že se ~ta
r?u po?led~vkou :~?ikl též. ex~~uční tit~l, pro ni již přéd vyrovnáním
zlskany, a ze by, vente I mUSIl pn nedodrzem splátek novou, vyrovnáním
vzmklou pohledavku, pokud se týče její zbytek znovu zažalovati. Podle
§u 53 vyr. ř. má soudně potvrzené vyrovnání toliko ten účinek že se
dl~žník sprošťuje povinnosti, věřitelům dodatečně zaplatiti, co n:u bylo
s jeho dluhu sleveno, tedy částku, která převyšuje vyrovnávací kvotu.
Jinak však zůstávají vyrovnávané pohledávky jak co do své jsoucnosti
tak co ~o svého ~abezpeč:ní, .s~ad j,i~ před vyrovnáním vymoženého
b~ze. zl1;eny p? ~ravu. Nep.rechazl tt~dlZ závazek starší v závazek nový,
~yb!z,puvodm zavazek trva beze zmeny dále stejně tak, jako k jeho zaJ1Št:~l snad nabytý exekuční titul, obé ovšem jen s tou změnou, že co
do ca,stky, vyr~vnávací kvot.u převyšující, zaniká jak závazek tak i pří
pťdny exekučm !~tu~. Bylo-h tudíž v tomto případě ujednáno, že vyrovnavany dluh za jlstych okolností má oživnouti, oživuje s ním za těchže
podmínek též exekuční titul, k jeho zajištění získaný.
čís.
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Poměr odkladu exekuce podle §u 11 vyr. řádu k odkladu podle

§u 42 ex.

ř.

~dklad podle §u 11 vyr. řádu platí pouze pro exekuce na základě
vylucovacích práv, jež tu byla již v den zahájeni vyrovnávacího řizení,
nevztahuje se však na exekuce za vyrovnaclho řízení zahájené, jímž základem jsou odlučovací práva, vzešlá ve vyrovnacím řízení.

(Rozh. ze dne 25. dubna 1924, R 1 348/24.)
, žádosti vyro~nacího ?lužníka za odklad exekuce podle §u 11 vyr.
r. , s o u od p rve s t o 11 c e vyhověj, rek u r sní s o u d žádost zan1ltl., D u ~ od y: Po~le §u 11 vyr. ř. může ve vyrovnacím řízení býti
odloze.n vykon nuceneho pro~eje n~jdéle na 60 c1ní, jsou-Ii tu jeden neb
oba, duvody §u 11 (2) vY,r., r., tohz je-h to na prospěch výsledku zcizenI nebo 'nu:~o .~ llvaro~am ško.dy h.rozící věřitel.ům. V tomto případě
n~vI ho,vat~1 zadneho z techto duvodu netvrdil ani neosvědčil a opírá
navrh Jed1l1ě o to, že vyrovnací řízení není dosud skončeno a právo-

platné potvrzeno. T~1. v napdUCl'''-'lU- .......... --_.důvod odkladu ta okolnost, že vyrovnací řízení není dosud skončenoó
Okolnost ta však podle §u 11 (2) vyr. ř. není vůbec důvodem pro od,
klad exekučního prodeje. Kromě toho však padá dále na váhu, že z n,,;d~
pisu druhého oddflu vyr. řádu »účin~k zahájeni řízen!" a ze srovnan~
§u II vyr. ř. prvého ods~avce. s druhym j,de na ,jevo, ze o.d~lad takovy
platí jen pro exekuce v zaklade odlučovaclch pra.v, pokud jl,Z včase z~:
hájení vyrovnacího řízení tu byly (§ II konk. L, Barts~hllv kon~en~ar
ku konk. a vyrov. řízení pozn, Č, 13 ku §u II k?nk. :' P?zn. c. ~2;
k §u II VyL ř.). V tomto případě však jde o odlucovacl pravo, vzesle
teprve v základě usnesení okresního soudu ze dne 3. ledna 1924, tedy
za vyrovnacího řízeni.
N e j v y Š š í s o II d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Stěžovatel spatřuje nesprávné právní posouzení v, tOI11, ž~ rekursní
soud předpokládá, že bylo stěžovatelovou pov1l1nostl, b~ d~vody ~ro
odložení v návrhu podle §u 11 vyrovn. řádu uvedl a. o ~e navrh. oprel.
V tom sice dlužno stěžovateli přisvědčiti, neboť odlozelll dle §u 11 vyrovn, řádu jest odložením svého druhu, Jež s od}ožením p.odl~ §u 42
ex. ř.nemůže býti stotožňováno, a byť 1 pro zpusob odlozel11 plattly
předpisy §§ 43 a 44 ex. ř., otázka povolení jest P?dle. §u ll, vJ;,~ovn.,
řádu samostatnou otázkou, od předpisu §~ 42 ex; r. a jeh? n~le:~tost~
neodvislou, což vyplývá hlavně z ~oh?, ze, kdyz. se ,~plm, nal~Z1tost~
§u 11 vyrovn. řádu, může býti odlozem povolen? 1 ~ uredl11 pOV1l1nostl
a bez návrhu, tehda jíž zajisté, když se vyrovnavacl soud nebo vyrovnávací komísař dozví o existenci důvodu pro odlo~ení v §u 11 (2] v~
rovno řádu uvedených. Stěžovatel dále tvrdí, že JSou tu skuteč ne d~vody pro odložení, leč to jest dle názoru dovolaeího. sO:',du v t0r;'to pnpadě otázkou vedlejší. .Odklad podle §u II vyravn. radu.. platt pouze
!,ro exekuce na základě vylučovacích prá,,::, pokud tu byla liZ v den, zahájení vyrovnacího řízení,nevztahuj~. se vsak na ex~kuc: za vyrovnava~
cího řízení zahájené, jimž základem JSou odh,čovacl prava za vyrov~a
cího řízení vzešlá. O taková práva běží v tomto případě, a proto d~uzno
sdíleti právní názor rekursního soudu, že odložení povoleno bý~l nemůže, poněvadž je dle §u II vyrovn. řádu nepřípustné. (Srovnej motivy StL 151.)
čís. 3775.

BylaCli otázka připustnosti pořadu práva kladně již rozřešena formálně právoplatným usnesením nižších sou?ú, nelze. Nejvyššimu, soudu,

k němuž se věc dostala připustnÝ111 opravnym prostredkem, zabyvati se
touto. otázkou,
(pjenární usnesení ze dne 29. dubna 1924, čís. pres. 1582/23.)

·

V praxi Nejvyššího soudu nebyla jednotně řešena otázka, zda možno
tehdy, byla-li otázka přípustnosti pořadu práva již rozřešena formálně
pravoplatným usnesením nižšich soudů, Nejvyššímu soudu, k němuž se
věc napotom dostala přípustným opravným prostředkem, zabývati se
touto otázkou čili nic. Plenární senát, jemuž byla uvedená otázka před
ložena k rozřešeni, zodpo,věděl ji záporně.
Důvody:

Opačné mmem, zastávající přípustnost přezkoumání právoplatného
usnesení nižších soudů v otázce přípustnosti pořadu práva, uvádí k opodstatnění svého názoru především, že odporuje právnímu citu, by Nejvyšší soud, rozhoduje věcně o dovolání nebo dovolacím rekursu, byl
po případě vázán názorem nižších soudů o přípustnosti pořadu práva,
ač by sám byl názoru opačného, pokud se týče, by byl nucen v té pří
čině přijati právní stanovisko nižších soudů, třebaže bylo sebe mylnějši
a právní omyl sebe patrnější, a má za to, že »j i n Ý m soudem« mysli
se tu soud souřadný, nikoliv podřízený. V souvislosti s tím zastává
opačné mině ní názor, že jest v zájmu veřejném, by přesně byla odlišována správa od soudnictví. Třebaže nelze upříti závažnosti oné námitce,
dlužno se přece rozhodnouti pro výklad opačný, k němuž vedou materialie zákona, jejž zastává literatura a jenž vyplývá ze samého doslovu
zákona, jsa podpírán kromě toho důvody praktičnosti. Těžisko sporné
otázky spočívá v §u 42, odstavec třetí, j. n.; dlužno si ,"Sak dále uvě
domiti, že případ prvého odstavce §u 42 j. n., o nějž jde, těsně a nerozlučitelně souvisi s případem, upraveným v druhém odstavci téhož §u
(ježto třetí odstavec se vztahuje k oběma připadům); nelze si pak nepovšimnouti druhého odstavce §u 7 c. ř. s., jenž vyslo,vuje touž zásadu
jako odstavec třetí §u 42 j. n.; a konečně jest hleděti též k ustanovení
§u 240 odstavec třetí c. ř. s.
Pokud se týče mot i v ů z á k o n a,. plyne z nich toto: Ve vládní
předloze zněl odstavec třetí §u 43 j. n. (odpovídajícího nynějšímu
§u 42): »Ein Ausspruch im Sinne des Absatzes I und 3 kann nicht er"
folgen, wenn demselben in Ansehung des Orundes der Nichtigkeit eine'
von demselben oder einem h o her e n Oerichte gelallte noch bindenc!e
Entscheidung entgegen stehl.« Tímto doslovem byla by ovšem otázka,
o kterou jde, zodpověděna kladně, ježto hy byl Nejvyšší soud, nemaje
nad sebou stolice vyšší, vázán jen takovým rozhodnutím o' otázce nepřípustnosti pořadu práva, které sám učinil. Ve vysvětlivkách k vládni
předloze (str. l. 57) se praví, že se tím zabraňuje možnosti současného
dvojího jednání o otázce příslušnosti a odporujících si ro,zhodnuti o
kompetenci a posléze dvojímu stěžování si ve věcech kompetence,
(»Dadurch wird der M6glichkeit einer gleíchzeitigen doppelten Verhandlung uber die Zustandigkeitslrage, widersprechencler Entscheidungen uber die Kompetenz und in letzter. Linie .einer doppelten BeschwerdelUhrung in Sachen der Kompetenz vorgebau!.«). Než podle zprávy permanenčníhovýboru pro. jurisdikční normu k §u 45 (odpovídajícímu
§u 43 vládní předlohy a §u 42 zákona) str. I. 690 byla v odstavci tře-

tím slova »hOhJ.:'ren Oerkhte« nahražena· slovy »anderen Ger!chtye« a
to S tím odůvodněním, že to nemusí by ti vždy vyšší soud: od nehoz "vyšlo VÍžící rozhodnutí, a změna souvisí s §em 6 návrhu vyboru k c. r. ~.
(»weil es nicht i111I1ler ein hGheres Ge~icht s~in muB, von welchem uI.e

bindende Entscheidung ausgegangen 1St., ~Iese, Aenderung steht mlt
§ 6 A der ZPO. im Zusammenhang«). Znell t.otrz I § 7 odstavec druhy
c. ř. s. ve vládní předloze: »Dieser Ausspruch Kaml mcht erlolgen, wenn
demselben in Ansehung des Orundes der Nichtrgkelt el?e von demselben oder einem h 6 her e n Oerichte gemllte noch bmdende, Entscheidung entgegen steht,« kdežto ,dle" zprávy permanenčmho vy~oru
k c. ř. s. § 6 odstavec druhý (odpovldaj1cl §u 7 odstaVCI d:uhemu p:edlohy a zákona) byl pozměněn stejně jako odsta~ec druhy §u 42 J. n.
tak že místo slov »hoheren Genchte« byla do neho pOjata slov~ »ande/en Oerichte«. K tomu bylo ve zprávě 1. str. 766 uvedeno: »Dle Bestimmung des § 7 Abs. 2 der Regierungsvorlage erschiipl~ dle ihr zugrunde liegende ratio nich!. Diese ratlO 1st, daB ProzeDlahlgkelt, g:setzliche Vertretung, ProzeBlegitimation Dinge smd, welehe m~ht lur
jeden ProzeB anders beurteilt werden dUrlen, sondern daS wemgstens
lUr alle zur selben Zeit anhangigen gerichtlichen Prozeduren, sowelt
als moglich eine einheitliche Entscheidung gelten solI. Deshalb muB
der liber eine dieser Fragen ergangenen Entscheldung emes a n der e n
Oerichtes dieselbe Bedeutung beigelegt werden, wle der Entscheldung
eines h 6 her e n Oeríchtes. Dieser Erwagung hat der AusschuB durch
die vorgenommcne Aenderung Folge gegeben. Vorausgesetzt wlrd dabei, daB das ProzeBgericht, sei es amtlich V011 der lraghchen Entscheldung Kenntnis hat, oder d?rch dle Anzelge el;res Betelh3i ten davo;r ermhrt.« Společným usnesemm konlerence k c. r. s. doplnen. konečne odstavec druhý §u 7 c. ř. s. ještě slovem inHindisch: »von e1l1em~nderen
inlandischen Oerichte«, v kterémžto znění se osnova stala zakonem.
V odstavci druhém §u 42 j. n. nedošlo k obdobnému dO[5lnění. V. sou~
vislosti s těmito motivy zákona dlužno se zmíniti též ? výkladu, Je!lOz.
se dostalo odstavci třetímu §u 42 j. n. a odstavci druhemu §u 7 c. r. s.
v posudku vídeň. nejv. soudu, obsaženém v příloze k věstníku min. spravedlnosti (Beantwortung d.er Fragen, welehe dem ]ustizministerium
tiber Bestimmungen der neuen. ProzeBges:~ze vorgele~t wurd,:n) .nařízení min. sprav. ze dne 3. prosmce 1897, CIS. 25.801 CIS. 44 vestmku.
Nejvvšší soud praví» 1. lm Allgemeinen sind in Sinne des 4~ Abs. ~ J. N.
und § 7 Abs. 2 ZPO. nur Entschei~ungen inl.andischer. Oenchte lur das
Oericht bindend welehe den m dlesem §naher bezelchneten Nlchtrgkeitsgrund zum' Oeaenstande haben nnd bereits 10 r m e II rec.h t sk r a I t i g sind. 2. I~ Falle des § 42 J. N . muE eine soIche Entsche.ldung
in eben derselben Sache, beziig1ich deren es sich um dle Unzustandlgkeit des Oerichtes bezw. um die Nichtigkeit des Verlahrens handelt,
ergangen sein; wahrend eine soIche Entscheidung im. Falle des § :.
ZPO. auch in einer anderen Rechtssache ergangen sem kann, wobel
sodanndie Parteienrolle, welehe die betrelfende Person 111 dleser Rechtssache fruher eingenommen hat, nicht weiter in Betracht kommt. 3. Oerichtliche Entscheidungen, welehe sich nach Punkt I und 2 als bmdend

darstellen,. muB das angeru!ene Oericht nicht blafl au! Antrag der Par"
teien, sondern auch dann beriicksichtigen, wenn es von denselben aus
den vorhandenen ProzeEakten oder aus den anderweitig zur Verfiígung
stehenden gerichtlichen Akten verlaBliche Kenntnis hal.« Zásady, vyslovené v bodě 1 svého posudku, víd. nejv. soud však ve svých rozhodnutích opětovně nedbal. Také jeho judikatura rozpadla se jako judikatura čsl. nejv. soudu na dvě skupiny. Jedna z nich obsahuje rozhodnutí, v nichž nejvyšší soud přes to, že se nižší soudy zabývaly námitkou (otázkou) nepřípustnosti pořadu práva (po, případě nezhojitelné
nepři slušnosti soudu, rozepře rozsouzené atd.) a o ní souhlasně rozhodly, přece sám od sebe zaujímá k téže otázce stanovisko. Jsou to
rozhodnutí
Ol. U. N. F. č. 728 ze dne 31. X. 1899 č. 15.720 (rozhodnuto k nepřípustnému opravnému prostředku);
č. 1165 ze dne 31. X. 1900 č. 10.829;
č. 2467 ze dne 20. X. 1903 č. 13.951 (nepříslušnost tuzemských soudů);
Č .. 2587 ze dne 27. I. 1904 č. 18.213;
,
č. 2689 ze dne 10. V. 1904 č. 7125;
č. 2954 ze dne 7. II. 1905 č. 288 (rozepře právoplatně rozsouzená);
č. 3073 ze dne 24. V. 1905 č. 8466 (taktéž);
č. 3161 ze dne 21. IX. 1905 č. 12.991 (taktéž);
č. 3778 ze dne 16. V. 1907 č. 3545 (nepřísluš@st tuzemských SOUdll);
č. 3796 z.e dne 1. VI. 1907 č. 6764;
č. 3804 ie dne 11. Vl. 1907 č. 7066 (rozepře právoplatně rozsouzená);'
č. 4061 ze dne 7. I. 1908 č. 13.000;
.'
č. 4134 ze dne 18. II. 1908 Rv III 3/8;
č. 4309 ze dne 1. IX. 1908 R VIII 122/8 (také zde šlo dOKonce o ne~
přípustný prostředek opravný);
č. 4409 ze dne 1. XII. 1908 Rv VIlI 211/8;
č.6168 ze dne 10. XII. 1912 Rv III 524/12;
,
, I víd. nejv. soud však ve všech těchto rozhodnutích prostě se odvo'lává na § 42 odstavec prvý j. n. a § 240 odstavec třetí c. ř. s., ale ani
jediným slo,vem se nezmiňuje o ustanovení třetího odstavce §u 42 j. n.
V rozhodnutích 01. U. N. F. 2587, 2689, 3161, 3778, 3796, 4309, 6168
nejvyšší soud přes tb, že v nižších stolicích bylo jednáno o důvodu zmatečnosti a dilvod nebyl uznán, zrušil celé zřízení a odmítl žalobu. Naé
proti tomu víd. nejv. soud v jiných rozhodnutích, poukazuje k §u 42
odstavec třetí j. n., drží se zásady, že lormálněprávoplatná rozhodnutí
nižších soudů jsou v třetl stolici nezměnitelná a pro dovolací soud zác
vazná. Sem patří rozhodnutí
I
Ol U. N. F. čís. 1338 ze dne 19. března 1901, čís. 3539 (»Da gem!!B
§ 42 J. N. die Nichtigkeit des vorangegangenen Verlahrens, selbstin
dem Falle als es sich um die Unzulassigkeit des Rechtsweges iiberhaupt
handelt, seitens der oberen Instanzen dann nicht ausgesprochen werden
darl, wenn diesem Ausspruche in Ansehung der Nichtigkeit eine VOlt
demselben oder einem anderen Oerichte gefallte noch bindende Entscheí C
dung im Wege steht, muU diese Vorschrift umso mehr dann gelten,
wenn es sich bloB um die Frage der Unzustandigkeit ·des angerulenen
Oeríchtes han delt, selbst wenn cine Unzustiindigkeit im Sinne des § 104

j. N. und dahel' der Nichtigkeitsgrund des § 477 Z. 3 Zl-'U. voru~~cu

wiirde«) ;
.
).
Č 5712 ze dne 26. X. 1910 N 1 48/10 (týká se §u ~2 odst. 2 j. n..
.Die· Stnisierung des § 42 Abs, 2 und insbesondere dle Redewe~dung,
»wenn der Mangel erst nach rechtskriilhgem Abschlus~e des Verfahre~s
ollenbar wird«, Iii st bei richtiger wortlicher lnterpretaho~, der auch dle
logisehe Auslegung nicht entgegensteht, einzig und a!lem d~e ~eut~ng
zu daS das ím § 42 Abs. 2 normierte auBerordentllche Nlchhgke.ltsve;lahren ausschlieElich nur dann anwendbar und die Aulhebung emer
rechtskraftigen Entscheidung .aul dem in diese: Oesetzesstelle vorg~=
zeichneten Wege nur dann moghch 1St, wenn dle 1111 § 42 Abs. I vo
gesehene absolute Unzustandigkeit von dem.Oenchte oder den Oeríchten im Laule des ordent1ichen Verlahrens uber.haupt mcht beachtet,
vielmehr erst nach rechtskraftigem Abschlusse dleses Vorlahlens entcleckt wurde, s o m i tni c h t a uch d a n n, w e n n dle ser a n g ebliche Man"el bereits im Laule des ordentllchen
r f a h r e 11 s b s e i e s II II 11 i n f o 19 e E i n r e d e, s c i e s von
Ve
amtswegen , der richler 1·IC h en W'
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Č 6616 ze dne 21. X. 1913 R II 1013/13 (týká se §u 7 c. r. s. ; .
č: 7527 ze dne 7. VII. 1915 R Il1 126/15 (šlo o případ §u 42 odst. 4 j. n.);
Č 7571 ze dne 21. IX. 1915 R II 583/15;
dále ze dne 30. I. 1917 Nc III 32/16 (č. 1810 úř. sb.)
a ze dne 6. 11.1917 R 11 29/17 (Právník 1917 str. 487 a 1919 str. 132 ).
Z bohaté 1 i t e r a tur y budiž vytknuto toto:..
.•
Stanovisko, že vyšším soudům nelze hleděti k nepnpustnos!I.'poradu
práva (po p.řípadě k jinému dilvodu zmatečnosti),jesthze.~e mZSI soudy
k námitce některé strany nebo z moc~ ú!ední ~ab~valy pns!~šnou otá.::
kou a o ní usnesením, nabyvším lormalne mocI. prava .a tudlz .odporu J1Z
nepodrobeným, rozhodly v ten smysl, že por~d prava nen} vylo~č:n
(/lebo žeJu není jinakého důvodu zl11~tečnost.I), ze te~!,. takove 1~::n~lne
právoplátné rozhodnutí nižších soudu Je take pr,o VySSl so~~y Vlzlcl,tak,
že i kdyby vyšší soud byl přesvědčen,e: Jeho vec~e nespra\ nosl!, prece
hledě k §u 42 odstavec třetí j. n. nemuze a nesml vy~IO,Vltr zl;:ateč~ostr
řízení dle §u 42 odstavec prvý j. n. (§240 odstavec tretr po pnpade § 7
odstavec druhý c. ř. s.), pokud ~~ týče Ž': v t.akových př!p.adech ~n~
nejvyšší soud dle §u 42 j. n. nemuze vyhove!l na~rhu .neJ.vysslho sprav
ního úřadu zaujímají a svilj názor podrobne oduvodnuJl..
.
O t t: »'Rechtspflege und Verwaltung«,. Fest~chrilt mr Franz. Klem .
str 68 a násl.: »Eine Schranke der Kassatron blldet es, wenn dle Oe-o
richte nicht achtlos an dem Mangel des Auschluss~s des Rechtsweges
voriibergingen, sondem in Ansehung. dieses Nlc.htrgkeltsgrundes dem
zu liillenden Kassationsausspruche eme noch bmdende Entscheldung
welcher lnstanz immer im Wege steht (§ 42 I1) .. Dlese no ch
bindende Entscheidung muE dieselbe ~rage betrell~!, u~d 111 derselben
Angelegenheit gelallt sein, auch muB sle eme ausdruckhche. lm proceB~
verlahren abgegebene AeuBerung iiber die Frage der Zulasslgkelt des
iRechtsweges enthalten ..... Der zur Wahrung der Kompetenz von Ver-

wa!tungsbeh6rden nach rechtskraftigem Abschlusse des gerichtlichen
Verfahrens vorgezeichnete Weg ist nicht gangbar, wenn infolge einer
Einrede oder von amtswegen clie frage des Ausschlusses des Rechtsweges besondercr gerichtlicher Entschcidung l1nterzogen wurde u n d
d i e s e E n t s che i dun g, m a g s i e a uch v erg rif fen s e i n,
rec h t s k r aft i g g e w o r den i s t. Die gegenteilige Ansicht ist
mil dem klarem Wortlaute des Oesetzes unvereinbar, wenn auch de
lege ferenda anerkannt werden mag, daS schwer einzusehen ist, warum
die Orunde filr dic Anwendung dieses Heilmit!els angesichts der Vorentscheidung verblassensollten, wenn das 61lentliche Interesse die
Kassierung des rechtskra!tigen Erkenntnisses zu rechtlertigen vermag.
Es ist jedoch daran lestzuhalten, daS die Bestimmung des § 42 J. N.,
wie ihre Entstehung nach harten Kamplen in der gemeinsamen Permanenzkomission beider Reichsratshauser zeigt, den Charakter einer
eminenten Ausnahmsvorschri!t an si ch tragt, daher eine ausdehnende
Auslegung nicht zulaDt, das lerner die Zustandigkeit der Oerichte bei
Entscheidungen uber ihre Kompetenz strengstens gewahrt werden muB
soweit nich! ausdrlickliche AnordrÍungen etwas anderes gebieten, dan
somlt wohl die Aulhebung gerichtlicher Entscheidunaen wenn Oericht~ u n b e w uB t in. den Bereich der Verwaltung h';,rubergegrilfen,
begrundet erschelnt, niC h tab e r w e n n dur che i n e n a u sdrucklichen Ausspruch des Oerichtes der Mangel
des Rec h t s w e g c s g e rad e z u ve r n e i n t w u r d e«.
O t t »Soudní řízení« I. § 19 str. 81 III.
Pan t ů č e k »0 organisaci a příslušnosti soudní« str.· 79, »Právo
soudu zrušiti řízení a po případě i rozhodnutí proto, že věc vůbec nepatří před řádné soudy .... je dle výslovného ustanovení §u 42 odst. 3
j. n. vyloučeno, jestli výroku tomu ohledně důvodu zmatečnosti nějaké
rozhodnutí od téhož nebo jiného soudu vydané a ještě závazné v cestě
stojí. Poněvadž důvodem zmatečnosti dle§u 42 j. n. je absolutní .nepříslušnost řádných soudů, má nedosti jasný předpis tento zajisté na
mysli případy, kdy o příslušnosti soudů řádných již dříve vně j a k é m
s por u i TI C i den ční m bylo jed n á n o, pří s I u š n o s t t a to
u zná n a a r o z hod nu t í t o d o s u d vy š š í i n s t a n cín
bylo zrušeno.«
Ho r,a »česk?,slovenské civilní právo procesnÍ« II. str. 17 § 2 »0 procesm zpusobllostI« (§ 7 c. ř. s.) »Zvláštní obmezení přípustnosti tohoto
výroku (se. ve smyslu §u 7 ods!. 1 c. ř. s.) platí u nás .. " Výroku
O !m,~tečnosti řízení a odmítnutí žaloby nelze totiž učiniti, jecli mu na
prekazku dosud závazné rozhodnutí tého,ž nebo jiného tuzemskéIlo
soudu, uČiněné o tomže důvodu zmatečnosti (7 11). Předpokládá se tu
tedy rozhodnutí soudní a to tákové, jímž byl nedostatek procesní způ
sobilosti téže osoby, o niž právě nyní běží, popřen, a rozhodnutí vižící,
t. j. dosud nezrušené (k opravnému prostředku zákonného zástupce
nebo strany, nabyvší dodatečně procesní způsobilosti), ačkoliv opravný
prostředek proti němu mohl by býti ještě podán, a n e b r o z hod n ut í
u ž p r á v o P I a t n é«.
Hor a »Odvolání« str. 52 a 63 »Výjimka ze zásady (že odvolací

e-

soud pf'ezkoumilvá ro:~swJek soudu prvé stolice jen potud, pokuci si toho
odvolatel přeje) neplatí ani při t. zv. obranách privilegovaných, t. j.
nepřípustnosti pořadu práva, rozepře zahájené a právoplatně rozsouzené. Byť i§ 240 pasl. odst. nařizoval, aby k těmto okolnostem hleděno
bylo po každé z moci úřadu, nez!lamená to přece ještě, že by k nim
hleděti slušelo, i když strana přezkoumání takového si nepřeje. Opomenou-Ii strany vÍlbec podati opravný prostředek proti rozsudku, stíženému některou z vad v §u 240 III. jmenovaných, nebude o tom pochybnosti, že i tento vadný rozsudek jako celek vchází v moc práva. To
platí i !enkrát, když vyšší instanci sice poskytnuta bude pří1eP~st vadu
takovou odkrýti, ale nedostává se jí moci, aby důsledky toho vyslovila,
poněvadž tu není opravného prostředku, jenž by ji k tomu opravňoval.«
Str. 149. »Ovšem dlužno míti na mysli při tomto důvodu zmatečnosti
(totiž § 477 č. 6 c. ř. s.), že soud odvolací jest obmezen ve svém právu,
přihlížeti ke zmatečnosti z moci úřední, ustanovením §u 42 111. j. n.
Bylo-li totiž už k otázce přípustnosti pořadu práva v témže sporu ně
kterou stranou nadhozené výslovně přisvědčeno soudem, a je-li toto
rozhodnutí ještě závazné, nemůže ani 'soud odvolací v odporu s tímto
rozhodnutím vysloviti zmatečnost pro nepřípustnost pořadu práva. Ustanovení to bude praktické zejména v těch připadech, kdy soud prvé stolice námitku, že je pořad práva nepřípustný, usnesením samostatným
odmítl a teprve po právoplatnosti tohoto usnesení ve věci hlavní jednal
a rozsudek, proti němuž je nyní Odvolání podáno, vydal (§ 261 IV.).«
Tamže: poznámka 35 »Také ustanovení §u 42 III. předpokládá, že výrok tu zmíněný týče. se téže záležitosti právní a týchž shan. Tomu nevadí zejména ani slova »oder von einem anderen Oerichte«, slo.va ta
zahrnují právě případy v textu uvedené, kde výrok o přípustnosti pořadu práva vyšel od soudu instance prvé, tedy vskutku od »soudu jiného«,
než je soud odvolací, a kde tento soud odvo.Jad. je přece oním výrokem
vázán. To platí ostatně i o výroku v §u 7 odst. 2 c. ř. s. zmíněném (viz
poznámka 37), byla-Ii vyslovena procesní způsobilost usnesením, je
proti tomuto. usnesení opravným prostředkem rekurs (514), ve věcech
bagatelních není ani tohoto opravného prostředku (517). Nepodá-li ně
která strana rekurs [ať tak učiniti mohla, ale neučinila, či ani tak učiniti
nemohla (517) J , ale podá pak proti rozsudku důsledkem usneseni onoho
vydanému odvolání, nemůže ani tu soud odvolací k výroku onOmu byť i naprosto pochybenému přihlížeti, poněvadž tento výrok, ačkoli
snad ještě ani pravoplatným není, je proň závazným )>rozhodnutím soudu
jiného« ve smyslu §u 7 odst. 2. Rovněž mají slova tato dobrý smysl
vzhledem k §u 42 II j. n., j e ť i ne j v y Š š i s o u d obmezen ve výkonu
práva v §u 42 II. mLl poskytnutého, překáží-li mu v tom výrok o dů
vodu zmatečnosti učiněný, a to buďsi učiněný jím samým (na př. jakožto soudem revisním), anebo soudem nižším, tedy »jin Ý m.«
Str. 147 »Důsledky se zmatečností v §u 477 Č. 5 naznačenou spojené, nesmí výjimečně soud odvolací vysloviti za podmínek §u 7 odst. 2
c. ř. s. Je-li tu totiž dosud závazné rozhodnutí téhož nebo jiného soudu
o tom, že strana, o niž běží, jest procesně způsobilá, nebo tén, kdo jako
zástupce jisté strany před soudem jednal, je zákonným zástupcem jejím
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zmocnění k vedení rozepře, vylučuje § 7 odst. 2 možnost, aby
zmatečnost byla prohlášena, byť i na jevo vyšlo nyní, že onen dosud
závazný výrok je pochybený. V tomto případě je pak ovšem vyloučen~
i žaloba o zmatečnost (529 11.)«. K tomu: poznamka 34 »Ustanovem
§u 7 odst. 2 c" ř. s. je velmi sporné. Souhlas jest sice potud, že se výrok
soudu musí výslovně zabývati proces ni způsobilosti alc!., jakož i že se

nebo má

musí vztahovati na touž stranu. Ale sporno je, musí-li k němu dojíti
v témže sporu, či jsou-li tu podmínky §u 7 odsl. 2, i když k výroku
dotyčnému došlo ve sporu jiném. V tom smyslu vykládá § 7 odst. 2 mínění panující ..... Proti tomuto názoru Horten ZPO. I. 53 násl. s pře
svědčujícími důvody.«

Ne u man n »Komenlar zu den ZivilprozeBgesetzen« lIl. vydání,
sv. J. str. 140. »Die Behebung einer gerichtlichen Entscheidung kann
weder als Folge cles wider die Entscheidung erhobenen Rechtsmittels
durch die hohere lnstanz, noch nach rechtskraftigem Abschlusse des
Verlahrens durch Ausspruch des Obcrsten Oerichtsholes erlolgen »wenn
in Ansehung des Orundes der Nichtigkeit eine von demselben oder von
einem anderen Oerichte gefallte noch bindende Entscheidung entgegensteht«. Demnach wircl die Behebung nur dann nicht erfolgen k6nnen:
a) wenn die entgegenstehende Entscheidung noch bindencl ist. Eine
Entscheidung (soweit sie nicht bloB prozeBleitender Natur ist), ist im
Allgemein bindend, sobald sie verkiindet wurde, und wenn dies nícht
geschah, sobald sie in schrift1icher Ablassung zur Ausfertigung iibe:geben ist (§ 416 Abs. 2 ZPO.), und dle bmdende Wlrkung dauert blS
die Entscheidung von der hoheren Instanz abgeandert oder aufgehoben
isl. 1m Sinne des § 42 J. N. sind aber nur Entscheidungen inlandischer
Oerichte bindend, w e I che ber e i t s 10 r m e 11 rec h t s k r a f ti g
s i n d ...... b) wenn ausdrlicklich in der entgegenstehenden Entscheidung ausgesprochen ist, daB der Mangel der absoluten lnkompetenz aus
den in Frage kommenden UmsUinden nicht als vorliegend erachtet
wird .... c) wenn die Entscheidung dieselbe Frage betrifft .... d) wenn
die Entscheidung in derselben Angelegenheit gefa11t wurde.... Liegt
eine sol che bindende Entscheidung, bei welcher die Voraussetzungen
a) bis ll) zutreí!en, vor, so kaml weder das Oericht erster lntanz, noc h
die hohere lnstanz liber ein erhobenes Rechtsm i t tel, noc h der O ber s t e Oer i c h t s h o I a u f A n tra g
der obersten Administrativbehorde nach Rechtsk r a I t e i n e r E n t s che i cl II n g d i e sel b e w e gen Nic h t i gk e i t b e h e b e n .... Eine bindencle Entscheidung im Sinne des § 42
wird z. B. vorliegen, wenn iiber die Unzulassigkeit des Rechtswegesi
weil die Sache vor die Verwaltungsbehcirden geh6rt, bei einer hiezu
abgesondert angeordneten Tagsatzung verhandelt und mit BeschluB
erkannt wurde, daG dieser Mangel nicht bestehe, dann wird nach Rechtskraft dieses Beschlusses das Oericht nicht melu in der Lage sein, das
Verlahren in der Hauptsache einzustellen, obschon es die lrrtiimlichkeit des vorangegangenen Beschlusses erkaunt, e b e n s o w e n i g
w e r den di e Oer i c h t e i min s t a n z e n z u g e d a s V e rlahren und das Urteil in der Hauptsache als
nichtig aulheben konnen und endlich wird au ch

ti e rOb e r s t ť; G e r i c h t s h o f w e g e II des e n t g e gen s t'chenden rechtskraltigen Beschlusses nicht die
Nic h t i g k e i t cl e s i n der H a u p t s ach e cl n r C h g e f li h rten Ve r I a h r e n s i m S in n e cl e s § 42 A b s. 2 J. N. a u sspr e c II e n k (i n n e n.«
.
. S cha u e r "Znr Frage der absoluten Inkompetenz (42 J. N.)« Allg.
aster. Oer. Zeitung 1897 str. 188a násl. »Die prajudizielle Wirkung
ist nur einer Entscheidung zuerkannt, clie s c hon und noc h blndend
ísl. Von cler Rechtskraft ist die bindencle Wirkung nicht abhangig. Sie
beginnt mit dem momente, wo das Oericht von der Entscheidung nich!
mehr abgehen kann (§ 416 Abs. 2 ZPO. »clas Gericht ist an eine.Entscheidung gebunden«), und dauert bis zur Aulhebung oder Abanderung durch die Entscheidung eines hi:iheren Richters. Jenen Entscheldun gen des Verfahrens auBer Streitsachen, welche das Oencht aul
Vorstellung selbst abandern kann (§ 9 Abs. 2 Pat. vom 9. VllI~ 1854
Nr. 208), sowie prozeBleitenden Verftigungen, an welche das Uencht
nach § 425 Abs. 2 ZPO. iiberhallpt nicht gebunden ist, kommt bmdende
Wirkung niemals zu. Es muB sich um eine Entscheldllng, um emen al)sdrlicklichen Ausspruch des Oerichtes handeln, durch den dlC Frage der
inlandischel1 Oerichtsbarkeit, der Zustandigkeit der ordent1ichen Oerichte oder der ZuJassigkeit des Verfahrens auBer Streitsachen beantwortet und durch welchen von diesem Oesichtspunkte aus die ZuJassigkeit des eingeleiteten Verlahrens anerkannt worc\en ist. Beschliisse,
welche bloB implicite eine Erklarung liber die hier behandelten Punkte
enthalten, entscheiden nicht uber den maBgebenden Orund der Nichtigkeit, sind daher im Sinne des § 42 Abs. 3 J. N. von keinem Belange ....
Bei der ersten Tagsatzung wenc\et der Beklagte die Unzulassigkeit des
Rechtsweges ein (239, 440 ZPO.). Nach Durchflihrung einer abgesonderten miindlichen Verhandlung (260 Abs. 3) entscheidet der Richter
mittels Beschlusses (261 Abs. 3) aul Zuriickweisung der Einwendung.
Dieser BeschluB wircl rechtskraftig. Er bildet nunmehr e i n II n li b e rst e i g I i che s Hi n der n i s sowohl fiir den Zll besserer Einsicht
gelangten ersten Richter, w i e l li r da s Ber u I u n i;\ s - u n d R ev i s i o n s g e r i c h t, aul die Nichtigkeit des durchgefiihrten Verfahrens zu erkennen und es eriibrigt ihnen nur, in den Orlinden ihrer
Entscheidung aul das lormale Hindernis des § 42 Abs. 3 j. N. hinzuweisen, das der richtigen Entscheidung entgegensteht. lm Bestande der
entgegenstehenden Vorentscheidung ist es dem Obersten OerichtshoIe
auch au! dem auBerordent1ichen Wege des § 42 Abs. 2 J. N. nicht
moglich, aul Antrag der obersten Adminislrativbehorde das Erkenntnis
in der Hauptsache Zll beseitigen.«
Hor ten» jurisdiktionsnonn« str. 206-207 »Keine Kassierung der
Entscheidung erlolgt, wenn die Kompetenzlrage bereits im Verfahren
zur Entscheidung gelangt ist, welche noch bindend ist. Hier werden 101gende Fragen bedeutsam: a) Noch bindend ist die Entscheidung, wenn
sie noch im Rechtsmittelzuge beseitigt werden kann, ohne daB dies
bisher geschehen ware. Sie bindet dieslalls das entscheidende Oericht,
das ja allgemein an seine Entscheidungen bis ZUf Aufhebung durch cine
hiihere lntanz gebuden erscheint (416 ZPO.). Das paBt nun aber bloS

aut Abs. 1 des § 42 J. N. nicht auch aul Abs. 2 claselbst, cla ja hicr eiu
rechtskraftiger AbschluB des ganzeu Verfahreus die Voraussetzung der
Kassierung ist. FUr alle Falle gilt also nur das eiue, daG ein absoluter
Inkompetenzgrund, d e u e i u e rec h t s k r ii f t i g e Vor e u t s che id u u cr a I s nic h t b es t e h e u d a u n a h m, h i ut e r her dur c ha u s b W i r k u n g s los b I e i b e n m u B. b) Auch eiu anderes Oericht, als das in· merito entscheidet, kann die bindende Vorentscl)eidung
gemU! haben, wenn nur im Rahmen der verhandelten Rechtssache die
Entcheidung erflossen ist. Es kann also beispielsweise ein Oericht, das
die Rechtssache wegen brtlicher Inkompetenz an das verhandelnde abtrat (§ 44 J. N.), vorher schon den Mangel eines absoluten lukompetenzgrundes ausgesprochen haben, uud dieser Ausspruch bindet einerseits, wenn erst noch hbhere Instanzen im Rechtszug dariiber entscheiden sollen, bis dahin das Oericht, an we1ches die Abtretung erfolgt ist;
anderseits, wenn einmal die Rechtskraft dieser Vorentscheidung eingetreten ist, s o w o' hl d a s ve r han d e I ude Oer i c h t u u d
seine h6heren lustauzen als au ch den Obersten
Oerichtshof gegeniiber dem Aufhebungsantrage
der o ber s ten A dmi n i str á t i v b e h li r d e.«
Hor ten »Oesterreichische ZivilprozeSordnung« 1908 l. § 7 str. 55
a násl. podobně zejména II. b) 2 »Anderer Oerichte. Auch andere Oerichte k6nnen immerhin im Rahmen der verhandelten Rechtssache die
Frage der Nichtigkeit verneinendentschieden haben u. zw. nicht nur
Rechtsmittelgerichte, »hohere Oerichte«, wie der Entwurf gelautet hat,
sondern umgekehrt erscheint auch das Rechtsm i t tel g e r i c h t a n d i e u n t e r e E n t s c he i dun g, w e I che d i e Nic h t i g k e i t v e r II e i II t, g e b U II d e ll; n U r. im
Rechtsmittelzuge gegen d i e s e Entscheidung der unteren Instanzen
kann das Rechtsmittelgericht die Nichtigkeit aussprechen.«
P o II a k »System des 6sterreichischen ZivilprozeBrechtes« 1906,
str. 151 § 25. Die ProzeBJahigkeil. »Hat namlich ein inlandisches staatliches Oericht sei es im streitigen, sei es im auBerstreitigen Verfahren,
sei es unter denselben, sei es unter anderen Parteien,' sei es rechtskraftig, sei es noch nicht rechtskraftig eine Person fiir prozeBtahig erklart,
so bindet diese Entscheidung (cum clausula rebus sic stautibus) jed e s
i'nlandische Oericht, in solange sie nicht im Instanzenzuge abgeandert
ist (§ 7 Abs. 2 ZPO.) «.
F i e r i c h. »Unzulassigkeit des Rechtsweges« 1912 II. § 2. Die Zulassigkeit des Rechtsweges als ein Oegenstand der richterlichen PriiJung wahrend des Prozesses str. 96. »Die amtliche Priifung im Revisionsverfahren kann nur in den Orenzen der Revisionsantrage stattfinden
(504 Abs. 1) ., ..... So gut bei Anwendung der Vorschrift des § 42
J. N., wie bei jener des § 240 ZPO. miissen wir dem Umstande Rechnung tragen, daS rechtskra!tig entschiedene Teile der streitigen Rechtssache keinen Oegenstand der richterlichen Prlifung bezw. Anfechtung
bil den k6nnen.« § 3 Die sogenannte absolute lnkompetenz der ,ordentlichen Oerichte als Orundlage des Verfahrens nach rechtskraftigem Abschlusse desselben.« Z této části zejména str. 120 »Da der Abs. 3 des

J. N. ebcnso vor der Rechtskralt, \Vie auch nach der !-(eChtSKran
des Verfahrens Anwendllng finden soll (»Ein Allsspruch lm Smue der
Abs. 1 u n d 2), so konnen wir keinen Orund finden, clieser Bestimmung
cine andere Bedeutung vor und eine andere nach der Rechtskraft des
Verfahrens zuzuschreiben. ln weiterer Ausflihrung dieses Oedankens
konnte der Oberste Oerichtshof auf Orund des diesbeziiglichen Antrages das Verfahren aufheben, wenn die Nichtexistenz der sogenannten
absoluten Inkompetenz im ersten Stadium nicht festgestelIt wurde. Oas
ware der FalI, wenn die besprochene Frage lm AlIgememen mangels
einer Einrede oder cines Antrages keiner Priifung unter1ag, wle auch 111
dem FalIe wenn das Oericht von amtswegen die Priifung der Frage
untern01l1n'ren hat, schlieBlich aber kein Erkenntnis in dieser Richtung
falIte. Der letzte FalI ware vorhanden, wenn das Oericht die Ueberzeugung gewonnen hat, daE die gehegten Zweifel grun?los waren (siehe
die Beantwortung der Fragen zu § 261 P. 4). In belden FaUen wurde
die Existenz der Nullitat nicht festgestelIt, demzufolge wurde sle lm
ersten Stadium nicht offenbar. Bei dieser Sachlage ki;nnte der Oberste
Oerichtshof wenn sonst die gesetzlichen Bedingungen zutreffen, nach
§42 Abs. :2 J. N. vorgehen .. W e n n da g e g e u e i n Oer i c h t
ei n e mAn tra a e ode r Ind e r Rl c h tun g des § 42 J. N.
eingebracht:n Einrede nicht stattgibt, so kaun
der O ber s t e Oer i c h t S h O f i m S i n n e des § 42 A b s. 2
J. N. d a s V e rl a h r e n nic h t a u f h e b e n, d a n ach § 42
A b s. 3 dem A u s spr uch e i n A n s e h II n g des O run des der Nic h t i g k e i t e i n e g e r i c h tli che E n t s che idun gen t g e gen s t a n d e.«
F ii r s t I »Jurisdiktionsnorm« § 42 str. 98, 99 »Der Regelfall wird
sein daG das Oedcht die wegen Unzulassigkeit des Rechtsweges erhoben~ Einwendung mit BeschluB zuriickgewiesen hal. Wird in diesem
Palle die Verhandlung zur Hauptsache sogleich aufgenommen (§ 261),
80 kann das Oericht von diesem Beschlusse nicht mehr abgehen, aueh
wenn es bei der Verhand'ung zur Hauptsache anderer Ansicht werden
solIte. 1st dieser BeschluS rec h t s k r aft i g g e w o r den, s o k a n n
ihn au ch das Berufungsgericht oder Revisionsa e r i c h t be i der E u t s che i dun g z u r H a u p t s ach e nic h t
b
111 e hra b a n der 11.«
S k e d I "Das ostel. ZivilprozeErecht« 1900 str. 175 poznámka 23.
Dokladu pro opačný názor, I. j. pro- uázor, že nejvyšší soud jest
oprávněn a povinen zkoumati otázku přípustnosti po.řadu práva, b.Jť
i nižšími soudy byla již rozřešena kladně rozhodnuŤlm pravoplatnym
- (formálně moci právní nabyvším), v literatuře nalezeno ~~b~lo. St~
novisko, jež teoretikové, mezi nimi Schau;r a Neum~n~, JIch; pome:
ke tvůrci platného civilního řádu soudn~ho. Kle1l1?vl jes.! ~seobec~e
znám ,a přední čeští učenci a znalci fO.I.,?almho. prav.a clvl~m~o zauj~
mají ke sporné otázce, jest tedy bez V~J1;n~y ~aporne:.,A~clť I o':I•.ča
stečně pociťují jakousi povážIivost zmInene zasady, jlZ jS~U yysslmu
soudu, jenž dospěl ke správnějšímu názoru, vázány ruceformalne .pravo~
platným rozhodnutím soudu nižšího, kterážto úvaha vedla aSI praxI
§ 42
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že se v naznačenSrch případech, emancipujíc se ocl ustanoveni

§u 42 odstavec třetí j. n., pokládá za oprávněnu hleděti vždy a za
všech okolností k nepřípustnosti pořadu práva. V t~m směru poukazuje
se zejména k uvedené již.po:~ámce Otta v článku »Rechtspflege uml
V~r;valt.ung«. Scha?:,r v, CIt. slanku a Neumann v prvém a druhém vydam ~veho..komentare mmlh, ze lze ve veřejném .zájmu najíti východisko
aspon v pnpad:~h ~u 42, od~tave.c prvý a druhý potud, že by nejvyšší
so~d p.~radem ,rad.nyc~.prostredků opravných, pokud se týče k návrhu
n:JvYSSlho spravmho uradu napřed zrušil právoplatné vížící rozhodnutí
predchozí, a odstraniv takto překážku §u 42 odstavec třetí j. n. zrušil
p~k celé ří:ení. Než Fierich 1., c; ~tr. 121 poznámka 13 přesvědčÍvě vyloz" ne~.drZltelnost tohot,o mmem, a Neumann v třetím vydání svého
k?m.e.~~are ~tr. 141 poznamka 16 loyalně připouští, že netrvá na svém
dnve]slm nazoru, ]ezto odporuje §u 42 odstavec druhý a třetí j. n.
. . Bud~ž ,přihlédnuto též k ustanovení druhého odstavce §u 48 civilní
]ur!sdlkcl1I normy ze dne20. Hstopad~ 1852, čís. 251 ř. zák., který
zllel »Nur Verhandlullgen uber dle Ung"hgkeit oder Trenlluna der Ehe
~:elche von einem Oerichte gepf10gen werden, dem eine OerightsbarkeiÍ
uber Rechtssachen ?i~ser A:t.. gar nich! zusteht, und Verhandlungen,
welche von dem ZlVllnchter nngerweise iibereinen zur MilWirgerichtsbarkelt oder gar mcht zum Rechtsverfahren, sondern vor die Verwaltungsbehorde gehorigen Oegenstand gepf10gen werdell sind auch
wenn die Unzustandigkeit erst in hoherer Instanz e n t ď e c k t wirď
von amtswegen, oder im FaUe die Entscheidung zwischen den beide~
Parteien bereits rechtskraftig .geworden sein soUte, aul Antrag der zur
A.~lechtung, bereC~Ílgten Behorde als ungiltig aulzuheben.« Také dle
dnve pl:,.tnch,o prava ~yl tedy vyšší soud oprávněn a povinen zrušiti
z mOCI uredm pro.,nepnpustnost pořadu práva řízení jako zmatečné jen
tehdy,. byla~~I.~epnpu~t?ost od hal e n a teprve ve vyšší stolici, kdežto
b~lo-h v ~Izslch s.tohclch o otázce nepřípustnosti pořadu práva jedna~?, a pravoplatne rozhodnuto v ten rozum, že věc patři před soudy
vys~1 s:,u,d nemohl ~ruši~~ řízení j~ž. sám od sebe, nýbrž jen k návrh~
opravneneho spravmho uradu, Nez I tato možnost, zrušiti právoplatná
lozhodnutí soudní ve věcech správních k návrhu správního úřadu byla
odstraněna §em 12 zákona ze dne 18. dubna 1869, čís. 44 ř. zák. 'o říš
ském soudě, jak podrobně a přesvědčivě vyložil O t t ve svém velice
zajímavém článku »Deckt Rechtskraft des Urteiles die UnzuIassigkeit
des Rechtsweges?« v časopise AUg. oster. OZ. 1889 Č. 43 až 45. V tom
SI.,:ěru byl tedy práv!IÍ ~tav p!~.~ vydáním nyní platné jurisdikční normy
tyz, jako stav, utvoreny nyneJslm §em 42 odstavec třetí j. n.
Dlužno připustiti, že doslov třetího odstavce §u 42 j. n .. nevyniká·
přesností, což má původ svůj v tom, že jsou tam soustředěny případy
11~~terak sh.od~é. Obmezující ustanovení třetího odstavce §u 42 j. n.
tyce se tohz vyroku: 1. podle prvého odstavce §u 42 j. n., 2. podle druhého odstavce a 3. podle čtvrtého odstavce téhož paragrafu. Dlužno
proto usilovati o výklad obmezujícího ustanovení třetího odstavce §u 42
j. n., jenž byl by jednotným pro všechny tři případy a na všechny by
se hodil. Poněvadž dále ohledně nedostatku procesní způsobilosti, zá-

kOll!1cho za~ltoupt'nl nebo zmocnění k veden.Í viOzepře yzák0l2, v §u

!:

odstavec prvý c. ř. S. vyslo\ uje touž zásadu, Jez ohlednc nepnpus!nost!
pořadu práva vytčena jest v prvém odstaVCI §u .42 ]. n.: a Ilonevad~
obmezující ustanovení druhého odstavce §u ~ c. r.. s. krYJe se doslova
s obmezujícím ustanovením třetího odstavce §u 42 J' n., nutno uSllo~alI
o jednotný výklad obojího obmezujíciho usta.n0velll . .J?e o to, z.d~ jes~
na místě výklad, jímž obmezující ustanovelll C? ~C]vlce se. SUZU]:? .Šl
zda lze a dlužno dáti obmezujícímu ustanovelll vykl ad ponekud slrsl.
Výklad posléz uvedený jest, jak již uvede~o, jed?omyslným, n.ázorem
všech předních představitelů nauky proce,sl1lho pra':.a a dochazl opory
v dějinách vzniku obmezujicího ustanovenI. Prv~, nez za~.Jato b~d~ st~
novisko k tomu i onomu výkladu, nebude ?(~ mlsta, povsl!;mo.ulI SI pr!o
J·ez· při sužUJ'ícím vy'kladu obmezujlclhoustanovel1l pres to, ze
pa d u,
. . ' j ,
I
I·
._
o otázce připustnosti poradu prava bylo Je, nan~ a or~e ne pr,:vo,
platným usnesením rozhodnuto, zůstanou i popravopl~tnem uk?ncem
vydány možnosti zrušení podle druhého odstavce §u ~2 J. n. Jest jednomyslným názorem nauky procesního práva a odů~od,nen.? dO,slovem druhého odstavce §u 42·j. n., že právoplatným skonce~lm nzem p? rozUl~u
tohoto zákonného ustanovení jest nejen pr~voplatne rozhodnutI .rozepre,
n 'brž i ukončení její smírem. Úskalí druheho..odstavce §u 42, j.•n. vyd~ny by byly při súžujícím výkladu ?bm~zuj,lcího ustano~~lll vsechn>:
'chž po předchozím formelne pravlll mocI nabyvslm usneselll
spory, v 111
• t l' . k
'
Touž
o přípustnosti pořadu práva dO,šlo pak .na prve s ~ ICI U S~tru. . •
měrou hrozilo by totéž úskalí pravoplatne roz?odnutym r~zepnm, v l11~hz
třetí stolíce dovoláno se nebylo, pokud se .tyče podl~ zako~a ~ov?!ano
se býti nemohlo. Poněvadž případy obou techto skupm tvon prev~~~ou
většinu všech rozepří, byl by důsledek sužujícího výkladu ~bmezuJIclho
ustanovení ten, že nebezpečí zrušovacího výroku podle dr~he~o odstav:,:
§u 42 j. n. vydána by byla převážná část právoplatně ukoncenych rozepn.
Tu pak nelze nepovšimnutýnÍi nechati dalekosáhl~ úč~nky .z:u~ova~ího
výroku podle druhého odstavce §u 42 j. n. N~tno SI ~ve.domllI, ~.e nav!?
ve smyslu tohoto ustanovení není vázán lhutou a ze je~t tU~1Z nepn~
pustným po případě i po drahné době, co byla ro~ep~~ pravoplatne
ukončena. Z druhé strany jisto jest, že strany d0:.n~hap se so~~c~v
ského formalísování práv, nároků a právních pome:u. mkoh k uce!u~
theoretickým, nýbrž k účelům praktickým, že na pra,voplat;,e ukoncem
rozepře následuje co nejdříve reali~ace so~dw.v~keho vy:?ku. neb~
smíru a přivoděny budou právní zmeny, d.otykaJ1? ~e po p!lpade cele
řady osob, jež nebyly stranami právoplatne ukoncene ~ozepre. ~x~kuce
pro právoplatně přisouzenou pohledávku povede .~a pf. ~~ dr,azbe ~e
movitostí, převodu vlastnického práva na vydrazltele; zrll,em n~vych
knihovních práv vydražitelem. Dojde-li potom k zrusovaclmu vy:ok~
podle druhého odstavce §u 42 j. n., bude otázkou, co stane. se se vse~1
oněmi právními změnami. Výrokem tím při~o~ěn bude v techto pomerech zmatek nad zmatek a otřesena bude duvera ob.ecenstva v pevn,:~t
a stálost právoplatných soudních rozhodn~~í. Tj,:, ;,~ak n:,bud~'pO pn~
radě věc ještě ukončena a dostaví se po pnpade Je;te dalsl ?.?.t'ze. Nem
nikde v zákoně vysloveno, že zrušovacím usnesemm neJvysslho soudu
(o'

jsou v napotol11 zahájeném správním řízení vázány úřady správní. Lze
0yš"e,m ~řipustiti) ž~ v~~3U1ým se bu~e ~ítiti nejvyšší správní úřad) uči
nlVS,l n,avrh,,, na neJ,vy'ssl s.ou~.v, Nenl, v~ak zajisté názorem nejvyššího
spravn!ho, uraLlu ~~~an n,ejvyssl spravl11 soud, les,t proto zásadně myshtelno, ze nejvyss! spravl11 soud zaujme opacne stanovisko, než ve
svém zrušovacím uSnesení zaujal nejvyšší soud a že v povstavším takto
záporném sporu o právomoc senát pro řešení kompetenčních konfliktů
dá za pravdu nejvyššímll správnímu soudu. Důsledek toho bude ten
že nyní, snad po letech, začne se táž rozepře znova projednávati n~
řádném soudě. Tyto úvahy přímo nutkají k tomu, by v zájmu právní
bezpečnosti a důvěry obecenstva v pevnost a stálost právoplatných
souJních rozhodnutí nebyla súžována hraníce působnosti obmezuJícího
ustanovení. Neméně příliš vážným jest ohrožení zájmů stran a právní
bezpečnosti i s hlediska prvého odstavce §u 42 j, n. Nutno si uvědomiti
nejtypičtější a nejvíce do očí bijící případ. Ve sporu, jenž jest kromobyčejné důležitosti, obtížnosti a nákladnosti, i strany i soud jsouce
si vědomy dalekosáhlých účinků případné nepřípustnosti pořad~ práva,
Q této otázce co nejzevrubněji pojednaly, procesní soud, zhodnotív co
nejpečlivěji věc, samostatným usnesením zamítl obranu nepřípustnosti
pořadu práva, rekurs ní soud, zabývav se rovněž co nejsvědomitěji a co
nejdůkladněji otázkou, potvrdil usnesení soudu procesního. Poněvadž
dovolací rekurs na nejvyšší soud jest pOdle §ll 528 c, ř. s. vyloučen, nezbývá stranám, než by ve sporu věcně dále jednaly, věc projedná se
bez závady i na soudě odvolacím a nyní přijde nejvyšší soud s výrokem
podle prvého odstavce, ohromná námaha, ztráta času a peněz jest mar"
nou a to pře~ to, že strany učinily, co vůbec po zákonu llčiniti mohly.
Pak dojde po případě i tu k zápornému sporu o právomoc po případě
s týmž výsledkem, k němuž bylo již poukázáno, I vnucuje se přímo
otázka, zda mocnějším jest zájem státu na dodržování přesně nevyhraněných, mlhavých hranic mezi řádným soudnictvím a řízením správním, či zájem státu na tom, by u obecenstva nebyla podlamována dů"
věra ve stálost a pevnost právoplatných soudních rozhodnutí a by hád"
kami Q přípustnost pořadu práva nebyl přivoděn zmatek v právních poměrech. Výše dlužno zajisté ceniti tento zájem. )3udiž poukázáno dále
k tomu, že zákonem ze dne 2. listopadu 1918, čís. 4 sb. z. a n., bylo
přikázáno rozhodování O ve ř e j n o právních nárocích proti státu zemskému soudu v Praze. Řízení na soudě pOSkytuje zajisté více záruk pro
důkladné a svědomité projednání věci, než namnoze nejisté a mlhavé
řízení správnL Není proto opodstatněna námitka zastanců opačného
mínění, dovolávající se veřejného zájmu. Mimochodem budiž podotknuto,
že minimálním bude zájem státu na správném rozhraničení soudnictví
sporného a mimosporného v případě, kde iormelně právoplatným usnesením věc odkázána byla do řízení mimosporného. Pokud se opačné
mínění pozastavuje nad tím, že by nejvyšší soud byl vázán výrokem
nižších stolic a že by byl nucen zabývati se věcí, která nepatří na pořad
práva, stačí podotknouti, že i v jiných směrech jest nejvyšší soud vázán
rozhodnutím nižších stolic a jest mu formálním předpisem zabráněno
.ie přezkoumati, třebas měl důvodně za to, že nejsou správná, Budiž

tu poukázáno zejména na vázanost nejvyššího soudu skutkovými zjištěními nižších soudů a to namnoze proti jeho lepšímu přesvědčertL
Rovněž oceněním odvolacího soudu dle §u 500 c, ř. s" poslední odstavec, jest dovolací soud vázán, třebas neodpovídalo pravdě. Mínění tu
zastávané nepfichází nijak clo rozporu s ustanovením civilního řádu
soudního (§ 240, 477 c. ř. s,), neboť předpisu §u 42, odstavec třetí,
j. n. dlužno dáti přednost před uvedenými předpisy civilního řádu soud"
ního, jichž jest obmezením, Proti výkladu §u 42, zde zahájenému dalo
by se snad namítnouti) že zákon, mluvě o rozhodnutí »ještě« vížíCÍl11,
má na mysli, že kladným rozhodnutím o otázce přípustnosti pořadu
práva jsou vázány jen nižší soudy, jež učinily rozhodnutí, ježto jen pro
tyto je rozhodnutí »ještě« vížící, nebyvši »již« odstraněno soudem vyšším. Proti takovému výkladu svědčí však nejen to, co uvedeno z litera"
tury o významu §u 42 j. n., nýbrž í vznik tohoto ustanovení zákona,
jak zde byl vylíčen, i dlužno spíše rozuměti zákonu tak, jako kdyby
činil použití §u 42 odstavec prvý a druhý j. n, závislým na tom, že
tomu nevadí rozhodnutí, učiněné týmž nebo jiným vyšším nebo nižším
soudem co do důvodu zmatečnosti a »ještě« nebo »již« vlŽícÍ. že Nejvyšší soud jest vázán názorem nižších soudů pOllze tehdy, jestliže o
otázce přípustnosti pořadu práva ve výroku skutečně rozhodly, vyplývá
ze znění zákona (sr. § 416, 426 c ř. s.) a nepotřebuje bližšího odůvod
nění. Pokud jde o § 7 c, ř. s. budiž ještě dodáno, že nemá stejného usta~
novení jako § 42, odstavec p r v Ý j. n. Ochrany poskytuje tu sice, V pří
padech tam uvedených, § 529 čis, 2 L ř, s" leč předposlední odstavec
jeho stanoví nepřípustnost žaloby o zmatečnost, byl-Ii nedostatek procesní způsobilosti nebo zákonného zastoupeni již před pravoplatnýlÝ!
rozhodnutím marně uplatňován žádostí odmítací nebo návrhem, aby
řízení bylo prohlášeno za zmatečné, nebo některým opravným prostřed
kem. A přece jest tu po případě veřejný zájem na blahu toho, kdo postrádá zákonného zastoupeni, větší nežli zájem na roztřídění soudnictví
od správy.
Z dúvodú uvedených dospěl plenární senát k názoru, vyjádřenému
právní větou.
čís.

3776.

I věcné ručení podle §u 62 zák. ze dne 8. dubna 1920, ČÍS. 309 sb.
z. a n., jest pOUZe podpůrným; nastává teprve tehdy, když poplatník
povinnosti platební nedostál.
(Rozh, ze dne 29, dubna 1924, R I 280/24.)
Manželé Altom a Marie Č-ovi byli majiteli do mÍ! čp, 435 a čp, 233
ve V. Dům čp, 435, jejž prodali Františku N-oví, přišel do dražby a
k rozvrhu nejvyššlho podání přihlásil erár dávku z majetku, vyměřenou
manželům Alfonsu a Marii č-ovým, S o udp r v é s t o I i c e nařídil,
by peníz, vypadající na dávku z majetku byl uložen na úrok s tím, že
bude bernímu úřadu ve V. vyplacen, kdyby dlužníci Alfons a Marie
Č-ovi dávky z majetku sami nezaplatili a že náhradní nároky cíle §u 222

630

ex. ř. budou teprve tehdy určeny, kdyby došlo k vyplacení složeného
peníze bernímu úřadu. O U vod y: § 62 zákona ze dne 8. dubna 1920,
čís. 309 sb. z. a n. stanoví věcné ručení za dávku z majetku a přiznává
dávce z majetku nejvýše do 30% zjištěné čisté hodnoty nemovitosti
zákonné právo zástavní, jemuž přísluší přednost před všemi na nemovitosti váznouCÍmi právy a pohledávkami ze soukromoprávních neb zákonných duvodů. Zákon však mluví pouze o ručení a nikoliv o solidárním závazku, pročež nelze o tom pochybovati, že z nemovitosti teprve
tehda mUže placení dávky býti žádáno, kdyby dlužník zaplatiti nemohl.
(Dávka z majetku, August Fráňa, str. 209, 3. řádka ze zdola.). Může
tedy dávka z majetku, připadající na nemovitost čp. 435, teprve tehda
býti k placení přikázána, až bude dokázáno, že a pokud osobní dlužnik,
manželé Alfons a Marie č-ovi, majitelé domu čp. 233 ve V., dávku nemohou zaplatiti. Rek u r sní s o u d vyhověl stížnosti finanční prokuratury a přiznaL bernimu úřadu ve V. dávku z majetku k hotovému zaplaCení. O ů vod y: Stížnosti finanční prokuratury v zast. Českoslov.
eráru směřující proti tomu, že dávka z majetku, přihlášená berním úřa
dem ve V., nebyla přikázána z nejvyššího podání ku zaplacéní v pořadí
výsadním, nýbrž pouze určena s tím, že vyplacená bude jen, kdyby dluž~
níci Alfons a Marie Č-ovi, majitelé realit ve V. čp. 233 dávky z majetku
sami nezaplatili, nelze upříti oprávnění. S názorem prvého soudu,
že z nemovitosti teprve tehdy muže zaplacení dávky býti žádáno, kdyby
dlužník zaplatiti nemohl, poněvadž § 62 zákona ze dne 8. dubna 1920,
čís. 309 sb. z. a n. mluví pouze o ručení věcném a nikoliv o solidárním
ručení, souhlasiti nelze. Neboť ani v zákoně ani v prováděcím nařízení
ze dne 25. června 1920, čís. 424 sb.z. a n. se nepraví, že věcné ručení
jest pouze podpůrným, a nelze proto, jak správně stěžovatelka uvádí,
pochybovati o tom, že nemovitost zavázaná ručí především a solidárně.
Finanční správa jest tudíž oprávněna žádati hotové zaplacení dávky
z majetku a nebylo než k odůvodněné stížnosti dávku tuto k hotovému
zaplacení z nejvyššího podání přikázati.
N e j v y Š š í s o u d k rekursu dlužníka obnovil usnesení prvého
souelu.

čís.

3777.

nařízeno zaplatiti opatrovníku útraty z opatrovanjest dovolací rekurs nepřípustným.

Do usnesení, jímž

cova

jmění,

(Rozh. ze dne 29. dubna 1924, R.l 281/24.)
Jmění Marty S-ové, opatrovanému Drem W-em, byl zřízen za opatrovníka k činu Dr. S. (bližší viz rozhodnutí čís. sb. 979). Po rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 16. března 1921, R 1 330/21, opatrovník
Dr. S. v činnosti ustal, poelal zprávu o své činnosti a účtoval útraty, jež
mu byly pravoplatně na 1950 Kč 90 h ustanoveny. K žádosti bývalého
opatrovníka k činu, Dr. S-a, byl opatrovník Dr. W. usnesením ze dne
25. října 1923 poukázán, aby podal návrh, jakým nejvhodnějším zpusobem ze jmění opatrovanky by mohla býti odměna Dr.· S-a 1950 Kč
90 h zapravena, jinak že by souel sám musel učiniti vhodné opatření ku
výplatě této odměny. Rekursu starého opatrovníka rek u r sní s o u eI
nevyhověl, potvrdiv napadené usnesenÍ.
N e j v y Š š í s o u d dovolací rekurs odmítl.
Důvody:

Jele o výplatu odměny Or. S-a z majetku opatroval1ce, tedy o rozhodnutí o útratách podle §u 14 odstavec druhý cís. pat. ze dne 9. srpna
1854, čís. 208 ř. zák. Nemůže býti pochybnosti o tom, že k rozhodnutím
druhé stolice v otázce útrat, do něhož podle cit. §u 14 (ve znění čl. X.
novely o úlevách soudům) jsou rekursy nepřípustny, patří nejen ustanovení útrat, nýbrž i rozhodnutí, že soudem přisouzené náklady určitou
osobou nebo z určitého jmění mají býti zapraveny, tak jak se stalo
v tomto případě. Neboť poukaz, aby byl učiněn návrh za příčinou zaplacení odměny opatrovníku k činu ze jmění MartyS-ové, jest rozhodnutím, jaké má cit. § 14 odstavec druhý na mysli, jak co do povinné
osoby, tak i co do majetku, z něhož se má výplata státi.

Důvody:

§u 8 odst. (2) zákona ze dne 17. února 1920, čís. 134
a §§ů60, 61 a 62 zákona ze dne 8. duona 1920, čís. 309 sb. z. a n.
(nař. ze dne 25. června 1920, čís. 424 sb. z. a n.) lze vyčísti, že zákonodárce rozeznává původního, hlavního dlužníka od pouhého obyčejného
ručitele (§ 1346 obč. zák.), ať osobního, ať věcného. V prováděcím nařízení ze dne 27. července 1920, čís. 463 sb. z. a n., jest výslovně stanoveno, že toto ručení osobní i věcné jest pouhým ručením subsidiárním, t.. j. nastává teprve tehdy, když poplatník povinnosti platební nedostál. To platí o osobním ručení podle ustanovení k §'U 61, k odst. (1),
a o věcném ručení podle ustanovení k §u 62, k odst. (1) al. (6) a (7),
k odst. (,5) a k odst. (1-5), zde zvláště podle al. (2) a (4). Soud exekuční tedy správně postupoval při rozvrhu nejvyššího podání za nemovitost, věcným ručením za dávku z majetku stíženou, podle obdoby
předpisu §u 224 odstavec druhý ex. ř.
liž ze

čls.

znění

3778.

Exekuci na novinářský podnik lze povoliti pouze proti majiteli, podniku, nikoliv však proti pouhému vydavateli a odpovědnému redaktoru
časopisu.

(Rozh. ze dne 29. dubna 192( R 1 285/24.)
Na základě exekučního titulu proti Antonínu H-ovi domáhal se vymáhající věřitel povolení exekuce zabavením novinářskéhopodnikll S.,
a přikázáním k vybrání pohledávky tohoto llovinářského podniku proti
poštovní spořitelně, tvrdě v návrhu, že Antonín H. jest vydavatelem a
zodpovědným redaktorem časopisu S. S o udp r v é s tol i c e exekuci povolil, rek u r sní s o u d zamítl exekuční návrh vzhledem k tomu, že vymáhající věřitel v návrhu ani netvrdil, že dlužník jest vlastní-

kem novinářského podniku a že jest tudíž i vlastníkem účtu tohoto pod-niku u poštovní spořitelny.
N e j v y Š š í s o II d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Dovolací rekurs není odůvodněn. Nejvyšší soud sdílí názor rekursní~o. soudu a pou~azuje. st~žovatele na důvody napadeného usnesení,
Jez JSou ~ p0;Istate spravne a nebyly vyvráceny dovolacím rekursem.
K ]eho. vyvodum se podotýká, že vymáhající věřitel pouze osvědčil, že
povl~ny Jest vydavatelem a odpovědným redaktorem periodického tijest i vlastníkem anebo majitelem toskopIsu »S:~, c.až nezna~ená,
hoto nov1l1arskeho pOdOlku. Stezovatel přehlíží, že vlastníkem takového
podniku mŮže býti také právnická osoba a že ani s hlediska tiskového
zákona nelze stotužniti úkoly a odpovědnost vydavatele s úkoly a odpovědností vlastníka novinářského podniku (komentář Dra Liszta k rakouskéP;1u tisko~ému právu str. 78, 79, 236, 238 a 312). Právem proto
rekursm soud navrh na povoleni exekuce zamítl.

!:

čís.

3779.

Zápis finny státniho občana S. H. S. lze povoliti jen na základě zjivzájemnosti.

štěné

(Rozh. ze dne 29. dubna 1924, R I 288/24.)
. Rej s tří k.o~'ý s o u ~ ulo~~1 Radislav~ P-ovi, žádajícímu za zápIS frr;?y ?o. re]stnk.u, by predlozll domovský list na doklad o tom, že
Jest p:lslusmkem.stat~ Cesk?sl?v~nského, jinak, aby ve smyslu .§u 33
obč. zak. a §u 8 Zlvn, r. vysvedcemm ml111sterstva spravedlnosti v Praze
prokázal, že se v království S. H. S. ohledně příslušníků českosloven
ských zachovává vzájemnost. Rek u r sní s o u d usnesení potvrdil.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu;
D ů vod y:
, ;,ap_,:dené usnesení ?ení ve zřejmém rozporu se zákonem, jak vy~ka stezovatelk.,~ a nem .,proto d,ovolac;í rekurs v §u 16 cís. pat. ze dne
-' srpna, 1854, c,rs, 208.,r. z. oduvodnen, Smlouva o prozatimní úpravě
obchodnrch styku mezI Ceskoslovenskou republikou a Královstvím Srbů
C~orv~tů a Slovinců ze dne 18. října 1920, jež nařízením vlády repu~
bhky ceskosloven.ské,ze dne 19, list~padu, 19,20, čís. 629 sb. z. a n. byla
uveden:; v. prozatrmm platno~t .,na zaklad;., zakona ze dne 25. listopadu
1?1?, CIS. 637 sb,.z. a n . , a Je.z dle vyhlasky mimsterstva zahraničních
veCI ze ~ne 11; kvetna 19~3, ČIS. 104 sb. z, a n, dne 23. listopadu 1921
byla ratrflkovana, upravuJe jen ob cha dní s ty k Y mezi Českoslo
::~nskou repubhkou a Kr~lov.,stvím ~:bii: Chorvatů a Slovinců, To plyne
]IZ z čl. 1 smlouvy, dle nehoz ve vza]emném obchodu přiznávají se vše-

cka práva a ulehčení, kterých užívá, nebo bude užívati obchod kteréhokoli jiného státu, což týče se vůbec všech nařízení, vztahujících se na
dovoz, vývoz, cla, poplatky, vnitřní dávky, ukládání do skladišť, další
dopravy, celního řízení atd., vychází to však i z článku čtvrtého; který
stanoví, že usnadniti jest obchodníkům a průmyslníkům volní' vstup do
území druhé smluvní strany, by mohli vyřizovati své záležitosti, t. j. ná ..
kup a prodej zboží, dopravu, pojištění, ukládání do skladišť až do další
dopravy do území jedné nebo druhé strany, při čemž budou poživati na
území jedné i druhé strany právní ochrany jako tuzemci. V příčině provozování svých obchodů budou požívati všech práv i výhod, jichž požívají i občané kteréhokoli jiného státu. U stanovení tato nasvědčují, že
smyslem smlouvy jest, by usnadněno bylo. vzájemné obchodování z územi do území v ten způsob, aby ujednávání kupních smluv a jich realisace dály se s co nejmenšími obtížemi. Naproti tomu nelze z této smlouvy dovozovati, že státním občanům obou států měly býti poskytnuty
při zřízování závodů trvalé povahy v území státu druhého tytéž výhody
jako občanům státu vlastního, jmenovitě, že by bez dalšího průka.zu
vzájemnosti mohla býti firma takto zřízeného závodu protokolována.
V tom směru třeba pro tuzemsko dle ustanovení §u 33 obě. zák. zvláště
vykázati, že Království Srbů, Chorvatů a Slovinců poskytuje zdejším
státním příslušníklul1 stejná práva.
čís.

3780.

Proti dědici nelze vésti exekuci vnucenou dražbou zůstavitelovy nemovitosti, dokud nebyl v pozemkové kuize zapsán. Věřiteli zbývá postnp dle §u 350 ex. ř.
(Rozh. ze dne 29. dubna 1924, R I 304/24,)
Vymáhající věřitel riavrhl exekuci vnucenou dražbou nemovitost!,
jež byly připsány polovicí dlužnici, polovicí pak dosud zůstavíteli, ač
dlužnici byla již doručena odevzdací listina, dle níž se dlužnici dostalo
dědictvím i druhé poloviny. S o u cl p r v é s t O I i c e exekuci povolil.
Rek u r sní s o u d zamítl návrh vymáhajícího věřitele, pokud se domáhal povolení exekuce i na polovici nemovitostí, připsanou dosud zů
staviteli,
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
D II vod y:
I když rekurs ní soud zjistil, že povinné dlužnici byla již doručena
odevzdací listina, týkající se pozůstalosti Vojtěcha S-a, aže jí tím byla
odevzdána polovice nemovitostí zapsaných, připsaná zůstaviteli, nesmi. se přehlédnouti; že odevzdáním pozílstalosti nabývá dědic sice
vlastnictví i nertlOvitých statků, zůstaviteli připsaných, avMk toliko
vlastnictví přirozeného, nikoli knihovního. Tohoto lze nabýti pouze
vkladem do pozemkové knihy (§ 431 obč. zák.), (Randa vlastnictví IV.

vyd. str. 201.). Podle §u 133 ex. ř. třeba jest, aby exeku!, proti nčmuž
se zavádí dražební řízení, byl v pozemkové knize zapsán jako vlaslník
nemovitostí, na něž. se dražba vede. Chce-Ii dědicův věřitel (§ 822 obč.
zák.) po odevzdání pozůstalosti vésti exekucí na nemovitý statek, jenž
dosud nebyl přepsán na jméno dědicovo, může žádati podle §§ 22 a 78
knih. zák. a §u 350 odst. třetí a čtvrtý ex. ř. na základě duplikátu odevzdací listiny, by dědic byl zapsán za vlastníka a by zároveň jeho pohledávka proti věřiteli byla hypotekárně zjištěna, po případě exekuční
dražba na přepsanou nemovitost byla povolena. Měla tedy vymáhající
věřitelka takto se zachovati. Ale Ona se tak nezařídila, nýbrž podala pří
mo návrh na exekuční úražbu proti dlužnici i ohledně polovičky nemovitostí, připsaných dosud zůstaviteli, aniž současně zažádala za vklad
práva vlastnického pro dlužnici. Právem tedy rekursní soud zamítl návrh na dražbu ohledně polovičky nemovitostí, dosud zůstaviteli při
psané. Tomuto náhledu není na závadu ustanovení §u 822 obč. zák.,
neboť § tento mluví pouze o vedení exekuce před odevzdáním pozůsta
losti a to na svršky, ohledně nichž byla přihlášenému dědici udělena
volná správa a disposice podle §u 145 druhý odstavec nesp. pat., kdežto
zde se jedná o nemovitosti.

slatinných lázní v B.« jako ohrožená strana návrh na prozatimní opatření podali. Toto kuratorium učinilo také smlouvu ze dne 17. dubna
1923, kterou Dr. Otakar R., odpůrce ohrožené strany, byl přijat do lázní
v B. za řídícího lékaře a přiděleny k užívání místnosti, jichž vyklizení
a odevzdání následkem zrušení námezdního poměru onou smlouvou
ujednaného, se prozatímni opatření týká. Za tohoto stavu věci, aniž by
tim bylo ovšem předbíháno rozhodnutí ve sporu; nelze míti důvodné pochybnosti o tom, že kuratorium to jest svrchu jmenované osoby jako
zástupci požívatelů lázní jsou k právním jednáním způsobilí a že dů
vodu po této stránce k zamítnutí návrhu na prozatímní opatření tudíž
není.

Čis. 3781.

(Rozh. ze dne 29. dubna 1924, R I 328/24.)

Kuratorium lázní, skládající se ze zvolených zástupců poživatelů
lázni koalovaných hornických stran a zástupce vlády má právni osobnost.

V řízeni o rozvrhu výtěžku za exekučně prodanou nemovitost nepři
kázal ex e k u ční s o u d následkem odporu vymáhajícího věřitele a
věřitelky Boženy K-ově v přednostním pořadí převodní poplatek. R e k u r sní s o u d usnesení potvrdil.

(Rozh. ze dne 29. dubna 1924, R I 313/24.)

s

o u d I' r v é s t o I i c e povolil k návrhu kuratoria lázní v B. prozatimní opatření. Rek u r sní s o u d zrušil napadené usnesení a odmítl návrh z toho důvodu, že kuratorium slatinných lázní v B., které
jako ohrožená strana prozatimní opatření navrhuje, není společnosti ani
dle občanského ani dle obchodního práva a nejsouc ani právnickou osobou podle §u 26 obč. zák., není způsobilým k právním jednáním a tedy
ani k podání návrhu na prozatimní opatření.
N e i v y š š í s o u d zrušil napadené usnesení a uložil rekursnímu
soudu, by nehledě k použitému důvodu, znovu o rekursu rozhodl.

D ů vod y:
Se stanoviskem rekursního soudu nelze souhlasiti. Podle předlože
ných vývodů presidia ministerstva veřejných prací ze dne 30. září 1922
a ze dne 18. února 1923 vyhradil Československý stát, který jest vfastníkem lázní v B., požívací právo k těmto lázním koalovaným hornickým
stranám, ve výnosech těch jmenovitě uvedeným. Podle uvedených výnosů bylo, k vedení lázní zřízeno kuratorium a zvoleni byli do něho. jednotlivými revíry zástupci, mimo to jmenován do kuratoria za ministerstvo veřejných prací Dr. josef Š., to jest ti, kdož názvem »kuratorium

čis.

3782.

Pokud lze míti za to, že byly předloženy dostatečné doklady o pře
vodním poplatku.
Kodporu při rozvrhovém roku dlužno pouze tehdy vzíti zřetel,. byly-li
" něm uvedeny všechny skutečnosti, o které se opírá popření jsoucnosti pořad! atd. přihlášené pohledávky.

Ne j v y Š š í s o u tl k dovolacímu rekursu
kázal převodní poplatek ve výsadním pořadí.

finanční

prokuratury

při

Dllvody:
Rekursní soud míní, že přihlášený poplatek převodní nebyl nijak doložen listinou, že ani z exekučních spisů, ani z pozemkové knihy není
zřejmo, že jest po právu, za kterou dobu je zadrželý, ze které nemovitosti byl předepsán, a spatřuje zejména vadnost přihlášky v tom, že v ní
není uvedeno, že jde o poplatek z převodu vlastnictví nemovitosti, tedy
jakého je druhu, a že také, béře-li přihláška zřetel na § 14 nařízení min.
Hnancí ze dne 3. května 1850, čís. 181 ř. zák. a na výpis z pozemkových knih, ani ze sbírky listin není ·zřejmo, že je to onen poplatek. Nelze sdíleti tento právní názor rekursního soudu. Řečený poplatek byl
s uvedením čísla platebního rozkazu, jímž byl vyměřen, přihlášen nejen
podle §u 172 odstavec druhý ex. ř. ku dražebnímu stání, nýbrž i k rozvrhovému roku, jako převodní poplatek a to nejen na kapitále, ale i na
úrocích od určitého termínu, mimo to vycházelo z knihovniho výpisu,
tvoříciho součást exekučních spisů, že byl na nemovitosti, do dražby
dané, podle usnesení ze dne 29. listopadu 1921 zaznamenán; exekuční
soud dótyčný spis připojil ke dražebním spisům a tak jej učinil součástí
dražebních spisů, na které jedině podle §u 210 ex. ř. - tedy nikoliv na
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sbírku listin - jest bráti zřetel. Z těchto spisů bylo zřejmo, že platební
rozkaz pocházel z doby 17. března 1921, že se jeho číslo shoduje s údaji
obou přihlášek a že to jest poplatek převodní. Poněvadž byl zazname.
nán dne 29. listopadu 1921, bylo také vzhledem k §u 72 cís. patentu ze
dne 9. února 1850, čís. 50 ř. zák. a k §u 14 nařízení mín. financí ze dne
3. května 1850, čís. 181 ř. zák. zřejmo, že není promlčen a že jest po
právu, pokud jde o jeho přednostní pořadí. Ostatně byly v přihlášce
uvedeny jednací číslo platebního rozkazu, jakož i vyměřující úřad, bylo
tím přihlašovací povinnosti vyhověno zákonitě, jelikož tím bylo pochybující straně umožněno, aby se o právní povaze včas přesvědčila. Ale
rekurs ní soud měl také přihlédnouti k tomu, že při rozvrhovém roku.
Bohuš N. a Božena K-ová vznesli pouze »protest proti přikázání pohledávky této k přednostnímu pořadu«, že Božena K-ová, která i jinak musila vyjíti na prázdno, k tomuto odporu podle §u 212 odstavec druhý
ex. ř. ani nebyla oprávněna a Bohuš N. vůbec ničeho neuvedl, na čem
svůj odpor buduje. Aby mohl vzat býti zřetel na odpor, při rozvrhovém
roku oprávněným účastníkem vznesený, musí býti uvedeny všechny skutečnosti, o které se opírá popřeni jsoucnosti přihlášené pohledávky", jejího pořadí atd., neboť musí býti exekučnímu soudu umožněno, aby
o odporu podle §u 231 ex. ř. mohl rozhodnouti, nebo zdali jej má odkázatí ku právnímu pořadu. Poněvadž »protest« Bohuše N-a těchto náležitostí nemá, sluší uznati, že naň zřetel brán býti neměl, a že ve skutečnosti proti požadovanému pořadí zákonitý odpor ani nebyl vznesen.
čís.

3783.

Nezáleží na tom, zda námitka rozepře zahájené byla zprvu skutečně
rozhodným jest, zda byla. rozepře zahájena ještě v době
rozhodnutí o námitce.
odůvodněna,

(Rozh. ze dne 29. dubna 1924, R 1 331/24.)
V řízení o žalobě CIV 141/23 vznesl žalo,vaný námitku rozepře zahájené, již s o udp r v é s tol i c e zamítl, rek u r sní s o u d námitce vyhověl a žalobu odmítl. O ů vod y: Žaloba C II 199/23, doručená žalovanému koncem října 1923, vyřízena byla právoplahlě teptve
usnesením rekursního soudu ze dne 19. listopadu 1923, jež doručeno
stranám dne 24. listopadu 1923. Usnesením tímto byla žaloba s konečnou platností pro věcnou nepříslušnost dovolaného soudu odmítnuta
a tím teprve spor ukončen. žaloba nynější (C IV 141/23) podána byla
dne 10. listopadu 1923, tedy za trvání rozepře C II 199/23, která v té
době ještě právoplatně vyřízena nebyla, jak vyplývá z toho, co svrchu
bylo uvedeno. Poněvadž oba spory jsou mezi týmiž stranami, obě ža~
loby opřeny jsou o týž právni důvod, jak ze srovnání jích nepochybně
na jevo vychází, a maji za předmět týž nárok a touž žádost, vad i pro·
jednání žaloby nynějši překážka zahájení rozepře a slušelo se proto
námitce vyhověti a žalobu podle §u 233 c. ř.s. odmítnouti. Neprávem
uvádi' první soudce, že žalovaný vznesl námitku zahájené rozepře při

ústním jednáni dne 29. listopadu 1923, neboť námitka tato obsažena
byla již v přípravnéni spisu došlém k soudu procesnimu dne 21. listopadu 1923. Při ústním jednání byla námitka jen opakována. Ostatně
podle §u 233 c. ř. s. nesejde na tom, kdy námitka zahájené rozepře byla
vznesena, neboť na zahájení rozepře dlužno hleděti vždy z povinnosti
úředni (§ 240 c. ř. s.). Rozhodnou jest doba podání druhé žaloby, následkem čehož měla býti žaloba již při vyřizování pro zahájení rozepře
odmítnuta, tedy již dne 12. listopadu 1923, v době, kdy spisy C II 199/23
byly ještě u soudu první stolice a kdy ještě rekurs ní lhůta ohledně usnesení ze dne 2. listopadu 1923 C II 199/23, žalobu pro nepříslušnost
$oudu odmítajicí, neuplynula, takže spor dotyčný ještě právoplatně
skončen nebyl a účinky zahájené rozepře kdy ještě trvaly. Ne j vy Š š í
s o ud obnovil usnesení prvého soudu.
Důvody:

Nižší soudy neshodly se v odpovědi na otázku, zda má býti vyhomímitce zahájené rozepře i tehdy, když v čase rozhodování o ní
byla ona druhá rozepře již právoplatně odklizena, byť se tak stalo teprve po vznesení žaloby, pn případě po písemném uplatněni této námitky. Rekursni soud posoudil kladnou odpovědí věc nesprávně po
právni stránce. Účelem zákonného předpisu o námitce té je, by o jedné
a téže věci nebylo mezi těmitéž stranami dvakráte rozhodnuto. Této
obavy neměl právem soudce rozhodující o námitce zahájené rozepře,
když této druhé pře v době jeho rozhodování již nebylo., jak se stalo
v tomto případě právoplatným odmítnutím první žaloby pro nepřísluš
nost soudu. V čase rozhodování o námitce hyl tu jeden spor, totiž ten,
v němž se rozhodovalo. Nezáleží na tom, že námitka byla zprvu skutečně odůvodněna, nýbrž na tom, že důvod její před roihodnutítu o ní
pominul. Opačný náhled nelze vyvoditi ze zákona, uplatňujícího dle
možnosti zásadu hospodárnosti sporu.
věno

čjs.3784.

K platnosti a účinnosti mimořádného opatření ve smyslu §u 2 čís. 3
vlád. nař. ze dne 19. prosince 1919, čís. 660 sb. z. a n., netřeba jeho
uveřejnění ve sbirce zákonu a nařízení. Opatření takové jest právem
nutkavým, jehož nutno povždy dbáti z moci úřední.
(Rozh. ze dne 29. dubna 1924, R I 339/24.)
Usnesením prvého soudu ze dne 7. listopadu 1923 byla povolena
proti bance P. v likvidaci exekuce na svršky. Ve stížnosti proti tomuto
usnesení uváděla dlužnice, že výnosem ministerstva financí ze dne
3 .srpna 1923 bylo jí na základě vládního nařízení ze dne 19. prosince
1919, čís. 660 sb. z. a n. zakázáno konati platy. Rekursní soud usnesením
ze dne 18. prosince 19,z3 usnesení prvého soudu potvrdil pro zákaz
novot V rekursu. Dlužnice domáhala se po té zruše.ní exekuce. pouka-
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zujíc k onomu výnosu ministerstva financí. S o II tl II r v é s tol i c e
návrh zamítl, rek II r sní s o II d mu vyhověl a exekuci zrušil. D ů
vod y: První soudce .návrh na zrušení exekuce zamítl, domnívaje se
mylně, že výnos ministerstva financí nemá moci zákona, poněvadž nebyl

am povoliti. Bylo-li zabaveni vykonáno, příčí se to platnému předpISU,
a jest tu důvod pro zrušení exekuce podle §u 39 čís. 2 ex. ř.
Ne j vy Š š í s o II d nevyhověl dovolacímu rekursu.

uveřejněn předepsaným způsobem ve sbírce zákonů a nařízenÍ. Zdá se,
že první soudce vykládal si při tom nesprávně usnesení rekurs ní ho
soudu ze dne 18. prosínce 1923, kterým nebylo vyhověno stížnosti povinné strany do povolení exekuce. Bylo-li tam poukázáno na to, že Onen
výnos nebyl uveřejněn ve sbirce zák. a nař., stalo se tak jen proto, by
bylo z toho dovozeno, že první soudce, povoluje exekuci, nebyl povinen
znáti jeho obsah a bráti naň zřetel, zvláště když ani justiční správou
v době, kdy exekuci povoloval, mu výnos ten sdělen nebyL Byloť teprve
výnosem presidia vrchního zemského soudu ze dne L února 1924 slíbeno, že soudy budou 11 všech opatřeních na základě vlád, nař, ze dne
19. prosince 1919, čís. 660 sb. z, a n., zpraveny, jakmile seznam dotyč
ných peněžních ústavů dojde od ministerstva financi (vnitra). Bylo by
mylným domnívati se, že rekursní soud při svém usnesení ze dne 18. prosince 1923 byl snad názoru, že Onen výnos ministerstvil financí nemá
moci zákonné a právní platnosti. Nic takového soud rekursní neměl na
mysli. Výnos tento ze dne 3, srpna 1923, o který jest opřen návrh na
zrušení exekuce, vydán byl na základě vládního nařízení, čís. 660/19.
Již výnosem ministerstva ze dne 26. ledna 1924 byly rozptýleny veškeré
pochybnosti, jež vyskytly se ve přičině platnosti tohoto nařizení. Bylyť ve
výnosu tom upozorněny soudy, že při vydání vlád, nař. ze dne 6. prosince
1923, čís. 231 sb, z. a n., kterým posléze byla prodloužena jeho platnost stejně jako ve všech případech předchozích, tedy také při vlád.
nař. ze dne 22, prosince 1922, čís. 393 sb. z. a n., byla učiněna všechna
zákonem předepsaná opatřeni, zejména, že zachována byla osmi<;lennl
lhůta §u 3 zák. ze dne 15. dubna 1920, čís. 337 sb. z. a n., pro před
ložení vládního nařízení Národnímu shromáždění. Jsou proto všechna
dotyčná nařízení vládni platna a mají moc zákona a výnosy na základě
jích vydané právně závazny. Oním výnosem zakázalo ministerstvo financí bance P. v likvidaci k ochraně zájmů banky samé a jejích věřitelů,
podle §§ 1, 2 a 5 vlád. nař. z 19. prosince 1919, čís, 660 sb. z. a n., prodlouženého a částečně pozměněného nařízením vlády z 22. prosince
1922, čís. 393 sb, z. a n., plniti závazky a přijímati nové vklady. V § 5
onoho nařízení ve zněni vlád. nař, z 22. prosínce 1922, čís, 393 sb. z.
a n" platného v minulém roce, nařizuje se doslova: »Zákaz plnění závazků) (§ 2 odstavec třeti) týká se toliko pohledávek, které vznikly
před vydánim zákazu a, byl-li by vyhlášen úpadek, náležely by do třetí
třídy konkursních pohledávek. Témuž zákazu podléhaji také úroky a
ostatní příslušenství z těchto pohledávek vzniklé i po jeho vydání. Po
dobu zákazu nelze žalovati na plnění, ani úpadkového řízení zahájiti;
ani zřiditi soudcovské právo zástavní nebo úkojné, řízení ve sporech
o plnění se přerušují a povolené již exekuce se nevykonají.« Z toho
plyne, že první soudce, kdyby mu byl býval znám výnos ministerstva
financí ze dne 3. srpna 1923 v době, kdy vyřizoval exekuční žádost
proti bance P., byl by povinen, jím se řiditi a nebyl by mohl exekuci

Důvody:
Mimořádné opatření k ochran!:: dlužnice, učiněné výnosem ministeístva finanCÍ ze dne 3. srpna 1923, podle nařízení vlády republiky Česko
slovenské ze dne 19, prosince 1919, čis. 660 sb. z. a n., prodlouženého
podle zmocňovacího zákona ze dne 15. dubna 1920, čís. 337 sb. z, a n.,
nařízeními čis. 643/20, 468/21, 393/22 a 231/23 sb. z. a n., na další
léta 1920, 1921, 1922, 1923 a 1924, bylo v době povolení a výkonu
exekuce v platnosti, exekuce na jmění dlužnice byla tedy podle §u .5
tohoto nařizení vyloučena a tím byl zrušovací důvod §u 39 čís. 2 ex. ř.
opodstatněn, Nařízení vládní čís, 660/19 ve spojení s naŤ. čís. 393/22
sb. z. a n, jest platným a závazným, ježto se opirá o zmocňovací zákon
čís. 337/20 sb. z. a n., čini opatřeni v jeho mezich, bylo řádně vyhlášeno
a dodržena při něm i osmidenní lhůta §u 3 zmocňovacího zákona,· jak
rekursni soud zjišťuje. Podle §u 10 nař. čís. 660/19 sb. z. a n. přísluší
pravomoc, tímto nařízením státní správě propt1jčená ohledně dlužnice,
ministerstvu financí, které bylo proto samo oprávněno, by vydalo onen
výnos ohledně dlužnice, který ovšem jako výnos pouze prováděcí a jednotlivého peněžního ústavu se týkající, nemusil býti prohlášen, aby
vůči dlužnici a jejím věřitelům byl platným a účinným. Poněvadž podle
usnesení obchodního soudu v Praze ze dne 14. srpna 1923 bylo opatření
ministerstva financí v obchodnim rejstříku při firmě .»banka P. v likvidaci« poznamenáno, jest za to míti, že toto opatření bylo dozorčím komisařem ve smyslu §u 6 cit. nař. čís, 660/19 sb. z. a n. řádně vyhlášeno
(srv. § 6 odstavec druhý cit. nař.). Výtka nedůslednosti, rekursnimu
soudu činěná srovnáním jeho usneseni ze dne 18. prosince 1923 s na-

padeným usnesením, není

oprávněnou,

ježto z onoho usnesení je zjevno,

že soud rekurs ní se cítil býti vázán zákazem novot; ovšem pochybil
v tom, že si neuvědomil, že zákonné opatření ministerstva financí z dů
vodů veřejných jest p r á von u t í c í, na něž vždy jest hleděti z moci
úřední.

čís.

3785.

Přerušení podle nařízení ze dne 19. prosince 1919, čís. 660 sb. z.
a n., nelze naříditi ve sporu, jímž domáhá se zaměstnanec odškodněni
pro výpověď, jež dána mu byla teprve po tom, kdy bance státní správou
udělen byl zákaz.
Zrušil-Ii rekursn! soud usnesení prvého soudu v otázce předběžné
a uložil prvému soudu, by jednal ve věci samé, není v oné otázce dovolací rekurs dle §u 527, odstavec druhý, c. ř. s. vyloučen.
Na přerušení sporu dle nařízení čís. 660/1919 nelze užiti lormálních
předpisů §§ 187-191 c. ř. s.

(Rozh, ze dne 29. dubna 1924, R I 341/24.)

1

Žalobce (bankovní úředník) domáhal se na žalované bance odškodza předčasné propuštění ze služby výpovědí ze dne 15. května 1923,
Zákaz ve smyslu §u 2 čís. 3 nařízení čís. sb. 660/1919 byl dán žalované
bance státní správou dne 19. března 1923. Pro c e sní s o udp r v é
s tol i c e řízení o žalobě dle nařízení čís. sb. 660/1919 přerušil. R ele u r sní s o u d usnesení to zrušil a uložil prvému soudu, by o žalobě
dále iednal.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

nění

o ů vod y:
Státní správa jest podle §u 2 Č. 3 nařízení vlády ze dne 19. prosince
1919 čís. 660 sb. z. a n. oprávněna k ochraně peněžních ústavů těmto
zaká~ati plnění závazků. Tento zákaz týká se podle §u 5 téhož nař.
vlády ve znění změněném nařízen,ím vlády, ze dne 22; prostn~e, 192?,
čís. 393 sb. z. a n., toliko pohledavek, ktere vzmkly pred vydamm zakazu, a jež, kdyby byl vyhlášen úpadek, náležely by do třetí třídy konkursních pohledávek. Takový zákaz byl dán i žalované bance dne 19.
března 1923. žalobce domáhá se odškodnění 941.960 Kč 10 h'za před
časné propuštění ze služby a vydání životní pojistky na 50.000 Kč vzhledem na to, že mu bylo dána žalovanou bankou výpověď dne 15. května
1923 do 30. června 1923, ač banka dle služební smlouvy nebyla oprávněna služební poměr zrušiti. Soud prvé stolice po žalobní odpov~di p,ře
rušil sám od sebe řízení se zřetelem na onen zákaz a § 5 (2) nar. vlady
ze dne 19. prosince 1919, čís. 660 sb. z. a n., rekursní soud vyhověl
rekursům obou stran, napadené usnesení zrušil a soudu prvé stolice
uložil, aby O žalobě dále jednal. Do tohoto usnesení si stěžuje žalovaná
banka. Především jest řešiti otázku, zda jest dovolací rekurs vzhledem
na § 527 odstavec druhý c. ř. s. a § 192 c. ř. s. přípustným. K otázce
této dlužno přisvědčiti. Rekursní soud otázku přerušení sám rozřešil
a uložil následkem toho další jednání ve věci samé, takže soud prvé
stolice nebude se již touto otázkou zabývati, nýbrž věcí samou a na
taková usnesení rekursního soudu se § 527 odstavec druhý c. ř. s. dle
svého doslovu nevztahuje. Ustanovení §u 192 c. ř. s. tu použíti nelze,
jelikož v tomto případě jde o přerušení řízení vzhledem na příročí, .tedy
z důvodu hmotně-právního, nikoli z důvodů formelních, jaké mají na
mysli §§ 187-191 c. ř. s. Dovolací rekurs však oprávněn není. Vždyť
není sporno, že žalovaná dala výpověď žalobci až po onon: zá~azu, ~
zažalovaná pohledávka podle §u 29 zák. o obch. pom. vzmkla zal,:bc~
dle jeho žalobních udání teprve po tomto zákazu, takže nelze ohledne ni
použíti §u 5 (2) cit. nař. vlády, jelikož žalobce svůj nárok zakládá na
porušení služební smlouvy, jež se stalo p o zákazu.
čís.
Pojišťovací

3786.

smlouva.
Stanoví-Ii všeobecné pojišťovací podmínky, že prvou premii jest
včas zaplatiti a to u oné obchodnl úl'adovny pojišťovatele, jež pojistku

onoho jednatele, u něhož jest pojistka pohotově, jinak že
jest oprávněn odstoupiti od smlouvy, nestačí k zachování
smlouvy, že pojištěnec platil jednateli, jenž sice pojišťovací smlouvu
ujednal, ale jebož prostřednictvím nebyla pojistka zaslána.
vydala, oeb

tl

pojišťovatel

(Rozh. ze dne 29. dubna 1924, Rv I 146/24.)
Juraj K. pojistil u žalované ba~ky ,automobil.. čl. 9 všeob: ~ojišťo
všací podmínek ustanovoval: »Po]1stnlk Jest povmen zaplal!lt uhrnkovou premii, nebo, byly-li běžné premie smluveny, první premi! i s vedlejšími poplatky, není-li nic jiného ujedná~o,. v době, ~terá Jako počátek pojištění v pojistce je stanovena. Nel1l-lt premle vcas zaplacet;~,
může pojišťovatel, pokud není placeno, ustOUpIl! od smlouvy. Nepnvede-li se nárok na premii do 3 měsíců ode dne splatnostt u soudu ku
platnosti, má se za to, že se odstoupilo od smlouvy. Nastane-li příhoda
pojistná před zaplacením, jest pojišťovatel prost závazku, plniti, leč by
byl nárok na premii soudně uplatňoval ... , První premii nutno platiti
u oné obchodní úřadovny pojišťovatelovy, která pojistku vydala nebo
II onoho jednatele, u něhož jest pojistka pohotově.« juraj K. zaplatil
dne 12. října 1921 prvou premii akvisiteru žalované Jožovi K-ovi, který
jí pojišťovně neodvedl. Pojistka byla vystavena pražským ústavem žalované pojišťovny, jež upomenula dne 4. listopadu 1921 JuraJe K-a o zaplacení premie. Ježto pojištěný autom~bil byl pož,árem P?ško~.:n, d,:máhala se postupitelka JuraJe K-a nahrady na zalovane P0]1sťovne.
O b a niž š í s o u d y žalobu zamítly,. o d vol a c í s o u d z těchto
d ů v o cl ů: Odvolatelka míní, že pojistník Juraj K. dostál své povinnosti
ohledně placení první premie, ježto ji zaplatil osobě, k jejímu přijetí
oprávn~né. Tomu však odporuje zjištění prvého soudu, že osoba ta,
t. j. Joža R k přijímání peněz a jmenovitě k inkasu premií nebyl oprá~
něn, a předpis §u 1017 obč. zák., podle něhož mohl R žalovanou zavazati jen, pokud jednal v mezích plné moci. Odvolatelka se dovolává
posledního odstavce §u 9 pojišťovacích podmínek, tvrdíc, že mohl K.
platiti první premii R-ovi proto, že z poznámky na pojistce» Jednatelství v Užhorodě pan Joža R« je zřejmo, že R. byl jednatelem žalované
a že u něho byla pojistka »pohotově«, poněvadž smlouvu ujednal a
uzavřel, o tom záznamy měl a že k jeho obvodu byl pojistník zmíněnou
poznámkou na pojistce přikázán. To vše jest však vyvráceno zjištěnou
skutečností, že K. zaplatil první premii R-ovi již při podání pojišťova
cího n á vrh u, tedy v době, kdy ještě pojistky neměl ani R ani žalobce. Za to je jasno ze znění cel é první věty pátého odstavce §u 9
pojišťovacích podmínek, že tu rozhoduje vyd á n í poj i s t k Y P oj i s t n í k o v i a že je míněn jednatel, jemuž pojišťovna pojistku zašle,
aby ji vydal !,ojistníkovi a tím se k přijetí premie legitimoval. Ostatně
je v pojistce samé předepsáno, že pojistné a vedlejší poplatky jsou
splatné u ředitelství v Praze. Zjištěno je, že byla pojistka doručena
K-ovi přímo z Prahy poštou a nikoli prostřednictvím R-ovým, takže
byl K. povinen platiti první premii jen u pojišťovny v Praze i podle
dovolaného §u 9 odstavec pátý pojišťovacích podmínek.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Civilní rozhodnuti VI.
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o il vod y:
Dovolací soud sdilí právní názor obou nižších soudů, že splacení
premie ]ožovi R-ovi nestalo se s účinkem pro žalovanou společnóst a
že žalovaná, ježto premie do 3 měsíců soudně nevymáhala, není pojišťovací smlouvou vázána a v dilsledku toho ani povinna, by škodu, jež
vzešla poškozenim pojištěného automobilu, žalobkyni jako postupnici
JuraJe K-a nahradIla. V podrobnostech stačí poukázati ku správným
důvodům rozsudků obou nižších stolic, k nimž vzhledem k vývodům
dovolání dodati jest ještě toto: Z důvodů rozsudku odvolacího soudu
plyne, že se soud druhé stolice připojil k důvodům rozsudku soudu procesního, tedy i k názoru, že pojišťovna, nevymáhavši soudně do tří mě
sÍCů zaplacení premie, odstoupila od smlouvy (§ 9 všeob. pojišť. podm.).
Oov~lat~lka p~ ?elší .ú~aze" jak prý se ,obyč.ejně pojišťovací smlouvy
uzavlJ'a]l, dosplva k zaveru, ze ona podmmka Jest pro pojištěnce nebezpečnou a že jest nepřístojnosti, nstanovení takové do podminekbez vě
domí pojištěnců »vpašovati«. Není věcí soudu, by uvažoval, zda určitá
ustanovení pojišťovacích podmínek jsou pro některou ze smluvních
síran výhodná či nebezpečná. To nechť posoudí strany, které smlouvu
pOjišťovací hodlají ujednati a jež mají se s obsahem podmínek dříve
náležitě obeznámiti. Že v tomto případě Juraj K. při sepsání návrhu
pojišťovacích podmínek neznal, nebylo za řízení v prvé stolici vůbec
tvrz~n,o. Podrobil~:i se ji!1" nese ta~é všecky toho důsledky. Zpravení
R~Jlstence o tom, ze pO]lsťovna z duvodu §u 9 všeobecných podm. poJISť. od smlouvy ustupuJe, není předepsáno. Mínil-li K., že, odevzdav
premii R-ovi, správně platil a že případ §u 9 vše ob. pojišť. podm. nenastal, Jest to omyl, který si zavinil sám, to tím spíše, ježto o způsobu
placení premíe opětně byl poučen obsahem zaslané mU pojistky, nehledíc ani k tomu, že die zjištění prvého soudu dne 4. listopadu 1921
o ,z~placení premie byl, upomínán. Žalovaná nebyla však také povinna
dal! K-OVl dodatnou lhutu k zaplacení premie; to by byla musila učiniti
Jen, kdyby šlo o premii další (§ 9 odstavec třetí všeob. pojišť. podm.).
Okolnost, že žalovaná dala škodu vyšetřiti, nelze vykládati jako vzdán!
se práva odstupu od smlouvy (§ 863 obč. zák.). Svědek H. vysvětlil,
proč se tak stalo, že totiž účtárnou nebyli rozhodující činitelé zpraveni
o to~, .že prem;e dosud není zaplacena. Ostatně bylo ihned, jak se věc
vysvcthla, konstatováno, že K-ovi nárok na náhradu nepřísluší, což tento
výslovně přiznal. Třebaže tento projev K-ův neměl účinku ve smyslu
§u 14~4 ob~: zák. ~ neprospěch žal?bk~ně, ježto se stal již popostupu,
Jest prece pnznačnym pro posouzem otazky, zda K. vyhověl podmínkám
smlouvy.
čís.

3787.

Ujednali-Ii rozloučení manželé výživné definitívně již za platno,sti
rozlukového zákona, třebas manželství bylo již před tím rOzvedeno od
stolu a lože, nemohou se domáhati změny výživného na základě §u l~
rozl. zák.
.
(Rozh. ze dne 29. dubna 1924, Rv I 259/24.)

Manželství stran by.lo dne 25. února 191 9 rozvedeno od stolu a lože
a usnesením ze dne 24. září 1919 bylo rozloučeno. Ujednáním ze dne
4. února 1919 zavázal se manžel platiti manželce 200 Kč měsíčnč. Za
řízení rozlukového v září 1919 strany ujednání to SChválily a stvrdiiy.
žaloba manželky, domáhající se v roce 1922 vzhledem k §u 19 rozl.
zák. zvýšení výživného, byla zamítnuta s o ud Y vše c h tří s t ol i c, N e j v y Š š í m s o ude m z těchto
důvodů:

Odvolací soud vyslovil právní názor, že vzhledem k §u 19 zákona
ze dne 22. května 1919, čís. 320 sb. z. a n., a vzhledem k tomu, že pro~
hlášení žalobkyně, podle kteréhož se spokojila s výživným 200 Kč mě
síčně, vzdavši se pro budoucnost nároku na větší výživné, dlužno vykládati podle pravidla rebus sic stantibus, nelze ovšem změnu smíru,
o který běží, vyloučiti zásadně, ale že změna taková mohla by právem
vyslovena býti pouze tenkráte, kdyby až po narovnání, pokud se týče
až po rozluce byly nastaly buď v poměrech stran neb i v povšechné
situaci podstatné změny, které strany, uzavírajíce smír, ani při největší
opatrnosti nemohly předvídati a na které nemohly vzíti zřetel, jest-li
oprávněna domněnka, že by strany, buď ta neb ona, nebyly smlouvu
uzavřely, kdyby byly mohly tušiti, že dojde k takovým změnám. Nelze
tomuto právnímu názoru přisvědčiti, neboť dovolat elka, která opírá žalobní nárok o předpis §u 19 zákona ze dne 22. května 1919, čís. 320
sb. z. a n., nemá v tomto předpisu pro svůj nárok zákonité opory. Podle
zjištění urovnaly strany vzájemné poměry, jak to soudu, rozvod povolujícímu, oznámily podáním ze dne 4. února 1919, smírem z téhož dne
a, když mezi nimi došlo k rozlukovému řízení podle §u 15 zákona, toto
narovnání, na jehož změnu jest nyní žalováno, dodatečně schválily a
stvrdily s dodatkem, že žalobkyně vůči žalovanému kromě částky v narovnání jí na výživném smluvené, nebude již činiti nijakých nároků.
Z toho plyne a musí býti usuzováno, že strany své poměry upravily na
dobro, jak to z protokolu ze dne 23. září 1919, a přílohy k tomuto protokolu ze dne 12. září 1919 bylo zjištěno, až za platnosti rozlukového
zákona. Třebaže tedy manželství stran bylo rozvedeno před platností
rozlukového zákona, teprve po jeho . vyhlášení bylo rozloučeno a tím
zaniklo, ovšem i s manželčiným nárokem na výživné (§§ 1266, 91 a 117
obč. zák.), jakož i s veškerými právy vzájemnými, z manželskéh.o poměru prýštícími, nesmí býti přehlíženo, ž.e strany upravily své majetkové
poměry Jla dobro až za platnosti rozlukového lákona, a proto v tomto
. případě nemůže býti použito předpisu §u 19 zákona. Tento předpis má
svůj původ výhradně ve zřetelně vyslovené úvaze zákonodárcově, že
jest nutno učiniti zvláštní opatření s hlediska majetkového práva manželského, jelikož manželé při rozvodu manželství, tehda nerozlučitel
ných, nemohli predvídati majetkoprávní následky rozluky, nemohli před
vídati, že podle §§ 15 a 17 zákona bude si moci každý manžel za urči
tých podltÍínek i proti vůli druhého manžela vymoci rozluku rozvedeného manželStví. Pravíť se doslovně v důvodové zprávě k návrhu zákona (tisk. 298 zasedání N. S. čs. z roku 1919) k §u 19: »Předpis tento
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jeví se nutným v přední řadě na ochranu strany hospodářsky slabší.
Bývá jí zpravidla žena, odkázaná na alimenty mužovy. Při dosavadních
rozvodech sotva kdo pomýšlel na možnost rozluky. Přeměna rozvodu
v rozluku nemá míti za následek, aby žena nevinná zbavena byla rázem
alimentů, které jí aspoň částečně usnadňují život a chrání ji před mravním úpadkem. Příště bude arci věc í m an žel ů, aby již při r o zvod ech mys I i I i n a m o ž n é d ů s led kyt o hot o z á k o n a.«
Došlo-Ii ke konečně úpravě majetkových poměrů stran již za platnosti
rozlukového zákona, tu musila i žalobkyně mysliti na možné důsledky
tohoto zákona, jmenovitě musila si býti vědoma, že pro ni předois §u 19
zákona neplatí.
'
čís,

3788.

Odvolací soud může z nenapadnutého obsahu spisů učiniti doplňu
jlci zjištěni, třebas neúplnost vytýkal pouze odvolatel a nikoliv i jeho

odpůrce.

Určitost záručního prohlášeni.
Je-li rukojemství pomocným obchodem, nevyhledává se ku platnosti
jeho písemné formy.

(Rozh. ze dne 29. dubna 1924, Rv I 271/24.)
Žalobu na Josefa R-a o zaplacení dodaného piva opíral žalující erár
o prohlášení žalovaného, jímž se zaručil za dluh svého bratra Františka
R-a. Žalobě bylo vyhověno s o u d Y vše c h tří s t o li c, N e j v y šš í m s o ude m z těchto
důvodů:

Doplniv zjištění prvého soudu, nedopustil se odvolací soud ničeho
nezákonného, třeba že průvodního řízení neopakoval. Neboť, praví-Ii
§ 498, odstavec prvý c. ř. s., že odvolací soud má při svém rozhodnutí
vycházeti ze skutečností, ve spisech prvé stolice a v rozsudku prvého
soudu zjištěných - pokud ovšem odvoláním nejsou napadeny - nemá
to toho smyslu, který tomu přikládá dovolatel, že totiž odvolací soud
budovati může jen na skutečnostech, jež zjištěny jsou v rozsudku prvého
soudu na základě obsahu spisů, nikoli však na těch, jež sice z obsahu
spisů zjistiti lze,. jichž však prvý soud předmětem zjištění v rozsudku
neučinil, úplně je pominuv, nýbrž naopak má to tento, dovolatelem napadený smysl, jak plyne z úmyslu zákonodárcova. Kdyby totiž odvolací
s?~~ ,nes,měl sá;n· pot!ebné, avšak prvým soudem opominuté zjištění
UClnttI; ~res to, .ze k nemu v ob~ahu spisŮ jest podklad a tento podklad
odvolamm nem napaden, mUSil by konati něco, co právě vzhledem
k uvedeným p.ředp?kladům - skutečnostem, obsahem spisů doložen)'lll
a co do pravdivostI nenapadeným - úplně ·jest zbytečné: buď rozsudek
zru~iti a formální zjištění prvému soudu uložiti, nebo opakovati jednání
a duka::y, provedené o skutečnostech, o něž jde. Zbytečností by to bylo
proto, ze by odvolací soud touto oklikou, řízení zdržující a zdražující,

došel prave znse jen výsledku) kterého dojíti může pf11110 , bez této
okliky: k zjištění doložené a nenapadené skutečnosti. Spojky »a«, místo
které dnvolatel při tomto smyslu žádá spojku »neb«, užil tu zákon proto,
že má na mysli případ, kdy k rozhodnutí věci nestačí samy o sobě ani
skutečnosti, v rozsudku prvého soudu formálně zjištěné, ani skutečnosti,
obsahem spisů potvrzené, ale v rozsudku prvého soudu mlčením pominuté, a k rozhodnutí tedy třeba skutečností obojích, těch i těch, a nestačilo by, dovolati se jen těch neb ončch. Mylným jest dále náhled
dovolání, že odvolací soud z obsahu spisů doplňující zjištění učiniti
nemůže, když neúplnost zjištění vytýkal pouze odvolatel, nikoliv i jeho
odpůrce. § 498 odstavec prvý c. ř. s. nerozeznává a dle účelu může a má
odvolaCÍ soud učiniti doplňující zjištění vždy, kdykoliv se toho ku
správnému rozhodnutí věci vidí potřeba. Má-li se však zření ke skuteč
nostem, jež odvolací soud ze spisů zjistil, zjištění prvého soudu takto
doplniv, nelze říci, že prohlášení žalovaného, jímž se zaručil za bratrův
dluh, bylo neurčitým, neboť, zjištěno-li takto, že ředitel žalující .strany
se ptal, kdo je majitelem hostince, a žalovaný odpověděl, že on, že mu
jde o to, by bratr měl živobytí, bratr že peníze do toho nemá a on,
žalovaný, že za to ručí, že se bude správně platit, nemůže býti pochyby,
že, když žalovaný, jehož bratr provozoval v domě žalovaného hostinskou živnost a odbíral pivo od žalující strany, dle zjištění nižších soudů
potom na dotaz ředitele, zda oba - totiž žalovaný a jeho bratr - za
všecko ručí, odpověděl přisvědčivě, vztahovalo se to na dluh za pivo,
jež bratr jeho od žalující strany na dluh odbíral. Nelze se brán.iti §em
869 obč. zák., jak dovolání činí, a to nejen co se týče předmětu, nýbrž
ani co se týče výše dluhu a doby ručení. Neboť co se týče výše, nemohla
tato ani býti jmenována, protože právě dle povahy věci byla neurčitou,
závisejíc od množství odebraného a nezaplaceného piva, jehož mno·žsIví řídilo se právě dočasnou prosperitou bratrova podniku, a bylo by
přišlo na určitou sumu jen, kdyby bylo šlo o limitování závazku ručeb
ního, o což však žalovaný se nepokusil. Posouditi aspoň přibližně, jaké
výše může závazek jeho dosáhnouti, bylo jeho věcí, bylo tedy také jeho
věcí, informovati se o okolnostech, podle nichž by tu výši posouditi
mohl, i jsou proto vývody dovolání, vztahující se na úsudek odvolacího
soudu, že žalovaný přibližně sumu odhadnouti mohl, bezpředmětny.
A co se týče doby, byla to, když ani určitá lhůta ani určité období nejmenováno a s žádné strany nevymíněno, podle povahy věci .na prvý
pohled záruka na dobu hostincování bratrova v domě žalovaného. Ovšem
odvolací soud vykládá záruční slib žalovaného příznivěji pro něho, řka,
že žalovaný mohl kdykoli prohlásiti, že za další odebírky piva neručí,
t. j. že mohl záruční slib pro budoucnost odvolati. Avšak netřeba rozbírati, zda v obsahu celého případu jest dostatečný podklad pro takovýto
výklad smlouvy záruční, neboť pro tento spor jest nerozhodno, jaký
dosah smlouva ta co do času měla, neboť ať se přistoupí na výklad ten
nebo onen, podmínky pominutí záručního závazku netvrdí se ani pro
ten ani pro Onen případ; netvrdí se ani odvolání záručního slibu ani
bratrovo vzdání se hostinské živnosti v domě žalovaného. Pravda, že
odvolací soud praví: že šlo o opatření úvěru pro bratra žalovaného,
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avšak, to praví ~~k? ~v~j. úsudek "ze ~~utečností) jím sam)'m zjištěn5rch,
a nent, t? t,,:~y z]lst:n~, 1 jest bezpredmetno vše, co se na to ve vývodech
dovolam vaze. Zbyv a len otazka, zda k platnosti záručního slibu bvlo
třeba písemné formy (§ 1346 n. zn. obč. zák.), a zda jím založen byl
solidární závazek, což má zřejmě význam jen potud, zda může od žalov,aného žádán býti c~lý, dluh br~trův čijen poměrný díl (polovice), Netreba se am zabyvatr lim, zda Jde o zavazek pouze rukojemský, neboť
1 rukojemská smlouva byla tu vyňata i náležitosti písemní formy, Na
straně žalujícího pivovaru šlo nesporně o obchod, neboť pivovar jest
obcho,dníkem dle §u 271 čís. 1 a ,2 ob ch. zák. a smlouva rukojemská ve
prospech jeho pohledavky z dodavek piva byla tedy pomocným obchodem dle čl. 273 čís. 1 (274, 1) obch. zák., jest tedy dle čl. 277 obch.
zák. užiti předpisu čL 317 obch. zák., jenž potřebu písemního sepsání
pro obor obchodů vylučuje, i na žalovaného, a netřeba k platnosti jeho
závazku písemnosti, nyní v §u 1346 obč, zák. předepsané. Mylným jest
názor dovolání, že § tento jako pozdější derogoval starší normu čl. 317
obch. zák., přehlížíť ustanovení čl. 1 obch. zák., že normy obč. zákona
přicházejí v ob~hodním právu na řadu teprv tehdy, když obchodní zákon žádného předpisu nemá, kdežto zde má, totiž právě v čl. 317. Solidárním však stal se závazek žalovaného následkem předpisu Cl. 281 odstavec d,:Uhý ?bch; zák., dle n~bož závazek rukojmě jest solidární, jde-li
na strane dluzmka o obchodm dluh, dluh Jeho bratra však byl obchodním, neboť odběr piva byl obchodem dle čL 271 čís. 1 obch, zák.

tís. 3789.

b .tom, zd.a může. bytí vinkulována vkl~dni knížka banky, i

když není
toho, na # jmén~ ,zní a kdopře~ to žádá O vinkulaci,rozhodují
stan<!vybanky. Byla-li vkladni knížka papírem, majiteli svědč/clm,ne
lI1átal~toprovedená v.inkulaceprávniho účinku..Stala-li se však vinku'
ll!.:e účinnou, vyžaduje. vlastnický převod vkladní knížky postupni listiny dle §u 1393 obč. zák.
~" rukou

(Rozh. ze dne 29. dubna 1924, Rv I 325/24.)
Žalobce složil li žalované banky na vkladní knížku čís. 868 dne 27.

září 1921 bez h~sla 25.000 Kč. K\lncem září 1921 půjčil žalobce tllto

vkladní knížku Rudolfu L-ovi, by sloužila jako bankovní záruka na za~oup~níbenzin~aol~je tíIllío RudolfemL-em od fy AIOísB.Úlobce při
sel kolem 27. října 1921 do. žalovanébanky a žádal Medník<! banky, by
n~ j~ho vkladní knížku d~l heslo, žalobce však kníŽky s~bou nelj,ěl,
proče~ ho úře~ník banky Xnval, abyk!'íŽku přeclložil později á k Žádosll zalobcove z.atím zapsal při vkladu heslo »Leaie«. žalobce však
knížky nepředložil. Koncem říjtiá nebo začátkem Íist~padu 1921,dostay,ll, se do banko.vních místností žalované strany žřízenéc fy Alois B.
J~,e,:,e~, ~. s ~nížkou v~l~dní a se žádostí, by mu vklad byl vydán; po~e,~,adz<vsa~ hesla lCevedel, odepřel mu bankovní úřédník výplatu, při
pOJil vsak ao vkladní knížky slovo »heslo« a knížku mu vrátil. Václav

R.) účethi fy B. dostavil se do bankovní mistnostI zaWVdHC U<:'<lli"J'
jaký'm způsobem _žalóvaná-, strat1a slovo »heslo« na knížku
připojila a tam zvěděl,. že slovo »heslo,< bylo připojeno dodatečně, a
tam také z vyložené obchodní knihy vyčetl při kontu žalobcově heslo
»Legie«. To hlásil Karlu N-ovi, prokuristovi fy Alois B., který pak tam
poslal Františka T -a, úcetního této firmy, jemuž, když hlásil slovo »1..egie« jako heslo, byl vklad 25.000 Kč vyplacen. Žaloba na banku o nahradu škody 25.000 Kč s přísl. a. ušlého zisku 10.000 Kč byla proc e sní m s o ude m p rv é s t o I i c e co do náhrady vzešlé škody
pro tentokráte, co clo ušlého zisku vůbec zamítnuta. O d vol a c í
s o u d nevyhověl dovoláním ani té ani oné strany.
u

__

vyšetřoval,

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

D II vod y:
Pro právní posouzení této rozepře jest v prvé řadě rozhodJjjídm,
jaké právní povahy byla knížka vkladní, neboť podle zjištění byla tato
vkladní knížka na žalobcův příkaz vinkulována heslem teprve, když byla
již v rukou firmy B.; kamž se dostala s vědomím a svolením žalobcovým, pročež zůstávÍlnerozřešená, ale také neprobrána oíázka, zda
knížka byla mohla !Jýťi vinkulóvána, jmenovitě, zda byl k těto vinkulaci oprávněn žalobce, když jižknfžká nebyla v jeho rukou. Otázka ta
mllže býti posouzena podle stanov žalované banky, ne!Joť, ikdyby mohla
bytí kladena na roveň spořitelním knížkám, mUsilo by podle §u 10 zákona ze dne 14. dubna 1920, čís. 302 sb. z. a h. býtí v dotyčných stanbváéh předepsáno, že, byť i kriížka zněiá ha určité jménb, každý její
iiiajitel nebo předlOžite! musí býti i bez průkazu totožnÓsti považováli
za jejího pořádného držitele, a že výplata: vkladů rriusise do jéhO. nlki:>U
státi, pOkud by tomu·.nebránild zahájené řízeni umořovací nebo soudní
Zákaz; nebo. vCa;;há pdÚlámká nějaké výhrady:Í{dyby kV~Jllatě pdstác
čila pouhá držba knížky á nemusila býti vyžadována tiábjrvatelová légitimace, .byb by. vkladní knížka' papírem, majiteli sVědčícíni, to vibk
jest otázkou, která můŽé !Jýti zOdpověděna pOlÍze na' základě stanov,
Nebyl-ližaldbce, jenž; jak je zjištěno, v ddbě, kdy krtižk~ vihkulohl
heslem;, nebyl vjejí dižbě,za toh~to slávu k vinkulaCi oprávněn, l1ec
měla by právnfhoúčiriku arii vinkulace, provédená v obchOdních kníhách žalované bartky, zvláště, Když ev knížce samé nebyla vinkulace poznamenána, takže by vinkulace ~a tohoto stavu byla nedovoleným zásahem do práv majitele knižky, Jinák by se utvářil stav, kdyby žalobcova vinkulace . mohla býti ·j)ov;Ížovártaz<!. iákortltě ýýk6rtai1bu.V tom
příl1áctepřes tá vají bytiSpořitelrt! knížky p apí rl' niá i i te lisVHlčlcfrrii, stác
\lají se pouze důkázt1írtif listirtanii; pak k vlaslrtickemUpfevbduhestací;
jákó u ilev\rtkulovánýéh knížek slJOřilelhícliipbrllié odevzdání podle
§u 427 obč. zák" nýbrž jest k tOli,U potřebí postUpn1 lisfitiy podle
§u 1393 obč.zák. V tomt~ případějinak by se u\vářil právní stav této
rozepře také po stránce právního posuzoválii, ida prozrazení hesla a

a

umožněná výplata vkladu třetí osobě je v příčinné souvislosti se žalobcovou škodou. Sem kladou strany a to právem právní poměr mezi
žalobcem a Rudolfem L-em na jedné a mezi tímto a firmou B. na druhé
straně. V této příčině odvolací soud zjišťuje, že žalobce vkladní knížku
půjčil Rudolfu L-ovi jako bankovní záruku na zakoupení benzinu a oleje
od firmy B. a že Rudolf L. tuto vkladní knížku firmě B. odevzdal jako
záruku. Z toho odvolací soud usuzuje, že vkladní knížka byla pro firmu
B. zastavena za její pohledávání za Rudolfem L-em, že se proto i valuta, na ni uložená, mohla teprve tehdy uvolniti, kdyby Rudolf L. byl
vyrovnal svůj dluh u firmy B. a že teprve potom mohl by se žalobce
domáhati vrácení knížky. a důsledkem toho i její hodnoty, že však, když
je zjištěno, že Rudolf L. dosud svého dluhu u firmy B. nevyrovnál, to
žalobce žádati nemůže, že tedy žádost žalobní, pokud jde o vklad na
spornou knížku, jest předčasnou a proto musila býti zamítnuta pro tentokráte. Nelze sdíleti tento právní názor odvolací, jenž se v prvé řadě
nevypořádal se skutečností, že se žalobce nedomáhá žalobou vrácení
knížky a důsledkem toho i její hodnoty, nýbrž že žaluje o náhradu ško?y.na .určitém, ~ákladě ~kutkovém í práv~ím, že o předčasnosti žaloby
recI byh nemuze, nebol, kdyby se prokazalo, že v době vydání rozsudku prvé stolice žalobci škoda nevzešla, a že také nevzešla zaviněním
žalované banky, ale bylo při tom pravděpodobno, že žalobci podle zjíštěných okolností v budoucnosti, když určité nové předpoklady nastanou, nějaká škoda vzejde, musila by býti žalobní žádost zamítnuta pro
vždy. (§ 406 c. ř; s.). Odvolací soud sice praví, že vkladní knížka byla
pro firmu B. zastavena za její pohledávání za Rudol!em L-t;m, že se
proto i ona i valuta na ní uložená mohla teprve tehdy uvolniti, když by
Rudol! L. byl vyrovnal svůj dluh u firmy B., ale tento pd.vní závěr je
předčasný, poněvadž právní poměr mezi žalobcem a Rudol!em L-em na
jedné a mezi tímto a firmou B. na druhé straně není zjištěními tak objasněn, by mohlo býti posouzeno bezpečně, zda mohla firma B. danou
jí zástavu sama bez soudního řízení a jmenovitě bez veřejného prodeje
jaký má na mysli předpis §u 461 obč. zák., realisovati. Odvolací soud
přehl~dl, že by se ne~říčilo předpisu §u 1371 obč. zák., kdyby byl, jak
to svedek Karel N. sIce potvrdil, ale odvolací soud toho nezjistil, Rudol! L. famu B. k tomu výslovně oprávnil ovšem za předpokladu, že
vk~~dní knížka byla skutečně papírem majiteli svědčícím, aby valuta
kmzky byla vybrana na účet pohledávky fy B. jako zástavní věřitelky.
Kdyby na základě nových zjištění bylo lze dospěti k závěru, že i požadovaná náhrada škody 10.000 Kč ušlého, zisku jest oprávněna, bylo by
ovšem nutno také k tomu se ,",ztahující tvrzení vyšetřiti a zjistiti.

žalujfcí advokát zaslal žalovanému, svému klientovi, za právnické
práce, pro něho konané, tři účty, v nichž úkony sice jednotlivě byly žalobcem uvedeny, avšak palmár za tato jednání byl uveden na konci
každého účtu úhrnnou částkou celkovou. žalovaný žádal žalobce, by
palmární účty doplnil v ten smysl, aby odměny za jednotlivé úkony byly
zevrubně uvedeny, žalobce však žádost odmítl.
Žalobu o zaplacení
oněch účtů procesní soud prvé stolice zamítl, maje za to,
že žalovaný, jemuž předloženy byly pouze účty, v nichž sice jednotlivé
úkony byly zvlášť uvedeny, ale účtovaná za ně odměna byla pouze celkovou částkou uvedena, nemohl účty ty řádně prozkoumati, neboť nemohl posouditi, zda účtovaná úhrnná částka jest přiměřená, když nemohl přezkoumati, co za jednotlivé úkony jest účtováno. O d vol a c í
s o u d rozsudek potvrdil.
N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil věc
prvému soudu, by o ní dále jednal a ji znovu rozhodl.

tím

čís.

3790.

Adv~kát .není .p~vínen, by svému klientu, jemuž předložil účet (za

souborne prace vetšího rozsahu), ve kterém provedené úkony sice byly
uvedeny jednotlivě, odměna však stanovena úhrnem, k jeho žádosti
předložil. palmámí účet zevrubný v ten zpusob, že by odměny za jednotlivé úkony byly uvedeny zvláště.
.
(Rozh. ze dne 29. dubna )924, Rv I 331)24.)

Důvody:

•

Právní otázkou této rozepře jest, zda-Ii žalobce, advokát, jest povinen žalovanému svému klientovi, jemuž předložil tři účty, ve kterých
úkony, pro tohoto konané, byly sice uvedeny jednotlivě, nikoli však odměna za každý z nich, kterážto odměna, vyjímaje hotové výlohy a manipulační poplatky, ke konci každého účtu byla uvedena za všechny
úkony sumou úhrnnou, na výslovné požádání žalovaného, by doplnil
palmární účty v ten způsob, by odměny za jednotlivé úkony uvedeny
byly zvlášť, předložiti palmární účet takto detailovaný. Odvolací soud
uznal na tuto žalobcovu povinnost a, jelikož bylo zjištěno, že žalobce
onu žádost žalovaného klienta odmítl, rozhodl o dotyčné části žalobního žádání pro tentokráte zamítavě. Odvolací soud jest. právního názoru, že advokát zmocněnec jest v prvé řadě povinen žalovanému jako
zmocniteli, tedy svému smluvníku, podati takový účet, aby jím v podrobnostech zobrazen byl rozsah celé činnosti, za kterou žalobce domá\1á
se odměny, tedy by mu podán byl spolehlivý základ pro posouzení při
měřenosti úkonů, což jest možno jedině, když jest odměna uvedena za·
každý úkon zvláště, poněvadž žalovaný nemá jinak základu, aby se
mohlo přiměřenosti té které položky přesvědčiti, vyjádřiti a ji případně
uznati. Tento právní názor opírá odvolací soud o předpis §u 1012 obč.
zák., v němž jest, jak praví, sice řeč jenom o účtu, ale také o předpis
§u 1039 obč. zák., v němž je stanoveno, že kdo se ujal cizí záležitosti,
nebyv k tomu zmocněn, jest povinen vydati zevrubný počet, jako ten,
komu byla dána plná moc. Odvolací soud při tom nepovažuje žalobcem
předložené účty za takové zevrubné účty, poněvadž v nich každá položka nebyla oceněna zvláště. Dovolací soud nemůže sdíleti tento právní
názor odvolacího soudu a proto uznává, jelikož podle dovolatele v tom
spočívá jím podle čís. 4 §u 503 c. ř. s. uplatněný důvod, že je tento dů
vod opodstatněn. Podle §u 16 odstavec prvý adv. řádu jest advokát
oprávněn s klientem určitou odměnu si ujednatí. Není-li takové úmluvy,
platí podle §u 17, odstavec prvý adv. řádu advokátní tarif, pokud jest
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v něm odměna za ty které úkony upravena. Jinak sluší podle §u 17, odstavec druhý adv. řádu použíti zákonných předpisů o námezdní smlouvě.
Z toho je zřejmo, že zákon přesně rozlišuje dvojí stránku právního poměru advokáta ke klientu, totiž pří!{aznický poměr na jedné a námezdní
poměr na druhé straně. Příkazník jest arci povinen podle §u 1012 obč.
zák. přikazovateli »vydati počty k jednání se vztahujicí, kdykoli o to
požádá«, leč to se týká právního jednání, kterého se příkazník podjal,
ale netýká se to odměny, kterou požadovati na přikazovateli jest pří e
kazník oprávněn podle §u 1004 obč. zák. a při jejímž určení zásady
§u 1152 obč. zák. ani nemůže býti užito, poněvadž příkaz sluší v pochybnostech. podle §u 1013 obč. zák: považovati za bezúplatný. DOžaduje-li se advokát na klientu odměny, činí tak jedině na základě }>námezdní smlouvy«, na základě §u 1152 obč. zák., což také z toho je
zřejmo, že advokátu přísluší palmární odměna, i když si ji nevyjednal,
čemuž by u příkazu nebylo (§ 1013 odstavec prvý obč. zák.). Z přede
pisů §§ 1151 a 1152 obč. zák. nelze však odvoditi, že objednatelova povmnost k zaplacení přiměřené odrhěny závisí na předložení podrobného
účtu tím, kdo práci vykonal, nýbrž sluší uznati, že předložení účtu nemá v tomto případě. jiného významu právního, nežli sdělení požadované odměny za vykonané práce, jmenovitě nedá se z těchto předpisu
odvoditi, že objednatel jest oprávněn požadovati podrobný účet, aby
mu jí~ bylo umožněno posouditi přiměřeriostpožadovanéodměny. JelikoŽ advo)<átovu povinnost, předložiti podrobný číselný účet, nelze odvoditi z předpisů §§ 1151 a 1152 obč. zák., sluší uvážiti, icla n~jsbu dány
otom zvláštní předpisy, v nichž by byla stanovena taková povinnost a.dvi:ikátova. Předpisů takovych nehí. Článek V. uvoz. zákdnak civilriímu
řadu soudnímu byl zrušen ZákOnem ze dne 28. května 1g19, čís. 306 sb.
á n. 11 tím také pozbyl platnosti předpis dvorního dekretu zedne4.
října 1833, čís. 2633 sb. z. s. Arii z předpisu §ti 4Ic:ř. s. nelze tuto pOc
virinost odvoditi, rovněž ne z platného advokátního t~hfú, obsáženého
ve vládníin nař.ízení ze dne 3. května 1923, čís. 95 sb. z. a ii., jenž se
ost,iiriepodle §u 2 (2} ani nevztahuje na výkony, při ~ichž zvláštní
okolnosti nebo Zvláštní příkazy strany Odiívodň;uíí vyšší odměriií, i když
iíebyl~ šlj1luvena. \Jváží-li se, že zažalova~é Ifi. účty týkiljf se .. a) účet
mi 90.555 Kč 55 h zastupování žalov~ného pfiseparáci a odevzdání
reálního svěřenství (§ 223--'-22~ nesp. pat.) Ch. a p~ryěžníilbsyě
fenství A., b) ~čet ria27.304 Kč 58 h rmiCí ve věci ~áboru pozelÍ1kil,
zastupování žalovaného u StáthíhopoielTlkového. úřádu á. usoudil,
c)účetna 12.472 Kč 32 h prací,vztahujícíchse na roipory žalovaného
S jeho sestrami ve příčině državy S. v Tyrolsku a ",Iodníhbjrrtěhí v tec
charh,tedy, že jde o práce, jichž odměnění aspoň l'řev~žně vŮQec.se
vymyká sazbám advokátního tarifu, sluší uznati, že žalobc.e předložením
svých tak. uzpůsobených účtů, jak jest uvedeno nahoře,p6dal. n.aléiadmu soudu dostatečný základ, aby mohlo býti rozhodnuto b"p{iměře
l10sti jím pož~dované úhr.nné Odměny, a že,kdyžjenóríÍz qiÍoho du~
vodu rozhodnuto bylo o jeho čásfečhém hárokuzamítavě, jest prohtpc
mu podle čís. 4 §u 5tn c. ř. s .. uplatněný důvod dovolací opodstatněn
v plné míře.

z.
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čís.

3791.

K zápisu do obchodního rejstřLl<u se vyžaduje, by originální podpisy
na protokolu o schůzispi"ávrií rady akciové společnosti byly v předlo
ženém prvopisu soudem nebo notářem ověřeny•.
(Rozh. ze dne 29. dubna 1924, R II 119/24.)
Opověď akciové společnosti k rejstříku vrátil
r e js tří k o v Ý
s o II d žadatelce s tím, by, originální podpisy na protokolu o schůzi
správní rady, předloženém v prvopisu, byly soudem nebo notářem ově
řeny. Rek II r sní s o u d usnesení potvrdil.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

D

ů

vod y:

Jde o otázku - a jen touto jest se obírati - zda k zápisu clo obchodního rejstříku jest nutno, by originální podpisy na protokolu o
schůzi správní rády ze dne 4. června 1923 v prvopisu předloženém byly
soudem nebo notářem ověřeny. V tom směru rozhodným jest předpis
§u 22 ministerského nařízení ze dne 9. března 1863, čís. 27. ř. zák., dle
něhož má soud,přezk6umávaje opověď k zápísu do obchodního reje
stříku, působiti k tomu; by nejen oprávnění opovídatelovo k vydobytí
zápisu bylo zcela nepochybně vykázáno, ný-brž také, by pravost předlo
žených soukromých listin, jež jsou základem opovědi, byla soudním
neb notářským ověřením zajištěna. Právem uložil tudíž rekursní soud
žadateli, aby opatřil legalisaci podpisů na onom protokolu, to tím spíše,
jeŽto se jedná 6 provedení změny stanov v rámci zmocněhí správní radě
usnesením valné hromady akcionáři ze dne 10. května 1920 a 10; května
1921 uděleného; tedy ? úkon obdobný onomú,jejž ~á na zřetdičl. 214
obch: zák., k jeh?ž platnosti notářského nebsoudního osvědčení nutně
se vyhledává; Tím Ovšem zustává nedotčenou otázka, zdazmocněhl;
správní radě dáné, Co do svého roZsáhu není v rozporu se ZlÍění~ dosud platných stanov (§ 32 a 34 stanov), pokud se týče, zda správní
rada usnesením ze dne 4. června 1923 nevybočila z meZí svého zmocnění.

čís.

.,

Úpádc,: jest způs~bilytrl státi

kajlcí šě t1patlkové p6dstaty.

3792.

na

soUdě, léČ žé

.

by

šlo

o nárok;

tý-

(Rozh. ze dne 29. dubna 1924, R II 139;24.)
Řízení o žalobě proti Emilu Nl-ovi o zaplacení kupní ceny za zboží,
dodané žalovanému v listopadu ·1923, s o udp r v é s tol i c e přeru
šil, ježto byl dne 17. května 1923 na jmění žalovaného vyh}ášen úpa~
dek. Rek u r sní s o u d zrušil napadené usnesení a přikázal prvému

soudu, by o věci dále jedna! a rozhodl, vycházeje z názoru, že tu jde
o dluh podstaty.
•.
.
....
•
..•
N e j v y Š š í s o II d zrusil USliese111 obou mzslch soudu a vrahl vec
soudu prvé stolice k dalšímu jednání podle §u 6 c. ř. s.
o

ů

Důvody:

Dovolání, opírajicímu se o dovolací dltvody čís. 2 a 4 §u 503 c. ř. s.
nelze upříti oprávnění. Dovolání vytýká rpzsudku druhé stolice, že nebral zřetele k projevům žalované vůči svědku Robertu L-OVI v červnu
1923 v místnosti filiálního poštovního úřadu vP. a v bytě žalované
vB., prohlásiv je za novoty, a že důsledkem toho nevyřídí! odvolání
po zákonu. Nelze neuznati, že odvolací soud tyto okolnosti, žalovanou
stranou v odvolání přednesené, neprávem prohlásil zanovoly, neboť
okolnosti ty vyšly na jevo již v řízení před prvním soudem výpovědí
svědka Roberta L-a, a měl k nim tudíž již prvý soudce přihlížetí, neboť
soud má podle §§ 414 a 417 c. ř. s., vynášeje rozsudek, hleděti k veškerým okolnostem, které se vyskytly za ří~vení před ~rvýn: so~d,em .(vysvětlivky m. spr. k §u 414), to tlJTI spise proto, ze vypoved sve?ka
o těchto okolnostech byla protokolována a k obsahu protokolu dluzno
přihlížeti z moci úřední (§ 213 c. ř. s.). Když pominutí těchto projevů
žalované bylo v odvolání vytýkáno jako nesprávné oceněni prqvodů,
odvolací soud však nicméně nevzal k nim zřetele a neoceml dukazu,
podaného o nich svědkem Robertem L-em, prohlásiv neprávem okolnosti ty za novoty, nevyřídil odvolání po zákonu ve směru tomto. a zů
stalo tedy řízení odvolací kusým. Bude proto nutno, by OdvOlaCI soud
odvolání znova přezkoumal v tomto směru, by zjistil, zda projevy žalované, svědkem Robertem L-em tvrzené, se staly, zda svědek L. byl
oprávněn jménem žalobkyně uzavříti se žalovanou smlouvu o vzdání
se a zda i jaký vliv projevy ty měly samy o sobě a v souvislosti s projevy žalované ze dne 17. září 1922, a vzhledem k postupu pohledávky
žalovanou Dr. N-ovi.

vod y:

může se sice právně zavázati, nesmí však podle §u I konk.
závazky ohledně jmění podstaty, kterým nesmí volně nakládati. Do úpadkové podstaty patří nejen jmění, podléhající exekuci, které
měl v době vyhlášení úpadku, nýbrž i jmění, kterého nabyl během
úpadku. Důsledkem toho jest sice úpadce všeobecně způsobilÝIJ1, samostatně na soudě jako strana jednati, ohledně úpadkové podstaty nemá však procesní způsobilosti (§ I c. ř. s.); ji zastupuje jen správce
úpadkové podstaty, který vede také spory, týkající se podstaty, vlastním jménem (§§ 81, 124 konk. ř.). V projednávaném případě jest PO"
chyb no, zda dostává se úpadci, osobně žalovanému, v tomto sporu procesní způsobilosti. Možnosti jsou dvě: bud' pokládá žalující firma zažalovanou pohledávku za osobní závazek úpadce, který se netýká úpadkové podstaty, takže pak by bylo lze tento spor zařaditi mezi spory~
uvedené v §u 6 (3) konk. ř. aneb. má za to, že jde o pohledávku prol!
úpadkové podstatě (§ 46 konk. ř.). Oné možnosti nasvědčuje znění žae
loby, namířené proti dlužníkovi, druhé pak obsah jejího rekursu, kde
mluví o obohacení pod s t a t y (čís. 4 §u 46 konk. ř.). Tyto pochybnosti o procesní způsobilo~ti, k nímž jest podle §u 6 odstavec prvý c.
ř. s. přihlížeti v každém období rozepře z úřední moci, jest odstraniti;
budiž proto vhodným způsobem zjištěno, koho vlastně žalobkyně žaluje, zda dlužníka osobně čí správce úpadkové podstaty. V onom pří
padě bylo by žalobkyni přičiniti další prohlášení, že nebude z rozsudku
v tomto sporu odvozovati důsledky proti úpadkové podstatě, nýbrž, že
si chce opatřiti toliko exekuční titul pro případ zrušení úpadku. V tomto
případě bylo by také vyhotovení žaloby, doručené správci úpadkové
podstaty, jemu odebrati a doručiti dlužníku osobně. Podle výsledku tohoto opatření jest pak opětně rozhodnouti o návrhu správce úpadkové
podstaty na přerušení tohoto sporu, po případě o jeho o p r á vně n í
k podání tohoto návrhu, neuzná-li. vhodným, vzíti návrh zpět.

Úpadce

ř. převzíti

čís.

3793.

V odvolatelově výtce, že procesní soud prvé stolice nepřihllžel
k okolnostem, které za řlzeni v prvé stolici vyšly na jevo z výpovědi
svědka, nelze spatřovati uplatňování novot (§ 482c. ř. s.). Vycházel-li
odvolací soud z názoru opač.who, lze domáhati se nápravy dovolacím
důvodem čís. 2 §u 503 c. ř. s.
(Rozh. ze dne 29. dubna 1924, Rv II 268/24.)
O b a niž š í s.o u d y zamítly žalobu o zánik exekučního nároku ..
N e j vy Š š í s o u d zrušil rozsudek odvolacího soudu a vrátil mu
věc, by o odvolání dále jednal a znovu rozhodl.

čís.

I

;,

3794.

Sudiště dle §u 88, odstavec prvý j. n.
Listinný průkaz nemusí obsahovati projevy obou stran.
Zněl-li objednací lístek v ten rozum, že zaplatiti jest určité osobě
s udáním jejího bydliště (panu X, Praha), neníještě založena podpisem
jeho přislušnost dle §u 88, odstavec prvý, j. n.

(Rozh. ze dne 30. dubna 1924, R I 306/24.)
Opíraje se o doslov objednacího lístku "Zahlbar nach Interessentenvorfiihrung an Slavia!ilm Prag«, zadal žalobce žalobu o zaplacení za
dodané filmy u obchodního soudu v Praze. Námitce místní nepřísluš~
nosti s o udp r v é s t o I i c e vyhověl, rek u r sní s o u d ji zamítl.
N e j vy Š š í s o li d obnovil usnesení prvého soudu.
Diívody:
Soud rekurs ní vychází z názoru, že podpisem objednacího lístku ze
ze dne 19. ledna 1923 dohodly se strany, že cena objednací se má pla-

tHi v Praze. Ale výklad listiny té, jak si ho rekursni soud osvojil, je
mylný. Doložka objednacího lístku zní doslova »Zahlbar nach lnteressentenvorflihrung an Slaviafi1m Prag«. Dle doslovu je tedy určena doložkou jednak doba splatnosti »po předvedení interessentům« a pak
komu se má platiti, totiž adresa příjemci platu »an Slaviafilm Prag«.
Kde se platiti má, není v doložce uvedeno. Není tu při slově »Prag«
předložky »in«, která by mohla naznačovati, že není slovo »Prag« jen
součástí adresy příjemce platu (čl. 325 obell. zák. a § 905 odstavec
druhý obč. zák.), nýbrž, že se vztahuje i ke slovu »zahlbar« (in Prag).
Je-li tedy slovo »Prag« jen součástí adresy příjemce platu, nelze řícI,
že jím mělo býti stanoveno také zvláštní místo splatnostI. Tak hst!na
sama výkladu, že se stala jí úmluva o ~lístě splatnosti, nesvědčL Zalobkyně netvrdila, že úmluva o splatnostr v Praze stala se vedle hstrnneho prohlášení ústně, míní jen, že podpisem listiny se tak stalo. Ale
tomu právě doslov nesvědčL Také úmysl stran, aby doložkou stanoveno bylo zvláštní místo splatnosti, není z listiny patrným a pravidla
poctivého styku právního svědčí také opačnému výkladu. I když se
u kupce musí předpokládati, že pozorně čte písemné prohlášení, jež
podpisuje, nemohl z doslovu doložky seznati, že se mělo o místě splatnosti státi zvláštní ustanovení se všemi jeho důsledky, a proto nelze pOc
ctivě podpisateli uložiti v tom směru nějaký závazek.
čís.

3795.

Na výtěžek, docílený poštou za nedoručitelnou zásilku, lze vésti
exekuci.
(Rozh. ze dne 30. duhna 1924, R I 311/24.)
Exekuci pro peněžitou pohledávku na výtěžek docílený poštou při
prodeji zásilky, dlužníku adresované a jím nepřijaté, s o udp r v é
s t o I i c e povolil. Rek u r sní s o li d k rekursu. finanční prokuratury
zamítl exekuční návrh. D ů vod y: Není pochyby, že se jedná o zásilku
zboží, kteráž .byla poštovnímu ústavu předána k dodání dlužníkovi, že
zásilka, jelikož jí dlužník nepřijal, ve veřejné dražbě byla prodána a
výtěžek byl u poštovního ústavu ulo~en, takže toho času tento výtěžek
tam leží na místě prodaného zboží. Jestcli po rozumu §u 3Q P.oštovního
zákona, kterýž čl. VlIl. čís. 7 uvoz. zák. k ex. ř. byl zachován v platnosti, exekuce na zásilku samu nepřípustna, jest také nepřípustna exekuce na výtěžek za tuto zásilku, jenž v skutkovém a v právním ohledu
nastoupil na její místo. Účel tohoto ustanovení, ne.stěžovati poštovní
manipulaci exekucemi, jest tu stejným způsobem, nechť se jedná o exekuci na zásílku samu nebo na výtěžek za ni, při .čemž se podotýká, že
exekuce na zásilky peněz dle zn)ínčného ustanovení jest rovněž nepří
pustna.
N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.

D

ů

vo d y:

Mylným jest právní názor rekursního soudu, že předpis §u 30 pošt.
zákona ze dne 5. listopadu 1837, čís. 240 sb. z. s:' zachovaný v plat-

I

I

nusU čl. VIII. čís. 7 uvoz. zák. k ex. ř.) dle něhož není přípustnou exekuce na poštovní zásilky, příjemci dosud nedoručené - vztahuje se i na
výtěžek za nedoručitelnou zásilku, poštou docílený. Dovolávaný § 30
poštovního zákona zcela jasně vylučuje z exekuce kromě jiných přede
mětů také poštovní zásilky, které mají býti adresátovi teprve doručeny,
což má svůj důležitý důvod v tom, aby byl zachován nerušený běh poštovní dopravy. Této povahy poštovní zásilky nemá však výtěžek, docílený za zásilku, které adresát nepřijal a také odesílatel zpět vzíti odepřel, o což v tomto případě běží. Dle §§ 194 bl, 198 čís. 2 a), pokud
se týče §u 195 čís. 4 písm. b) I poštovního řádu, vydaného nařízením
ministerstva obchodu ze dne 22. září 1916, čís. 317 ř. zák., jest odesílatel zásilky oprávněn, požadovati na poštovním eráru částku, která
z docíleného výtěžku prodeje zásilky po srážce poštovních poplatků a
výloh zbývá, avšak musí tento svůj nárok uplatniti ve lhůtě tří let, počínající následujícím měsícem po prodeji zásilky, jinak propadne výtěžek ve prospěch poštovního eráru. Z těchto předpisů vyplývá, že odesílateli zásilky vzniká proti poštovnímu eráru pohledávka, kterou může
hned od 1. následujícího měsíce po prodeji zásilky uplatňovati a jest
tedy pohledávka jeho od této doby likvidní. Na pohledávku této právní
povahy nelze však použiti ustanovení §u 30 zákona pošt. o nepřípust
nosti exekuce zabavením poštovních zásilek a, ježto likvidní pohledávky
dlužníkovy i proti státu jsou zabavitelnými (dvorní dekret ze dne 21.
srpna 1838, čís. 291 sb. z. s., zachovaní' čl. IX. čís. 5 uvoz. zák. k ex.
ř. a rep. nálezů čís. 188), bylo usnesení rekursního soudu změniti a
usnesení soudu prvé stolice obnoviti.
čís.

3796.

K umoření státních dluhopisů rakouských válečných půjček jest pří
slušným okresní soud dle §u 115, odstavec čtvrtý, j. n.
§ 8 zákona ze dne 31. srpna 1915, čís. 257 ř. zák. obsahuje velící
právo o lhůtě ohlašovací, jehož dlužno při vydáni konečného rozhodnutí
dbáti z moci úřední i tenkráte, když ohlašovací vyhláška nesouhlasí
s ustanovením toho1o §u.
(Rozh. ze dne 30. dubna 1924, Rl 315/24.)
Okresní soud žadatelova bydliště zavedl usnesením ze dne 10. března
1924 řízení k umoření dluhopisů IV. rakouské válečné půjčky. R ek u r sní s o u d k rekursu ředitel.stva státního dluhu v Praze USljesení
potvrdil.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu ředitelstva.
D

ů

vo d y:

Ředitelstvo státního dluhu spatřuje zmatečnost sQuhlasných uSllee
sení nižších soudu podle §u 16 cís. pat. ze dne 9. srpna 1854, .Čís .. 208
ř. z. v tom, že umořovaCÍ řízení vede ev první
stolici okr.esní
s,oud
v L.,
_. - .
-

.

657

656

který podle mínění, v dovolacím rekursu projeveného, jest pro toto ří
Lení nepříslušný předmětně i místně, a že tento nepříslušný soud vydal
také ohlašovací vyhlášku, pokud se týče usnesení ze dne 10. března
1924, proti něml\ž rekurs z důvodu nepříslušnosti soudu byl podán, ale
rekursním soudem byl zamítnut, takže i nepříslušný soud stolice druhé
rozhodl v této věci. Ředitelstvo státního dluhu má za to, že v této věci
příslušným není soud okresní, nýbrž soud sborový, že tuzemské věci
vůbec nejsou pro umořovací řízení, týkající se státních dluhopisů rakouských válečných půjček, příslušny, nýbrž že podle 1. odstavce §u 115
j. n. jest v první stolici příslušným zemský civilní soud ve Vídni, poně
vadž dotyčné úvěrní knihy vedeny jsou v jeho úředním sídle, a že by po
případě mohl býti za příslušný soud první stolice pokládán zemský civilní soud v Praze, poněvadž v jeho obvodu vedeny jsou úvěrní knihy
o tuzemských státních dluhopisech. Mínění toto jest mylné. Ustanovení
prvního odstavce §u 115 j. n. nemůže zde býti použito, poněvadž úvěrní
knihy o státních dluhopisech rakouských válečných půjček nejsou vedeny v t u zem s k u, navrhovatel však byl oprávněn, domáhati se rozhodnutí t u zem s ký c h soudů o návrhu na umořeni státního dluhopisu IV. rakouské válečné půjčky, jejž podle svého tvrzení ztratil.
V §u 115 j. n. není jiného ustanovení o soudní příslušnosti pro tento pří
pad, než čtvrtý odstavec, jehož okresní soud v L. užil podrobiv se právnímu názoru krajského soudu v Ch., u něhož umořovací návrh navrhovatele byl dne 18. ledna 1924 podán, jenž však tento návrh přikázal podle §u 44 j. n. okresnímu soudu v L. vzhledem na ustanovení tohoto
čtvrtého odstavce §u 115 j. n. Poněvadž tento odstavec vztahuje se podle svého všeobecného znění na všecky případy, neuvedené v prvních
třech odstavcích §u 115 j. n., nelze v tom spatřovati zmatečnost, že ří
zení amortisační vedeno jest u okresního soudu v L. a že tento soud vydal zvláště také ohlašovací vyhlášku, Zemský civilní soud v Praze není
podle §u 115 j. n. příslušným, poněvadž v jeho obvodu nejsou vedeny
knihy úvěrní o státních dluhopisech r a k o u s k Ý c h válečných půjček
a poněvadž nejde v nynějším případě o umoření dluhopisu, jehož se týkají úvěrní knihy, vedené v obvodu zemského civilního soudu pražského,
nýbrž o umoření dluhopisu, na nějž se vztahují úvěrní knihy, vedené ve
Vídní. Ustanovení §u 28 j. n. o určení tuzemského, místně příslušného
soudu Nejvyšším soudem československé republiky nepřichází zde
v úvahu, neboť tento §u 28 platí podle svého jasného znění jen pro pří
pady, kde předpokladů pro místní příslušnost soudů tuzemských vůbec
není, nebo kde tyto 'předpoklady nemohou býti zjištěny, zde však podle
toho, co jest nahoře uvedeno, předpoklady pro místní příslušnost okresního soudu v L. podle čtvrtého odstavce §u 115 j. n. byly zjištěny. Zdali
umořovací řízení u okresního soudu v L. zahájené, povede ku právoplatnému umoření podle návrhu, čili nic, zdali toto umoření bude míti
v tuzemsku, pokud se týče v cizozemsku právní účinky, nebo ne, a jaké
následky by snad v budoucnosti vzešly, kdyby umořovací návrh neměl
úspěchu, jím očekávaného, je toho času v tomto řízení nedůležito a nemůže vésti ke zrušení soudních usnesení, navrženému ředitelstvem státního dluhu v dovolacím rekursu. Na výtky, v dovolacím rekursu uve-

dené že ohlašovací vyhláška neobsahuje řádného popisu neb označení
listidy podle §u 5, odstavec druhý Č. 2 záko!la z ;ok~ 191\ ž: ~ ohlašovací vyhlášce nesprávně uvedena jest ohlasovacI lhuta 6meSIcnI mIsto
správné lhůty roční, a že není tam ~ved~.no, .kdy !ato lhůta ~.~ s~ončí
podle §u 8 tohoto zákona, nelze nym v nzem tretI stohce VZItI zretel;
poněvadž tyto výtky neby:ly učině~y v r,ek~rsu, vznese,ném do usnesem
prvé stolice na soud stohce druhe, takze JSou opozdeny. V tomto rekursu vzneseném do usnesení prvého soudu, je totiž výslovně na konci
uved~no, že se upouští od podrobného vytýkán! vad řízení ~ že ~~ n~
vrhuje zrušení ohlašovací vyhlášky toliko z duvodu soudm nepnslllsnosti. Ostatně poukázati jest na to, že § 8. uvedeného zákona obs,,huje velící právo o lhůtě ohlašovaci, jehož dlužno při vyd~ní k?neč
ného rozhodnutí dbáti z moci úřední i tenkráte, když ohlasovacI vyhláška nesouhlasí s ustanovením §u 8., neboť touto vyhláškou, vydanou
během soudního řízeni, nenabyl navrhovatel ještě žádných práv. Není
také vyloučena možnost, že tato vyhláška (soudní řízení) budou později
soudem první stolice doplněny podle potřeby.
čís.

3797.

.. Dán-li po .měnové rozluce příkaz ku převodu vkladu z polské filiálky
tuzemské banky na tuzemskou filiálku téže banky, bylo lze přík?zU vyhověti jen v ten rozum, že byl pro přikazatele zřiz~n .~ tuzemsk.': banky
zvláštní účet starých korun, splatných v Polsku, Jlmlz mohl pnkazatel
v Polsku volně nakládati, dokud tam byly v oběhu.
(Rozh.ze dne 30. dubna 1924, Rv I 1680/23.)
žalobkyně měla u
stěhujíc se v červnu

krakovské filiálky živnostenské banky vklad a,
1919 do československa, požádala jmenovanou
filiálku, by jí poukázala vklad na českobudějovickou filiálku téže banky.
žalobu na českobudějovickou filiálku o vyplacení vkladu v Kč o b a
niž š í s o u d y zamítly.,
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Jest nesporno, že žalobkyně, která byla před převratem se svým
manželem trvale usazena v Haliči (v Novém Sandeci), ukládala peníze
do krakovské filiálky živnostenské banky a když se po převratu stěho
vala do československé republiky, požádala v červnu 1919 jmenovanou
filiálku, by jí poukázala její vklad 40.067 K na českobudějovicko~
filiálku živnostenské banky, odevzdavši jí za tím účelem svou vkladm
knížku. Nižšími soudy bylo zjištěno, že žalobkyně neučinila opatření,
by za její vklad byly opatřeny československé koruny, což by nebylo
bývalo nepřípustno. Dle zprávy ministerstva financí v Praze ze dne
16. listopadu 1921 byla tehdy v Polsku zákonnou měnou rakousk?uherská koruna (stará); - polský zákon ze dne 9. května 1919 o vyměně bankovek této měny a ostatniho oběživa na polské zl'ote nebyl
CITilnf rozhodnutf VI.

658

proveden, pokud se týče proveden teprve zákonem ze dne 24. března
1920 ,0 okol~ov~ní a výměně zmíněných bankovek za polské marky; _
a smena dotcenych bankovek za kteroukoliv jinou valutu, tudíž také za
koruny českůslovenské v Polsku -za tamní denní kurs nebyla a nemohla
býti čs. státem. nijak omezena. Pře v o cl v k I a cl u, znějícího na staré
rakousko-uherské koruny, v této měně do tuzemska však byl zakázán
nařízením vlády ze dne 6. února 1919, čís. 57 sb. z. a n., jímž bylo
st.anov,eno., ~e soukr?mé peněžní 'pohl,edávky a jakékoliv úhrady nesmějí
byh prevadeny do uzeml republiky Ceskoslovenské, pokud pohledávka
jest splatna v korunách, - a že převody, učiněné proti tomuto zákazu,
jS?U n.epl,atny. Názor. dovolatel,ky,. že se zákaz týkal jen převodu žifovych uctu,: Jest" rnyl~ylTIJ,,~ebot zaka:, vyslovený v onom nařízení) zní
zcela povsechne. Nejvyssl soud vylozil to opětovně v četných rozhodnutíc~, uveřejněných v různý,,~~ sb~rkác~, zejména též ve sbírce Vážný,
a netreba. to znovu podrobnejl oduvodnovati. Pokud se žalobkyně dov~lává domn,ělých výroků Dra Rašína, stačí připomenouti, že příslušné
vyroky, vytrzené ostatně ze souvislosti, VLrči jasnému doslovu nařízení
nemohou n:~ti v!:namu roz~odujícího. Na tom, zda žalobkyně věděla
o onom nanzel11 clh n!c,. ovsem nesejde. Příkaz žalobkyně, by byl její
vklad 40.067 K poukazan na českobudějovickou filiálku živnostenské
b~nky, nemohl tedy ani efektivně ani účetnicky býti proveden prostým
pre,vodem starJ:'~.h .rak~usko~uherských korun do tuzemska, nýbrž jcn
zpusobem, z~~jslml b.,:nk~r;r~ obecn; zavedeným, že byl pro. žalobkyni
v tuzem,sku znze,n zvlastl1l uc~t stary~h konin, splatných v Polsku, jimiž
mohla zalobkyne v Polsku hbovolne disponovati. Co do právní konstr~kce poměru takto utvořeného, nelze pochybovati, že se žalovaná
flhalka (pokud se týče pražská ústředna) stala za souhlasu žalobkyně
poukazem dlužníkem žalobkyně na místě filiálky krakovské tak že žaI~bky~ě to, c~ měla, dotud ~ poh.ledávání u krakovské filiálky, mohla po
te po~ad.o.,:atl na zalc:vane Ithalce. Ježto žalobkyně měla proti krakovske flhalce pohledavku 40.067 starých rakousko-uherských kOrun
má také proti .žalov~né jen .stejnou pohledávku. Nezmizel tedy její vklad:
]3k v do~o.laclm s~lse tvrdl; n~ jeho místo nastoupil účet, vedený u žalovane fIhalky, ovsem..ve starych korunách rakousko-uherských. Otázko,u, zda se tyto pozde]l automatrcky přeměnily na polské marky (v po~I.eru 100 }O)'. ~etřeba se zde. zabývati, poněvadž žalobkyně nežádá
\yplaty . sveho uc~u al1l. ve, stary~h korunách rakousko-uherských, ani
v polskych markach, nybrz domaha se zaplacení korun českosloven
ských. Takovýto nárok jí však nepřísluší, ježto, jak dolíčeno, nepřiká
zala, aby. stare,ko!uny rakouskc:-uherské byly směněny za koruny česko
slovenske, amz ceskoslovenske koruny efektivně do tuzemska došly.
Bylo již uvede~o, že, na místě kr,:kov.ské filiálky živnostenské banky
stala se v pomeru k zalobkYI1l dluznlCI 40.067 starých rakousko-uherských korun filiálka českobudějovická, pokud se týče pražská ústředna.
Tato pak, ježto, jak zjištěno, efektivní úhrady se jí nedostalo měla pohledávku stejné výše proti krakovské filiálce, a když tato Úkvidoval'a
a. bylá 6. srpna 1919 převzata průmyslovou bankou v Krakově, proti
teto. Zpi'rsob vypořádání s touto, zejména, zda saldo bylo aktivní či
pasivní, zda zmíněná pohledávka byla do salda pojata či nic, nemá

významu pro poměr mezi žalobkyní a žalovanou. Kdyby bylo pravdou,.
co žalobkyně tvrdí, že zmíněná pohledávka do salda pOjata nebyla,
nemohla by žalobkyně z tODo pro sebe nic odvoditi, bylo by to jen na
újmu tuzemského ústavu, který b? tím byl,Pozbyi jakékoliv. ú!,rady}a
dluh, do něhož vstoupil na misto Krakovske lrhalky. Tvrzeni, ze se zalovaná obohatila ua její úkor, mohla by žalobkyně opodstatniti jen tím,
že by dokázala, že žalovaná, ač vede jako asignátka účet starých korun
rakousko-uherských, po případě polských marek, přece vťrči prťrmyslové
bance v Krakově jako právní nástupkyni krakovské filiálky, asignantky,
vyhradila si nebo skutečně má nárok vyšší, zejména požadavek
27.256 Kč 46 h, jejž vymáhá žalobkyně, asignatářka. Takového důkazu
žalobkyně neprovedla a nabízenými průvody prov~sti .n;mohla. Na!~
zení ze dne 1. dubna 1919, čis. 167 sb. z. a n., nepnchazl v tomto pnpadě vůbec v úvahu, ježto předpokládá, že ,věřitel, bydlící na území
bývalého Rakouska a Uherska, mimo obvod ceskoslovenske republiky,
měl dne 26. února 1919 v tuzemsku účet, znějící na staré koruny rakousko-uherské, kteréhožto předpokladu tu nebylo. Z výpovědi svědka
Antonína M-a, že převod krakovské filiálky živnostenské banky na
prúmyslovou banku v Krakově stal se 6. srpna 1919 s platností od
1. ledna 1919, žalobkyně dovozuje, že pražská ústředna vstoupila již
dnem 1. ledna 1919 do všech aktiva pasiv krakovské fiíiálky, a z toho
usuzuje, že dle posledníhO odstavce §u 1 nařízení ze dne 1. dubna 1919,
čís. 167 sb. z. a n., transakce ze dne 3. června 1919, týkající se vkladu
žalobkyně, měla býti vyúčtována v korunách českoslove?ských. Než
převod krakovské filiálky na průmyslovou bank~ s platnost! od 1. ledn~
1919 má jen ten význam, že do práva závazku krakovske fIlIalky, jez
trvaly dne 6. srpna 1919, vstoupila průmyslová banka tak, jako kdyby
ona byla z nich oprávněna a zavázána od 1. ledna 1919, Dne 6 .. srpna
1919 však žalobkyně vůči krakovské filiálce neměla již žádného nároku, zejméná neměla u ní již žádného vkladu; .v ;t0111 čase přísluš~la
jí jen pohledávka 40.067 starých rakousko-uherskych korun prot,1 zalované, pokud se týče proti její pražské ústředně, a tét o stejna pohledávka proti krakovské filiálce. S platností od 1. ledna 1919 stala~e
tudíž nanejvýš prúmyslová banka v Krákavě dlužníkem tuzemské banky
co do 40.067 K.
čís.

3798.

Zavázal-Ii se podnikatel poštovních jízd poštovní správě, že ručí
za ,sebe a svůj služební personál tou měrou, jakou ručí poštovní správa
stranám, ručí za své lidi bezvýjimečně.
(Rozh. ze dne 30. dubna 1924, Rv I 247/24.)
žalovaný uzavřel s poštovní správou smlouvu, dle níž měl obstarávati poštovní jízdy na svůj účet a nebezpečenství. Dle §u 6 této smlouvy
ručil žalovaní' za sebe a svůj služební personál co do záSilek dopravovaných onou jízdou; zvláště byl povinen ručením a náhradou po42'

štovní a telegrafní správě za ztratu doporučených zásilek pošty listovní
a za ztrátu, úbytek a poškození zásilek pošty povozné touž měrou, jako
správa ta ručila stranám. Když při nastrojeném přepadení, smluveném
s vozkou, synem žalovaného, uloupen byl z vozu peněžní pytel a stát
musil poskytnouti poškozeným náhrady, domáhal se na žalovaném náhrady vyplaceného peníze. žalobě bylo vyhověno s o u d Y vše c h
tří s t o I i c, N e j v y Š š í m s o ude!Tl z těchto
důvodů:

Žalobce opirá žalobní nárok na náhradu škody o porušení smluvní
povinnosti se strany žalovaného. Nelze dovolateli vzhledem k uplatněnému důvodu čís. 4 §u 503 c. ř. s. přiznati, že odvolací soud smlouvu
ze dne 26. května 1919, o kterou běží, po právní stránce vyložil nesprávně. Smlouvou touto zavázal se žalovaný bezpodmínečně za sebe
a svůj služební personál tou měrou, jakou ručí poštovní správa stranám;
toto smluvní ručení nelze stotožňovati s rozsahem ručení podle §u 1315
obč. zák. Kdyby byly strany měly na mysli jenom toto ručení, pak by
věru nebylo potřebí, by o něm uzavíraly zvláštní takto stylisovanou
smlouvu, takže i z tohoto zvláštního ustanovení smluvního je s hlediska pravidla §u 914 obč. zák. zřetelně jasno, že strany měly na mysli
ručení v §u 6 citované smlouvy uvedené v té rozsáhlosti, v jaké naopak
ručí poštovní správa stranám. Dostalo se tedy sporné věci v odvolacím
rozsudku právního posouzení správného.
čis.

3799.

Odpůrčí řád.
Odpůrčí spory nenáležejí lí výlučné příslušnosti sborových soudů
prvé stolice. Pro věcnou příslušnost jest rozhodnou pohledávka, pro
niž se vymáhá odpůrčí nález.
Jakékoliv jednání o zajištěni věna ve formě jiné než notářským spisem jest po zákonu právně bezúčinné.

(Rozh. ze dne 30. dubna 1924, Rv I 288/24.)
Žalobce domáhal se na žalované zjištění, že zajištění věna 25.000 Kč
pro žalovanou jest bezúčinným vůči pohledávce 5.000 Kč, příslušející
žalobci proti manželi žalované Antonínu K-ovi.žaloba byla zadána na
o k r e sní m s o u d~, jenž jí vyhověl. O d vol a c í s o u d rozsudek
potvrdil. O Ů vod y: Odvolatelka vytýká zmatečnost, jelikož soud rozhodl ve věci, ač není druhově příslušným. K odůvodnění této výtky
uvácIí odvolatelka, že okresní soud k rozhodování této rozepře jest
věcně nepříslušným proto, že předmětem jest zjištění, že zajištění věna
25.000 Kč pro žalovanou jest vůči pohledávce 5.000 Kč s přísl. žalobci
proti manželi žalované Antonínu K-ovi příslušející, bezúčinným a že
tato pohledávka s příslušenstvím přesahuje 5.000 Kč, takže příslušným
k rozhodování v této věci jest soud krajský. Není však tu vytýkané zma-

tečnosti. Zmatečnost

byla by tu podle §u 477 čís. 3 c. ř. s., kdyby rozsudek vynesen byl soudem, který ani výslovnou dohodou stran nemohl
by se státi přislušným pro rozepři, čehož v tomto případě není. Prvý
soudce také zcela správně zamítl námitku věcné nepříslušnosti. Ve
sporu jde o žalobu odpůrČÍ a předmět sporu byl žalobcem oceněn na
5.000 Kč. Dle §u 56 odstavec druhý j. n. jest ocenění v ton:to případu
správné a nelze proti němu nic na,mítati (§ 60 j. ,n.). O~~a~1~ jd,e o pohledávku 5.000 Kč, ohledně ktere jest odporovano zajlstcl1l vena pro
žalovanou. Vzhledem k ustanoveni §u 54 j. n. nelze příslušenství pOc
hledávky pro výpočet hodnoty předmětu sporu připočítávati.
Podle §u 3 čís. 3 odpůrčího řádu jest zajištění věna odporovatelno,
bylo-li předsevzato v posledních dvou letech před žalobou a nebyl-Ii
dlužník k zajištění zavázán smlouvou. uzavřenou při sňatku nebo při
vyplacení věna. Jak bylo prvým soudem zjištěno, vloženo bylo dne 8.
května 1923 dle snímku ze spisu notářského ze dne 22. února 1923 na
dům připsaný knihovně manželu žalované Antonínu K-ovi právo zástavní za věno žalované 25.000 Kč. Sňatek uzavřel Antonín K. se žalovanou již 9. listopadu 1922 a, jak svědectvím Antonina K-a prvý soudce
zjistil, bylo .před . sňat~em ujedná~lO úst, n ě! že manžel dá. žalované
buďto zajishti kl1lhovne 25.000 Kc nebo ze JI pOStOUpl POlOVICI domu,
svědek obdržel po sňatku od své tchýně hotově 17.000 Kč a krám v ceně
3.000 Kč a žalovaná na výbavu 5.000 Kč, notářský spis však o tomto
věně nebyl sepsán ani při sňatku' ani při vyplacení věna, nýbrž teprVe
p o vyplacení vě~a v únoru 1?23. Z těchto zjištěných okolnost!, vychází na jevo, že JSou tu podnunky odporovatelnosŤl podle §u 3 CIS. 3
odpůrčího řádu, zejména též proto, že ústní slib zajištění věna při sňatku
není závazným, neboť smlouvy mezi manžely vyžadují k platnosti formy
notářského spisu a omluva žalované, uvádějící důvod, pro který notáře
ský spis teprve pozdějí byl sepsán, jest nerozhodnou, Ileboť jen zajištění věna, ke kterému byl by býval manžel zavázán smlouvou, uzavře
noU r ř i sňatku nebo p ř i zřízení věna, nebylo by odporovatelným. Nerozhodnou jest též okolnost, že žalobcova pohledávka v době podání
žaloby knihovně nebyla zjištěna.
N e j vy Š š i s o II d nevyhověl dovolání ve věci samé a odmitl je,
pokud uplatňovalo zmatečnost řízeni.
Duvocly:
Dovolání uplatňuje jako dovolaCÍ duvotl zm2tečnost řízení, jeho neúplnost a nesprávné právní posouzení věci (§ 503, čís. 1,2 a 4 c. ř. s.).
Pro nepříslušnost soudu prvé stolice bylo by celé řizení i s rozsudky
nižších stolic zmatečným jen tehdy, kdyby napadený rozsudek byl vynesen soudem, který se ani výslovnou dohodou nemúže státi příslušným
pro tuto rozepři (§ 477, čís. 3, c. ř. s.). Než o takový případ tu nejde.
Není právního předpisu, jímž by odpůrčí žaloby byly výlučně přiděleny
sborovým soudům první stolice. Mohly by tudíž strany - i kdyby bylo
správn)'m, jak dovolání míní, že předmět sporu převyšuje 5.000 Kč, podle §u 104 j. n. rozepři platně přené.sti na okresní soud, takže by ani
tehdy nebylo vytýkané zmatečnosti. V pravdě však byl okresní soud
pro tuto rozepři i bez toho skutečně příslušný, jak nižší stolice v pod-

ouc
statě správně dolíčily. Není proto lze dovolání v tomto směru dáti za
pravdu' a ježto z jeho vývodů je snadno seznati, že strana žalovaná jimi
- 'jak t~ké již v odvolání - se jen snaží) uplatňujíc jmenovitě sice
zmatečnost 'řízení) vyvrátiti v pravdt, rozhodnutí O příslušnosti soudu,
avšak rozhodnutí o příslušnosti soudu, třebaže bylo pojato do rozsudku,

svou podstatou je pouhým usnesením a proti shodným usnesením nižších stolic podle §u 528 c. ř. s. není opravného prostředku, slušelo dovólání v této části odmítnouti.
Právní názor dovoiatelky, že k odvrácení následkú §u 3, čis. 3, odp.
řádu stačí, když zajištění věna bylo ujednáno třeba také jínak než notářským spisem, je mylným. Jednáni o zajištění věna je počítati mezi
ujednání svatebních smluv (§ 1217 obč. zák.) a vyžaduje proto podle
zákona ze dne 25. července 1871 ř. zák. čís. 76 formu notářského spisu.
To(-odůvodněno též úvahou) že zajištění věna zahrnuje v sobě uznání
věna ~ vůči třetím osobám) že těmto může býti značně na újmu, a že
patrně z těchže úvah podle §u 1 lit. c) cit. předpisu je zachování formy
notářského spisu dokonce ještě výslovně předepsáno pro potvrzení o
přijeti věna. Je tudíž jakékoli jednání o zajištění věna v jiné formě než
notářským spisem po zákonu právně bezúčinné. Důvod, proč notářský
spis nebyl zřízen, je pro nepominutelnost tohoto předpisu bez významu
právě tak, jak následky jeho nedostatku pro súčastněné osoby, neboť
zákon v tomto směru nerozeznává. Právem proto uznaly nižší soudy,
že zajištění věna odvolatelky je podle SU 3, čís. 3 odp. ř. odporovatelno.
čís.

3800.

8ylo-1i několik samostatných nárokU spojeno k společnému projednávání, jest posuzovati přípustnost dovolání (§ 502 c. ř. s.) ohle4ně
jednoho každého nároku zvlášť, třebas byly stejnorodýmí (§ 11 čís. 2

é.

ř.

s.).
(Rozll. ze dne 30. dubna 1924, Rv 1 363/24.)

Sest propuštěných zaměstnancÍl žalované firmy domáhalo se na
zaplacení služebních požitků, prvých pět po 1386 Kč, šestý 1001 Kč.
Pro c e sní s o udp r v é s tol i c e žalobu zamítl, o cl vol a c í
s o u cl rozsudek potvrdil. N e j v y Š š í s o u cl odmítl dovolání.

firmě

Důvody:
Předmět SpOfU činí u každého z prvních pěti žalobců 1386 Kč a
žolobce Vojtěcha T -a 1001 Kč. Jde o nároky docela samostatné,
vlastně o šest rozepři, z nichž u žádné hodnota předmětu sporu 2000 Kč
nepřevyšuje, pročež není proti souhlasným rozsudkům nižších stolic
dovolání přípustno (§ 502 c. ř. s. ve znění cís. nař. ze dne 1. července
1914, čís. 118 ř. zák. a čl. IV. zák. ze dne 8. června 1923, čís. 123 sb.
z. a n., nabyvšího iíčinnosti dnel11 1. července 1923) . Tomu nevadí, že
stejnorodost uplatňovaných nároků podle §u 11 odstavec druhý c. ř. s.
umožnila jich sloučení v jeden spor. Také ustanovení §u 55 j. n. nepřiII

neboť nejde o otázku příslušnosti soudu) nýbrž
otázku přípustnosti dovolání. Dovolání bylo proto odmítnuto, což dle
§u 507 odstavec prvý c', ř. s. měl učiniti již soud prvé stolice.

cllaz.í zdz: v úvahu,

q

čís.

3801.

Pensijní ústav zaměstnanců určitého podniku muze podle obsahu
stanov býti i samostatným majetkovým podmětem, rozdílným od podnikatelstva.
(Rozll. ze dne 30. dubna 1924, Rv I 368/24.)
V továrně žalované akciové společnosti byl zřízen pensijní ústav,
do něhož platili jak zaměstnanci, tak zaměstnavatelka příspěvky. Žalobce, bývalý zaměstnanec v továrně žalované společnosti, domáhal
se na společnosti placení pensijních příspěvků. Pro c e sní s o li d
P r v é s tol i c c žalobě vyhověl, o d vol a c í s o u d ji zamítl. D ů
vod y: Prvý soud zjistil, že u továrny žalované jest pensijní ústav pro
zřízence; stanovy byly předloženy, avšak prvý soudce tOl11uto pensijnímu ústavu nepřiznal vlastnost právnické osoby, vycházeje z názoru,
že se zde l1lúže mluviti pouze o jměni žalované, určeném k zvláštnímu
účelu které samostatně nemůže býti podmětem majetku. Tento názor
prvél{o soudu nemůže sdíleti odvolací soud, poněvadž o nějqkém jmění
žalované firmy, které jest v ústavu pensijním, nelze r:nluviti. Zákon nespecifikuje právnické osoby. Nutno pouze rozeznávati právnické osoby
povahy veřejnoprávní a neveřejnoprávní. K těmto druhým patří také
tak zvané fondy, to Jest jmění korporací, ústavů a pensijních fondů
bank a jiných podniklI, které jest věnováno určitému účelu a které Jest
samostatně spravováno (vide Krainz-Pfalf II §u 26 obč. zák.). V tomto
případě vytvořili dělníci továrny a tato sama majetkovými příspěvky
substrat, kterému právní řád přiznává povahu právnické osoby. výslovné uzn~ní se strany státu, po případě schválení stanov) není nutné)
rozhodným jest, že v"ytvofení tohoto zřízení není zakázáno. V §u 1 s(anpv se praví, že zaměstnanci zakládaji pro své vdovy a strotky pensijní ústav, který má býti schválen žalovanou, což se také stalo. Dle
§u 5 stanov tvoří se foncl pensijního ústavu z částek (am uvedených,
při čemž hlavně se zdúrazňují příspěvky účastníků a žalované, této pak
ve výši příslušné celkové roční 6isti příspěvků členů. Mluví-li rozsudek
o jmění žalované, nutno poukázati i na to, ž: dle §u plynou ?o fo;;d~
i jiné příjmy, jako odkazy, dary a pOdobne; o nIChz n~lz~ prece ,nel,
že byly žalo,vané darovány. Dále nutno poukazatr na to, ze zalovana dle
§u 6 nell1ŮŽe býti přidržována k placení, ukáže-li se nekrytý schodek.
Zpráva pensijního fondu jest samostatná, nezávislá. Dle §u 21 do pensijního výboru o 9 členech vysílá sp,rávní rada žalované pouze 3 éleny.
Tento pensijní výbor zastupuje pensijní pstav c11e §u, 32".~tanov ~,a
venek, a jest bdíti nad placením příspěvku a proto take pnj1matI pnspěvky, které žalovaná ~le ,§u 5 má pla!iti., Nezáldí p;oto na. yůh žalované, zda chce tyto pnspevky platrtr, Cl111Z dochazl vyrazu tez samo~tatnost pensijního ústavu. I žalobce platil příspěvky tomuto ústavu,

?

bM

jak jím nebylo popřeno, a jest proto žalobce oprávněn, poněvadž pensijní ústav jest právnickou osobou dle §u 26 obč. zák., žádati placeni
pense od tohoto ústavu, kterému platil příspěvky, nikoli však od žalované.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
D

ů V"

d y:

Předmětem dovolání žalobcova jsou odstavce rozsudku soudu odvolacího, který v nich rozhodl v neprospěch žalobcův, neuznav oprávněným jeho nárok na pensi mčsíčních 545 Kč proti žalovaná společ
ností. Soud odvolací vycházel při tomto rozhodnutí z názoru, že pensijní ústav zřízenců žalované společnosti jest samostatným majetkovým
podmětem, rozdílným od společností, že jest právnickou osobou a že
žalobce není oprávněn, žádati pensi na žalované firmě, nýbrž po pří
padě jen na tomto ústavu. 'Žalobce brojí proti tomu z důvodu čís. 4
§u 503 c. ř. s" maje souhlasně s procesním soudem prvé stolice za to,
že onen ústav není samostatnou právnickou osobou, nýbrž že jest ústavem, spravujícím jmění, které náleží žalované firmě a které tato věno
vala určitému zvláštnímu účelu, totiž poskytováni zaopatřovacích požitků zřízencům společno~ti, jakož i jejich vdovám a sirotkům, Tomuto
mínění žalobcovu nelze při svědčiti. Opačné stanovisko soudu odvolacího je správné a jest v rozsudku soudu odvolacího v podstatě náležitě
odůvodněno obsahem stanov pensijního ústavu. To plyne z této úvahy.
Podle §u 16 obč. zák. pokládati jest každého člověka za osobu
ve smyslu právním, totiž za podmět, kterému náležejí určitá práva.
Právo v subjektivním slova smyslu jest moc jednotlivcova, uznaná zákonem. Způsobilost k takové moci, způsobilost k právům, způsobilost,
býti podmětem právních poměrů, jest podle uvedeného §u 16 osobností.
Zákon přiznává osobnost nejen osobám lysickým, ale za určitých podmínek též osobám právnickým, totiž určitému jmění jako souboru práv
a závazků, kteréžto jmění nenáleží žádné lysické osobě, nýbrž má sloužiti výhradně jistému účelu. Ke jsoucnosti právnické osoby jest po
skutkové stránce zapotřebí účelu, zákonem dovoleného jemuž má slou"
žití. Na straně právnické osoby musí býti jednotná, tak projevená vůle,
aby právnická osoba měla své vlastní jmění, sloužící určitému účelu
a~y právnická osoba byla nositelkou práv a závazků vůči osobám ji~'
nym, aby mohly mezi ní a třetími osobami vzcházeti právní poměry.
Sku!koV~~l (hmot~ým) s~~strate.m, p;ostředkem něhož má býti uve~e~e~o ucelu d~sazeno, muze byh bud spolek více osob, nebo jen jisté
Jmem, nebo obe dohromady. V §u 26 obč. zák. ob. iest obsažen všeobecný zákonný předpis, že každý dovolený spolek' a každé nadání
s d,o}o!eným účoelem, uzn~vá se za právnickou osobu; není tedy třeba
z~las!llIho proputče?, prava ?sobnosti v každém jednotlivém případě,
ny?rz, naopak kazdy dovoleny spolek a každé dovolené nadání požívá
pravlll oso?noslt po záko?u. samém, aniž potřebuje úředního povoleni;
Nedovo!~v~e spol~y a nadan~ JSou ty, které odporují veřejné mravnosti,
n.~b? pn~, Se pra~~ aneob ~akonu, nebo jsou státu nebezpečné. U penslJmho ustavu znzencu zalované společnosti jsou ony předpoklady

jsoucnosti samostatné právnické osoby. Te-nto ústav má .samos.ta~n~
jmění, sloužící účelu majetkoprávnímu, zákonem do~olenemu; Jm.~n~
toto nenáleží ani žalované společnosti, ani členům ustavu; penslJm
ústav zřízenců žalované společnosti je sdružením osob, v §u 1 stanov
uvedených, k ideálnímu právnímu subjektu, rozdílnému ocl těchto jednotlivých členů, jakož i od žalované společnosti.; tato společnost povinna jest pensijnímu ústavu plněními, jež ústav může svým výborem
na ní vymábati. Z okolnosti, že stanovy jsou podepsány žalov;lOoU společností a že podle výhrady, obsažené v §u 2 stanov, schvaleny JSou
její správní radou, nelze vyvozovati, že žalovaná společnost vládne nad
pensijním ústavem a jeho jměním tak, jako nad jměním vlastnim; podpis stanov žalovanou společností a výhrada schválení stanov její správní
radou, jakož i jiné, v §§ 25 a 28 stanov obsažené výhrady pro žalovanou společnost jsou zřejmě tím odůvodněny, že tato společnost byla
zakladatelkou pensijního ústavu; samostatná právní povaha ústavu pensijního není tím dotčena. Tento ústav má samostatná práva i povinnosti,
aby mohl plniti svůj účel, zaopatřovati zřízence žalované společnosti,
jakož i jejich vdovy a sirotky. Nakládání jměním ústavu a zastupování
ústavu na venek nenáleží ani žalované společnosti, ani členům ústavu,
nýbrž pensijnímu výboru. Okolnost, že správní úřad nepropůjčil pensijnímu ústavu tomuto výslovně právní osobnosti, jest nedůležita, Že
by byl správní úřad zakázal mu činnost, stanovami upravenou, není
ani zjištěno, ani tvrzeno.
čís.

3802.

Proti tomu, kdo jako osoba důvěry požívajíci byl okresním hejtmanstvím pověřen činnosti v obecní zásobovací komisi, nemůže se obec
d9ll1áhati pořadem práva zaplacení schodku, zjištěného při revisi zásobovací čintlOsti.
(Rozh. ze dne 30. dubna 1924, Rv I 553/24.)
žalobě obce na člena obecní aprovisační komise o zaplacení účet
ního schodku, jenž se objevil při revisi, pro c e s n i s o udp r v é
s t o I i c e vyhověl. O d vol a c í s o u d zrušil napadený rozsudek
i s předchozím řízením a odmítl žalobu pro nepřípustnost pořadu práva.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání (správně rekursu) žalobkyně.
Důvody:

. žalobkyně domáhá se zaplacení účetního schodku, který se objevil
při bližší revisi činnosti žalovaného jako vedoucího člena obecní aprovisační komise. Jak jde ze skutkových zjíštění odvolacího soudu na
jevo, byl žalovaný do komise vyslán občanstvem a potvrzen okresním
hejtmanstvím. Nebyl tedy v komisi činným ani jako člen obecního před

stavenstva (zastupitelstva) ani jako obecní úředník nebo zřízenec (pomocník) (§ 66,54,32 česk. ob. zříz. a § 16 (6) zákona ze dne 12. srpna

19~1) čís. 329 sb. ~.v a n)J .. :1ý<brž jako oso?a) p~ž!vaJící důvěry občan
stva, a proto p o v e r e n a clnnostf v,obecl11 komIsI zasobovací o k r e sním vh.e j t m ~ n ~ tví m; ()okresní. hejtmanství však vystupovalo zde
pko clanek statnlch organu, povL'renych veřejl1)TIl1 zásobováním lidu
jin.lž v čele stálo co do správy a dozoru ministerstvo zásobování lid~
a .t~ž pře),áš e ly ~vou funkci v posledním článku na obce, jichž lunkcionaq zastavah vere]TIOll zasobovacl agendu v přenesené pLlsobnosti. Tak
tomu bylo v dvob~ účetní, o. nižjde, t?tiž v letech 1918 a 1919. Převzaty
zcle v podstatve predplsy byvaleho statu rakouského a pozvolna dophlovany. Tak nar. ze dne 3. ledna 1919, čís. 5 sb. z. a n., ze dne 27. června
1919, čís. 354 sb. z. a n. (srv. zvláště §§ 17 a 18), ze dne 8. srpna 1919
~ís. 477 sb. z. a n. (srv. zvláště. § 7, 13, 14), ze dne 10. října 1919:
CIS. 546 sb. z. a 11., ze dne ll. cervna 1920, čís. 390 sb. z. a n. (srv.
§ .26), ze dne?: če~vence 19~0, č~~. 443 sb. z. a n. (srv. § 8, 13, 14, 15).
A~ na .r:rve .nanzelll byla d~lsI nar,rzení vydána sice již po uplynutí sporn;ho uc~tn.,h? obdo~I,. ale JSou dukazem, jak bylo na agendu veřejného
zas?b?vam hdu naz}rano --: t?tiž jako na rozčleněnou agendu státnich
organu, agendu verejnopravnl. Teprve nařízením ze dne 30. Června
1921, .Čís. 2~4. sb .. z .. a n., byl zásadně uvolněn obchod veškerými plodl~aml zem,;delskyml a vyrobky z nich (§ 1), státní obillli ústav se
S~y~" odbockanll vstoupil dilem 1. září do likvidace, veřejné zásobovan I obmezen.o na zásobování vrstev nezámožných (§ 2) a zásobovacÍ
ag~~1da, rozvd~lena, n~ age:1du ?bcho~iní, soukromoprávní, a agendu
Spl aV11l, vereJllOpraVnl (§ !J ti 6), coz provedeno dalšími nařízeními
ze dne ll. sr~na 1921, čís. 270 sb. z. a n. (§ 8, 10, 15) a ze dne 25.
srpna 1921, ČIS. 281 sb. z. a n. s vyhláškou vládní z téhož dne čís. 285
sb. z. a n. Za sporného účetoího období bylo tedy veřejné zásobování
hqu ~ r~~ou státnic,h. Madů, .státní~~ funkcionářů, a takovým stÁtním
fupkqonarem byl tez zalovany, poverený vedením obecního zásobováni
lid.u oktes.nÍn~ hejh11anstvín:. J",h0 poměr a jeho činnost byly tedy čistě
verejnopravlllho raZll, z nehoz dle výslovného zákazu dvor. dekretu
z roku 1806 před soudy ža10vatí nelze. Soud odvolací rozhodl usnesením
ve smyslu §u 494, 478, 471 a 473 c. ř. s., proti němuž je přípustným
rekurs podle §u 519 čís. 2 e. ř. s., nikoli dovolání, jak je žalobkyně
mylně označila, dovolání je považovati za rekurs dle §u 84 odstavec
druhý c. ř. s., jemuž však pro bezdůvodnost nebylo vyhověno.
čís.

-

-

pllhh~dávku, ,11užnoll Leopoldu R-ovi
kárně. Žalo\:"311}· spolek tak učinil. Když po

zaplatil

a Josefu K-ovi: lil10ve peté na jmění Leopolda R-a

a Josefa K-a byl vyhlášen úpadek, domáhal se správce úpadkové podstaty na volebním spolku zaplacení oné pohledávky. Pro c e sní
s o II d P r v é s tol i c e žalobu zamítl, ci d vol a c í s o tl d jí vyhověl. D ů v o tl y: Po právní stránce uplatňuje odvolatel právem, že
poukaz Leopolda R-a žalovanému, by zaplatil pohledávku, dlužnou
jemu a Josefu K-ovi, lidové pekárně, jíž oba jmenovaní dlužili nájemné,
jakož i placení, jež se na základě příkazu toho stalo lidové pekárně,
jest bezúčinné, ježto Josef K. k tomuto obchodu nesvolil. Z výpovědí
Leopolda R-a a Josefa K-a vyplývá, že bylo mezi nimi umluveno společné vedení obchodu, takže jeden bez druhého nemohl nic zařizovati.
V tom dlužno spatřovati výdělečnou společnost podle §u 1175 obč.
zák., při níž jest §§y 1201, 1203 obč. zák. vyloučeno samostatné jednani jednoho společníka bez souhlasu druhého, leč že byl jednající společnik druhým společníkem k jednání zmocněn. Takové zmocnění není
prokázáno.
.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovoláni.
Důvody:

Soud odvolací, změniv rozsudek soudu prvého, vyhověl žalobní žádosti v podstátě z dvojího důvodu, jednak proto, že neuznal účinným
platebni poukaz, udělený Leopoldem R-em žalovanén1U volebnímu
spolku proto, že Leopold R. sám nebyl bez předchozího nebo součas
ného souhlasu, nebo napotom!1iho schválení druhého společníka Lva
K-a k uděleni tohoto poukazu oprávněn (§§ 1201 a 1203 obč. zák.),
el;íle i proto, že toto právní jednání shledal k námítce, pokud se týče
k replice stra.ny žalující odporovatelným po rozumu §u 31 odstavec
druhý konk. ř. Žalovaný spolek llapaclá rozsudek odvolacího soudu jedině z důvodu §u 503 čís. 4 G. ř. s. a to v obou směrech. Nelze ovšem
u.znati oprávněnou výtku dovolatelova odpůrce, že uplatněný dovolací
dllvod není náležitě specialisován a že dovolání jest z té příčiny lormelně vadným (§ 506 odstavec druhý c. ř. s.), neboť, i když právní
námitky, v dovolacím spisu proti rozsudku vznesené, jsou provedeny
zběžně a dosti povrchně) lze z nich přece seznati, ve kterých směrech
a z kterých důvodů dovolatel rozsudek právně vadným označuje. Ve
věci ovšem nelze však dovolání přiznati oprávněnosti a schváliti jest
naopak rozhodnutí odvolacího soudu a to již z prv dotčeného důvodu
rozsudečného. Přistupuje na příslušné právní vývody strany žalující, pokládá odvolací soucl zcela správně spolčeni nynějších úpadců R-a a K-a
za výdělečnou společnost ve smyslu §§ 1175 a násl. obč. zák. a dovozuje případně z předpisů §§ 1201 a 1203 obč. zák., že ujednání mohlo
llýti s právním účinem pro společnost učiněno jen v obapolném souhlasu obou společníků. V tomto případě šlo o poukaz podle §u 1401
obč. zák., dle něhož měl žalovaný spolek zaplatit svůj dluh na společ
nost v částce 871 Kč 87 h lidové pekárně chleba, jež byla věřitelkou
společnosti; tímto poukazem měl býti vyrovnán dluh společnosti lido~

3803.

Jde o společnost ve smyslu §u 1175 obě. zák., bylo-li mezi vice
os~ba~i u~luveno ~pol~čné vedení obchodu. Při společnosti dle §u 1175
obc .. zak. jest pokladab pohledavky společnosti za zvláštní jmění jež
přísluší společnikům k ruce nedílné. Splnění pohledávek m!iže býti po_
zadováno buď nedílně ode všech společniků dohromady neb od jejich
společného zmocněnce.
(Rozh. ze dne 30. dubna 1924, Rvll 44/24.)
Leopold R. a Jase! K obchodovalt v ten způsob, že vedeni obchodu
bylo společným. Leopold R. přikázal žalovanému volebnímu spolku, by

I

vé pekárně do vyse poukázané částky. Při výdělečné společnosti
podle §u 1175 obč. zák. pokládati jest pohledávky společnosti za zvláštní
jmění, jež společníkům přísluší k ruce nedilné, čehož ďůsledkem jest,
že pohledávky tyto posuzovati jest jako společné nároky nedílné po
rozumu §u 890 obč. zák., jichž splněni může býti žádáno bud' nedílně
ode všech společníků dohromady, neb od jejich společného zmocněnce
(§ 848 obč. zák.). Důsledkem toho nebyl Leopold R. sám bez Lva K-a
jako druhého společníka a bez jeho souhlasu oprávněn, touto pohledávkou li právním účinkem nakládati v tom směru, že pohledávku tu
poukázal k výplatě na lidovou pekárnu chleba. Ježto Lev K., jak prvý
soud zjistil, k tomuto poukazu souhlasu nedal a jej ani dodatečně neschválil, není poukaz ten právně účinným a žalovaný volební spolek
nebyl oprávněn, na tento poukaz platiti onen dluh na lidovou pekárnu,
pokud se týče, zaplatil-Ii jí přes to tento dluh, neplatil věřiteli pravému
(§§ 1424 a 1401 obč. zák.), ježto poukazem tím pohledávka na lidovou
pekárnu jako nového věřitele platně převedena nebyla. Není správným
názor, že zástupce žalovaného spolku. mohl bezelstně spoléhati na to,
že Leopold R. jest k poukazu tomu K-em zmocněn, neboť podle zjištění
prvého soudu nebylo nic prokázáno, co by tuto domnělou důvěru bylo
mohlo ospravedlniti, to tím méně, když naopak bylo zjištěno, že při
podobných dřivějších poukazech súčastnili se oba společníci. S tohoto
hlediska dlužno tedy věc posuzovati tak, že tento dluh žalovaného
spolku placenim na lidovou pekárnu platně zrušen nebyl. a že trvá nadále, nyní arciť vůči žalující úpadkové podstatě a že žalobní nárok je
tedy plně {)důvodněn.
čís.

3804.

Dopravní řád železniční.
Vážení zbožl železnicí děje se výhradně za účelem řádného splněni
nákladní smlouvy. Použije-Ii strana výsledků vážení k jiným účelům,
číni tak na vlastni vrub.
K důkazu o ztrátě zboží stačl sice zjištěný rozdU váhy, zjištěný stanicl zasílací a stanici dodací, důkaz ten však může dráha vyvrátiti protidůkazem, že váženi bylo nesprávné.
(Rozh. ze dne 30. dubna 1924, Rv II 53/24.)
Žalující firma přednesla, že zaplatila přepravovaný ječmen podle
~áhy: zjištěné drahou na přijímací stanici v Žigardě, totiž za 10.976 kg,
ze vsak do Bohumína došlo jenom 9800 kg, takže utrpěla škodu za nedodaných 1176 kg částkou 3939 Kč 60 h, jejíž náhrady domáhala se
na d!áze. O b a niž š i s o u d y uznaly dle žaloby. N e j vy Š š í s o u d
zrušIl napadený rozsudek a vrátil věc odvolacímu soudu by ji znovu
projednal a rozhodl.
'
Důvody:

.'p?žadujíc náhradu škody, neuvádí žalobkyně určitě, zda utrpěla ji
tHn, ze se 1176 kg ječmene za přepravy ztratilo, či že stanice žigard

o tolik chybně více navážila, než bylo skutečně ku přepravě odevzdáno,
nýbrž pokládá železnici v obou případech povinnou k náhradě. Názor
tento nelze pokládati za správný. Železnice není veřejně pověřeným

lÍstavem k vážení podle zákona ze dne 19. června 1866, čis. 85 ř. zák.
a neručí za správnost svého. vážení v každém směru. Vážení železnicí
děje se výhradně za účelem řádného splněni nákladní smlouvy, a jest
proto její ručení za správnost váženi omezeno účelem a obsahem této
smlouvy. Použije-Ii strana výsledku vážení k jiným účelům, činí tak
na vlastní vrub a nebezpečí. Ani z předpisu §u 1295 obě. zák. a §u 58
žel. dopr. ř" ani z §u 95 žel. dopr. ř. nelze dovoditi ručeni dráhy také
za škody, které si strana takovým s nákladní smlouvou nesouvisejicím
vlastním jednáním sama způsobí. Mezi škodou, kterou žalující firma
utrpěla snad tím, že zaplatila ječmen pod!e váhy mylně železnici zjištěné, a mezi nákladní smlouvou není potřebné přímé příčinné souvislosti, a není jí proto ani mezi uvedenou škodou a zaviněním dráhy.
Škoda takto žalující firmě vzešlá nevznikla z jejího právního poměru
k žalovanému eráru, pročež nemůže býti erár odsouzen k její náhradě.
Zažalovaná náhrada škody může býti žalujicí firmě přisouzena jenom
podle §u 84 žel. dopr. ř., totiž jenom potud, pokud vzešla s k u teč n o u
a nikoliv jen fiktivní ztrátou zboží za přepravy. K důkazu této ztráty,
jenž náleží žalující straně, stači sice zjištěný rozdíl váhy na stanici
zasílací a na stanici dodací, neboť podle §u 61 (4) žel. dopr. ř. a contr.
jsou dotyčné zápisy železnice v nákladním listě důkazem proti ní, tento
důkaz mŮže však býti vyvrácen protidůkazem, že vážení bylo omylné.
Dráha nemůže býti činěna zodpovědnou za škodu, která skutečně nevznikla, a za zboží, jehož nepřevzala k dopravě. Ani prvý ani odvolací
soud nezjišťují však skutkově, zdali ječmen ztratil za přepravy na váze.
Oba soudy omezují se na tvrzeni, že dráha ručí za váhu, kterou sama
zjistila, a odvolací soud dokládá, že se dráze nezdařil nezvratný důkaz,
že úbytek na váze nevzešel ani krádeží ani vloupáním. Tím zjišťuje odvolací soud sice skutkově, že dráha neprovedla protidůkazu, že zboží za
přepravy neubylo, nezjišťuje však, že úbytek zboží za přepravy nastal,
na čemž jedině záleží. Odvolacímu soudu bylo uvážiti nikoliv, zdařil-Ii
se eráru protidůkaz, že zboží za přepravy neubylo, nýbrž zdali vzhledem
k uvedeným protidůkazům mozno pokládati za zdařený ·důkaz, náležející
žalující firmě, totiž že se část zboží za přepravy ztratila. Nedostatek
tohoto skutkového zjištění jest vadou řízení, pro kterou nelze spolehlivě
rozhodnouti, zda jest erár podle §u 84 žel. dopr. ř. povinen k náhradě
zažalované škody.
čís.

3805.
Nepřijal-Ii kupile!, o jehož jmění bylo napotom zahájeno vyrovnávad řízení, dodaného mu zboží, nýbrž vrátil je prodateli, jenž je vzal
pro kupitele v úschovu a přihlásil pak pohledávku z kupnl smlouvy k vyrovnání, nemůže se po skončeném vyrovnáni domáhati prodate! na kupiteti proti vydáni zboží zaplaceni celé kupni ceny, nýbrž pouze vyrovnacl kvoty.
(Rozh. ze dne 30. dubna 1924, Rv II 107/24.)
Žalovaná firma koupila od žalující firmy zboží, jež prodatelka zaslala kupitelce v září 1922. Žalovaná zboží nepřijala, nýbrž vrátila je
žalobkyni, u níž zůstalo v úschově. Dne 27. února 1923 bylO o jmění
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žalované zahájeno řízení vyrovllávací, v němž žalobkyně svou pohle-

dávku přihlásila. Ve vyrovnání, jež bylo skončeno cine 4. července 1923,
zavázala se žalovaná zaplatiti 25% kvotu. žalobě o zaplacení celé kupni
ceny za ono zboží proti jeho vydání pro c e s 11' í s O II d P r v é S t OI i c e vyhověl, o d vol a c i s o u cl přiznal žalobkyni pouze 25% zažalovaného peníze. O ů vod y: První soudce odsoudil žalovanou firmu
k zaplacení celé kupní ceny hlavně s poukazem k tOI11U, že by odporovalo duchu vyr. řádu a zásadě spravedlností, by jedna strana musela
nyní plníti 100%, druhá strana však jen vyrovnanou kvotu v projednávaném případě 25%. Prvni soudce však přehlíží, že žalující strana jíž
plnila před potvrzením, ba i před zahájením vyrovnávacího říZCIÚ, takže
dodání zboží se nestane teprve nyní. Prodatel,. který zboží ve smyslu
čl. 343 obch. zák. uschovává pro kupitele, jenž s přijetím jest v prodlení, smlouvu jíž spinU a uschovává zboží na nebezpečí a útraty kupitele, kterému ohledně zboží přísluší právo disposični. Jak první soudce
zjistil, přihlásila žalujicí firma svou pohledávku ze sporného obchodu
ku vyrovnávacímu řízení, v tomto řizení bylo k pohledávce též přihlí
ženo a proto může žalující strana dle obsahu potvrzeného vyrovnání
ve smyslu §u 53 (I) vyr. ř. žádati pouze 25%.
N e j v y Š š í s o u ci nevyhověl dovolánÍ.
Důvody:

Odvolací soud posoudil v podstatě věc správně po právní stránce.
Názor jeho, že žalobkyně může domáhati se žalobou pouze částky při
padající na kvotu určenou právoplatným soudním vyrovnáním, kdežto
co do zbytku je tu nežalovatelný závazek, odpovídá § 53 čís. I vyr. ř.
Jde tu o pohledávku, vzniklou před zahájením vyrovnacího řízení, a nelií
důvodu, proč by toto nemělo účinku i na ni. Nezáleží na tom, že ža]()bc
kyně podle prohlášení v žalobě jest povinna vydati žálované straně
zboží, jí prodané a jí nepřífaté, jež uložila pro žalovanou do úschovy
u sebe. Není zákonného předpisu, podl,,; něhož by skutečnost ta měla
účínek na důsledky spojené s §em 53 čís. I vyr. ř. pro vymáhanou poc
hledávku, a je proto na věc pohlížeti tak, jakoby žalovaná strana byla
zboží skutečně převzala, a dluhovala kupní cenu, přihlášenou jako pohledávku žalující strany k vyrovnávacímu řízení a v tomto uznanou.
Opačný náhled nelze dovoditi ani z §u 19 vyr. ř., a to ani pro ten případ,
že by byl žalobce uplatnil odpočet své pohledávky, ježto pohledávka
žalované strany jako dlužníka nezáleží v peněžitém plnění. Je proto
podle uvedeného zákonného předpisu započtení vyloučeno. žalobkyně,
jež spokojila se se zažalováním své pohledávky a úschovou zboží žalovanou firmou nepřijatého, nemůže mítí proto výhodnějšího 'postavení
než ostatní'věřitelé žalované firmy, a týkají se proto účinky vyr9vnáril
podle §u 53 čís. I vyr. ř. i jí stejně jako ostatních věřitelU.
čís. 3806.
Nelze se u r č o v a c í žalobou domáh,ati zjištění, že spolusmluvník
jest p(lJVinen zaplatiti dávku z přírůstku hodnoty nemovitosti; k jejímuž
zaplacení se prý zavázal a jež byla již žalobci vyměřena.
(Rozh. ze dne 30. dubna 1924, Rv II 116/24.)
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Dovoiání žalobce, uplatňujícímu dovolací cluvody §u 503 čís. 3 a 4
c. ř. S., nelze upříti opodstatnění. Dle žalobní prosby jde zde o žalobu
určovaCÍ podle §u 228 c. ř. S. Žaloba určovací jest podle tohoto zákonného předpisu přípustna jen tehdy, má-li žalobce právní zájem na tom,
by soudním rozhodnutím co nejdříve bylo zjištěno, že mu právo, o jehož zjištění žádá, skutečně přísluší. V tomto případě domáhá se žalobce
tohoto zjištění ohledně příslušejícího mu prý práva, žádati na žalovaném, aby nesl ze svého zemskou dávku z přírůstku hodnoty platebním
rOzkazem moravského zemského výběrčího úřadu v Brně ze dne 27.
března 1922 mu již vyměřenou. V theorii c v praxi se uznává, že k odů
vodnění právního zájmu Ve smyslu §u 228 c. ř. s. stačí každá, tedy i hbspOdářská újma, která byžalobcí bez žádaného určení mohla vzejíti.
Bylo proto věci žalobce; by tvrdil a prokázal, jaká újma mu hrozí z toho,
že žalovaný žalobci vyměřenou dávku z přírůstku majetku za něho platiti nechce. V tomto směru uvádí však žalobce pouze, že má značný
právní zájem na tom, aby bylo soudním rozhodnutím vysloveno; že rJlá
právo žádati na žalovaném dávku z přírůstku hodnoty, poněvadž dávka
tato jest značna. O l1ějaké bez tohoto zjištění lnU bezprostředně hrdzící
újmě žalobce však vůbec nemluví, patrně proto, že dle zákona o zaplacení dávky z přírůstku hodnoty nemovitosti jest povinen jako prodátel dávku tuto zaplatiti sám. Z toho plyne, že žalobce mohl a lilěl,
chtěl-Ii se na žalovaném za zaplacení dávky z přirůstku hOdnoty hojiti,
dávku tuto sám zaplatiti a žalovaného přímo na plnění žalovati. Může-Ii
však žalováno b)Tti přímo na pinění; jest žaloba určovaCÍ "nepřípustnou
l i proto soud prvé stolice právem prosbu žalobní zamítl a soud dovolací musel rozhodnutí tol6 potvrditi, i. když zamítnutí žaloby soudem
prvé stolice nestalo se z tohoto důvodu formálního, nýbrž z důvodil věc
ných. Soud dovolati, jak ze svrchu uvedeného patrno, nesdílí v napadeném rozsudku vyslovený názor obou nižších stolic, že k odůvodněrií
přípustnosti žaloby určovací v tomto případě stačl, že nelze upříti, že
žalobce má právní zájem na tom, aby se co nejdříve zjistilo, kdo V tomto
případě dávku z přírůstku hodnoty nemovitosti skutečně má nésti a že
tudíž předpoklady §u 228 c. ř. s. jsou splněny. Žalobce ovšem má právní
zájem na žádaném zjištění, nemůže ho však zvláštní zjišťovací žalobou
uplatňovati, když dávka z přírůstku hodnoty nemovitosti mu již byla
vyměřena a když ani netvrdí ani neprokazuje, že a jaká právní újma
bez žádaného zjištění jeho právu hrozí. Tento svůj právní zájem tomto
případě oprávněn jest žalobce chrániti jedině žaÍobou na plněni; nikoli
však žalobou určovací:

v
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3807.

úkony nutné k usnE\sení obecního zastupitelstva podle §u 6 zákona
ze dne 17. prOlSince 1919, čís. 16 sb. z. a n. na rok 1920 nemohou býti
nahrazeny prostým mlčením jeho ke skutečnému stavu, zavedenému třetí
osobou, byt' i starostou obce.
(Rozh. ze dne 30. dubna 1924, Rv II 275/24.)
žalobu na obec B. o zjištěni, že jest žalobce definitivním zřízencem
obce B. ve Slezsku a že se na jeho služební poměr vztahuje dle usnesení obecního výboru města B. ze dne 15. listopadu 1918 služební pragmatika pro úředníky a zřizence země Slezska, schválená usnesením
zemského sněmu ze dne 7. ledna 1874 a ze dne 14. listopadu 1890, p r 0ce sní s o udp r v é s t o I i c e zamítl, ježto žalobce nebyl příjat do
obecních služeb usnesením obecního zastupitelstva, nýbrž pouze starostou obce. O d vol a c í s o u d uznal dle žaloby. D u vod y: žalobce
konal službu nejprve měsíc na zkoušku, pak od srpna 1920 pobíral mě
síční plat, přijat byl do služby již za platnosti zákona ze dne 17. prosínce 1919, službu konal v přesvědčení, že jest trvalým zřízencem obecního podniku města B. a nejsa si toho vědom, že při jeho přijímání do
služby a ponecháni v nl nebylo šetřeno zákonných předpisu. Obecní
zastupitelstvo a pak vládní komisař (správní komise), ačkoli o tom jistě
věděli, že žalobce službu u obecního podniku konal, nepostarali se o to,
by bud' po šestinedělní výpovědi byl propuštěn, neb aby předepsaným
zpusobem ustanoven byl zřízencem trvalým. Toto opomenutí druhé
smluvní strany nemuže býti žalobci na úkor. Dle §u 6 zákona ze dne 17.
prosínce 1919, čís. 16 sb.z. a n. z roku 1920 nesmí prozatimní ustánovení zřízence trvati déle jednoho roku. žalobce, byv ustanoven starostou.
žalované obce zřízencem obecniho podniku konal jako zřízenec obecního podniku službu déle než rok a stal se tím trvalým zřízencem obec- .
ního podniku města B. a to nejpozději po uplynuti jednoho roku ode
dne nastoupení služby, tedy na počátku měsice července 1921, nestal-Ii
se jím dle zvláštního ujednání již dříve, kterou otázku není třeba v tomto
sporu řešiti. Není spomo, že dle usnesení obecního zastupitelstva města
B. ze dne 15. listopadu 1918 platí pro obecní zřízence a zřízence obecních podniku žalované obce služební pragmatika pro úředníky a zří
zence země Slezské, a platí tedy i pro žalobce jako zřízence městské
elektrické dráhy v B.
N e j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
Důvody:

Odvolací soud posoudil věc nesprávně po právní stránce. V tomto
sporu šlo o rozhodnutí otázky, zda úkony, nutné k usnesení obecního
zastupitelstva podle §u 6 zákona ze dne 17. prosince 1919, čís. 16 sb.
z. a n. pro r. 1920, mohou býti nahrazeny prostým mlčením jeho ke skutečnému stavu, zavedenému třetí osobou, byť i starostou obce. Otázku
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tu je zodpověděti zápo,ně. Jde tu o předpis veřejnoprávní, jejž jest za~
chovati přesně, má~li z něho vzejíti účinek, jejž s nim zákon pojí. Stranám není dáno na vůli,by veřejnoprávní předpisy libovolně měnily a
zakládaly právní účinky, podmíněné určitou formou, beze zachování
této formy. Předpísuje-li tudíž zákon v §u 6 již k zatimnému ustanovení
zřízence obecního volbu po provedené veřejné soutěži, při čemž dále
stanoví, kdo je vyloučen z hlasování, nemohou úkony tyto býti nahra~
zeny lT'!cením obecního zastupitelstva k tomu, že někdo přijat byl do
obecní služby s opomenutím tohoto předpisu. Z jednání starosty obce
nemohl žalobci vzejíti proti obci nárok, podmíněný veřejnou soutěží a
volbou obecního· zastupitelstva, k nimž nedošlo. Ježto žalobce neprokázal, že byl podle zákona přijat za zřízence prozatím na rok podle
§u 6 zák., nelze mluviti o jeho nároku na trvalé ustanovení, podmíněné
podle §u 7 a 8 přijetím prozatfmným.
čís.

československých soudech'ť

Kdo zastupuje ruský stát na
(Rozh. ze dne 6.

3808.

května

1924, R I 319/24.)

Užší správní komise hlavního města Prahy žádala, by ruskému státu
v Praze, který je vlastníkem stavební parcely čís. kat. 28/3 zřízen byl
opatrovník v osobě Dra Vratislava č-a pro jednání o zpátečnou koupi,
po případě pro vyvlastňovací řízení o tomto pozemku. S o u cl p r v é
s t o I i c e opatrovníka ustanovil, rek u r sní s o u d k rekursu zastupitelstva Svazu Sovětských Socialistických Republik v Praze zrušil napadené usnesení.
Ne j vy Š š í s O u II zrušil napadené usnesení a vrátil věc rekursnímu soudu, by, doplně řízení, znovu o rekursu rozhodl.
D

ů

v o cl y:

Dovolací rekurs právem vytýká napadenému usnesel1l, ze se re-_
kursní soud nezabýval vůbec otázkou legitimace stěžovatele, t. j. Zplnomocněného Zastupitelstva Svazu Sovětských Socialistických Republik
(SSSR) v Praze k rekursu. O této legitimaci mělo býti rozhodnuto již
ťekursním soudem, dříve než vešel ve věcné vyřízení rekursu, ježto
v první řadě bylo zkoumati, zda uvedené Zplnomocněné Zastupitelstvo
SSSR je skutečně oprávněno v této věci činiti podání na soud a jednati
před soudem, t. j. zda lze je uznati ať již přímo za stranu anebo za
oprávněného zástupce strany, na věci skutečně účastněné. Kdyby nebylo možno, otázku tu zodpověděti kladně, nebylo by možno o stížnosti
jednati, nýbrž musila by stížnost, již rekursní soud napadeným usnesením věcně vyřídil, býti odmítnuta. Otázku tu nelze proto pominouti
mlčením, jak učinil rekurs ní soud, jemuž v první řadě náleželo, by uvažoval o legitimaci stěžovatelově. Zplnomocněné Zastupitelstvo SSSR
prohlásilo v rekursu výslovně, že podalo návrh, tudíž i rekurs, jménem
CrYi'1nÍ rozhodnu tí VI.
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ruského státu, jehož orgánem a zástupcem byla v roce 1914 císařská
ruská vláda, a dovolává se v, túl11"to směru uznání svého prozatimními
smlouvami ze dne 5. června 1922, uvedenými v zatimni platnost naři
zeními vlády republiky Čsl., ze dne 7. srpna 1922, čis. 258 a 259 sb.
z. a n.) mimo to předložilo .ověřený dopis ministerstva zahraničních věcí
ze dne 10. září 1923, čís. 149.431. Uvedené prozatimní smlouvy nejednají však o Zplnomocněném Zastupitelstvu SSSR, nýbrž o zastupitelstvech Ruské socialistické federativni sovětské republiky (RSFSR)
a Ukrajinské socialistické sovětské republiky (USSR), byly sjednány
s vládami těchto republik a obsahují v čl. 1. výslovné ustanovení, že
nepředbihá se dohodou v nich uvedenou řešení otázky uznáni de Ture
vlády druhé země, uvádějí přesně oprávnění, poskytnutá zastupitelstvům republik, těmito smlouvami zřízeným, a v poslednim odstavci
čl. 11. přiznává vláda Československé republiky (ČSR) vládám RSFSR
a USSR a jejich orgánům práva právnické osoby, pokud budou na územi
čSR o b c hod n ě činnými. Teprve uvedený dopís ministerstva zahraničních věcí zlO. září 1923 béře na vědomí utvoření Svazu Sovětských
Socialistických Republík a vykonávání mezinárodních styků Svazu a
republik Lidovým Komisariátem zahraničních věcí SSSR, dále béře na
vědomí, že zplnomocněná zastupitelství RSFSR a USSR v čSR svěřila
řízení všech sv.ých záležitostí Zplnomocněnému Zastupitelství SSSR
v čSR. Jde tu tudíž o útvary a orgány, o nichž uvedené prozatimní
smlouvy se aspoň přímo nezmiňují. Bude proto nutno v první řadě vyšetřiti dotazem u příslušného ústředního, úřadu, jaké právní postavení
zaujímá Zplnomocněné Zastupitelstvo SSSR při jednfulÍ před soudem,
pokud je na území čSR činno jinak než obchodně (čl. ll). Ve svém
rekursu podotýká toto Zplnomocněné Zastupitelstvo, že návrh na zrušení opatrovníka nebyl podán jménem vlády SSSR, nýbrž přímo jménem ruského státu. Přes to však bude nutno zjistiti, zda Zastupitelstvo
to není orgánem vlády RSFSR ve smyslu čl. 11 posl. odstavec smlouvy,
ježto tvrdí samo o sobě, že nastupuje jménem ruského státu, jehož
orgánem a representantem byla c í s. r u s k á vl á d a, z čehož dá se
jedině souditi, že stotožňuje se s vládou nynějšího ruského státu, jsouc
jejím orgánem podle čl. 11. Ježto v tomto případě nejde o činnost obchodní, nebylo by dle uvedené smlouvy možno přiznati stěžovateli právo
právnické osoby, a tím i legitimaci k rekursu, jejž by bylo odmítnouti,
zejména když čl. 1 vylučuje dosud uznání de jure vlády RSFSR Bude
proto povinností rekursního soudu, by napřed rozhodl o otázce legitimace stěžovatelovy k rekursu a teprve potom rozhodl ve věci.
čís.

3809.

Řízení dle druhého odstavce čl. 310 obch. zák. jest řízením prozaUmnim, jde pouze o osvědčení předpokladů prodeje a usnesení soudu,
vyhovující návrhu, není na závadu opačnému rozřešení právního poměru
pořadem práva.

(Rozh. ze dne 6.

května

1924, R I 320/24.)

•

S o u cl p r v é st 0.1 i c e vyhověl návrhu na povole~í prod<;i e podle
'1310obch. zák. Rekursní soud návrh zamIll. Duvody:
~izeni podle čl. 310 obch. zák. jest mimosporným a stranám jest podle
10 cis. pat. ze dne 9. srpna 1854, čis. 208 ř. zák. volno uváděti
§u
" 'esJ
t 'ze n~~
v rekursu nové okolnosti a prostředky dukazDl.
~e~p~r~~oJ
vrhovatelka dala straně povinné za účelem zpracovam ]e]rho zbozl
k disposici kromě 55.000Kč, u~.edených, v p!.otokolu ze cl~e 23. ,srpna
1923, ještě další částky, že zbozl bylo pz ventelce ,odev~dano a ze povinná strana jest dlužila věřitelce na vsech zavazclch) Jl poskytnutych,
celkem ještě jen 32.000 Kč. Z toho plyne podle §u 1416 obč. zák., že
původních 55.000 Kč, pro něž byly dány stroje do zastavy, lest pokladati za zaplaceny.
.
Ne j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu s tím, že se prodej povoluje na nebezpečí žadatelky.
Důvody:

Řízení podle druhého odstavce čl. 310 ob;:h. zák .. jest řízením. prozatilEuím. Jde pouze o osvědčení pře51pokladu pr?de,le a. us.nesem, ~y
hovující návrhu, není na závadu o~acl1~m~v:ozresem pravDl~o pome~u
pořadem práva. Zásadu tuto vyslovIl ne]vyssl soud (ve shode s komentářem Staub-Pisko u § 12 k čl. 310 obcll. zák.) v r?:~odnutí čís. 1261
sb. n. s. V tomto řízení, jež jest mlmospornym, nezjlstu]e se, zda byla
skutečně ruČlií zástava zřízena a také se nezjišt'uje, zda za?:kla pohle.~a~
ka, pro kterou byla zástava zříze~a" všeho tol'.o ?pa~ mu ze byh zjlsten
ve sporu, zde stačí, jsou-li osvedceny formalm predpoklady prod;].e
podle čl. 310 obch. zák., kterých poviJ11;á strana jinak a~,. neyoplra,
namítajíc toliko, že původní pohledávka ,,5.000 ~č,navrhujlc.I ventelky
podle §u 1416 obč. zák. zanikla. RekursJ1l soud resll tuto namltku n~:
právem, takže, dospěl-li k názoru, že původních 55.000 Kč, p.ro nez
byly dány stroje do zástavy, jest 'p0kládah z~ ,za~laceno, ncma ten.t~
názor rozhodného vlivu na povolenI prodeje, muze-hve sporu opak byh
dokázán. Arciť provádí navrhovatelka prodej podle výslovného ustanovení čl. 310 odstavec druhý obch. zák. na své vlastní nebezpečí.
Poněvadž výhrada tato v usnesení prvého SOUdIl, obsaž-ena není, stěžo
vatelka sama však s doplněním tohoto usnesel11 V tomto smyslu souhlasí, bylo vyhověti stížnosti a rozhodnouti jak uvedeno.
čís.

3810.

Usnesení, jímž schvaluje soud jménem nezletilců. právní jednáni,
nutno písemně VYhotoviti a účastníkům doručiti. Lhůta k opravnému
prostředku počítá" se od doručeni výměru, třebas usnesení bylo stranám
ústně prohlášeno.
(Rozh. ze dne 6. května 1924, R I 330/24.)
\ Ústně prohlášeným usnesením ze dne 20. prosince 1923 schválil
por uče n s k Ý s o u d smír nezleti1é nemanželské matky s otcem o
43'

odbytném.

Při

ujednání smíru nebyla nemanželská matka zastoupena poručníkem. K rekursu poručníka, vznesenému dne 19. února 1924 r ek u r sní s o u d napadené usnesení zrušil a nařídil prvému soudu další
jednání. Dovolacímu rekursu nemanželského otce, vytýkajícímu, že
rekurs poručníka měl býti odmítnut pro opozděnost, N e j v y šš í
s o u d nevyhověl.
D

ů

vod y:

Dle §§ 11 a 187 nesp. říz. musí usnesení, jímiž schvaluje soud jménem nezletilců právní jednání nebo smlouvy, býti vždy písemně vyhotovena, důvody opatřena a stranám doručena (Ott, RechtslUrsorgeverfahren str. 229 a 230). Zákonná 14 denní rekursní lhůta proti těmto
usnesením počítá se podle §u 11 nesp. říz. ode dne písemného doručení
soudního usnesení. ústní prohlášení usnesení nemá právního účinku a
nelze proto čítati lhůtu k rekursu ode dne protokolárního prohlášení.
Dle protokolu ze dne 20. prosince 1923 byl poručenským soudem sice
protokolárně schválen smír, uzavřený jménem nezletilého dítěte mezi
jeho tehdejším poručníkem a nemanželským otcem, avšak usnesení o
tomto schválení nebylo níl<omu, tedy ani poručníku dítěte doručeno a
není protokolem tím zjištěno, že se byly strany vzdaly nároku na písemné vyhotovení a doručení onoho usnesení. Lhůta k rekursu proti usnesení tomu nepočala tudíž dosud ani běžeti a proto dlužno považovati
rekurs, podaný nynějším poručnfkem dne 19. února 1924 za včasně podaný a to bez ohledu na to, zda nezletilá matka děcka při onom smíru
byla řádně zastoupena, čili nic. Není tedy správným náhled dovolacího
stěžovatele, že usnesení nabylo pravoplatnosti a že .rekurs bylo jako
opozděný zamítnouti (správně odmítnouti).
čís.

3811.

Prodej zasilatelem podle čl. 310 obch. zák.
Podle čl. 310 obch. zák. náleží navrhuj!cíinu zasilateli, aby osvědčil,
že mezi ním a jeho odpůrcem uzavřena byla zasilatelská smlouva ve
smyslu čl. 379 obch. zák., že z této zasilatelské smlouvy vznikla mu
proti odpůrci pohledávka z důvodů čl. 382 obch. zák. a že tato pohledávka vztahuje se právě na ono spediční zboží, které bylo předmětem
smlouvy zasilatelské a které má navrhovatel ve svém skladišti. Jest-Ii
uloženi spedičního zboží v zasilatelově skladišti pouze vedlejšíin úkonem v rámci spedičního přikazu, jest i skladištné kryto zákonným
právem zástavníin.
Pro návrh dle čl. 310 obch. zák. příslušným jest sborový soud
prvé stolice, řízení o návrhu jest řízením mimospomým.
(Rozh. ze dne 6. května 1924, R I 335/24.)
Sbor o v Ý s o udp r v é s t o I i c e povolil navrhovatelce prodej
zboží, jež měla ve skladišti, pro její proti odpůrci tvrzenou

odpůrcova

pohledávku .ze smlouvy zasílatelské.

Rl' k u r sní

so

II

cl napadené

usneseni potvrdil:
Ne j v y Š š i s o u fl zamítl návrh na prodej.
Dů

vod y:

Napadení'm usnesenim rekur.sního soudu potvrze;lO bylo usnesení
prvního soudu, jimž navrhovatelce povolen by~ ~o~le cl. 387, ~75,~ 310
obch. zák. a §u 47 uv. zák. k obch. zak. vereJllY prodej dooytcl solI
v jejím skladišti uložené" pro )ej~. proti odpůrci t~rzenou pohledávku
ze zasílatelské smlouvy. Rlzelll pn POVO.Jelll takoveho prodeje a Jeho
výkonu ve smyslu čl. 310 obch. Zák.," §u 47 ~v: zák k obch. zák.: čl;
XIII. čís. 9 úv. zák k ex. ř. a §u 38~ .ledn. r. Jest ukonem SOUdlllCtVI
mimosporného (viZ zevrubné odůvodnění v plenárním u~nesení nejvyššího soudního dvoru ve Vídni ze dne 22. dubna 1902, ČIS. 3745 z roku
1901, uveřejněného pod. čís. 591 při~ k vě.st.). Následkem toho řídí se
i opravné prostředky předpISy §§ 9 az ,I. 6 CI~. pat ze ,cine 9. srpna 1,854,
čÍs. 208 ř. zák. a jde tudíž v tomto pnpade o mlmoradny dovolacl rekurs ve smyslu §u 16 nesp. říz. Stížnost, uplatňující zřejmou nezá~on
nost napadeného usnesení a jeho r,ozpor ,:e SPISy, Jest opodstalnena.
Navrhovatelka odvolává se výslovne na predplsy cl. 382. a 31O,o?ch.
zák. a bylo tedy její povinností, aby podle čl. 310 ~bch. z~k. osvedclla:
a) že mezi ní a jejím odpůrcem uzavřena byla zas;latelska smlouva v~
smyslu čl. 379 obch. zák., b lže z této zasílatelske :mlouv~ vzmkla JI
proti odpůrci po.hledávk~ ;; důvodů čl. 382, obc~., zak., ,cl ze ta,to p?hledávka vztahUje se prave na ono spedlčm ZbOZI, ktere bylo predn;e.tem smlouvy zasílatelské a které má navrhovate:ka ve, sv;m skl~dlsŤI.
Z těchto okolností neosvědčila navrhovatelka puvodne vubec nIčeho,
předložila jen dopisy ze dne 14. června 1923 a 27 .. června 1923 a neúplný výtah z obchodních knih ze dne, 25 .. hst?pa?u 1?}3 o s~ldu, a
předložila teprve na vyzvání soudu upluy orl s bezneh.?, u~tu 09R~rce ze
dne 14. prosince 1923, ve kterém však obJevu]:, se JIZ ],e.;r mzs~ sal?o
a ze kterého není vidno, jaké povahy JSou polozky tam uctovaue. Dale
předložila navrhovatelka celou řadu. opisů ~,čtů, které, s,vého, času, ?d~
půrci posílala. Nelze sice souhlasIlI se stezovatelem, ze zakol1 ..zada
přesiIý důkaz o tvrzených zákonných předpokladech, naopak, stacI .podle čl. 310 obch. zák. pouhé osvědčení, t. J. podle §u, 274 c. r. s. zJed:
nání postačující míry pravděpodobnosti pro tvrze ne ,:~ol~ostl. ,~da!~
osvědčení se podařilo, posoudí soud podle volného uva;elll a pnslusl
toto. posouzení nejen soudu prvé stolice, nýbrž I ,soudul1:' opravnym.
Přisvědčiti však jest stěžovateli, že niŽŠÍ. soudy, pnklon~vse s~ k posudku znalce a pokládajíce zákonné předpoklady, za o.sve.dčene; P?rušily zákon a ocitly v rozporu se sp~sy. Ad, a). JIZ prvy ,zakon n)' pr<:dpoklad, totiž uzavření smlouvy zasllatelske, .n<;lze poklada~1 predlozenými listinami za osvědčený. J kdyby se z dopISU ze dne 14. cervna 1923
• ze dne 27. června 1923 dalo vyvozovati to, co tvrdí navrhovatelka.
;otiž že byla uzavřena smlouva zasílatelská, možno z nich a sice ze. slov
>;.auf L a g e r bestimmt sind« a »an Sie z u r E i nI a g e r II 11 g llIspo-

niert sinu« naopak též souditi, že šlo o pouhou smlouvu schovací, jak
to tvrdí odpell'ce navrhovatelky, To bylo by možno vyvozovati také
z účtů ze dne 28, října 1923 a 24. listopadu 1923. ve kterých navrhovatelka účtuje odpůrci čisté skladné ve značně vysokých částkách
10.897 Kč 50 h a 29.043 Kč 70, které pojaty byly též do kontokorentního účtu, jehož saldo 91.265 Kč 06 h navrhovatelka jako pohledávku
z důvodů čl. 382 obch. zák. tvrdL To bylo by možno konečně vyvozovati také z té okolností, že sůl jest uložena ve skladišti nikoliv snad jen
přechodně, nýbrž již od července 1923, tedy po dobu značně dlouhou,
což zase zdá se souhlasiti s tvrzením odpůrce navrhovatelky, že šlo
O uzavření smlouvy schovacL Osvědčení smlouvy zasílatelské nelze pokládati ani tehdy za provedené, vezme-li se v úvahu' posudek znalce
Viléma R-a, kterého nižší soudy k cíli doplnění nedostatečného osvěd
čení navrhovatelčina neprávem vyslýchaly, ježto čl. 310 obch. zák.
ukládá osvědčovaCÍ povinnost navrhovateli a vylučuje nějaké obsáhlé
šetření. Praví-li znaléc, že běželo o kombinaci speditérských obchodů
ve spojení s uložením zboží a že navrhující firma není podnikem čístě
skladištním, nýbrž mezinárodním zasílatelstvím, z čehož znalec vyvozuje spediční 'Obchody, není jeho posudek jednak případným, jednak
jest unáhleným. Posudek ten není potud případným, že právě naopak
speditérská firma, která má velké skladiště, jako je má navrhovatelka,
jest nejzpůsobilejším schovatelem pro uložení velkého množství 149
vagonů dobytčí soli. Dále bylo by nutno dobře rozeznávati mezi pře
chodným uložením zboží, k dopravě určeného, jako vedlejším úkonem
speditérovým a mezi uložením zboží ve .skladišti speditérově jako hlavním cílem uzavřené smlouvy. Zasílatel obstarává podle čl. 379 obeh.
zák. zasílání zbožl. Pokud zasílatel za účelem zasílání zboží do svého
skladiště převezme, pokud tedy uložení zboží jest jen vedlejším jeho
úkonem v -rámci spedičního příkazu, náleží ovšeml i uložení zboží ke
mllouvě zasílatelské. Pakliže však spedítér předsevezme uschování
zboží s a 111 o st a t ně, jedná nikoliv jako speditér, nýbrž jako schovatel,
takové úkony nespadají pod smlouvu zasílatelskou a nejsou nároky speditérovy z takového uschování kryty zákonným právem zástavním ve
smyslu čl. 382 obch. zák. V těchto směrech chybí osvědčení, že u!nžen!
dobytč! soli v tomto případě bylo jen vedlejším úkonem navrhovatelky.
Ad b) a c) Nižší soudy nezabývaly se vůbec zkoumáním osvědčení,
zda tvrzené pohledávky vztahují se jen na dobytčí sůl jako spediční
zboží, jehož prodej byl llavržen. Tín1to opomenutím byl porušen zákon,
neboť zákonné právo zástavní zasílatelovo vztahuje se podle čl. 382
obcll. zák. jen na spediční zboží, pokud je zasílatel má ještě v držení,
nebo pokud jím může disponovati. Znalec a s ním i oba nižší soudy
nepovšimli si toho, že velmi četné účty, pojaté do kontokorentního
účtu, nevztahují se na dobytčí sůl, jejíž prodej byl povolen, nýbrž na
jiné zboží. Ježto tedy navrhovatelka pojala do běžného účtu k tíži odpůrce také účty, které se nevztahují na dobytčí sůl, jakož i účty. o
čistém skladném, o kterých není osvědčeno, že vznikly ze smlouvy
spedité,ské, nelze pokládati za nsvědčenu ani výši celkového salda
jakožto pohledávky z důvodů čl. 382 obch. zák. Pro nedostatek osvěd-

čenf

podmínek, pro povolení, navrl1ovaneno }JIVUt:j\:: "'''''w" ....... r- psanýcl1, bylo stížnosti odpůrce navrhovatelky vyhověti.
čís.

~--

3812.

Oddělení pozůstalostního jmění (§ 812 obč. zák.).
Také při nemovítostech jest molžným smísení s dědicovým ]menun.
K návrhu na ,oddělení pozůstalostního jmění stačí obava věřitelova,
že by jeho pohledávka smísením mohla býti ohrožena, a okO'lnost, že
ohrožení dle stavu· věci není vyloučeno.
Oddělení pozůstalostniho jmění nevadí vydání O'devzdací listiny.

(Rozh. ze dne 6.

května

1924, R I 337/24.)

Žádost nemanželského dítěte, by pozůstalostní jmění domnělého
otce Karla H-a bylo dle § 812 obč. zák. odděleno až do rozhodnuti
sporu dítěte na otce (pozůstalost jeho) o zaplacení příspěvků na výchovu nebo až do zaplacení p'Ohledávky dítěte, - p o z ti s t a los t ní
s o u cl zamítl. Rek u r sní s o u d napadené usnesení potvrdil. D ů
vod y: Nezleti1á žadatelka tvrdíc, že zůstavitel je jejím nemanželským
otcem, ohlásila 7200 Kč a 19.200 Kč, načež dědici prohlásili, že složí
dobrovolně pro ní 2000 Kč na vychování. JežtO' závazek živiti nemanželské děti přechází jako jiné dluhy na dědice nemanželského otce
(§ 171 obč. zák.), nutno považovati nemanželské dítě za věřitele pozů
stalosti a tudíž za oprávněné učiniti návrh dle § 812 obč. zák. za před
pokladů tam uvedených. Nárok sám byl uplatněn touto přihláškou a
poručenským spisem, ježto matka dítěte hned po zrození dítěte oznac
čila zůstavitele, jenž byl tenkráte v poli, za otce svého dítěte. První
předpoklad §u 812 obč. zák. je tudíž splněn. Dle toho §u je však k tomu,
by mohlo býti odděleno jmění pozůstalostní, ještě třeba, prokázati dů- .
vodnou subjektivní obavu věřitele, že smíšením obojího jmění nárok
dítěte bude ohrožen. Taková obava není však níkterak odůvodněna,
pozůstalost H-ova sestává z polovice reality, jež je dle spisu pronajata.
Pozůstalost je aktivní, a není tudíž nejmenší obavy, že by nárok dítěte
byl ohrožen, ježto nemůže dojíti ke smí.sení jměni dědiců, jichž je

~
I

několik.

Ne j v y Š š í s o u d žádosti vyhověl.
Důvody:

Dovolacímu rekursu nelze upříti oprávněnosti. Usnesení nižších
soudů odporují zřejmě ustanovení §u 812 obč. zák. Názor rekursního
soudu, že nelze povoliti oddělenLpozůstalostního jmění, pokud jde o
polovící prO'pachtované .nemovitosti, není správným. Také při nemovitostech jest smísení s dědicO'vým jměním možné. Toto smísení není
ovšem doslovným jako při věcech zastupitelných, avšak záleží v tom,
že odevzdáním pozůstalosti stává se dědic neomezeným vlastníkem
pozůstalého zboží, může s ním volně nakládati, je zadlužíti a zciziti a
tím v 'lebezpečí uvésti pohledávku věřítelů zůstavitelových. Tomu má

býti zabráněno oddělením a správou pozůstalostního jmění. K tomu,
by věřiteli bylo povoleno oddělení tohoto jměni, stačí 'osobni věřitelova
obava, že by jeho pohledávka smísením pozůstalosti se jměním dědíců
mohla býti ohrožena, a dále okolnost, že ohrožení dle stavu věci neni
vyloučeno, o čemž v tomto případě vzhledem k možnosti prodeje a
předlužení reality a vzhledem k tomu, že do pozůstalosti H-a patří také
svršky, nemůže býti řeči. Rekursní soud má pravdu v tom, že stěžo
vatelka svůj nárok dostatečně osvědčila. Nehledíc k tomu, ze odděleni
pozůstalostního jmění podle § 812 obč. zák. nevadí vydání odevzdací
listiny, což stěžovatelka v dovolacím rekursu sama uznává, návrh stě
žovatelky jest bezpředmětným, jelikož odevzdací listina byla již 20.
září 1923 vydána.

polepšovny, zřejmé nezákonnosti a ježto jinak, zejména co se toho
že jsou dány podmínky pro toto opatření, rekurentka napadené
usnesení v odpor nebéře, bylo odvolací rekurs jako neopodstatněný
zamítnouti.
týče,

čís.

Otázka, zda jest tu bydliště ve smyslu §u 66 j. n" jest otázkou
dilem skutkovou, dilem právní.
Nepřihlásiv policejně pobytu, dal meškající na jevo, že n~míni založiti bydliště.
(Rozh. ze dne 6.

čís.

května

1924, R I 366/24.)

3813.

poručenský soud jest i bez návrhu, ba i proti vůli zákonného
stupce oprávněn vysloviti, že lze dáti mladistvého do polepš!)vny.

(Rozh. ze dne 6.

3814.

května

Proti žalobě, zadané na zemském soudě v Praze, namítl žalovaný
že bydlí v Š., obci mímo obvod zemského soudu v Praze. S o udp r v é
s t o I i c e námitce mistní nepříslušnosti vyhověl a žalobu odmítl, r 'ek u r sní s o u d zamítl námitku místní nepříslušnosti. N e j vy Š š í
.
s o u cl nevyhověl dovolacímu rekursu.

1

zá-

1924, R I 354/24.)

Por uče n s k Ý s o u d vyslovil, že lze dáti nezletilého do polepšovny. Rek u r sní s o u d k rekursu mateřské opatrovnice usnesení
to potvrdil. N e j vy Š š i s O u d nevyhověl dovolacimu rekursu.

Důvody:

Důvody:

Nelze přisvědčiti rekurentce, že nižší soudy, vyslovivše přípustnost
odevzdání nezl. Františka S-a do polepšovny přes to, že rekurentka
jako mateřská poručnice návrhu na toto opatření neučínila, naopak se
proti němu ohradila, zřejmě porušily zákon v ustanovení §u 16 odstavec
druhý zákona ze dne 24. května 1885, čís. 90 ř. z., dle něhož mohou
mladiství kromě případů, v tomto zákoně uvedených, dání býti do polepšovny, když zákonný zástupce to navrhne a poručenský soud s tímto opatřením souhlasí. Rekur,ntka činila již tuto výtku usnesení prvního
soudu, ale rekursní soud, poukázav na ustanovení §§ 177, 178 a 217
obč. zák. a na stanovisko zákona ohledně otcovské (poručenské) moci
a na úkoly poručenského soudu, správně dovodil, že poručenský soud,
shledá-li toho, nutnost, jest i sám oprávněn učiniti opatření za účelem
zdárné výchovy po případě nápravy ne zletilcovy, tedy i přípustnost
vysloviti dání mladístvého do polepšovny. § 15 zákona ze dne 24. květ
na 1885, čís. 90 ř. zák., mluvě o návrhu zákonného zástupce, vychází
patrně z předpokladu, že zákonný zástupce, jsa dbalým své povinnosti
pečovatí o blaho svěřené mu mladistvé osoby, učiní, je-Ii opatření' to
nutným a vhodným, návrh na dání svěřence do polepšovny .. Není-Ii .
tomu tak a zákonný zástupce návrhu toho neučíní a, učiniti se zdráhá,
nastane případ §u 178 obč. zák. a poručenský soud bez návrhu učiní
okolnostem přiměřené opatření. Dle toho není v tom, že bez návrhu
rekurentky bylo vysloveno, že mladistvý František S. mábýfi elán do

I

~

Stěžovatelé míní', že rekursní soud nebyl oprávněn, měniti usnesení
prvé stolice v příčině okolností, zda prvžalovaný měl v době podání
žaloby bydliště v obvodu soudu prvé stolice, když příslušné důkazy
nebyly v rekurs ním řízení aní opakovány, ani doplněny, a že zjíštění
první stolice o tom, kde prvžalovaný bydlel v době podání žaloby, i
právní závěry, z toho odvozené, byly správnya neměly býtí měněny
rekursním soudem. Stěžovatelé, jak se zdá, předpokládají, že se rekursní soud uchýlil bez zákonitého důvodu od skutkových zjištění prvé
stolice, čímž dávají na jevo, že otázka bydliště s hlediska §u 66 j. n.
jest jim pouze otázkou skutkovou, nerozlišujíce skutkové stránky této
otázky od stránky právni. Pojem bydliště s hlediska §u 66 j. n. sestává
ze dvou složek: z prvé, lysické, v tom záležející, že někdo trvafe pobývá
na nějakém místě, a že se tam tak zařídil, jak jest to pro trvalý pobyt
nezbytno, a z druhé, intelektuální, záležející v úmyslu, na nějakém místě
trvale pobývati. Těmito složkami určuje se také hranice mezi čistě
skutkovou a mezi výhradně právně úsudkovou stránkou otázky, kde
má někdo bydliště podle §u 66 j. n. Kdyby si byli stěžovatelé otáiku
takto rozložili, byli by si uvědomíli, že se rekursní soud neuchýliT od
skutkových zjištění prvé stolice, a také by byli poznali, že byl oprávněn
podle skutkových zjištčnÍ prvé stolice dospěti k samostatnému, třebas
odchylnému názoru právnímu. Sluší přezkoumati, zda rekursním soudem vyslovený právní názor jest správným, vlastn~"zda jsou opodstatněny výtky stěžovatell! proti tomuto právnímu názoru. Stěžovatelé míní,
že rekursní soud vzal upřílíšněný zřetel k ókolností, že prvžalovaný
nebyl příhlášen v S. na obecním úřadě a poukazují, že tím jde pouze
o policejní předpis, okolnost sama že jest pro posouzeni řádného

bydliště

nerozhodná. Zcela neprável11. Uváží-li se, že prvžalovaný po_
býval v S. přechodně od října 1922 až do července 1923 a že se nephhlásil po tu celou dobu k pobytu v obci, vyplývá z toho, že ile'meJ
úmyslu v S. trvale se usadíti, neboť jinak by se byl sotva vydával nebezpečenství policejně trestního stihání. Pobýval-li v S. jenom o všednich dnech, dokud ho tam poutala rovněž přechodná povinnost otcova
zastupování a dozoru ve mlýně, v sobotu však odjížděl do Prahy k rodičům a vracel se teprve v pondělí, dával tím pro každého poznatelně
na jevo, že tam pobývá pouze s nucenou přechodností, což konečně
i obecní úřad ve svém sdělení správně postřeh I. Je tedy právní závěr
rekursního soudu, že prvžalovaný neměl úmyslu trvalého pobývání v S.,

stě.žOvateie, aby oznámil otci sl1atek, a! poněvadž oba žijí v témž místě,
aby tak učinil osobl1~; zejména nedávala mu právo, by tak nečinil,
událost, shč,hnuvší se před 17. lety, kdy otec projevil, že s ním nechce
míti nic společného, pokud se týče okolnost, že v roce 1919 mu otcc
zakázal, aby ho nenavštěvoval. Sluší i dospělým synům pokora vůči
otci, jestiť sfiatek tak závažnou událostí rodinného společenství, že ji
měl stěžovatel svému otci přednésti, a tím uposlechnouti hlasu krve,
jenž začasté při takových významných událostech dává zapomenouti
minulosti.
čís.

3816.

správným.
čís.

3815.

Nestačí na pot o mni oznámení sňatku rodičům
(§ 1222 obč.
zák.,), nezáleží na tom, zda rodiče měli důvod, vzpírati se sňatku a
lhostejno, zda poměr mezi dítětem a jeho rodiči byl srdečným či napjatým.
(Rozh. ze dne 6. května 1924, R I 369/24.)

Žádosti syna, by jeho manželský otec byl uznán povinným, zaplatiti
mu výbavné 10.000 Kč, s o udp r v é s t o I i c e vyhověl, rek u r sní
s o u d návrh zamítl, ježto žadatel oznámil otci, že se oženil, až 14 dní
po sňatku. N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
D

ů

vod y:

Stěžovateli nelze dáti za pravdu, pokud míní, že rekursní soud nevyložil správně význam předpisů §§ 1231 a 1222 obč. zák: Dotační
povinnosti sproštěni jsou rodiče tehdy a bezpodmínečně, když sňatek
jejich dítěte byl uzavřen bez jejich vědomÍ. To vyplývá, jak i rekursní
soud zcela správně poznamenal, z příkazu úcty, kterou jsou děti rodičům povinovány, a také z okolnosti, že sňatek dítěte jest s hlediska
rodinných vztahů něčím tak důležitým, že zákon takto nepřímo nařizuje, by děti svůj sňatek rodičům napřed oznámily a dokonce jejich
svolení si vyžádaly. Nejde o strohost zákona, nýbrž o zásadu, že rodina
a rodinný živo,t jsou základy občanské pospolitosti.
Stěžovate
lovu právnímu názoru, že sňatek, uzavřený bez. vědomí .rodičů, zbavuje
je dotační povinnosti pouze tenkráte, když mají důvodnou příčinu, by
sňatku ani dodatečně neschválili, nelze přisvědčiti, neboť odporuje,
jednak zákonu, jednak úvaze, že by při takovém výkladu záKona slova
»bez vědomÍ« byla v zákoně zcela zbytečná, poněvadž by šlo v tomto
případě za všech okolností ienom o to, zda bude soud neschválení
sň,a.tku rodiči powovati důvodným, čí bezdůvodným. Poukazuje-li
stezovatel na to, ze mezI 11;m a otcem byl poměr krajně neutěšený a
to z otcovy viny, jest to bez právního významu, když se přes tento neutěšený poměr blíží svému otci se žádostí, by mu otec dal výbavné
a, splnil tak zákonitě mu uloženou povinnost. To právě zavazovalo i

Odkázati věc na příslušný soud dle §u 261, odstavec šestý, c. ř. s.,
lze, ovšem šetříc ustanovení druhého odstavce §u 240 c. ř. s., i tehdy,
vznesena-Ii námitka nepřilslušnosti teprve při ústním líčení.
(Rozb. ze dne 6.

května

1924, R I 380/24.)

Zem s k Ý c i v i ln í s o u d v P r a z e vyhověl námitce místní nea odkázal žalobu podle §u 261, odstavec šestý, c. ř. s.
na okresní soud v B. Rek u r sní s o u d zrušil řízení o žalobě pro
zmatečnost a odmítl žalobu. D ů vod y: Soud v napadeném usnesení
praví, že vyhovuje námitce věcné nepříslušnosti soudu. To učinil neprávem, poněvadž námitka tato žalovanou stranou při prvém roku ohlášena nebyla, ač se tak státi musí (§ 240 odstavec prvý c. ř. s.). Žalovaní sice ohlásili tuto námitku při prvém ústním jednání, tedy opozděně a soud k ní přihlížeti měl jen proto, poněvadž jednalo se o nepří
slušnost, která výslovným dohodnutím stran odstraněna. býti nelllohla.
Soud prvý musil i bez námitky strany žalované nepříslušnost vysloviti
a žalobu z úřední moci odmitnouti
43 j. n.). Je-lí tomu tak, pochybil
prvý soud také v tom směru, že po rozumu ustanovení §u 261 c. ř. s.
odstoupil žalobu příslušnému soudu v B. To státi se mohlo pouze tehdy,
kdyby byla žalovaná strana vznesla v čas námitku nepříslušnosti, poněvadž § 261 c. ř. s. v odstavci šestém praví: »namítá-li žalovaný nepříslušnost«, ale dle §u 240 c. ř. s. musí námitka tato ohlášena býti
při prvém roku. Nestalo-li se tak, nemá významu nhvrh žalobce na
postoupení žaloby soudu příslušnému. Jak tento návrh žalobcův, tak
i námitka věcné nepříslušnosti se strány žalovaných staly se opozděně
a není tu předpokladů ustanovení §u 261 c. ř. s., aby žaloba příslušnému
soudu mohla býti postoupena. Soud prvý, jednaje o žalobě, k jejímuž
vyřízení výlučně příslušným byl soud okresní, přivodil zmatečnost ří
zení, k níž soud rekurs ní dle ustanovení §u 494 c. ř. s. přihlédati musí,
a prohlásil proto řízení za zmatečné a zrušil je.
N e j v y Š š í s o 11 d obnovil usnesení prvého soudu.
příslušnosti

ce

Důvody:

Prvý soud vyhověl námitce nepříslušnosti, odkázal žalobu podle
§u 261, odstavec šestý c. ř. s. na okresní soud v B. a přiřkl žalovaným

proti žalobci náklady mezisporu o námitce. Odkázání žaloby na okresní
soud v B. vyhovuje zákonnému předpisu šestého odstavce §u 261
c. ř. s., pročež bylo soudem druhé stolice neprávem změněno a tento
soud neprávem odmítl žalobu a zrušil řízení o žalobě. V šestém odstavci
§u 261 c. ř. s. není uvedeno, že žaloba může býti pří kázána jinému
soudu jen tenkráte, když námitka nepříslušnosti byla vznesena hned
při prvém roku; ustanovení to platí podle svého všeobecného doslovu
i podle svého účelu a podle zákonodárcova úmyslu i tenkráte, když
námitka byla vznesena teprve při ústnim jednání a nikoli již při prvním
roku, neboť podle něho má býti, pokud možn?, zabrá~ěno. podávání
žalob nových a zjednodušeno I urychleno vedem sporu lIm, ze za podmínek, tam uvedených, jedná příslušný soud na základě žaloby, podané
původně u soudu nepříslušného, a za použití procesních spisů, které
u nepříslušného soudu byly již zřízény. Ovšem může soud vyhověti námitce nepříslušnosti soudní jen s omezením, uvedeným v druhém odstavci §u 240 c. ř. s., ale to jest v šestém odstavci §u 261 zřejmě před
pokládáno a soud nemůže žalobu postoupiti jinému soudu tenkrát,
když námitku nepříslušnosti o~mítne jako opozděnou .. Bylo. tedy ,vy-o
hověno v tomto směru dovolaclmu rekursu. Soud druhe stohce ovsem
nemělo žalobcovu rekursu proti odkázání žaloby na okresní soud v B.
vůbec věcně rozhodovati, poněvadž podle šestého odstavce §u 261
c. ř. s. byl rekurs v tomto směru vůbec nepřipustným a měl býti odmítnutpodle druhého odstavce §u 526 c. ř .. s.; ale tato vada není v dovolacím rekursu vytýkána a nečiní usnesení rekursního soudu zmateč
ným, pročež Nejvyšší soud nemůže z moci úřední na ni hleděti a nemůže
usnesení soudu rekursního v uvedené části zrušiti, nýbrž vázán jest
návrhem dovolácího. rekursu, ve kterém sice žalovaní žádají výslovně
zrušení usnesení rekursního soudu, ale podle obsahu dovolacího rekursu i jeho návrhu jest to jen nesprávný výraz místo . správného výrazu) aby usnesení soudu rekursního bylo změněno a usnesení prvního
soudu bylo obnoveno.
čís.

za

3817.

Nárok, jehOž se domáhá bezprávně propuštěný člen (náhradník.)
závodní rady na zaměstnavateli, není nárokem z náhrady škody, nýbrž
nárokem na mzdu. Lhostejno, že byl člen závodní rady teprve po propuštění uznán vinným trestným činem, jímž by propuštění bylo bývalo
odůvodněno.
.
(Rozh. ze dne 6.

května

1924, Rv I 1642/23.)

žalobce, horník žalované dtrlní společnosti, byl členem závodní rady
od 28. června 1920 do 26. října 1922, od kteréž doby je náhradníkem
v radě té. Propuštěn byl z práce bez svolení rozhodčího soudu dne
ll. září 1922 a bylo propuštění to rozsudkem rozhodčího soudu ze dne
17. října 1922 na jeho odvolání jako právně neplatné zrušeno, načež
on podal dne 1. listopadu 1922 přítomnou žalobu na zaplacení mzdy
za čas od 11. září do 31. října 1922 jako prý »ušlého zisku«. Pravo-

plat;1 VlH rozsudkem tre:stního sou.du ze dne 17. dubna 1923 byl ža':'
lobc'; odsouzen pro zločin krádeže spáchaný na žalované v květnu
1920. žalobě o zaplacení 2546 Kč vyhověl pro c e sní s o u cl p r v é
s t o I i c e potud, že přiznal žalobci 1697 Kč. O d vol a c í s o u d
k odvolání obou stran rozsudek potvrdil. O ů vod y: Odvolání žalované uplatňuje důvod zmatečnosti, poněvadž .0 žalobcově námezdním
nároku nemají rozhodovati řádné soudy, nýbrž hornické smírčí so~dy
podle zákona ze dne 25. února 1920, čis. 144 a 145 sb. z. á n. To vsak
neprávem. Žalovaná žalobce propustila, propuštění to bylo však rozsudkem hornického smírčího soudu ze dne 17. října 1922 prohlášeno
právně neplatným; v dllsledku toho jest žalobcův nár'?,k nárok.e~ .na
náhradu škody dle §u 1297 a násl. obč. zák., kterou utrpel propustenrm,
jež se stalo neoprávněně. Na tom nemění ničeho okolnost, že žalobce
jako náhradu žádá běžnou mzdu, vždyť také při propuštění má ve
smyslu živnostenského řádu (§ 84) ten, kdo neprávem byl propuštěn,
nárok na mzdu
dobu výpovědní. Ku rozhodování o žalobách na náhradu škody jsou však povolány nikoliv smírčí soudy, nýbrž řádné
soudy. Co se týče odvolání žalované ve věci samé, ne?í správným výklad, který dává §u 11 zákona. ze dne 25. února 1920, ČIS. 144 sb. z. a n.
žalobce byl závodním radou na dolu .žalované, mohl tudíž .po?le §u : I
zákona jedině při odsouzení pro zločm bez souhlasu hormckeho smrrčího soudu býti propuštěn. Hornický smírčí soud rozsudkem ze dne
17. října 1922 zrušil propuštění jako po právu neplatné, následk~m
čehož přísluší žalobci náhrada škody, která mu vznikla tímto neopravněným propuštěním. Okolnost, že žalobce byl napotom rozsudkem trestního soudu ze dne 16. ledna 1923 pro zločin krádeže, spáchaný na žalované, pravoplatně odsouzen, nemění na právním stavu ničeho, pvo~ě
vadž se jedná pouze o to, zda v době, kdy se stalo, bl'~o propustení
ospravedlněno, v této době se však právoplatné odsouzení ještě nestalo.
Nárok žalobcův byl tudíž toulo dobou po právu a jen o tom má soud
rozhodovati a nikoliv o tom, jaká práva žalobkyni v dúsledku napotomního žalobcova odsouzení při slušela proti rozsudkem přiznanému
nároku. žalovaná napadá dále rozsudek, tvrdíc, že pravoplatného odsouzení žalobce, byla-li krádež spáchána na zaměstnavateli, není třeba.
Doslov zákona mluví proti tomuto náhledu a lze mluviti o tom, že žalobce krádež skutečně spáchal, teprve, když trestní soud ho odsoudil;
před tímto časem jsou tu pouze dúvody podezření. Práve~ t~díž také
hornický smírčí soud dopisem ze dne 2. ledna 1923 vyslovIl, ze teprve
po ukončení trestního řízení může přikročiti k dalšímu projednávání
této záležitosti. Napadá-li odvolání dále náhled procesního soudce, že
neni rozdílu mezi náhradníkem a členem závodní rady, jest tato výtka
nepodstatnou; náhradníci nastupují podle §u 26 nařízení ze dne 26. září
1920, čís. 554 sb. z. a n. na místo členú, kteří za volebního období
se svých funkcí vzdali. To může se státi každým okamžikem a musí'
tudíž náhradník býti prohlášen za neodvíslého; právem proto náhradníkům § 8 nařízení ze dne 13. července 1920, čís. 434 sb. z. a n. poskytuje touž ochranu jako členům a není tudíž toto ustanovení nikterak
porušením §u 55 ústavni listiny. Co však se týče odvolání žalované
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uou

proti tomu, že nebyly

započítány výdělky,

kterých žalobce

během

udané

doby docílil, tu nelze sice souhlasiti s náhledem soudu procesního, že
započítání

není

přípustno

z toho

důvodu) poněvadž

se nejedná o ná-

hradní nároky žalobce, vždyť skutečně, jak z počátku rozhodnutí se
dovozuje, jde o nárok na náhradu škody, avšak v tomto případě při"
cházi k platnosti ustanoveni §u 1162 b) obč. zák. a proto Qyly průvody
navrhované bezpodstatné

C:~

není tu tudíž vadnosti

řízení.

N e j v y Š š í s o u d k dovolilní žalované zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil věc prvému soudu, by o ní dále jednal a ji znovu
rozhodl.
Důvody:

Dle §u 11 zákona čÍs. 144/20 může člen závodni rady, jemuž v tom
dle přirozenosti věci a také rlle výslovného ustanovení §u 9 prov.
vl. nař. čís. 434/20 na roveň postaven jest i náhradník, za svého úřa
dováni propuštěn býti ze služby (práce) jen za souhlasu rozhodčího
soudu, vyjmouc, že by šlo o některý z případů v §u tom vytčených,
v nichž se tak státi může i bez svolení rozhodčího soudu, a z nichž
mohlo by se tu jednati jen o právoplatné odsouzení pro zločin. V tomto
případě byl žalobce od 28. června 1920 do 26. října .1922 členem, od
té doby pak náhradníkem závodní rady. Propuštěn byl z práce bez SVOe
lení rozhodčího soudu dne 11. září 1922 a bylo propuštění to rozsudkem
rozhodčího soudu ze dne 17. října 1922 na jeho odvolání jako právně
neplatné zrušeno, naČež podal dne 1. listopadu 1922 žalobu, o niž tu
jele, na zaplacení mzdy 2546 Kč za čas od ll. září do 31. října 1922
jako prý »ušlého zisku«. Teprv potom byl právoplatným rozsudkem
trestního soudu ze dne 17. dubna 1923 odsouzen pro zločin krádeže
spáchaný na své zaměstnavatelce v květnu 1920, ovšem pouze podmínečně. Dle toho byl žalobce pořád v pracovním poměru u žalované,
zejména tedy í v době od 11. září do 31. října 1922, za kterou žádá
mzdu, a teprv pravoplatný trestní rozsudek ze dne 17. dubna 1923 mohl
stvořiti možnost jeho propuštění bez ohledu na souhlas rozhodčihó
soudu. Docela neprávemodvolací soud pokládá žalobní nárok za nárok
na páhradu škody pro předčasné propuštění, neboť tomu by bylo tak
jen,kdyby toto propuštění platilo, jako ovšem platí vždycky jíndy tak dle živn, řádu, zákona o obch. pom., zák. o statk. úř. atd, - třeba
že jest bezprávné. Avšak zde právě bezprávné - a tím jest každé, jež
se nestalo La podmínek cit. §u 11 - neplatí. Důvod, proč neplatí, jest
založen hluboko v intenci a účelu zákona: aby podnikatel nemohl se
zbavit člena závodní rady, kdyby se mu stal čínností svou v radě této
nepohodlným, neboť závodni rada má hájiti zájmy horníků proti podnikateli, a tu jest na bíledni, že při svědomitém plnění této své funkce
ocitne se často v rozporu se zájmy podnikatele, jenž bude se přirozeně
snažiti, by jej dostal ze závodní rady, avšak, ježto toho jinak docílití
nelze, než dostane-li ho vůbec z práce ve svém podniku (§ 10 lit. a)
cit. zák. čís. 144/20), bude hleděti z každé sebe nicotnější záminky
ihned ho propustiti; právě proto mu v tom zákon položil tak pevnou
závoru. Má-li býti horník členem závodní rady, musí v závodě býti
jlZ

zaJně~tn~n. (§.6 (2). clt. zák.) a proto) když byl jednou do rady zvolc:1,
neSI111 Z8Vlsetl od libovule podnikatele, zda zltstane z-aměstnancem čilí
o

nic. Opačnv~ sta:l0vi~ko, ž: .nropuštční platí a jen škoda se hradí, je

tedy neud1"Zltelnc. Dusledku Jeho odvolací soud nedomyslil, neboť jinak
byl by dospěl k poznání, že se jim podkopávají základy celého ústavu.
~emístné Jest ovšem., co namítá dále dovolací odpověd'. Že nemůže
zalobce sam zas~datl ve své věci a:ni ve mzdovém výboru ani ·v rozhodčím soudě, jest samozřejmě, že však zasedati tam -budOU jeho soudr~zi ~ povolání, to právě odpovídá účelu ústavu. Poněvadž jde o mzdu,
~l,a :1118to § 1155 12. zn" 0vbč, zák:, že si musí zaměstnanec v případě, ·že
zad a mzdu za sluzby, Jez konali ochoten byl, avšak z přičin na straně
zaměs!na,vatelově s?ěhlých vykonati nemohl, dáti započístí vše, co
v dobe te JInak vydelal, a jest tedy třeba zjistiti, zda žalobce v kritické
době měl výdělky, jež žalovaný tvrdi, a třeba tedy provésti důkazy

o tom nabídnuté.
Čís.

3818.

Nelze s poukazem k druhému odstavci §u 482 c. Ť. s. uv,;děti v odvolacím řízení nový skutkový a důkazní přednes k vyvrácení útoků neb
obran ve věci samé a doháněti takto, co po této stránce bylo v prvé
stolice zameškáno.
Jest nedbalostí řidiče auta, nastoupí-li jízdu PO nedosti mu známé
náledím pokryté cestě, ač byl p'řed dalŠí jízdou varován. Neomlouvá hO"
že dle služebních instrukcí nesměl jízdu přerušiti.
'
Nelze spatřovati zavinění cestujíclho v tom, že, vida sjížděti autdbus
lm srázu, vyskočil a pří tom byl poraněn.
Ustanovení §u 1327 obč. zák. předpokládá, že ten kdo domáhá se
~áhrady, měl proti usmrcenému ze zákona nárok na ~ýživu. Okoloost,
ze dostalo se mu po usmrcení dědictví, nezbavuje ho nároku podle
§u 1327 obě. zák. Určil-Ii otec dlfě pro vyšší povolání, jest po zákonu
povinen, poskytovati mu to, čeho pro toto potřebuje,
(Rozh. ze dne 6. května 1924, Rv I 101/24.)

Jan H, jel dne 9, prosince 1921 státním poštovním a dopravním
autobusem, Autohus na silnici nad vesnicí R. přijel na náledí, ·nejprve
se podařilo jeti dále, když řídič autobusu, žalovaný Jan Ž., podložil
plachtu pocl kola, ale za další jízdy přišel autobus zase na náladí, kola
se poč-ala točiU na místě a autobus po nálcdí klouzal, při čemž cestu-

jící v autobllsu upadli do rozčileni a začali z vozu vyskakovati a také
Jan H. chtěl z vozu vystoupiti a při tom, jak vystupoval, vŮz se sesmeknul a překotil a Jan H. byl při tomto pádu vhozen pod autobus,
těžce poraněn a následkem poranční zemřel. Žalobě pOzllstalé manželky
a dětí na šoféra a poštovní erár o náhradu pohřebních výloh a placeni
po 8 let manželce jménem náhrady za ušlou výživu 4500 Kč ročně,
dceři Anně jménem náhrady na výživu 1200 Kč ročnč, synu Jaroslavovi
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jménem náhrady za ušlé doplnění slušné vyzlvy 600 Kč rocne, synu
Václavovi po 5 let za ušlou slušnou výživu po dobu přípravy .k samostatnému hospodař.ení 600 Kč ročně,. vyhověl pro c e sní s o II d
P r V é s t o I i c e potud, že kromě náhrady pohřebních výloh přiznal
žalobcům po 2 léta od 28. ledna 1922 počínajíc ročních: manželce
2.200 Kč, synu Václavovi a Jaroslavovi a dceři Anně po 600 Kč ročně,
jinak žalobu zamítl a to, pokud se domáhala přisouzených důchodů
za další dobu, pro tentokráte, pokud pak byl požadován vyšší důchod,
vůbec. O d vol a c í s o u d nevyhověl odvolání žalovaných a uvedl
mimo jiné v d ů vod e ch: Námitka žalované strany, že řídič autobusu
musel se říditi instrukcemi pro řídiče autobusové dopravy, dle nichž
bylo jeho povinností, by, jako obvykle, určenou dráhu projel, mohla
by míti význam jen pro jízdu bez překážek, prováděnou za pravidelných povětrnostních poměrů, nikoli však tam, kde - jako tomu bylo
v tomto případě - následkem povětrnostní poruchy silnice, kterou měl
autobus jeti, stala se pro náledí nesjizdnou, a tím tělesná bezpečnost
osob, autobusu k jízdě použivších, byla ohrožena, a hrozila tím i poštovnímu eráru vzejíti povinnost k náhradě škody, cestujícím způso
bené.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

oba nižší soudy vylcučily použití §§ 1 a 2 zákona ze dne 9. sr~na 1908,
-- 162 ř zák. na tento pHpad, zjisti vše, že autobus zaHzen ?y1
~~s. ne'v šši rychlost 25 km
hodiilU (§ 5 cit. zák.): V tomto ,smeru
neb lb Y,rávní posouzení nižších soudů napadeno, takze d?~,~laCI s~u~
y, dlo odu zabývatí se otázkou, o které se rozsudky lllZSICh sObd"
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'kOl ni-ho předpisu a ve smyslu §u 3 písm. a) m1l1. nar. ze ne ',nJ~la
~~08,1 Čís. 221 ř. zák., připevněním předepsaného štítku se statn~';l
znakem na autobusu. Dovolacímu soudu jest tedy, P,osuzovah tento. ~;~~
ad odle předpisů občanského zákona o nahrade ~kody, P~ to I n.lzs~
;oUd~ učinily. Žalovaní vytýkají Qdvolacímu ~oudu, ze. p? strance ~ravn~
nesprávně rozřešil otázky ohledně víny šofera, ohledne v~ny postovO!
'oráv' samotné ohledně vyloučení víny Jana H-a, ktery nasle?ken;
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, a ohledně oprávněnosti i výše náhradních
I . "'t' . naro.ku
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.žalobců Těmto výtkám nelze přiznati oprávněl'!. Pod e zlls ~,n~ l1lZSIC,
soudů pokračoval žalovaný řídi~ a~t?busu Jal.' Ž. na sto~paj1:1 ~orske
silníci místy ledem pokryté, v j1zde I za zastavkou »Stary ,R." pre,' to,
, ,,,' t"kráte před tím autobus po náledí začal klQuzaÍl, ze ve trehm
z~, IIZd e, rjiž bylo zapotřebí pomoci cestuiících a podložení plachty pod
p';lpa b
d· stal z .náledí a přes to že ho svědek Josef L. varov.a\,
vuz a y se o
,
'... .
.'
'1
. 1d
ab ' dále nejezdil, že svědek cestu zná, ze le sll~l:e da e ,samy ~ a ze
ll/se mohlo státi velké neštěstí. Neuposlec~.'-1I z~~o~a~y .J,,:~ Z., pr~~
hlásiv »že to jíti musí«, ačkoliv podle dalslho z]ls,tem mZ,slch so,:, ~
jézdil po této silnici teprve asi 8 dní, ačkolI~ P?vetrnostl1lch, pom;ru
v době zimní na této silnici znalým nebyl, ackohv byl,? časl:~. z ,r,ana
a byla ještě tma a ačkoliv svědek L. sám i jeho druh P. s,1I radejl pesky,
správně z tohoto jednání vyvodily nižší soudy, ~e šo!e.r n~dbal opatrnosti které každý člověk obvykl)'ch schopnostI dbalI ma (§ 1297
obč. zák.) a kterých šofér, jemuž svěře~a jest oso,?ní bezpečno~t ce"
stujících, tím spíše dbáti měl, což i znalci v, oboru j1zdy aut~n:o~IJy ~a
příkaz opatrnosti prohlásili (§ 1299 obč. zak.). Za toto za'Jll1e?1 sofe:
;'ovo ručí podle §u 8 zákona ze dne 9. srpna 190~, čís. 1?2 ř: :a~. t~ke
žalovaný erár (poštovní správa). Nižší sou~y Zl!st:ly v~ak leste, d~le,
že kola autobusu nebyla opatřena ochrannyml retezy, ze tyto retezy
byly by zvětšily pravděpodobnost zamezení neštěstí a že .v době ro~ní:
kdy nehoda se stala na silnici, kudy poštovní aut.o?~S, Jezdl,l, ~ou~!!~
ochranných řetězů bylo žádoucím. Také z tohoto ZjlSt':l1l spra;~e mzs!
soudy vyvodily, že i poštovní správu stihá na nehode zav!ne,l1I, kdyz
řetězů včas pro autobus nezaopatřila. Lhostejno, zda by retezy byly
jistě nehodě zabránily, či zda by snad přes to ke smyku bylo 1;- o h I o
dojíti, neboť bylo na poštovní správě, ,by uč!ni1~. ~še, C? se sV;,~trany
k odvrácení nebo zmenšení nebezpecenstvI ucmlÍl mela. Uvazl-ir se
k tomu ještě zjištění nižších soudů, že železný bodec,. určený, k, tomu,
by zabránil zpětné jízdě autobusu na svahu, tehdy sice spusten byl;
ale na náledí n e z ach y t i I, jest z toho Vidno, že a,utobu.s pro !akove
horské zimní jízdy nebyl náležitě vypraven. Žal~val1l tV;dl, ze VIl1U na
své smrti měl Jan H. sám, protože v nevhodny okamzlk z autobusu

za

v

D ů vod y:
Dovoláni, uplatňující důvody čís. 2 a 4 §u 503 c. ř.
statněno. Není vadnou neúplností odvolacího řízení, že
nepřipustil důkazu znalci z oboru poštovního provozu

s., není opododvolací soud
autobusového
a z oboru automobilního, nabízeného teprve v odvolání o tom, že šofér
musil seříditi instrukcemi, pro. řídiče autobusové dopravy, dále o tom,
zda šofér za dané situace měl další jízdu přerušiti, a konečně o tom,
zda bylo náladí nebezpečné a nesjízdné; neboť o těchto okolnostech
žalovaní v první stolici důkazu nenabízeli, takže okolnosti ty byly v ří
zení odvolacím podle §u 482 c. ř. s. a jsou v řízení dovolacím podle
§u 504 c. ř. s. novotamí, na které zřetele vzíti nelze. Při tom možno ponechati stranou otázku, zda by novoty tyto byly způsobilé, by na výsledku sporu něco změnily. Dovolatelé, tvrdíce, že vedli důkazy ty
v odvolání k průkazu uplatňovaných odvolacích důvodů, chtějí tím patrně poukázati na předpis §u 482 odstavec druhý c. ř. S., který však má
na nlysli jen takové případy, ve kterých k odůvodnění nebo k vyvrácení
o d '1 o I a cic h d ů vod ů možno uváděti novoty, ve kterých však
skutkový podklad z prvni stolice musí zůstatí nedotčen. Výhradným úče
lem těchto novot musí býti jen dolíčení, že rozsudek prvniho soudu
jest nesprávným na tom skutkovém podkladě, na kterém byl vybudován.
Zminěný předpis nevztahuje se tedy na takové připady, kde novoty
uváděj! se k odůvodnění nebo vyvrácení útoků nebo obran ve věci samé.
Takové dohánění skutkového a průvodního ,přednesu teprve v řízení
opravném jest podle §§ 482 a 504 c. ř. s. vyloučeno. Odvolací řízení
ne ni pokračovánim řizeni z první stolice, nýbrž jen přezkoumáváním
rozhodnutí procesního soudu ve smyslu §u 462 t. ř. s. Avšak ani dovolací důvod čis. 4 §u 503 c. ř. s. není opodstatněn. Předeslati dlužno, že

Ci-.11nI rozhodnutí VI.
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nutno souhlasiti s nižšími soudy, Že

jmění osob k náhradě oprávněných jest pro náhradní povinnost škůd

za situace tak nebezpečné, jaká byla v tom okamžiku, kdy neštěstí se
stalo, kdy autobus klouzal po náledí na svahu sílnice zpět, kdy jej
šofér nemohl ani udržeti, ani stranou do hromádky štěrku svésti, kdy
již svědek Jindřich P. šťastně vyskočil, neměl Jan H. času, by uvažoval,
zda bylo by lépe, dáti se s autobusem do příkopu zvrhnouti, či z něj
vyskočiti; jsa hnán pudem sebezachování, musil se rozhodnouti pro
jednu Jlložnost a, volil-li Jlložnost druhou, nelze v tom shledávati ani

covu bez významu, jednak dlužno posuzovati poměry tak, jak byly
v době, kdy se neštěstí přihodilo, bez ohledu na ~kodlivou událost,
jednak to, čeho děti takto po o!ci nabyly, ~eobd;zely jako ~ahra~u
škody od škl1dce, nýbrž jako dedlctv: na. z~kl~d.e sveh~ ..prava dedického; rovněž manželce byla z celkove vysetrene skody pnrknuta čast
nikoliv proto, že se dědictví vzdala, nýbrž jako její náhradní nárok ve
smyslu §u 1327 obč. zá~. I:roti škůdc~. Ko:,:.čně spatřt:j: dOv?~á:,í nesprávné právní posollzem vecI v tom, ze 111ZS1 soudy,. pf1r~nuvvsc zal obcům náhradu jen na dobu nejbližších dvou let a zamltnuvse zalobu pro
další čas ien p rot e n t o krá t e, nezamítly žalobu na dobro. Ani
v tomto směru neni dovolání v právu. Podle §u 406 c. ř. s. m ů ž e
býti v rozsudku uloženo plnění výživného také pro budoucnost. Nelze-Ii to však prozatím učiniti, není tím již pro všechnu budoucnost
rozhodnuto že takové výživné žalobcům nepřísluší. Žaloba, domáhající se důchodu pro daiší bud~ucnos.t, kter~u tóho čas~ n;lze . ješt~
zjistiti, není tedy naprosto bezduvodna, nybrz jest jen predcasna, coz
pln~Tm právem také ve výrohl rozsudečné11l výrazu došlo.

vyskočil.

zavinění,

směru

Avšak i v tomto

ani

spoIuzavinění

na

nehodě,

protože možno žádati podle

§u 1297 obč. zák. jen rozumnou opatrnost. Týmž právem mohla by
naopak žalovaná strana vytýkati H-ovi, že z autobusu nevyskočil, kdyby
byl zůstal seděti a kdyby byl při tom přišel k úrazu; i takové námitky
v podobných případech bývají činěny. Není správným názor dovolatelú,
že žalobcům Václavu !-I-ovi, 22tiletému, Anně H-ové ml., 23tilcté, a Jaroslavu H-ovi, 20tiletérnu,

dětem

usmrceného Jana H-a, nárok na ná-

hradu ve smyslu §u 1327 obč. zák. již z toho důvodu nepřísluší, že jsou
zletilí, že jsou schopni, by se sami živili a že Jaroslav H. jako technický
úředník má měsíčního platu 900 Kč. V tomto směru bylo nižšími soudy
zjištěno, že syn Václav H. a dcera Anna H-ová, třeba již zletilí, nemělí
v době předčasného úmrtí otcova samostatného výdělku, nýbrž pracovali a byli živeni na statku rodičů, že Jaroslav H. měl sice jako technický úředník měsíční služné 900 Kč, ale že mu toto ke krytí všech
potřeb nestačí a že byl podporován otcem, zejména šatstvem a penězi,
nejméně n 600 Kč ročnč z otcovské polovice usedlosti; dále že syn
Václav potřenoval by ještě odborného vzdělání, že hospodářství dobře
nerozumí, což jest hospodaření na ÚjITtU a konečně, že dcera Anna dostávala od otce z jeho polovice usedlosti na své potřeby 50 Kč měsíčně,
což po smrti otcově odpadlo. Přisvědčiti jest ovšem dovolatelům, že
náhrada ve smyslu §u 1327 obč. zák. přísluší jen oněm osobám, jimž
byl zemřelý pod I e z á k o n a povinen výživu poskytovati. Jde tedy
o dvě otázky: zdali usmrcený Jan H. byl ze zákona povinen žalobce
živi~i

a co

žalobcům

na -této

vý-živě

smrtí jejich zákonného živitele ušlo.

Pokud jde o vdovu Annu !-I-o,vou st., byl její manžel povinen poskytovati jí slušnou výživu bez ohledu na její jmění (§ 91 obč. zák.). Pokud
jde o děti Aunu H-ovou ml. a Václava H-a, bylo povinností otcovou,
by je tak dlouho živil, dokud podle jeho určení na statku rodičů měly
zůstati a dokud jich k jiné samostatné výživě nepřipravH. Pokud pak
jde o syna Jaroslava, určil ho otec k vyššímu sociálnímu postavení a byl
tedy povinen, by to, co synovi ku krytí jeho potřeb z jeho služného
dosud chybělo, ze svého doplňoval. Protože částky, které nižší soudy
žalobcům přiznaly, jsou přiměřené, a částky ty ušly žalobcŮm na výživném, které jim otec podle s\'é povinnosti poskytoval a kterého se
podie obyčejného běhu včcí aspoJl pro nejbližší dvě léta do budoucnosti
mchli nadíti, jest v tomto směru právní posouzení napadeného rozsudku správné. Za tohoto stavu věci netřeba se obírati výpočty majetkové ztráty, kterou h o s pod á ř s tví usmrcením Jana H-a ročně
utrpělo. Poukaz žalovaných na dědictví se strany manželky nemůže
sprostiti žalované povinnosti k náhradě škody, neboť jednak vlastní

čís.

3819.

Zákon o ručení za škody z provozu automobilů ze dne 9. srpna 1908,
162 ř. zák.
Koupěchtivého, jenž se svolením vlastníka jede s autem na zkoušku,
nelze považovati za podnikatele vozhy.
Lhostejno, že koupěchtivý svěřil auto řídiči nezkoušenému.

čís.

(Rozh. ze dne 6. května 1924, Rv I 208/24.)
žalobce byl poškozen autem žalovaného. Proti žalobě na řídiče a
majitele auta o náhradu škody namítl žalovaný majitel, že v. době úrazu
měla auto vypůjčeno osoba třetí, jež je chtěla koupiti. S·o u d Y vše c h
tří s t o I i c uznaly žalobní nárok co do dllvodu po právu, Ne j vy Š š í
s O u d z těchto
důvodLl:

Neúplnost odvolacího řízení spatřuje dovolatel v tom, že odvolací
soud nepřipustil důkazu svědky o tom, že žalovaný majitel jim půjčil auto
k projíždce na zkoušku, že oni přl:vza1i nebezpečí provozu na sebe a
zodpovědnosti

0vI1

nenese. Ale okolnost tato je pro spor nerozhodna. Koupe-

chtivého) jenž se svolením vlastníka s autem jede na zkoušku, ne:ze

považovati za podnikatele vozby, který ji převzal na své nebezpečl a

účet, jak to správně dovodily soudy nE~ší. Nejde tu o smluvené převzetí
nebezpečí provozu, ba ani o převzetí provozu vůbec. Provozem nelze
rozuměti iednu zkušební jízdu koupěchtivého. V takovém případě provozuje se- jízda jen za vlastníka a nepřejímá se žádný provoz:. žádné
podnikání. Jízda dála se také předévším v zájmu prodavatele a jlZ proto

i v jeho provozu. Nesprávné právní posouzení shledává dovolatel v tom,
44'

'1:19:·

že odvolací soud nepokládá povolení zkušební jízdy koupěchtivému za
převzetí provozu. Rovná prý se jízdě na černo, když koupěchtivý předá
řízení auta nezkoušenému řídiči, on dopouští se tím také činu nedovo!enéllO. V prvé řadě lze ohledně otázky převzetí provozu poukázati na
to, co bylo shora řečeno. Tím je vyloučen omluvný důvod §u 1 (3)
automobilového zákona. Také nejedná se o jízdu. na černo, nejdeť
o proti smluvní použití auta řídičem proti vůli pánově. Ostatně by i při
zajíždce na černO ručil vlastník také, jak blíže je dovoděno v důvodech
repertoria nálezu čís. 227. Ve sporném případě· dostal šofér, k řízení neoprávněný, příkaz od osoby, jíž bylo auto ke zkušební jízdě svěřeno,
aby je zavezl na krátkou vzdálenost zpět do garáže. Toto zavezení
(dokončení) jízdy na zkoušku nebylo proti smluvní a nebylo také bezprávné. Bezprávným bylo ovšem svěření auta řídiči nezkoušenému. Ale
na toto opatření nehodí se doslov zákona ani jeho tendence (§ 1 (4)
aut zák.). Vždyť setu nestalo. odnětí auta z disposice vlastníkovy postupem bezprávným. Ke zkušební jízdě dal vlastník svolení, nebylo tedy
proti jeho vůli, auto mu za jízdy nebylo odňato z disposice, když použití
jeho dálo se v mezích umluvené zkušební jízdy. Nebylo tu proto ani
odnětí z disposice vlastníkovy, ani bezprávnosti tohoto odnětí. Bezprávnost svěření auta nezkušenému řídiči je nerozhodna.

i s o II d 1) r v é s·t o I i c e zamítl, o d vol a c í s o u tl uznal dle žalohy. N ej ~ y š š í s o u d nevyhověl dovoláni.
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Dú vod y:
Odvolací soud neposoudil věc nesprávně po stránce právní, neshledav, že žalobkyně se nároku na odměnu za práci přes čas vzdala proto,
že DO dva měsíce přijala smluvený měsíční plat, nedožadujíc se doplatku, a pracovala přes čas dokonce i po té, když žalovaná nárok na
odměnu za práci přes čas odmítla. D~e §u 6 zakona o _obch~dmch pomocnících řídí se zpusob a rozsah sluzeb a uplata za ne, nem-1I smlouvy místním zvykem pro dotyčný druh podniku. Zákonem ze dne 18.
pr~since H18 čís. 91 sb. z. a n. zavedena maximální pracovní doba
8 hodinná (48 hodin týdně) a nařízeno, že práce přes čas mají se platiti zvláště. Tím ovšem byl § 6 zákona o obchodnich pomocnících co do
rozsahu povinných služeb pozměněn. Zvyklostí .nelze vytvořiti delší
normální (obvyklý) pracovní den - leda v tědl~~orec!". kde dle _zá~
kona neplatí 8hodinný pracovní clen. Kde plat!, muze byh prodlouzelll
jen úřadem', nikoli zvykem povol:no. T,rpěním nemůže se" stá!i. nezákvon~
ný stav právním. N\ezi . . stranamI, n~nt spon~ ~ tom, ze pn ~z~vrem
smlouvy nebylo o dobe pracovm mčeho zvlast umluveno, zejmena o
odmě.ně za práci piřes maximál.ní pracovní čas. Žalovaná netvrdila také,
že mlčky v tom směru bylo něco smluveno. Vycházel-li prvý soud z názoru, že žalobkyně musila si býti vědoma, že v saísonním obchodě
pracovní doba je delší dle místního zvyku, neplyne z toho ještě, že dle
téhož místního zvyku nebo zákona nepřísluší za .ni zvláštní odměna.
Správně to vystihl souci odvolací. Zjistil podle zpráv obchodního gremia v Karlových Varech ze dne 26. listopadu 1923, že za práci přes
čas obvykle se platila zvláštní odměna a shledel správným, že žalobkyni
přiřčen za práci nedělní zvláštní plat. To však platí podle téže zprávy
Qhledně práce přes čas vůbec, neboť .dle ní práce přes čas obvykle se
odměňovala zvlášť. úhrnně. Má tedy v nedostatku zvláštní úmluvy žalobkyně ve smyslu §u 6. zákona o obchodních pomocnicích nárok na
zvláštní plat za práci přes zákonný ,čas podle místních zvyklostí. To
odpovídá i zásadě zákona ze cine 18. prosince 1918, čís. 91 sb. z. a n.,
podle něhož by zvláštní odměna příslušela i kdyby nebylo zvyku, leda
v případě opačné úmluvy. Není ovšem správným náhled odvolacího
soudu, že by odměna za práci přes čas byk vyloučena jen, když to
bylo výslovně umluveno. Zákon nikde v tomto směru úmluvy mlČky
nevylučuje a proto lze ve smyslu §u .863 obč. zák. i mlčky smluviti
úhrnem odměnu i 'Za. práci přes čas _. a nelze vyloučiti, aby . se ve
smyslu čl. 279 obch. zák. a §u 6 zák. o obchodních pomocnících nevzal ohled na místní zvyky v tom směru Zejména co do její· výše: Ale
žalovaná právě netvrdila v první stolici něco takového - totiž že by
mlčky bylo smluveno, že sjednaný plat zahrnuje i odměnu za práci přes
čas anebo že by se vyvinul v tom směru místní zvyk. Opak oznámilo
obchodní gremium. Nelze konečně ani souditi, že žalobkyně se zvláštní
odměny za prác; ;:>řes čas vzdala tím, že se po 2 měsíce nehlásih O ni
v

čís.

3820.

Obchodní pomocníci (zákon ze dne 16. ledna UHl, čís. 20 ř.
zák.).
Za platností zákona ze dne 18. prosince 1919, čis. 91 sb. z. a n.,
nelze v oborech, v nichž tento zákon platí, vytvořiti zvyklostí delší
pracovní dobu, než osmihodinovou. Za práci přes čas přisluší zvláštní
odměna, leč že se jl zaměstnanec vzdal, což nemusí se státi výslovně,
nýbrž i činem konkludentníin.
V tom, že úplata přes čas nebyla za trvání služebního poměru po
něja1wu dobu požadována, nelze spatřovati vzdání se nároku na ni.
Odměnu úhrnnou i za práci přes čas lze smluviti i mlčky s ohledem na
místní zvyky.
Okolnost, kotvící v osobě zaměstnatelově, neni dtlvodem k propuštění zaměstnance. Pokud· nelze v tom, že zaměstnavatel přijal do
služby cizince bez úředního svolení, spatřovati důvod k propuštěni.
(Rozh. ze dne 6,

května

1924; Rv I 227/24.)

žalobkyně, cizozemka, byla zaměstnána jako tlumočnice v závodě
žalované firmy v Karlových Varech. Dne 15. srpna 1923 byla· žalobkyně
propuštěna, ježto prý nebylo úřadem vyhověno žádosti, aby žalobkyně
jako cizozemka zastávala v tuzemsku službu. K předchozímu dotazu úřa
du na žalovaného, zda žalobkyně nezbytně potřebuje, dal žalovaný zápornou odpověď. Žalobu o zaplacení služného za zbytek srpna a září
1923 a úplaty za práci přes osmihodinovou pracovní dobu p r oe e s-

a po odmítnutí také dále

dle §u 863

obč.

přes čas

pracovala.

Činy

konkludentní musí

zák. býti toho rázu, že nedovolují pochyb ve

jiného v)'ldadu. Než tomu tak není v případě sporném. Žalobkyně mohla
míti příčiny zatím odměny nežádati, třeba jí nárok příslušel, ať již

proto, že nechtěla vzbuditi trpkost zaměstnavatele, a nedala podnětu
k výpovědi, když byla na službě závisle a mohla také doufati že nesražené zálohy budou na nárok její 'za práci přes čas súčtovány. Proto
TIt~lze mlčení

žalobkynf> za vzdání se nároku považovati", Tím méně

lze vyložiti jako vzdání se nároku to, že žalobkyně ohlásivši 'po výpovědí nárok a byvši odmítnuta, pracovala přes čas dále. Vždyť mohla
žalobkyně býti v pochybách, že odepření práce přes čas v místě obvyklé .poskytne žalované příčinu k propuštění. Právem tedy odvolací

soud nárok odměny za práci přes čas, o i ehož výši není sporu, při,řkl.
Rovně není nesprávně posouzena věc po stránce právní ohledně nároku odškodného za přeclčasné propuštění. Pro posouzení sporu není
rozhodno, jako předpisy sociálně policejní platily pro přijín1ání cizozemců do práce. Nejde o smlouvu, jež jest zakázána zákonem (§ 879 I.
obč. zák.). Zákon smluv pracovních s cizozemci nezakazuje a proto
nejsoú lleplatny. Proto ani správní úřady nestanovily a nemohly stano-

viti neplatnosti takových smluv. Žalovaná sjednala smlouvu bez ohledu
na svolení úřadu k zaměstnání žalobkyně, to dle dohody nemělo ani
býti vyžádáno, nestalo se podmínkou smlouvy, proto ji musí dodržeti.
Nemůže v odepření svolení úřadu ani nalézti důvodu k propuštěni zaměstnance. Dle §u 27 zákona o 'obchodních pomocnících jsou sice dů
vod)' propouštěcí vypočteny jen příkladmo, ale dle tendence zákona je
důvodem propuštění jen okolnost, ležíCi v ósobě zaměstnancově, ne
v osobě zaměstnavatelově. Nedo'statek svolení k zaměstnání cizince je
příčinou, přihodivší se zaměstnavateli. On má požádati o svo1enÍ k zaměstnání. Nad to nelze přehlédnouti, že žalovaná sama svým prohlášením dala poctnět k zamítnutí žádosti o svolení k zaměstnání žalobkyně. Zavinění žalované samé nelze proto ani považovati za důležitý

dllvOct dle §u 25 zákona o obchodních pomocnících. Že žalovaná mohla oýti trestána, ponechávajíc žalobkyni jako cizinku ve svých službách, zavinila sama tím, že o svolení před přijetím nežádala. Jednala
neopatrně, když neujednala svolení to za podmínku smlouvy. Proto
právě se vlastního zavinění nemůže dovolávati jako dúvodu k propuštění. Ostatně trestnou se stala ne teprve ponecháním ve službě po
odepření svolení, nýbrž již přijetím bez takového svolení.
čís.
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U stanovení čtvrtého odstavce §u 502 c. ř. s. neplatí, zrušil-U odvolací
soud rozsudel, prvého soudu jen pro neúnlnQst řízeni, vysloviv jinak
právní názor, shodný S právním názorem púvodniho rorlsudku prvého
soudu.
(Rozh. ze dne 6. května 1924, Rv I 265/24.)
Ne j v y š ší s o ucl odmitl dovoláni dl' srovnalých rozsudků nižv rozepři o zaplacení 729 Ke 80 h a dodání 7 q uhlí.

čích soudů

Dl\Vody:

směru

Proti potvrzujícímu rozsudku odvolacího soudu jest podle §u 502
s. v doslovu čl. VL Čí~,. 30 'novely o úlevách soudů, kter)1 tu při
chází jedině v úvahu, jelikož rozsudek prvé stolice byl vynesen před
1. červencem 1923, dovolání nepřípustno, když předmět rozepl'e, o
němž rozhodl odvolací soud, na penězích nebo peněžité hoclnote nepřevyšuje ·1000 Kč. V tomto případě předmět rozepře nedosahuj.e této

c.

ř.

hranice.' Dovoláni jest však

přípustno,

když rozsudek prvé stolice,po-

tvrzen)' odvolacím soudem, byl vynesen následkem usnesení odvolacího
soudu, které rekursem nemohlo býti napadeno (§ 519 čís. 3 c. ř. s.) a

jímž dřívější rozsudek byl zrušen podle §u 496 čís. 2 a 3 c. ř. s. a §u
499 c. ř. s., a včc odkázána byla zpět na soud prvé stolice. O tento
případ tu však neběží. Sejde (otiž na tom, zda soucl prvé stolíce vázán
byl právnÍ1r názorem zrušovacího usnesení odvolacího soudu ze dne

22. srpna 1922, z něhož odvolací soud vycházel při svém rozhodnutí.
Nelze ovšem popříti, že odvolací soucl v tomto usnesení vyslovil právní
názor ,že jest rozhodn)'lll obsah smlouvy, podle které se žalovaná stra11a zavázala dne 3. prosince 1921 pracovati bez výpovedi, že se tím
"zdala páva podle §u 201 hor. zák., že ustanovení tohoto předpisu
není donucujícím právem, že může býti změněno jinakýl11~ ustanoveními

služebního řádu nebo služební smlouvy, že ani vydáním služebního
řádu nemohla býti smluvená lhůta výpovědní změněna, že rozhodufící
jest vúle stran, která múže také býti v odporu se služebními f"ády, že
tedy revers ze dne 3. prosince 1921 jest platným. Odvolacímu souelu
bylo neúplností řízení prvé stolice jedině, že nebyla zevrubně zjištěna
oboustranná vůle stran, při čemž ard vzal zřetel na další skutkové
možnosťi, ale na kor:ec svého usnesení vysiovil zřetelně', že rozsudek

prvé stolice zrušuje

jedině

pro neúplnost

řízení.

Srovná-Ii se onen práv-

ni názor odvolacího soudu s právními názory soudu prvé stolice, vy-

slovenými v jeho zrušeném rozsudku ze dne 17. května 1922, Iie seznati, že si odvolací soud svým právním názorem právní názory prvé

stolice úplně osvojil a na nich ničeho nezměnil. Z toho. plyne, že v tomto
případě nebyl soud prvé stolice při svém rozhodnutí vázán' právním
názorem odvolaCího soudu, nýbrž, rozhodnuv dle týchž právních zásad
jako v dřívějším rozsudku, že se přidržel svého vlastního, s druhou
stolicí shodného posouzení právního, že byl jeho nově vydaný rozsudek odvolacím soudem potvrzen, že jde o souhlasné rozsudky obou
stolic, a že při nich právní posouzení odvolacího soudu nebylo jedině
a výhradně rozhodujícím pro posouzení rozepře. V takovém případě je
však dovolání podle §u 502 c. ř. s. i tehda nepřípustným, když jinak
jsou zde předpoklady odstavce třetího, poněvadž podle vysvětlujících
poznámek k novele o úleváCh soudů, str. 11., vnitřní důvod, z něhož
do.šlo k utvoření odstavce čtvrtého §u 502 c. ř. s:, nemá tu místa a poněvadž v odstavci čtvrtém §u 502 c. ř. s. citován jest. § 499 c. ř. s.
zřejmě jenom zřetelem na jeho druhý odstavec, tedy platí jako předpo
klad výhrady odstavce čtvrtého vázanost prvé stolice na právní názor
odvolacího soudu. To soud prvé stolice ve svém usnesení ze dne 29.

srpna 1923, jímž odvolání odmítl jako nepřípustné, správně vystihl;·
ale když u rekursního soudu podle jeho usnesení ze dne 25. listopadu
1923. při tom nezůst,Jo, bylo na dovolacím soudu, by nepřípustné dovolání odmítl podle §u 507 odstavec prvý c. ř. s.
čís.
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úpis válečné půjčky u sběrného důstojníka v poli. Obsahovaly-Ii upisovací podmínky ustanovení, že dlužno při úpísu složíti část upisovaci
jistiny, nestalo se upsání hotovým, ctOkud ona část nebyla složena.
(Rozh. ze dne 6. května 1924, Rv I 272/24.)
žalovaný upsal v roce 1917 v poli k výzvě sběrného důstojníka valečnou půjčku. žalobu banky o zaplacení upsaného peníze o b a niž š í
s o u tl y zamítly, o d vol a c í s o u d z těchto d ů vod ů: žalobkyně
vyvozuje svůj nárok na zaplacení zažalovaného peníze z přihlášky
k upisování páté válečné půjčky ze dne 16. ledna 1917 .a z dopisů ze
dne 16. ledna 1917, k přihláškám přiložených. V upisovacích přihláš
kách upisuje žalovaný u upisovny polni pošta 405 na základě podmínek na druhé straně uvedených 100.000 K 40-leté daně prosté 512%
umořitelné státní půjčky, 15.000 K daně prostých 5 Y2 % státních pokl.
poukázek splatných dne 1. čefV11a 1922, a 3000 K daně prostých 5Y2%
státních pokl. poukázek splatných dne L června 1922, skládá splátku
3150 Ka 360 K na hotovosti a žádá, by válečná půjčka byla zaslána Julii
W-ové a v oněch dopisech vyrozumívá žalobkyni I) že se jí zašle prostřednictvím Julie W-ové spořitelní knižka městské spořitelny,
z níž
vybere 3!50 K a 630 K a po té knížku Julii W-ové .111U vrátí a 2)
že jí zašle 10.000 K nomína!e druhé válečné půjčky a 15.000 K nominale třetí válečné půjčky prostřednictvím Edmunda W-aa žádá, by
na základě těchto půjček byl vyplacen na upsaných 100.000 Kč peníz
18.750 K jako splátka. Neclatěl tudíž žalovaný zaplatiti protihodnotu
válečných půjček, jím upsaných na jednou, a platí pro něho tudíž ustanovení o lombardovánf, otištěné na druhé straně přihlášky upisovací,
které zní takto: Nechce-Ii upisovatel protihodnotu upsanych ptliček
zaplatiti na jednou, jest při úpisu složiti jako krytí: Korun I} na každých K 100 nominale 40ktédaně prosté 5Yz % umořitelné státní půjčky,
K 210 za každých K 1000norninale daně prostých 512 % státních pokl.
poukázek. Dle toho měl žalovaný složiti, na upsaných 100.000 K státní
půjčky 17.000 K; na upsaných 15.000 K pokladničních poukázek 3.150 K,
na upsaných 3.000 K pokladničních poukázek 630 K. Tyto přihlášky
upisovací nelze dle §u.6 a 914 obč. zák: a čl. 278 obch. zák. dle
toho, so slova ve s.vél11 spojení vlastně znamenají, a dle zásady poctiv.ého oQchodování vy)dádati jinak, než, že upsání mělo býti teprve tehdY
právoplatně, až. by bylo složeno potřebné krytí: Tímto stavem věciješt
úpl~ě .obj.as~ě? p~e?nes hlo~aného, že ,d~stojník, mající na starosti upisovam valecne pUlcky sltb, ze podepsam přihlášek jest nezávazné, dal
~etoliko.. ú~tně, nýbrž že .. jej poznamenal L písemně. na tiskopisu, aže
zalovany cetl pouze tuto poznámku. Důstojn.ík nenapsal sice sám tuto

výhradu na pl-ihlášku, poukázal však jako právník upisovatele na podmínky, otištěné na přihlášce, a mohl tudíž plným právem seznati, že
všichni upisovatelé, tudíž i žalovaný dle jeho vývodů se mohli domnívati,
že upsání se stane hotovjm teprve v zázemí a že udělení dovolené mělo
za účel, by upisovatelům bylo .umožněno uspořádati záležitosti, týkající
se válečné půjčky, v zázemí a by upsání bylo provedeno. Výminka byla
odkládací C§ 696 obč. zák.). Jest tudíž arci správné, že žalovaný za své
dovolené byl opětně filiálkou banky L. pozván, aby se dostavil do filiálky,
že však tomuto vyzvání nevyhověl, poněvadž se jeho majetkové poměry
zatím zhoršily. Jelikož žalovaný částky, ku kryti potřebné, nesloiil, nesplnil podmínky, pod kterými přihláška se měla státi právoplatnou,
k upsání nedošlo a žalovaný není povinen, zaplatiti zažalovanou pohledávku. žalobkyně nebyla oprávněna, ustoupiti jednostranně od této
podminky, kreditovati žalovanému bez svolení částky, které dle podmínek měly býti hotově složeny a opatřiti na jeho účet papiry. Učinila-Ii
tak přes to, důvěřujíc ve výhodné majetkové poměry žalovaného, jednala
na vlastní nebezpečí a nemůže nyní, když hodnota válečných půjček jest
svrchovaně pochybnou, žádati na něm zaplacení. K tomu ji neopravňuje
ani ta okolnost, že žalovaný neodpověděl na zaslané mu vyúčtování, poněvadž by v tom bylo možno spatřovati uznání mlčky jen tehdy, kdyby
smlouva byla před tím skutečně bývala uzavřena. Podmínky, na přihlášce
otištěné, byly pro obě strany závazny, ať již byly kladeny žalovaným
aneb žalobkyní. žalobkyně měla jako komisionářka "obchOd jí svěřený
dle čl. 361 obch. zák. vykonati dle příkazu s pečlivostí řádného kupce
ku prospěchu komitenta. Měla tudíž v prvé řadě opatřiti od Julie Wcové
a od Edmunda W -a hotovost i papíry, k upsání potřebné, a směla opatřiti válečnou půjčku na účet žalovaného pouze tehdy, když by bylo
složeno krytí nebo kdyby žalovaný byl s opatřením pujčky srozuměn
i bez předchozího krytí.
N ej v y š š í s o u d nevyhověl dovolánL
D

ů

vod y:

Když v uj:>isovací ohláš,e se praví, že se upisuje na základě podmínek, na druhé straně oznámených, tyto podmínky na druhé. straně
vytištěné však obsahují ustanovení, že, když upisovatel nepřeje si složiti protihodnotu celou najednou, musí při subskripci jako úhrada složeno býti tolik a tolik percent upisovaného kapitálu, tedy, když pří
slušná částka složena při subskripci nebyla, upsání zajisté se neuskutečnilo, ať se již tato »podmínka« pojímá jako výminka v technickém
smyslu, t. j, jako událost,od níž účinnost smlouvy a tím vznik práv
a závazků z ni závisí, anebo, jak tomu chce dovolatel, jako 'ustanovení
neb bod smlouvy, jinak řečeno výhrada. Neboť když »musí« býti složeno, aby subskripce zakládala platný závazek, tedy, když složeno nebylo, subskripce závazku nezaložila, a toho si přece obě strany musily
býti jasně vědomy, vždyť z obsahu smlouvy, t. j. správně řečeno návrhu k ní záležející ·právě v obsahu řečených·»podminek« na druhé
straně přihlášky vytištěných jde zřetelně na jevo, že llpisovati lze jen

že složí se buď celá proti hodnota najednou. anebo aspoň udaná
tan~ její kvota: bez takové úhrady bylo všecko prohlašování, že se upisuje ,planým a prázdným, jímž hotová smlouva a tudíž smluvní závazek
vzniknouti nemohl. Podmínky žádaly v uvedené míře »re1l1« a pozvedly
tedy smlouvu na úroveň smlouvy realní, takže pouhá smlouva v,;rbalní
byla by mohla míti toliko výz,nam p,acta de con~rahel:do. J:,sthze dovolání dává za příklad případ, ze kdyz kdo objedna zbozl a. P:I tom. pr?hlásí že dá splátku X na př. 100, tedy že prodatel pry je jlSte opravnen
kupn'i smlouvu perfikovati tím, že dá objednateli zboži k disposici přes
to, že splátku nesložil, neboť prý je bez odporu oprávněn, splátku tu
mu kreditovati - tedy to porovnání kulhá. Zboží přece objednáváme
ve vlastním zájmu a nepřinášíme tím druhé straně neb? někomu, U,etímu žádné oběti, a jestliže nám tedy druhá strana splatku krechtuje,
prokazuje nám tím laskavost čili splátka byla určena pouze pro credrtore, pro věřitele. Při upisování válečný.ch půjč.ek však ~pi:ova~~1 .':eupisoval ve vlastním zájmu, nýbrž v zaJ1T:iU statu, Jemu~ tl1~ pnna~el
oběť čehož reflektivní účinek jevil se v tom, že se uplsovam nedelo
jen clobrovolně, nýbrž nejčastěji na nátlak, jak to všeobecně známo,byť
se ani v tomto případě nepřihlíželo k tomu, co prvý soud v té příčině
z)'istilJ
j'ežto odvolaci'
soud ač to v odvolání bylo bráno v odpor, stanoviska k zjištění tomu nezaujal. Pnkliť však šlo o zájem státu a obel
upisovatele, pak byla splátka určena také pro debitore, v zájmu up}sovatele sama, neboť o něj se jednalo, zdali potřebné prostředky sezene
a oběť tedy přínésti může. Jestliže tedy v tomto případě, Jak bezespomo,
žalovaný splátku nesložil, ač musel, měla-Ii subskripce býti účinnou,
tedy nevzešly z upsání, jež už v hlavě své samo se nazývá pouze »UP,lsovaci přihláškou«, pro něho žádné závazky a pro druhou stranu teay
žádná práva: žalující měla s nákupem válečných půjček počkat, ~ž žalovaný potřebnou kvotu složí, a nesložil-Ii, neměla nakupovat, srce t~
dělala na vlastní risiko. Když nevzešlo žádného závazku z uprso·vacl
přihlášky, nemohlo ho vzejíti ani z toho, že žalovaný na zÍ!čtovanky
ze dne 6, února 1917 žalující stranou mu zaslané mlčel, neboť neJsa
v žádném poměru s ní, nebyl povinen na její projevy odpovídati. Pouhé
mlčení není ještě konkludentním souhlasem §u 863 obč. zák., byly-Ii
okoluosti takové, že strana mlčící neměla povinnosti mluviti, jako zde
žalovan5r, jak právě řečeno, neměl.

důvodů:

tak

v

čis.

§ 367 obč.
lehkověrného.

,
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zák. chráni pouze nabyvatele bezelstného, nikoliv také

(Rozh. ze dne 6. května 1924, Rv I 280/24.)
žalobě

o vydáni klavíru bylo vyhověno s o u d Y vše c h
Š š í m s o ude m z těchto

I i c, N e j v y

tř

í s t o-

Dovolání napadá rozsudek jen dovolacím důvodem §u 503 čís. 4
než odvolaCÍ soud posoudil věc po právní stránce v podstat~
Není sporu o· tom, že piano, o kte~'é jde, dal žalobce, Janu ~B-o:rl
jen do komise, že žalovaná firma nabyla plana od Ja"na ~-a uplatne a ze
Jan B. byl oprávněn, obchodovati piany (§ 367 .obc. zak.). Bylo proto
na žalobci, domáhajícím se na žalované firmě vlastnickou žalobou vydání piana, by dokázal, že žalovaná piana nenabyla bezelstně, pokud
se týče, by dokázal okolnosti, z nichž mohla žalovaná při náležité pozornosti a pečlivosti míti důvodné podezření, že Jan B. vlastníkem Pl,.. na
nebyl (§ 368 obč. zák.). To žalobce dokázal. Je zjištěno, že žalované,
pokud se týče její zástupcům dne 3. a 4. dubna 1923, kdy Jan B. plano
žalované nabídl a ona je přijala, bylo známo, že Jan B. Jest neschopným
ku placení, že on a jeho manželka jsou stiháni exekucemi a že proti
Janu B-ovi dne 20. ledna 1923 zavedeno bylo vyrovnací řízení, které
tehda ani ještě právoplatně skončeno nebylo. Ze zkušenosti je známo,
že obchodníci, kteří nemohou platiti, nekupují za hotové, ani nepo,žívají
úvěru, a jest oby(ejným zj!Cvem obchodního života, že se takovým ?bchodníkům zbOŽÍ, i1ajmě cennější, jakým jest piano, dává jen do komIse,
jak se i v tomto případě stalo.
uvedeného st~vu věci mu:i1a si žalovaná (její zástupci) uvedomill, ze Jan B. nem aSr vlastmkem prana,
zejména, když se do jeho držby podle souhlasného udání stran dostalo
teprve dne 24. ledna 1923, tedy po zahájeném vyrovnávacím řízení,
a žalovaná (její zástupci) si toho také byli vědomi, jelikož v tom směru
s Janem B-em jednali a Dr. f. sám jako svědek stvrdil, že původně
Janu B-o·vi nedůvěřoval, a že teprve na jeho opětné a důrazné ujišťo
vání mu uvěřil. Ale takovýmto pouhým ujišťováním Jana B-a, cht"jíciho
zameziti exekuční prOdej svršků manželky, byť i byl Drem f-em upozorněn na to, že by se jinak dopustil trestného činu, nesměla se žalovaná strana spokojiti, naopak bylo zapotřebí větší opatrno.sti (,§ 1297
obč. zák.), zejména, když bez obtíží mohlo jí býti použito, neboť jak
Rudolf L., tak Dr. f. mohli se Jana B-a zeptati, od koho piano koupil,
mohli žádati, by jim předložil fakturu a po případě mohli se obrátiti
přímo na domnělého prodatele, k čemu bylo vzhledem k tOll1U, že Jan
B. nabídl piano již 3. dubna 1923, jistě dosti času, a k tem u by ostatně
snad ani nebylo došlo, kdyby Jan B. fakturu o kupu předložili nebyl
sto. že žalovaná ujišťování Jana B-a uvěřila, nerozhoduje, pak-Ii
k tomu, iak zjištěno, neměla dostatečných důvodů, neboť ustanovení
§u 367 o'bč. zák. chrání jen nabyvatele bezelstného, niko:iv však též
iéhkověrného. Nedůvodnému dovolání nebylo proto vyhoveno a podotýká se k jeho vývodům, které ostatně jsou vyřízeny tím, co .shorajest
uvedeno., že neprávem vytýká nepečlivost žalobci, jenž chránil své vlastIlictví náležitě tím, že piano dal Janu B-ovi jen do komise, a že tato
výtka naopak stihá žalovanou, která majíc podezření, dala se uc~lá
choliti bezcenným ujišťováním předluženého a exekucemI shhaneho
obchodníka a se o to ani nepokusila, přesvědčiti se, zda mluví pravdu,
ač to, jak shora doHčeno, snadno mohla učiniti.

C, ř, s.)
správně.
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Předpis čl. 34 obch. zák. není průlomem do zásady §u 272 c. ř. s.
nýbrž jen směrnicí pro soudcovské ,hodnocení ·důkazů.·
,
Zaručení se třetí osoby za dluh z obchodního spojení, vedeného na
jméno dítěte.

(Rozh, ze dne 6,

května

1924, Rv I 339/24,)

Žalující banka domáhala se na .žalovaném zaplacení pohledávky
z bankovních obchodů, tvrdíc, že se žalo'vaný zaručil za svého syna
Jana K-a, žalovaný namítal, že závazek hlavního dlužníka, a tedy i závazek rukojemský nemohl vzniknouti, ježto Jan K. jest teprve tříletým
hošíkem. Žalobě bylo vyhověno, s o u d Y vše c h tří s t o li c, N e jv.y šš í m s o ude m z těchto
důvodů;

!

v)rjimečnost spočívá V t0111, že, zaručí-li se někdo vědomě za někoho
jenž se z dÍlvodů osobních vlastností nemůže platně zavazovati, jest
z~vázán s povinným rovně jako spoludlužnik. Z toho plyne, že před
plS,U §u 1352 obč. zák. bylo po zákonu užito, jelikož Jan K. jest dítětem
a ze dovolatel ulpívá vlastně svým právním názorem na zásadě zákoníku »Codex Theresianus«, jehož původci zamítali ručeni za nezletil!:
z důvodu, že ti, kdož jsou k tomu ochotni, »dávaji na jevo, že jsou
svúdci mládeže«. Pokud tedy dovolatel tvrdi v dovolacim spise výslovně,. že »byl-li II žalující banky otevřen účet na jméno Jan K., nebylo mkterak ob]3sněno, jak Jan K. se svým účtem nakládal, jak při
svém obchodním styku s bankou své jméno znamenal, pokud se týče,
jak se podpisoval, a že v tom směru stíhá žalující banku velká zodpovědnost, které se však vymyká se zcela nedostatečnou výmluvou, ze ji
úplně postačilo, když jednala se žalovaným, a že pohodlné stanovisko
žalující banky odporuje zásadě čl. 282 obch. zák.«, - stačí poukázati
právě ku předpisu §u 1352 obč. zák.

1
čís.

Dovo·lací důvod čís. 2 §u 503 c. ř. s. spatřuje dovolatel v tom, že
odvolací soud provedeným důkazem obchodními knihami porušil zásadu §u 295 c. ř. s. tím,že průkazno,sti tohoto důkazu necenil podle
čl. 34 obch. zák. Není tím uplatněný důvod opodstatněn. Jak svědčí
prameny (srovl). společnou zprávu při mater. lL str. 327, podle které
byl předpis §u 295 c. ř. s. do zákona zařaděn z důvodu, »aby obchodní
lmihy. byly uchráněny možnosti úplného znehodnocení jich průvodno-sti
nesprávným a přehnaným používáním zásady volného uvažování soudcovského«), nemá předpis §u 295 c. ř. s. vzhledem ku stěžejní. zásadě
procesního řádu, v §u 272 c. ř. s. vyslovené, valného významu praktického, poněvadž i předpis čl. 34 obch.zák. poskytuje soudu při posuzování průvodnosti obchodních knih tolik u v á žen i, že v čele článku
toho uvedené pravidlo, podle kterého obchodní knihy tvoří pouze ne~
úplný důkaz, má jen význam teoretického omezeni volného .uvažování
důkazního. Civilní řád soudní, osvojiv si právě v §u 295 c. ř. s. teoretickou zásadu, že dťtkaz obchodními knihami je důkazem listinným,
ukázal sice, že ve příčině průvodnosti toho,to dtlkazu musí býti užito
také jeho předpisů o důkazu listinném, al.e na konec sluší uznati, že ani
čl. 34 obch. zák. neni průlom-em do zásady §u 272 c. ř. s., nýbrž že
.seoba předpisy vlastně jenom doplňuji, při čemž předpis čl. 34 obch.
zák. má jedině význam důležité směrnice pro volné uváženi soudcovské.
Ani podle Č, 4 §u 503 c. ř. s. uplatnění' duvod není opodstatněn. 00volatel spatřuje jej předevšimv tom, že odvolací soud, ač připustil, že
pTa Jana K-a nevzešel nijaký závazek, ale, že vzešel pro, žalovaného
z jeho ručení za nikdy nevzešlé závazky Jana K~a, neprávem užilpřed~
pisu §u 1352 obč. zák. a neužíL.správně předpisu §u 1351 obč. zák.
Tento' předpis are i spočívá ·na zásadě, že neni účelem ručeni, aby> byl
věřitel uklidněn o pravosti své pohledávky, nýbrž, aby mu. ručením zabezpečena byla jejidobytnost za předpokladů pravosti pohledávky, ale
tato zásada jest prolomena právě předpisem §u .1352 obč. zák., lehož

3825.

Dluh znějící na Krak. byl zaplacen, při jal-I í věřitel placení v Kč,
9dpovídajicích kursu Krakv den placení a nemůže se domáhati náhrady
z rozdílu kursu v den splatnosti a v den placení dluhu.
(Rozh. ze dne 6.

května

1924, Rv I 343/24.)

žalující firma žalovala ÍÍrmu A. o 115.000 Krak. s 6% úroky od
října 1921. žalovaná zaplatila dne 2. října 1922 lO.OOO Kč, jež žalobkyně přijala a obmezila žalobni prosbu na náhradu škody z rozdílu
kursu v den splatnosti (22. řijna 1921) a v den placeni (2. října 1922).
Pro c e sní s o udp r v é s t o I ic e žalobu zamitl, 0 d vol a c i
s O u d jí vyhověl.
N e j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
23.

Důvody:

žalujici firma požadovala od žalované jako kupní cenu kromě dvou
v Kč též 115.000 Krak. s 6% úroky od 23. řijna 1921. Přes tuto
žalobní prosbu .nebylo možno jiti. Podle ní byla žalovaná firma oprávněna i povinna zaplatiti žalobkyni uvedenou částku v Krak. se žádanými
úroky z prodlení, nic vice. Žalovaná zaplatila žalobkyni 2. řijna 1922
10.000 Kč, jež žalobkyně přijala též J).a místě placení 115.000 Krak.
s přís!. bez výhrady, ač nebyla podle §ú 1413 obč. zák. povinna přijati
od žalované něco jiného. Nemohla proto žalobkyně požadovati od žalované více než částku v Kč připadajicí na U5.000 Krak. s úroky z prodlení až do dne placeni podle kursu tohoto' dne, ježto žalovaná jí v týž
den vice nedluhovala. Na den placení je vztahovati všecky podminky
a účinky jako zániku dluhu, což plati i o dluhu 115.000 Krak. s přis!.
Zaplacení dluhu stalo se tudiž zaplacením částky v Kč, rovnající se
částek

IU~

poměru obou hodnot toho dne na rozhodující burse zaznamenanemu,
t. j. kursu z téhož dne. Kurs je nesporný. sporná byla jen otázka, zda
poměr obou valut nebylo posouditi podle jiného dne. Vezme-li se tudiž
za základ kurs dne placení, byla žalovanou firmou žalobkyni zaplacena
celá dluhovaná částka, a žaloba úení odťlvodněna. Slib žalované strany,
že po přepočítání doplatí zbytek, byl podmíněn právě jen okolnosti,
že po přepočítání podle kursu nějaký zbytek skutečně vybude pro
žalobkyni.

(;18.

3826.

Pokud jest zaměstnavatel oprávněn zadržetí si část mzdy zaměst
nancovy na srážku osobní daně z příjmu.
(Rozh. ze dne 6.

května

1.924, Rv I 583/24.)

Žalobce byl až do 30. červiJa u žalované firmy zaměstnán jako
truhlářský mistr, od 1. července 1923 pak jako truhlářský dělník, měl
v měsících květnu a červnu 1923 jako mistr měsíční mzdy 1675 Kč, a
za poslední dva měsíce, květen a červen 1923 vyplatila mu ža!ov,Ulá
nléně o 2033 Kč 57 h, jež si zadržela na srážku o·sobní daně z příjmu
žalobcova. Proti žalobě na zaplacení 2033 Kč 57 h namítla ža10vaná
firma započtením 3221 Kč 25 h, jež prý jí dluhuje žalobce za nezaplacenou daň z příjmu. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e zamítl
námitku započtení a uznal dle žaloby. O d vol ac í s o u d vyhověl odvolání žalované potud, že zamítl námitku započtení pouze pro tentokráte.
Ne j v y Š š í s o u d k dovolání žalované zrušil rozsudek odvolacího
soudu a vrátil věc prvému soudu, by o věci dále jednal a ji znovu rozhodl a uvedl mimo jiné v
důvodech:

Dovo1atelka přednesla, že žalohce jí dluhuje za nezaplacenou osobní
z příjmu za rok 1919 - 239 Kč 85 h, za rok 1920 - 522 Kč, za
rok 1921 - 765 Kč, za rok 1922 - 1129 Kč a za 6 měsíců z roku 1923
-- 564 Kč 80 h - celkem 3221 Kč 25 h, které namítala započtením.
Tu ovšem odvolací soud, opíraje se o své zjištění, že za leta 1920 a
další osobní daň z -pří[mu nebyla dosud předepsána a že také na ni
dovo.Jatelka dosud ničeho uezaplati1a, správně rozpoznal, že se dovolatelčina pohledávka 3221 Kč 25 h ku započtení podle §~ 1430 a 1439
obč. zák., poněvadž nejde o nároky dospělé a zralé, vůbec nehodí, a
co nejhlavnějšího, že kdyby jí -c1ovolatelka ještě nezaplatila, proti žalobci žádný nárok ještě nevzešel, leč dovolací SO'ud měl, přihlédnuv
k obraně dovolatelčině jako celku, uvážiti, že touto obranou a jejím
skutkovým přednesem vznesena byla proti žalobcově pohledávce námitka nesplatnosti. Odvolací soud značw2' Sl.: přiblížil tomuto poznatku
tím, že dovolatelčinu námitku započtení zamítl pro tentokráte, což odů
vodnil tím, že daňový předpis jistě, jak lze předpokládati,' dříve nebo
d2Ď

pozdéji se stane, a že tím vystoupí teprve otázka ručení žalobcova
nebo dovolalelčina. Toho nelze schváliti. Bylo zjištěno, že žalobce pobíral SVOll mzdu jako truhlářský mistr právě v měsících, za které zažaloval mzdu, ve lhútách :ielších než čtyřneclělních, totiž lTi'ěsÍčnč,
platil tedy o něm pi-edpis §u 1 odstavec druhý cís. nařízení ze dne 8.
července 1898, čís. 120 1-. zák. a proto podle §u 1 odstavec prvý téhož
nařízení zůstala v platnosti dovolatelčina povinnost, v §u 234 odstavec
prvý zákona ze dne 25. října 1896, čÍs. 220 ř. zák. uvedená) ale pdk se
také nevztahuje na strany pi-edpis §u 237 písm. a) tohoto zákona ve
znění §u 3 zákona ze dne 12. srpna 1921, čÍs. 336 sb. z. a n. podle
kterého v jednom roce nesmí býti zaměstnavatelem více sraženo, než-li
činí předpis za jeden a půl berního roku a podle kterého srážka není
přípustna, nepřesahují-li příjmy" zaměstnanců nezabavHelného minima
existenčního, kterýchžto předpokladů u žalobce není. Praví-Ii dovolatelka ještě v dovolání: »že tu nejde O obyčejnou pohledávku«, a trvá-li
ještě na svém právním názoru, že jde o započtení, nemůže to soudúm
brániti, aby neužily zákonitého pravidla správného a by poznaly, že
dovol"telkou bylo proti žalobnímu nároku také namítáno, že jest ne-li
celý, aspoi1 nějaká jeho část z tohoto důvodu nesplatna, poněvadž dříve
musí býti z něho zadržena, dotyčně zaplacena osobní daň z příjmů,
že z tohoto důvodu podle §u 234 zákona ze dne 25. října 1896, čís_ 220
ř. zák. dovolatelce jest zakázáno, aby na tuto daň vypadající částku
žalobci vyplácela. Není tomu na pI-íč okolnost, že tato daň nebyla ještě
žalobci pře{lepsána, neboť pak jest podle §u 234 odstavec třetí onoho
zákona zadržeti tu částku v jaké byla před tím vyměřena tato daň. Pak
je v dalším vadnou neúplností odvolacího řízení, že v něm nebyl proveden důkaz o tom, zdali vSrpočet srážek, dovolatelkou učiněný, je
správný, správněji řečeno, že nebylo zjištěno, jaký zdanitelný příjem
žalobcLtv múže tu pro výši srážek přicházeti v úvahu. Ale tu nebude
. také potřebí zjistiti právní povahu tohoto příjmu, totiž zda-Ii, pokud
by podléhal dovolatelkou odečítané dani z pi-íjmu, byl skutečně příjmem
měsíčním, tedy zd""li a pokud o něm platí § 1 cís. nař. ze dne R. července
1898, čís. 1201-. zák., pokud se týče nejde-Ii jen o proměnlivé příjmy
(§ 1 II uvedeného cis. naŤ.), na které by se předpis §§ 234 a 235 zákona ze dne 25. října 1896, čÍs. 220 ř. zák. vůbec nevztahoval. Podle
toho nebylo zjištěno, mnoho-Ii by v tomto případě oovolatelka vůbec
mohla zadržeti a to také nikoli ze kterých, pi-odpisu §u 234 cit. zák.
podléhajících stálý-ch příjmů žalobcových.
čís.

3827.

Pachtovní smlouva o koncesi smrtí pachtýře vůči jeho pozůstalosti
nezaniká. Lhostejno, že živnostenskV úřad nevzal na vědomí prohlášení
vdovy, že bude v koncesI pokračovati.
(Rozll. ze dne 6. května 1924, Rv I 597/24.)
žalovaná byla majitelkou dolu a zároveň majitelkou koncese hoslinské a výčepnické. V roce 1917 zpachtoval koncesi Stanislav č.,

IU<

jenž byl též spravnim úřadem schválen. Stanislav Č. zemřel dne 7. února
1922, načež majitelka domu ohlásila magistrátu, že převezme provo-

zování živnosti do vlastní režie, kdežto vdova po zemřelém Stanislavu
Č-ovi oznámila správnímu úřadu, že V základě vdovského práva bude
pokračovati v provozování živno,ti na podk!adě pachtu koncese, patřící majitelce domu, Všechny tři administrativní stolice souhlasně nevzaly na vědomí oznámení vdovy proto, že vdovu pop ach t Ý ř i koncesované živnosti nelze na rnveň klásti vdově po majiteli koncese po
rozumu §u 56 odsl, IV. živn. ř. Pozůstalost po Ladislavu Č-ovi domáhala se na žalované, by byla uznána povinnou, dodržeti a splniti
pachtovní smlouvu se Stanislavem č-em, provozování živnosti hostinské a výčepnické také vůči pozůstalosti, zejména že je povinna zpět vzíti
oznámení magistrátu po smrti Stanislava č-a toho obsahu, »že zamýšlí živnost hostinskou a výčepnickou v základě koncese jí v roce
19<14 udělené provozovati ve vlastní režii a nikoliv pachtýřem jako dosucl«. O b a niž š í s o u d y žalobu zamítly, o d vol a c í s o II tl z těch
to d ů vod ů: žalující strana odvozuje žalob ní nárok především z práva
občanského, najmi' dědického podle §u 1116 a) obč. zák. Předmětem
pachtovní smlouvy jest v projednávaném případě koncese, tedy právo
ryze osobní, které vtiskuje také pachtovní smlouvě ráz práva osobního,
takže obligační poměr zaniká smrtí stran smluvních (§§ 531, 918 prvotní doslova § 1448 obč. zák). Tomu nasvědčuje i. předpis §u 19 odstavec třetí živn. ř., dle něhož může živnostenský úřad jen z důležitých
příčin po,voliti, by živnost hostinská byla propachtována. Osobní povaha práva pachtovního, jehož předmětem jest koncese, jest tudíž dů
sledkem osobní povahy koncese jako práva individuálního, které
smrtí zaniká; ani vdova po majiteli koncese, která dovolává se práva,
příslušejícího jí dle §u 56 živn. ř., neodvozuje své právo z universální
sukcese, nýbrž uplatňuje vlastní právo vdovské, nikoli dědické. Zemřel-Ii pachtýř koncese, zaniká jeho smrtí pacht, který se vázal jen na
osobu pachtí'ře, zvláště schváleného úřadem živhostenským. ,'Ryze
osobní povaha koncese je jasně vyslovena v §u 56 živn. I., dle kterého
smrtí majitele koncese zaniká a dědic neb odkazovník musí se domáhati
koncese nové, hodlá-Ii v živllosti zemřelého pokračovati. Tato osobní
povaha koncese, vystupující na straně majitele koncese, má za následek,
že i disposice s koncesí, pokud ji zákon dopouští, zejména propachtováním nebo zřízením náměstka (§ 19 odstavec třetí živn. ř.), kterážto
disposice jest vázána určitými podmínkami a jeví se vlastně výjimkou
z -pravidla, že koncese se provozuje osobně, jestobmezena jen na osobu
pachtýře nebo náměstka; právo pachtýřovo spočívá na osobním vztahu
majitele koncese k pachtýři a na jeho způsobilosti, pachtýř neprovpzuje
samostatného oprávnění živnostenského, což vtiskuje právu jeho ráz
práva neděditelného, jak to bylo zřejmě vysloveno v prvotním doslovu
§u 918 obč. zák. Tak jako koncese sama nepatří do pozůstalosti, ani
pachtovní práva ke koncesi nejsou předmětem právní disposice pachtýřovy, zejména pořizování a nelze taková práva pachtovní čítati k pozůstalostnímu jmění. Z pozllstalostních spisů ostatně je zřejmo, že, ač
zůstavitel pořídil o pachtovních právech ke koncesi, nebyla vůbec do

inventáře pojata. Z úvah těch plyne, Že všeobecná zásada §u 1116 a)
ubč. zák.) že smrtí nezaniká nájemní poměr, doznává výjimky, když běží
o právo osobní, jaké mají na zřeteli ustanovení §§ 531 a 1448 obč. zák.,

jakož i prvotní doslov §u 918.
N e ,i v y š š í s o u d uznal dle žaloby.
D ů vod y:
Dovolání, pokud uplatňuje jako dovolací důvod. nesprávné právní
posouzení věci (§ 503 čís. 4 c. ř. s.), lest opodstatneno. Odvo1ac! soud
zamítl žalobu z dllvodu, že prý smrtí Stanislava Č-a jeho pachtovní
právo koncese, jsouc čistě právem jen osobním, zaniklo ~ na P?zů~talost
nepřešlo. Tento názor odvolacího soudu nelze uznatI spravnym. U
pachtovních smluv, jež mají za předmět živ~ostens~ou. k?ncesi, dluž?o
rozlišovati pachtovní smlouvu samu a lell schvalem zlvnostenskym
úřadem (§ 19 odstavec třetí a § 55 živn. ř). Jen toto schválení živnostenským úřadem jest čistě osobní, to jest uděluje se podle osobních
vlastností a způsobilostí pachtýře (§ 55 odstavec druhý živn. ř.).
Pachtovní smlouva sama, pokud jako v případě; o který se jedná, není
v ní nic jiného ustanoveno" není vázána na osobu a následkem toho
platí i o ní ustanovení §u 1116 a) obč. zák., že se smrtí pachtovní
smlouva neruší. Proto nezanikla také pachtovní smlouva o konceSI se
žalovanou smrtí Stanislava č-a, smlouva trvá a přešla na poztlstalost
(§§ 531, 547obč. zák.). Případ, o který se jedná, nelze stotožňovati
s případem, kde zemře majitel koncese, čímž zaniká (§ 56 živn. ř.) také
živÍlOstenské oprávnění a, protože zanikl předmět pachtu, ruší se i
pachtovní smlouva (§ 1112 obč. zák.). Nezanikla pachtovní smlouva se
žalovanou ani tím, že živnostenský úřad odepřel vzíti na vědomí, že
pozůstalost chce v pachtovním právu zůstavitele pokračovati. Takové
odepření vzetí na vědomost, které by podle §u 1447 obč. zák. vedlo
k zániku pachtovniho práva, nenastalo, neboť, jak ze spisů vidno, pozůstalost o pokračování v pachtu u živnostenského úřadu dosud nezakročila. Okolnost, že živnostenský úřad nevzal na vědomí oznámení
pozdstalé vdovy, že bude vdovským právem (§ 56 odstavec čtvrtý živn.
Ť.) pokračovati v pachtovním právu manželově, I!epadá na váhu v tomto
sporu, ježto se v něm nejedná o dodržení pachtovní smlouvy vfrči vdově, nýbrž vůči pozůstalosti. Z toho, co uvedeno, plyne, že pachtovní
smlouva, o jejíž dodržení vůči pozůstalosti se jedná, smrtí Stanislava
Č-a nezanikla a protože ani žádným ze shora uvedených důvodů a,
což ještě jest uvésti, ani výpovědí zrušena nebyla, smlouva trvá. žalovaná jest proto povinna smlouvu plniti a je.st povinna, ježto oznámením II živnostenského úřadu, že bude sama živnost provozovati,
smlouvu porušila, oznámení toto vzíti zpět.
čís,
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Závodní výbory (zákon ze dne 12. srpna 1921, čÍs, 330 sb. z. a n.).
Ku stížnosti na rozhodčí komisi pro propuštěni zaměstnance jest
oprávněn toliko závodnl výbor, nikoli propuštěný zaměstnanec.
Civilu! rozhotlnutí VI.
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Příslušnost soudů živnostenských (soudů okresních) k rozhodování
o trvání pracovního poměru a nárocích z tohoto poměru nepřešla zákonem ze dne 12. srpna 1921, Čí&. 330 sb. z. a n. na rotlhodčí komise.

(Rozh. ze dne 6.

května

1924, RII 126/24.)

Proti žalobě propuštěného zaměstnance o placení služebních ponamítl žalovaný zaměstnavatel nepřípustnost pořadu práva, ježto
žalobce měl se domáhati odpomoci u rozhodčí komise podle zákona
o závodních výborech. S o udp r v é s t o I i c e námitku zamítl, r ek u r sní s o u d jí vyhověl a žalobu odmítl. D ů vod y: První soudce
nevyhověl námitce nepřípustnosti pořadu práva, poněvadž prý věc nepatří před rozhodčí komisi, ježto závodní výbor žádost na rozhodčí
komisi vzal zpět a žalobce sám nemůže podati žádost na rozhodčí
komisi; mimo to prý věc nepatří před rozhodčí soud i z toho důvodu,
že jednak odstavec kolektivní smlouvy o sporu a rozhodčím soudě má
na mysli spory, vzniklé mezi stranami následkem nejasného nebo mylného výkladu kolektivních smluv, nikoliv však spory o mzdu, a dále
neni prý doložka přesně vytčena a jasná, konečně prý musely by strany
na při slušnosti rozhodčího soudu dohodnouti se výlučně a písemně,
což prý se nestalo. Názoru tomu nelze přisvědčiti. V prvé řadě nutno
se zabývati otázkou, zda příslušnost rozhodčího soudu (rozhodčí komise) pro mzdové spory vůbec jest opodstatněna, a zda jest výlučná.
A tu nutno přisvědčiti, že ve smyslu zákona o závodních výborech ze
cine 12. srpna 1921 jest pro otázky a spory mzdové opodstatněna pří
slušnost rozhodčího soudu a že příslušnost ta je výlučnou. Dle §ú 1
zákona závodní výbor zřizuje se pro každý samostatný podnik výdě
lečně činný, v němž je trvale (celoročně) zaměstnáno aspoú 30 zaměst
nanců a jenž trvá aspoň půl roku od zahájení výroby. Že žalovaný
závod nepodléhá tomuto zákounému ustanovení, že není zde podmínek
§u 1 číslo 1 tohoto ustanovení, žalobce ani nepopřel. Úkolem závodního
výboru mimo jiné jest dle §u 3 čís. i a), by dozíral na zachování
mzdových a pracovních smluv a řádů. Závodní výbor ovšem nevynáší
ve mzdových věcech žádného výroku, nýbrž jest k tomu povolána rozhodčí komise, kteráž má dle §u 3 písm. c) odstavec 3) nalézti buď na
opětné přijetí dělníka nebo zřízence s náhradou za výdělek, mezi tím
ušlý, buď postarati se o jiné zaměstnání. Vzhledem k tomu neni nejmenši pochybností, že jde zde o spor o mzdu, pro který jest přísluš
ným závodní výbor (rozhodčí komise). Nutno přihlížeti dále k dtlVodu
prvého soudu, že závodní výbor žádost na rozhodčí komisi vzal zpět
a že tudíž žalobce nemůže podati žádost na rozhodčí komisi. Tu nutno
poukázati k tomu, že závodní výbor sice vzal žádost na rozhodčí komisi zpět, avšak z toho důvodu, poněvadž prý žalobce dal sám firmě
výpověď a stížnost stala se bezpředmětnou. V tomto případě však jedná
se o zaplacení mzdy, tedy o otázku jinou, t. j. o žalobu o zaplacení
mzdy a náhradu za výpovědní lhůtu a tu jest na žalobci, by se ohledně
sporné mzdy obrátil na závodní výbor, který nechť se přičiní o dohodu,
a nepodaří-li se mu, dohodu docíliti, vydá o tom stranám vyrozumění
a proti tomu vyrozumění pak jest přípustna stížnost na rozhodčí komisi.
žitků

Tím. tedy neJ:'! ješt2 odňata žalobci možnost, by se svého nároku domáhal ve smyslu zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 330 sb. z. a 11.
Odúvodněna-li pro posouzení této věcí příslušnost závodniho výboru
(rozhodčí komise), není tu příslušnosti obecného soudu čl proto měl
prvý soudce námitce nepřípustn9sti pořadu práva vyhověti) neboť žalobce byl přijat jako zaměstnanec dle ujednání ze dne 10. října 1922,
dále (11e Kolektivní smlouvy pracovní ze dne 24. října 1922, v kteréžto
výslovně v článku 5 se praví, že platí pro tento služební poměr ustanovení smlouvy ze cine 19. řijna 1920 (dodatku ze dne 26. dubna 1921).
V kolektivní smlouvě ze dne 19. října 1920 a sice pod číslem 7. vS'slovně jest ustanoveno, že veškeré spory, které by z této smlouvy vzešly
rozhodují dělnické organisace a její centrály, dále zaměstnavatel nebo
jeho zástupce. Ujednání ze dne 10. řijna 1922 jakož i kolektivní smlouva
ze dne 24. října 1922, jejíž součástí dle článku V. jest kolektivní smlouva ze dne 19. října 1920, jsou jak žalobcem tak i žalovanou stranou
podepsány a ncní tedy ani důvodu, prvním soudcem uplatňovaného,
že ohledně příslušnosti závodních výborů pro rozhodování sporu nedostává se vzájemné a písemné dohody.
N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.

D ů v o cl y:
Rekursní soud oplra své rozhodnutí, odchylné od rozhodnutí soudu
prvého, o lll1vody, které nelze shledati přiléhavými a přesvědčivými.
Pokud poukazuje na rozhodnuti nejvyššího soudu R II 52/23 (čfs. 23.30
této sbírky) aR II 337/22 (čís. 1835 této sbírky), jest mu připomenouti,
že případy ty se sem nehódí, neboť šlo při nich o hornické soudy rozhodči a hornické podniky, na které se zákon ze dne 12. srpna 1921,
čís. 330 sb. z.a n. nevztahuje, jak jest ustanoveno v §u 1 (,4) tohoto
zákona. Okolnosti tohoto případu jsou takové, že vylučují naprosto
příslušnost rozhodčí komise po- rozumu §u 26 cit. zák., aniž by bylo
zapotřebí zvláštních úvah o tom, zda je zahájený .spor povahou svou
takový, který bylo by snad lze zařaditi mezí spory v §u 26 vzt. v §u
3 písm. g) cit. zák. uvedené. Zcela neprávem nepřiložil rekursní soud
rozhodnou důležitost té okolnosti, že závodní výbor, který předložil věc
po rozumu §u 3 písm. g) (2) cit. zák. do 3 dn;l rozhodčí komisi, vzal
tuto SVOll žádost, ať již z příčin jakýchkoliv, zpět, a to dříve než došlo
k jejímu projednání. Tímto zákrokem závodního výboru byl rozhodčí
komisi odňat veškeren další vliv na rozhodnutí případu, neboť správným jest názor soudu prvého, že ku stížnosti pro propuštění zaměst
nance na rozhodčí komisi jest oprávněn toliko· závodní výbor. Podle
doslovu §n 3 písm. g), druhý odstavec a §u 26 odstavec prvý cit. zákona, jakož i podle ustálené judikatury jest vyloučiti příslušnost fO.zhodčí komise při sporech mezi jednotlivými zaměstnanci a podnikatelem
aneb mezi zaměstnanci navzájem, poněvadž se zákon o těchto sporech
výslovně nezmiňuje a přikazuje rozhodčí komisi jen rozhodování takových sporů, které vzniknou mezi skupinami zaměstnanců, dále mezi
nimi nebo závodním výborem s jedné strany a pod11lkatelem s druhé
strany, z důvodů zřízení a činnosti neb úhrady nákladú závodního vý45'

'~1Fi rek II r sní s C Ll cl námitku zamítl. D ů v o Ll y: Dle §u 41 zákona
~e 'dne 30, března 1888 . čÍs. 33 ř. zák. má o ná~radě) jíž ~e ~al~bkyn~
domáhá, rozhodnouti dozorčí úřad. Jednáť se tu Jen o porusel11 zakonne
povinno~ti ohlašovací (Mischler-Ulbrich: Staatsworterbuch 1. str. ~40
a 248), tedy o použití předpisů zákona o ,nem?cen;k'ych pokla;lnach:
Při ústním ličení v první stolici změmla vsak zalu]Ic1 s~rana pl;vodm
právní důvod žaloby tvrzením, že ,žaloba je žalobou ,o nahradu skody,
. kterou žalovaný zavinil tím, že ve svém potvrZ€1ll 8. cervence 1921 nesprávně potvrdil výši mzdy i výši srážek" tak ,že tím ,u~edl ne1."?c~nsk?u
pokladnu v omyl a škodu zažalovanou jl zpus?b11. ,f1m odplfa zalu]1c1
strana žalobní nárok »0 uvedení v omyl« zavmenll11 zalovaneho (,§ 1300
obč. zák. a Ehrenzweig: soustava 11/1 § 398)., Jedná se tedr
změnu
žaloby (§ 235 c. ř. s.), žalovaný nenamítal ~lceho proh, zm;ne, o
jednalo ní. Dle náhledu rekursního sou,du ma tent? ~o~y yravn~ du.vod
žaloby soukromoprávní povahu; l;ebol te.nto zmencny zalobm narok '
jest ovládán občanským právem vseobecnym, mkoII zakonem o ne1110cenských pokladnách (Pražák: spory 1. str. 90).
N e j v y Š š i s O u d obnovil usnesení prvého soudu.

boru, zejména pak o rozsahu povinností a práv členťi závodního v\'boftl.
Zpětvzetím žádosti závodním výborem byla tudíž žalobci jako jednotlivému zaměstnanci úplně odňata možnost, vznésti při na rozhodčí komisi. Jen tenkráte, shledá-li závodní výbor, že propuštění jedince jest
zřejmě neodůvodněné a postaví-li se se svou váhou za tohoto jedince,
nastane příslušnost xozhodčí komise, jsou-li zde arciť ostatní zákonné·
podmínky pro její rozhodování (§ 3 písm. g) poslední odstavec a § 26
(1) cit. zákona). Než i povaha sporu jest taková, že nelze pochybovati
o správnosti rozhodnutí prvého soudu a příslušnosti živnostenského
(obecného) soudu. Jde o rozřešení sporné otázky, jaké nároky má člen
závodního výboru z předčasného přerušení pracovního poměru, kdy a
jak skončil tento poměr, zda byl žalobce připuštěn či odešel sám dobrovolně. Rozhodování o trvání pracovního poměru a nárocích z poměru toho vzešlých přikázáno bylo zákonem ze dne 27. listopadu 1896,
čís. 218 ř. zák. (§ 1 a 37) a také zákonem o obchodních pomocnících
ze dne 16. ledna 1910, čís. 20 ř.' zák. (,§ 41) soudům živnostenským
(soudům okresním), nepřešlo však zákonem ze d'le 12. srpna 1921,
čís. 330 sb. z. a n. na rozhodčí komise, jimž bylo zákonem vyhrazeno
toliko právo, rozhodovati o povinnostech a právech členit závodního výboru podle tohoto zákona. Konečně nelze ani z obsahu kolektivních
smluv (ze dne 26. listopadu 1922, před tím ze dne 19. října 1920)
seznati překážku proti příslušnosti obecného soudu, neboť ustanovení
§u 7 těchto smluv přikazuje organisacím stavovským - aniž vyslovuje
určitě, kterým rozhodování sporLI z t ě c 11 t o k o 1 e k t i v n í c h smluv
vzešlých, neZřizuje však rozhodčích soudů, jimž by se bylo stranám
podrobiti. Vzhledem k tomu nabývá význa1lJU í námezdní úmluva žalobce se žalovaným ze dne 9. října 1922, dle které pro obě strany bude
v platnosti ustanovení zákona o pomocnících obchodních a to v plném
znění a bylo by pouze otázkou, v jaké míře tato smlouva byla změněna,
níkoliv zrušena kolektivní smlouvou ze dne 24. října 1922, kteroužto
otázku však netřeba zde dále řešiti, neboť G příslušnosti neobsahovala
posléz uvedená kolektivní smlouva žádného ustanovenÍ.
Čís.
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pokladny nemocenské. Dle vzorných stanov (vyhlaska mm. vmtra ze
dne 20. října 1888, čís. 159 ř. zák.) má přihláška dl,; §~
obsahov~t;
jméno a příjmení přihlášené osoby, třídu mzdy, denm vydelek, na ne]z
přihlášenec byl přijat, pokud se týče který prúměrně se s!o~nává, s j~ho
zaměstnáním. Dle §u 7 mají zaměstnavatelé koncem kazdeho ucetmho
roku, pokud byla za základ vzata pro vyměření příspěvků a podpor
»obvyklá denní mzda« o zná m i t i výkazem okresní nemocenské pokladně změny v dělnické třídě, pokud se týče z m ě 11 Y m z d y osob u
"ich zaměstnaných, ku pojištění povinných. Na základě toho výkazu
opraví okresní nemocenská pokladna na legitimačních, ~ístcích výši
mzdy, výměru nemocenského a pohřebného. Dle §u 32 zakona o pojišťování dělníků JSOll povinni zaměstnava3elé" kteIí nedost~jí s,vé. ohlašovací povinnosti, nahraditi pokladně veskery vyda] , ktery uC1mla na
podporu osoby vůbec neohlášené, nebo teprve po onemocnění ohlášené:
Rozepře mezi zaměstnavateli a okresními nemocenskýnll pokladnamI
o povinnost k placení příspěvkLI, neb o náhradu, jež dle §u 32 dána býtí
má, rozhodovati přísluší dle §u 41 ve všech případnostech dozorčímu
politíckému úřadu, Žaloba uplatňuje nárok na náhradu škody, kterou
prý zavinil žalovaný tím, že v potvrzení ze ~ne B. července 1921 nesprávně potvrdil výši mzdy í výši sroážek, tak ze hm uved~ ne!ll'ocen,sk~u
pokladnu v omyl a jí tím škodu ZPUSOb11. Z t?ho VIdno, ze ~~lo~m narok opírá se o porušení pře~písů d~ných }aIllestnav~teh ~ pnč~ne, ohlašovací povmnosh Jeho zamestnancu a vyse ]1eh mzoy. Zakonny predp1s
přihlíží zde k žalovanému jako zaměstnavateli, jako ke členu orgamckeho
svazku, kter)'ž se jmenuje okresní nemocenskou pokladnou, a vzhle-

?

3829.

viněním zaměstnavatele.
května

v e d y:

Podle §u 31 zákona ze dne 3D. března 1888, čís;33 ř., zák:js?~
zaměstnavatelé povínni ohlašovati osoby, u mch zamestna..nc, pOJ1sten~
podrobené, pokud jich zaměstnání jest důvodem, ab~, byly cleny okresm

žaloby o náhradu škody, způsobené přestoupením předpisů o pinění
ohlašovací povinnosti zaměstnavatele vůči nemocenské pokladně, patří
před úřady správní i tehdy, opírá-Ii se nátoli o )}uvedeni v omyl« za(Rozh. ze dne 6.

ů

pro-

1924, R II 137/24.)

žalobu o náhradu škody opřela okresní nemocenská pokladna o to,
že žalovaný jako zaměstnavatel Františka P-a v době od 25. června
1921 až do 31. října 1921 nesplnil své zákonné ohlašovací povinnosti
proti žalobkyni a tím žalobkyní způsobil škodu, již žalovaný má dle
§u 32 zákona ze cine 30. března 1888, čís. 33 ř. zák. nahraditi. K námítce nepřípustnosti pořadu práva s o tl d P r v é s t o I i c e žalobu od-

I

i

~el~l ~ t~111~to organickémL1 ,sv.azk,u urč.~je ,práva i povinnosti jeho a to
Jeclme, vzhledem k postavelll, !ak~ zauJlma, v tomto spojenL Jest tudíž
p.rav11l ~J,rav!dlo:. OI::n., z~konny predpls, prav:111 veřejl1}'rn, kdežto pré.J-~Idl~ plav~", p~lhhzeJlcl pouze k samostatne existenci právních subJektu, jlchz vZ~Jemné styky nemají rázu organického, jsou pravidly
prava Souk!'?me:lO; iPražák: Spory o příslušnost L díl stL 88,) Dle
toho nepatn kazd~ zalob~ o n~hradu škody před řádné soudy, nýbrž
I zde J:,st rozhodnym pomer, z nehož se nárok odvozuje, Náhrada škody
Jest vubec p~ostředkem, kter~~n lz_e někdy vyrovnati porušení práva,
POhledavk~ t~to na~Ja?y nem~ze vsak mlh povahu jínou, nežli jest povaha porusem, z nehoz vzmka (Pražák: Spory o příslušnost L dí! stL
120), S:alo-h se porušení, z něhož se odvozuje nárok náhradní pře
stoupeml~ předp_isu práva veřejného, jako v tomto případě, náleži i ža, loba o nah;adu sk~dy lllkoh pred .soud, nýbrž před úřad správnL Před
pisy ~ pinem _ohlasovacl, povu;nos!1 zam~stna teli vůčí nemocenské pokladne, JSou predplsy prava vereJneho a zaloby o náhradu škody z pře
stoup~m těchto předpi~ll patří tudíž před úřady správní, i kdyby § 41
Cll. zak. toho vyslovne nestanovil (§ 1338 poslední věta obč zák)
~e?pl;á~ně t_udí~ .odk~zuje rekursní ,s?ud tuto žalobu před řád~ý so~ci
:- UU\ o,-:u, ze z210bm n~rok se oplra o »uvedení v 0111)'1« z2.viněním
zalova~eho, vzdyť předpIs §u 32 cit zák. má, jak z něho zřeimo, též na
mysh skOd~, které po~la?na Lítrpěla ?mylem, způsobeným ;'esplněním
n~b~ ~espravny111 splnentl11 ohlasovaCI povinnosti zal11ěstnatelelll. Uči
n~l-li, zalovartý nesprá,,:né h!ášení pokl~dně, učinil tak jako člen organ,ckeho celku, k nel~Uz patn jako zamestrtatel a prohřešil se tím proti
POVI1l1:0SÍ1, J~z ho s!lhala, Jako člena tohoto organického celku a nikoli
rako [ednotlivce, Predpi~ právní, kt~rým vzájemný vztah jeho k 1'0kladne Je,st upra~en, Je predplsem prava veřejného a přísluší proto i žalobao lla~radu skody, kterou na něm vymáhá pokladna z důvodu pře
stoupem predplsu prava veřejného, k příslušnosti úřadL! politického,
v

<čís. 3830.

Lze se domáhati pmzatirunmo opatření pro vy'živné (§ QS2"' 8
-)
K - t- b
- '
"cm.
ex. r. v c,_ re ~s bylo stano"eno před měnovou mzlukou " K smí"
rCm na soude nym mkouském.
(Rozh, ze dne 6, května 1924, R II 158/24,)
Soudním smírem ze dne 6, září 1918, uzavřeným ve Sv, Hypolitě
Se manžel, platiti manželce na výživné 266 K měsíčně. Domá~
~aJlc se na tuzemském soudě žalobou placení výživného navrhla man"
ze!k~, ~y byloprozatinl1úm opatřením uloženo manželi, p'latiti jí 300Kč
meslCn_e. ~?_ u _d p rve s t o II c e povolil prozatimní opatření do
~OO, Ke ~leslcne,. rek II r s, n í s o ~ d ,zamítl návrh na prozatimní opatrenL D u vod y, ~ovolenl prozaÍ1mmho opatření pře.dpokládá, že nav,rhovat:I nen:a lTI.?znovstI, ~XekUČ!lě ,nárok dobývati ,neb aspoň, že nemá
teto moznost! docasne a Je potrebl k zajištění, než bude moci nárok

za~,ázal

exekucí dob)Tvati, prozatimního opatř\2i1Í. Lze-li tedy" vésti exekuCi, pik
pravidelně, není-li zvláštních okolností, kter)rch žalobkyně ani netvrdí,
Drozatimní opatření povoliti nelze. Spoľ o výživné byl mezi stranami
~klizen soudním smírem ze dne 6. září 1918, uzavřeným u krajského
soudu ve Sv, Hypoiitě, Jelikož smír je v Československu vykonatelným,
nelze za těchto okolností povoliti prozatimní opatření k zajištění výživného, ježto žalobkyně exekuCÍ může je dobývati (naŤ. ze dne 19,
března 1919, čís, 145 sb, z, a n,). V žalobě nedomáhá Se žalobkyně
zrněny soudního smíru pro změněn~ pvo~lěry) l?'ýb~~ n~,:,é.h~ vrozh~~lnu,tí
sporu smírem již uklizeného, NeosvedcuJe, ze Jl pnsl~S1 Jeste dalsi na~
rok než smírem byl ustanoven, a proto nelze povazovaÍ1 za tvrzeny
Gl o~vědčcn5r další nárok mimo onen nárok na výživné, jenž byl smírem
upraven. Ze smíru sice neplyne, že byl uzavřen jenom dočasně nebo
podmíněně, jak tvrdi žalovaný, ale to nerozhoduje, protože to ani žalobkyně netvrdí; naopak žalobkyně se dovolává smíru jako nepodmíněného, uvádějíc ien, že žalovaný ho nedodržuje. Dle žalobních tvrzení
nemá tedy žalobk'yně nároku mimo toho, pro který může vésti exekuci,
netvrdí ho a není tedy ani po tento další nárok prozatimního opatření
potřeba, pokud se týče schází tvrzení takovéhoto nároku,
Ne j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.

D

ů

vod y:

Rekursní soud vychází z předpokladu, že žalující strana má možnost, donutiti exekucí stranu žalovanou ku placení výživného měsíčních
266,Kč, ke kterémuž placení se žalovaná strana zavázala soudním smírem ze dne 6, září 1918, uzavřeným u krajského soudu ve Sv, HypoHtě,
takže zde není podmínek pro povolení prozatimního opatření. S rozhodnutím t'mto bylo by lze souhlasiti v případě, kdyby předpoklad
rekursriího soudu, že onen soudní smír tvoři exekuční titul pro vymáhání 266 korun v čsL měně, byl opodstatněn, Pra správnost tohoto
předpokladu není však v přednesu stran opory, neboť smír, uzavřený
dne 6, září 1918, tudíž ještě před měnovou rozlukou, zní toliko na koruny a neposkytuje řízení o prozatimním opatření možnost pro rozhodnutí, zda v přítomné době představuje smluvená částka koruny
měny čsL či měny rakouské, Odpadnutím tohoto předpokladu nabývá
všc,k právní základna věcí zcela jiné tvářnosti a jest vzíti v úvahu toliko to, že žalující strana uplatňuje vůči straně žalované nárok opřený
o § 91 obč, zák. a že tato strana straně žalující vůbec ničeho na výživu
neplatí. Za těchto okolností jsou zákonné podmínky pro povolení prozatimného opatření podle §u 382 čÍs, 8 ex, ř, splněny a bylo proto rozhodnouti, jak výše se stalo,

čís.

3831.

I prodloužení úmluvy o rozsudírn musí se státi iormou písemnou
(§ 577 c. ř. s.), jižnelze jiným způsobem nahm';iti.

ve

Omezena-li účinnost smlouvy o rozsudku na určitou lhůtu, dll1Žno
té vynésti nález, nestačí, že bylo ve lhůtě jednáno.

lhůtě

(Rozh. ze dne 6.

května

1924, Rv II 155/24.)

Strany uzavřely smlouvu o rozhodčím, dle níž měl nález býti vynesen do konce února 1923. Ježto nález byl prohlášen teprve dne
6. března 1923, domáhal se žalobce jeho bezúčinnosti. Pro c e sní
s o udp r v é s t o I i c e uznal dle žaloby, o d vol a c i s o u d žalobu
zamítl. D ů vod y: Odvolání je opodstatněno, neboť žalovaným uplatňovaný odvolací důvod nesprávného právního posouzení věci jest dán.
Žalobce uplatňujejell důvod neúčinnosti rozhodčího výroku podle §u 595
odstavec prvý c. ř. s., tvrdě, že rozhodčí výrok jest neúčinným, jelikož
rozhodčí smlouva před vynesením rozsudku pozbyla uplynutím doby
dne 28. února 1923 platnosti, a že proto rozhodčí soudcové v době vynesení rozhodčího výroku dne 6. března 1923 nebyli již oprávněnými
soudci. Avšak žalobcovu názoru, který přijal i prvni soud za svůj, nelze
přisvědčiti. Zákon v §u 577 c. ř. s. vyžaduje ovšem ku platnosti rozhodčí
smlouvy písemní formu. Důvod, proč tomu tak jest, spočívá zřejmě jednak v tom, by byla jasnou písemní úmluvou nade vši pochybnost zjištěna vůle stran, že chtějí, by rozhodnutí určitých právních poměrů.
mezi nimi stalo se rozhodčím soudem, jednak v tom, že rozhodčí soudcové, ktetým jest přísně zkoumati příslušnost jen na základě listiny,
nemohou býti v pochybnostech o tom, že strany uzavřely lakovou
smlouvu. Odvolací soud sdílí žalobcťtv názor, že bylo třeba, byla-li
rozhodčí smlouva uzavřena jen na určitou dobu, ku platnému jejímu
prodloužení zase písemné formy, ježto, jak správně uvádějí dťivody
prvního soudu, uplynutím doby smlouva uhasne a jde pak při prodloužení jejím vlastně () novou smlouvu, kterou dle přesného doslovu §u 577
c. ř. s. zase jen písemně lze uzavříti, takže ústní úmluvou by nemoblo
docíleno býti prodloužení úmluvy, uplynutím lhůty uhaslé, i když tato
byla původně uzavřena v písemné formě. Avšak požadavku tomu bylo
v tomto případě dle názoru odvolacího soudu vyhověno. Odvolací soud
má na základě spisů rozhodčiho soudu za prokázáno, že obě strany
ustanovení rozhodčí smlouvy, dle něhož měl rozhodčí výrok býti vynesen do 1. února 1923, změnily písemní dohodou v ten zpťisob, že
lhůtu, do které měl býti rozhodčí výrok vynesen, prodloužily, nejprve
do 15. únOra 1923 a pak do 1. března 1923, jak tomu nasvědčuje i obsah
rozhodčí smlouvy ve spisech těch založené. Odvolací soud má dále na
základě protokolu ze dne 27. února 1923, sepsaného rozhodčím soudem
o jednání, toho dne mezi stranami v jejich přítomnosti o sporném před
mětu provedeném, za prokázáno, že rozhodčím soudem bylo přítomným
stranám sděleno, že vynesení rozsudku ve věci stane se po provedení
důkazu přísežným výslechem žalovaného okresním soudem v Č., že
k ústnímu prohlášení rozsudku budou obě strany volány a že rozsudek
může býti prohlášen i v nepřítomnosti stran, což vše obě strany vzaly
bez nárriitek na vědomi. Odvolací soud dospívá na základě tohoto skutkového zjištění k závěru, že sfrany, vzavše ono pr()hlášení rozhodčího

soudu ll;} včdomí) daly tak i písemní formou, kterou tu nahražuje uvedené protokolární zjištění, na jevo svůj souhlas a vůli, že rozhodčí
smlouvu prodlužují až clo ústního vynesení rozsudku. Neodporuje za~·

jisté duchu zákona, jesili pisemná forma §u 577 c. ř. s. vyjádřena protokolárně, když zákon nevyžaduje zvláštního způsobu této písemné
formy a účelu, zákonem požadovaného a shora již vytčeného, jest tím
také dosaženo. Rozhodčí smlouva mezi stranami byla dle toho i v době
vynesení rozhodčího výroku v platnosti a soudcové rozhodčí byli oprávněni ve věci výrok vynésti. Žalobcem k odůvodnění jeho žalobního nároku uplatňovaný dťivod nemá tudíž v §u 595 čís. 1 c. ř. s. opory.
N e j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
Dťivody:

Odvolací soud posoudil věc nesprávně po právní stránce. Předpisy
soudního řádu jsou rázu veřejnoprávního, lze ·je proto jen přesně vykládati a uchýliti se od nich v případech, kde to zákon dovoluje, ať
výslovně nebo mlčky, tím,. že. vzhl,;dem k ji;'/m předpisů~ lze r.ředpo
kládati souhlas zakonodarcuv. Tlm presne]! lest vykladatJ predplsy
c. ř. s. o řízení před soudy rozhodčími, jež jsou rázu vyjímečného, a
od nichž lze se uchýliti jen tam, kde to zákon výslovně dopouští. Nařizuje-li § 577 c. ř. s., že smlouva o roz sudí musí býti zřízena písemně,
v

patrno z těchto slov, zejména ze slova »musí«, že zákon nedopouští
vůbec

úchylky. Důsledkem toho stanoví § 595 pod čís. 1, že výrok rozsudích je bezúčinnJ'"rn, pozbyla-li smlouva před vynesením nálezu účin
nosti, což nastává i v tom případě, byla-li omezena na určitou dobu,
jež vypršela před vynesením nálezu. Ovšem mají strany, jimž zákon
přiznává v tomto směru právo disposiční, na vůli, prodloužiti platnost
původní smlo)1vy, avšak v tom jsou vázány předpisy zákona, že se tak
může státi jen v předepsané formě písemné. Nebyla-li tato forma zachována, může kterákoli ze stran domáhati se podle §u 595 c. ř. s. čís. 1
bezúčinnosti nálezu, Dle nesporného přednesu stran byla v tomto sporném případě platnost a účinnost smlouvy o rozsudí prodloužena do
1. března 1923, kdežto nález byl vynesen teprve po tomto dni. Tím odů
vodněn jest jak po stránce skutkové, tak i právní žalobní nárok na bezúčinnost nálezu. Nezáleží na tom, že rozsudí skutečně jednali ve sporu
před tímto dnem a usnesli se na pwcesllálních opatřeních, sloužících
k vyjasnění sporu, rozhodnou jest jedině okolnost, že nedošlo k nálezu
za platnosti písemné smlouvy. Nedostatek tento nemohl. býti nahrazen
ani způsobem, jejž pokládá odvolací soud mylně za do-statečnoll náhradu
písemné formy, jež je pro účinnost nálezu nepostrádatelnou podmínkou, takže jiným způsobem nemůže býti vůbec nahrazena.
čís.

3832.
Exekuce podle §u 354 ex. ř. jest nepřipustna, jde-Ii o činy, zasahující do práv osoby třetí. Vymáhajícímu věřiteli přísluší pouze nárok
na náhradu interese dle §u 368 ex. ř.
(Rozh. ze dne 7.

května

1924, Rl 322/24.)

Vymáhající věřitdé navrhli proti !v1ichéliu E-ovi povoleni exekuce]
by vymoženo bylo odstranění na pastvině zřízené dřevěné kůlny a zazdění vý'chodu, z bytu ]oseJa F-a na týž pozemek otevřeného a by straně
povinné bylo nařízeno, by nejdéle do čtyř týdnů na pozemku zřízenou
dřevěnou stavbu odstranila a v téže době na témž pozemku otevřený východ z bytu Josefa F-a opět zazclila, jinak že jí na návrh strany vymáhající bude uložena peněžitá pokuta nebo bude uvalena na ni vazba.
S o n d p r v é s tol i c e zamitl exekuční návrh, rek u r sní s o u d
exekuci povolíl. D ů vod y: Dle §u 7 ex. ř. smí exekuce jen tehdy býti
povolena, když z exekučního titulu lze seznati mimo osobu toho, kdo
jest oprávněn a kdo zavázán, také předmět, způsob, objem a čas dlužného plnění neb opomenutí. Veškeré tyto okolnosti jsou v tomto pří
padě v exekučním titulu obsaženy a. bylo tudíž na soudu prvé stolice,
by navrhovanou exekuci povolil. Náhled prvého soudu, že odstranění
dřevěné kůlny na pozemkové parcele č. k. 1200 a zazdění východu
z bytu Josefa F-a jest pro stranu povinnou právně nemožné, jest nesprávný, neboť plnění, ku kterému se strana povínná zavázala, jest pro
ni materielně a objektivně možné, což jest směrodatným. Není-Ii však pro
stranu povinnou právně možné, jest zcela lhostejným, neboť pak se
neměla strana povinná zavázati k plnění, které by ji vysazovalo nebezpečí) býti pro porušení práv osob třetích žalovánu.
Ne j v y

Š

Čís.

ZajišťovaCÍ
přípustna.

3833.

exekuce zijemným popsáním neknihovních nemovitostí

neni

(Roztl. ze dne 7.

května

1924, R.l 332/24.)

Návrhu vymáhajíciho věřitele, by k zajištění peněžité pohledávky
byla povolena exekuce ve smyslu §u 90 ex. L zájemným popsáním dře
věného se zemí pevně spojeného stánku, s o u d I' r v é s t o I i c e vyhověl, rek u r s ní s o u d exekuční návrh' zamítL D ů vod y: Vymáhající strana i prvý soudce přehlédl, že § 90 ex. ř. předpokládá vykonatelnou pohledávku, tedy exekuci k uspokojení. Tohoto předpokladu
zde však není. Jde o exekuci ku zajištění podle §u 370 a násL ex. ř.
Čím se zajištění vykoná, předpisuje vyčetmo § 374 ex .ř. Dle tohoto
ustanovení není však žádané zájemné popsání přípustno a měl tedy
první soudce návrh v tomto směru zamítnouti, jelikož nemá opory
v zákoně.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl doyolacímu rekursu.

š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
Důvody:

D

ů

v o cl y:

Rekursnímu soudu jest přisvěclčiti, že plnění, jehož se vymáhající
strana na stěžovateli exekucí domáhá, není právně nemožným, a že tedy
s tohoto hlediska nebylo by proti povolení exekuce závady (.§ 7 ex. ř.).
Jde však o to, zdali lze k vymožení tohoto plnění, totiž k vykonání činů,
\' napadeném usnesení blíže zmíněných, povoliti, jak jest navrženo, exekuci podle §u 354 ex. ř., která jest přípustna jedině k vynucení činů,
jež nemohou býti vykonány třetí osobu a jichž vykonání zároveň výlnčně závisí na vůli dlužníkově. V tomto směru nelze odepříti oprávněnosti vývodům stížnosti dovolací, jimiž přípustnost exekuce této napadá. J de o to, by strana povinná, jak se k tomu zavázala, zazdila východ z bytu Josefa F-aa odstranila dřevěnou stavbu, na pozemku vymáhajicí strany zřízenou; činy tyto nelze, jak mezi stranami jest nesporno, provésti bez zásahu clo práv Josefa F-a, jenž bytu i oné dře
věné stavby užívá, důsledkem čehož jest třeba k nim jeho souhlasu,
který, nebude-li dobrovolně dán, musil by býti na něm vynucen pořadem práva. Kromě toho bylo by třeba, jak stěžovatel uvádí, i souhlasu
farního úřadu. Není ovšem jistO', zda musilo by dojíti k odporu těchto
třetích osob, nicméně již onen stav věci ukazuje k tomu, že nejde o činy,
jichž vykonání by výlučně záviselo na vůli stěžovatele jako strany povinné, důsledkem čehož nelze tento pořad exekuce uznati přípustným,
takže by, ježto vymáhající strana sama uznává exekuci podle §u 353
ex. ř. za nemístnou, jí zbýval jen nárok na náhradu interese podle
§u 368 ex .ř.

V §u 374 ex. ř. jsou vytčeny druhy a způsoby exekucí, jichž může
býti použito k zajištění peněžitých pohledávek, dosud vykonatelnosti
postrádajících, mezi nimi však zájemné popsání nemovitostí v pozemkové knize n e z a p s a n Ý c h, uvedeno není. Mylným jest náhled stě
žovatelky, že zájemné popsání knihovně nezapsaných nemovitostí má
týž právní význam, jako záznam práva zástavního při. n~movitostech
knihovních, neboť tento zakládá právní účinky pouze pod výminkou, že
bude spraven (§ 40 knih. zák.), kdežto zájemným popsáním nemovitostí, v pozemkové knize nezapsaných, nabývá vymáhající věřitel přímo
již práva zástavního na popsaných nemovítostech (§ 92 odstavec druhý
ex. ř.). V §u 90 ex, ř. zákon výslovně zdůrazňuje, že tohoto druhu exekuce použíti lze jen pro pohledávky v y k o n a tel n é, a v §u '92 odstavec druhý ex. ř. nařizuje, že v protokole.o zájemné111' popsání jest
uvésti, že se nemovitost zabavuje pro v y k o' n a t e ln o u pohledávku
vymáhajícího věřitele. Omezil-li zákon zjišťovací exekuci jen na určité
mírnější druhy v §u 374 ex. ř. uvedené (slova »m Ů ž e je n« v §u 374
ex. ř.), měl pro to důležitý důvod, aby dlužník při vymáhání peněžitých
pohledávek, o jichž oprávněnosti dosud nebylo právoplatně rozhodi1Uto,
byl do jisté míry šetřen ve své hospodářské existenci. Z uvedeného
plyne, že zajišťovací exekuce zájemným popsáním nemovitostí v kníze
pozemkové nezapsaných, jest dle §u 374 ex. ř. nepřípustnou, a rekurs ní
soud posoudil věc bezvadně po právní stránce, když exekuční návrh
z tohoto lll!vodu zamítl.

čís.

cizozemská společnost pohledávky tyto se svolením ministerstva financí
postoupila některé tuzemské společnosti akciové a společnost tato' současně převzala závazky ze zástavních listů nebo bankovních úpisů n a
po d k I a d ě t a k o v Ý c h P o hle II á vek vyd a 11 Ý cha v tuzemsku obíhajících a když mimo to se právoplatně zavázala splniti
ostatní povinnosti v odst. c) uvedené. Žalobkyně tvrdí, že- uplatňuje
v tomto sporu pohledávky v nařízení t0111 uvedené a že postup pohledávek v žalobě uvedených stal se za podmínek nařízení. Je-li toto tvrzení
správné - a o tom lze rozhodnouti teprve na základě projednaného
sporu - nemůže ovšem býti sporu o měně, ve které je zažalovaný nárok
plniti, poněvadž měna ta je nařízením čís. 532 z roku 1920 již stanovena.
Jde tedy především to, zjistiti, zda jde tu o pohledávky, na něž vztahuje se ono vládní nařízení, zejména, zda na podkladě dluhopislt v .žalobl' uvedených byly vydány komunální dlužní úpisy v nařízení tom
zmínl'ně. Otázka, zda je řízení přerušiti, přišla by pak v úvahu teprve,
kdyby první soud rozhodl, že nejde o pohledávky ve smyslu §u 11 vlád.
nařízení čís. 532/1920 a že proto nařízení toho nelze v tDlnto případě
použíti.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

3834.

Byl-Ii povolen odklad exekuce, nesmí nadále v dosavadním stavu
exekuce nastati změna. Nelze naříditi ani uschování věci, třebas bylo
již dříve povoleno.
května

(Rozh. ze cine 7.

1924, R I 334/24.)

Vymáhajícímu věřiteli byla povolena exekuce zabavením, uschováním a prodejem movitostí. U schování nebylo provedeno, K vylučovací
žalobě byl povolen odklad exekuce. V době, kdy exekuce byla odložena,
domáhal se vymáhající věřitel uschování věcí. S o udp r v é s t o I i c e
návrhu vyhověl, rek u r sní so u d jej zamítl. Ne j v y Š š í s o u d
nevyhověl dovolacímu rekursu.

°

D ů vod y:
Odklad exekuce znamená klid v exekučním řízení. Nenařídí-li soud
jiného, zůstanou exekuční úkony až do podání žádosti o odklad
provedené Ji platnosti, ale všechno .pokračování v exekuci se zastavi
do té míry, že nesmí v dosavadním stavu exekuce nastati změna (§ 43
ex. ř.). Na základě toho jest i uschování jako exekuční výkon nepří
pustné, a mohlo by býti jen povoleno jako prozatímní opatření podle
§u 378 a násl. ex. ř., kdyby podmínky jeho byly dány.
něco

čís.

sb.

3835.

Přerušení valutových spom.
Splněny-Ii podmínky §u 11 nařízeni ze
z. a n., není důvodu k přerušení sporu.

(,Rozh. ze dne 7.

Duvody:

května

dne 13.

září

1920,

čís.

532

1924, R I 358/24.)

Návrh žalobce, by bylo pokračováno v přerušeném valutovém sporu,
s o udp r v é s to I i c e zamill, rek u r sní s o u d návrhu vyhověl.
D ů vod y: Žalobkyně opírá žalobní nárok o ustanovení §u 11 vlád.
nař. ze dne 13. září 1920, čís. 532 sb. z. a n. a vyhlášku ministerstva
financí' ze dne 4. února 1922, čís. 4001/161/1J. 3/1922, uveřejněnou
v úředním listu ze dne 11. února 19Q2 čís. 34. § 11 octst. a) vládního
nařízení. ustanovuje, že, byla-li cizozemská společnost připuštěna k provozování obchodů v tuzemsku, stávají se hypotekární nebo jiné pohledávky tuzemské, n a jej i c h ž pod k I a děs P o leč n o st t a v yd a I a z á s t a v n í I i sty n e bob a n k D V II í d I u žní ú p i s y,
zúročitelnými a splatnými ve měně československé, tak, jakoby v této
měně již původně byly poskytnuty. § 11 odst. c) pak praví, že povinnost
k zúrokování a splacení tuzemských hypotekárnlch nebo jiných pohledávek, n a jej i c h ž pod k I a d ě připuštěná cizozemská s p oe
leč n O s t vyd a I a z á s t a v n í I i sty n e bob a n k o v n í d lu žní úp i s y, vzniká v rozsahu v odst. a) vytčeném také tehdy, jéstliže

1

Rekurs dovolací nelze uznati oprávněným a souhlasiti jest naopak
s napadeným usnesením rekursního soudu z jeho správných důvodů.
Tvrdí-li stěžovatelka ve stížnosti, že podmínky přerušení podle vládního nařízení ze dne 21. dubna 1921 ,čís. 173 sb. z. a n. a podle pozdějších nařízení o prodloužení platnosti onoho dosud trvají a že jest
nadále sporna otázka měny, přenáší se tím přes základní dúvod napadeného rozhodnutí, neboť v něm se právě dovozuje a to zcela právem,
že důsledkem vládního nařízení ze dne 13. září 1920, čís. 532 sb. z. a n.,
zejména pak předpisu jeho 11ho§u, jehož pro věc. závažný obsah v napadeném rozhodnutí jest uveden, v souvislosti s vyhláškou ministerstva
financí tam uvedenou, tento původně předpokládaný důvod k přerušení
sporu s největší pravděpodobností zcela odpadl, ježto předpisy tohoto
vládního nařízení, zejména jeho §em ll. jest zřejmě určeno, že stejně
jako pohledávky z oněch dílčích dlužních úpisů v tuzemsku obíhajících,
tak i na druhé straně zase tuzemské pohledávky (hypoteční nebo komunální), na základě nichž tyto dílčí dlužné úpisy byly vydány, platiti
jest v československé měně a účinnost tohoto zákona na dílčí dluhopisy
o tuzemské pohledávkY'žalující banky byla podle uvedené'vyhlášky ministerstva financi po rozumu §u 11, odst. a) uvedeného vládního nařízení náležitě vyhlášena. Uvádí-li se ve stížnosti, že napadenému rozhodnutí vadí právoplatnost prvotního usnesení o přerušení sporu, nelze
jí za pravdu dáti, neboť nehledě k tomu, že ono usnesení jest časově
obmezeno, řídí se předpoklady obnovy přerušeného řízení podle §u 190
c. ř. s., ježto přerušení valutových sporů podle vládníhO' nařízení čís.
173/21 svým procesuálním účelem zakládá se zřejmě na předpisu tohoto §u 190 c. ř. s., neboť prejudiciální pro řešení jich má se státi podle

min. nař. ze dne 26. dubna 1921, čÍs. 10 věstn. mezistátní dohoda, která
k jednotnému upravení této otázky teprve ujednána býti má (§ 167
c. ř .s.). Lze-li podle shora uvedeného vládního nařízení čís. 532/20
s tím počítati, že tato budouCÍ dohoda přestala býti prejudiciální pro
tento spor, ježto otázka měny byla zvláštním zákonem pro právní poměry tohoto druhu určena, odpadl tím důvod, aby přerušení sporu nadále trvalo.
Čis,

3836,

Zvolila-Ii si strana v exekučním řízení právního zástupce, počítá se
lhůta k rekursu od dne, kdy usnese!!í doručeno bylo právnímu zástupci.
(Rozh. ze dne 7.

května

1924, Rl 360/24.)

Do usnesení exekučního soudu ze dne 6. března 1924 vznesen byl
dne 1. dubna 1924 rekurs, jejž rek u r sní s o u d odmítl pro opozdě
nost. Ne j vy Š š i s o II d zrušil napadené usnesení a uložil rekursnímu
soudu, by, nehledě k použitému odmítacímu důvodu, znovu o rekursu
rozhodl.
Důvody:

Zvolí-li si strana právního zástupce a tento vykáže se ve spisech
řádnou plnou mocí, jest podle §u 93 c. ř. s. všechna usnesení doručo
vati zmocněnci. Tento předpis platí dle §u 78 ex. ř. i v řízení exekuč
ním. V tomto případě bylo usnesení ze 6. března 1924 doručeno přímo
stěžovatelce, ač její zmocněnec vykázal se již před tím plnou mocí,
a napraveno bylo toto vadné doručení tím, že dodatečně usnesení o-no
bylo dne 24. března 1924 doručeno zmocněnci stěžovatelky. Platí proto
tento den (24. března) za den doručení a jest rekurs do tohoto usnesení, dne 1. dubna 1924 na poštu daný, vznesen včas (§ 65 ex. ř.) a
neměl býti proto rekurs ním soudem jako opozděný odmítnut.
čís.

stěžovati.

(Rozh. ze dne 7.

°

čís.

května

3838.

Vedlejší intervenient na strane žalovaného není oprávněn; žádati
na žalobci cizozemci jistotu pro s v ~ v I a s t n í útraty.

3837.

Zákon o ochraně nájemců ze dne 26. dubna 1923, čís. 85 .sb. z. a n.
Do usnesení rekursního .soudu v řízeni o soudní: svolení k výpovědi
nelze si

kajících se svolení k výpovědi, nejsou přípustny. Bez úspěchu musí zů
stati pokus stěžovatelův dovoditi úsudkem z opaku z okolnosti, že podle
nařízení ze dne 9, února 1919, čís. 62 sb. z. a 11., byla proti usnesení
okresního soudu přípustna stížnost, ale »d a I š í opravný prostředek
vyloučen«, kdežto dle nyní platIiého zákona o ochraně nájemníků lze
si z usnesení okresního soudu stěžovati ku sborovému soudu druhé stolice, ale »j i n Ý opravný prostředek jest vyloučen«, že n y II ě j š í omezení opravných prostředků týká se jen usnesení. prvého soudu, kdežto
ohledně opravných prostředkú proti usnesením soudu rekursního platí
všeobecné předpisy nesporného řízení. Nařízení čís. 62/1919 rozeznávalo mezi usnesením o svolení k výpovědi a mezi usnesením, vyřizu
jíchn vlastní výpověď, a obsahovalo následkem toho ohledně opravných prostředků předpisy d v a; první v §u 3, že další opravný prostředek jest vyloučen, druhý v §u 4, že, byl-Ii soudem dán souhlas k výpovědi, nepřísluší nájemníkovi právo námitek. Všechny pozdější zákony
ochraně nájemníků, počínajíc zákoneml čís. 275/1920, přikazují
však, že usnesení nesporného soudce má obsahovati mimo vlastní svolení ku výpovědí i určení lhůty stěhovací a příkaz ku vystěhování pod
exekucÍ. Následkem tohoto sloučení dvou dříve rozlišovaných soudních
usnesení v jedno, byly sloučeny i dřívější dva rllzné předpisy o opravných prostředcích, a to se stalo větou» Ji n Ý opravný prostředek jest
vyloučen«. Míněny jsou tím jednak dovolací rekurs, jednak námitky
proti výpovědi. Opravný prostředek rozkladu nemůže vzhledem k nabytým právům druhé strany dle §u 9 nesp. pat. v tomto řízení vůbec
přijíti v úvahu. Úmyslu rozšířiti posavadní stížnostní právo nájemníků
nebylo a nelze ho zc zákona dovoditi.

(Rozh. ze dne 7.

května

1924, R I 363/24.)

Návrhu vedlejšího intervenienta, přistoupivšího k žalovanému) by cizozemský žalobce složil pro útraty žadatele žalobní jistotu, s o u d
p r v é s t o I i c e vyhověl, rek u r sní s o u d žádost zamítl.
N e j v y Š š í s o II cl nevyhověl dovolaCÍmu reknrsu.

1924, Rl 361/24.)
D u v o cl y:

Dovolací rekurs do usnesení rekursního soudu, jímž bylo potvrzeno
usnesení prvého soudu, svolující k výpovědi, byl rek II r s II í 111 S o ud e 111' odmítnut. Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Nejvyšší soud pnpoJuJe se srovnale se svým posavadním rozhodováním k názoru rekursního soudu, že dovolací rekursy ve věcech, tý-

Jde jen o otázku, zda ten, kdo jest vedlejším! intervenientem na
žalovaného, smí žádati na žalobci cizozemci jistotu pro své vlastní
útraty. Nejvyšší soud plně sdílí názor rekursního soucju, že složení jistoty podle §u 57 c. ř. s. smí žádati jen žalovaný, nikoli též vedlejší intervenient, na jeho stranu přistoupivší. žalobce nenapadá vedlejšího, inťervenienta II ncmá proto vůči němu závazku, by mu dával jistotu za
následky vyvolané jeho krokem. Vedlejší intervenient není nucen, by se
straně

721
pouštěl do sporu, a nestíhají ho následky procesní neposlušnosti, zejména nelze proti němu vynésti rozsudek pro zmeškání. Není tedy dů
vodu, by mu, í když je tuzemcem, skýtal zákon touž ochranu jako žalovanému, jehož procesní postavení není tak výhodným (srov. Neuman,1ŮV kom. c. ř. s. III. vyd. str. 611). Opačný názor nelze dovoditi ani
z té okolnosti, že žalovaná ohlásila spor stěžovateli a ho vyzvala, by jí
ve sporu tomto poskytl zastoupení jako vedlejší intervenient, ani z před
pisu §u 19 c. ř. s., dle něhož vedlejší intervenient má právo přiváděti
na podporu strany, na jejímž vítězství J11á právní zájem, k platnosti prostředky útočné i obranné, nabízeti důkazy a předsevzíti všechny jinaké
procesní úkony. Podporu hlavní strany po rozumu §u 19 c. ř. s. nelze
shledávati v návrhu vedlejšího intervenienta, by pro jeh o útraty zři
zena byla jistota; jinak by bylo, kdyby navrhoval, aby jistota zřízena
byla pro útraty hlavní strany, o kterýžto návrh však v tomto případě
nejde. Ani předpisu §u 41 c. ř. s., dle něhož strana ve sporu podlehnuvší
má hraditi útraty i vedlejšímu intervenientu, na stranu odpůrcovu při
stoupivšimu, nemůže se stěžovatel dovolávati, pončvadž ani tím nemění
se ničeho na okolnosti, že postavení hlavní a vedlejší strany není ve
sporu zcela stejné.
čís.

Žaloba na .tuzemskou odbočku Frankfurtské ústředny o splnění
smlouvy, uzavřené ústřednou, byla zamítnuta s o u d Y vše c h tří
s t o I i G, N e j v y Š š í m s o ude m z těchto
Ů

čís.

v o cl ů:

Jak plyne z ustanovení čl. 15, 111 obcll. zák. i §u 87 j. n. a jest též
v povaze věci a ostatně i stanoviskem žalobkyně, může odštěpný závod, správněji řečeno majitel odštěpného závodu, pod firmou tohoto závodu žalovati a žalován býti, jde-li o spor, mající původ v provozování
odštěpného závodu. (Srovnej Staub-Pisko exkurs k čl. 15 § I a k čl. 21
§ 6, Randa Handelsrecht I. str. 130.) I když by se tedy připustilo, že
žalovaná firma, třebaže jest v obchodním rejstříku zapsána jako samostatný závod a nikoli jako odštěpný závod firmy A. Handelsgesellschaft
!lir Artikel der Schuhindustrie Oesellschaft mit beschrankter Haftung ve
Frankfurtě nad Mohanem, jest toliko odbočkou posléze jmenovaného
závodu, neb aspoň vůči žalobkyni jako odbočka vystupovala, čemuž
svědčí i dopisy žalované firmy, mohla by žalovaná firma podle toho, co
shora uvedeno, býti žalována z objednávky ze dne 9. srpna 1921, totiž
o její dodržení, náhradu škody a vrácení peněz, na objednávku zaplacených, pokud se týče nebyla by námitka žalované firmy, že se jí v tomto

3840.

Není třeba, by rukojemský závazek byl založe,n ~~0vtm písemnř~
prohlášením, jež určitě a jasně s~ obs~em vYJa?!""J~, ze se ~oJnu
zaručuje, nýbrž dlužno význam I?ls:mneho prohlasem p.OSOUc:!itl dle
obecných vykládacích pravidel, najme zhodnocenlm toho, Jak pred. tim
bylo ústně jednáno.
(Rozh. ze dne 7. května 1924, Rv I 305/24.)

3839.

Majitel odštěpného závodu může býti pod firmou tohoto závodu žalován jen tehdy, jde-Ii o spor, mající původ v provozování odštěpného
závodu.
(Rozh. ze dne 7. května 1924, Rv I 128/24.)

d

sporu nedostává pasivní legitimace, opodstatněna, kdyby objednávka ze
dne 9. srpna 1921 byla obchodem, v provozování jejího podniku uzavřeným. V tomto ~měru)est v~ak 12iž.šími ,soudy .n~ ,zákla2ě list!n, ob:
chodních knih žalovane· a vypovedl svedka zJlsteno, ze obJednacl
smlouva ze dne 9. srpna 1921 byla ujednána mezi žalobkyní a firmou
ve Frankfurtě nad Mohanem a nikoli firmou žalovanou. Podle zjištění
nižších soudů žalovaná firma obchod se žalobkyní jen sprostředkovala.
Podle toho (,§ 1017 obč. zák. a čl. 52 obch. z.á~.) n,ejde cl obchod ~a!?
vané firmy, ježto nebyl ujednán v provozovam JeJlho podmku a JeJl111
jménem a v důsledku toho, co shora řečeno, není žalovaná v tomto
sporu pasivně legitimována.

Žalobce domáhal se na žalovaném Josefu Sch-ovi zaplacení 3.100 Kč,
že se žalovaný zaručil za dluh svého syna Alfreda. Na doklad
toho 'předložil lístek, v němž Alfred Sch. potvrdil, že žalobci zaplatí
3.100 Kč a na němž žalovaný před svým podpisem napsal: »Převzal«
(iibernon;men). Procesní soud p~vé stolice uznal, dle. žaloby, o cl vol a c í s o u cl žalobu zamltl, neshledav ve slove »uber.nommen« záručného prohlášení žalovaného. K ústním projevůmžalova
ného pak na rozdíl od prvého soudu nepřihlédl, maje za to, že nemohou
nahraditi písemného záručného prohlášenÍ.
Ne j vy Š š í s o u d zrušil rozsudek odvolacího soudu a uložil mu,
by o odvolání znovu jednal a rozhodl.
tvrdě

Důvody:

Dovolání nelze upříti oprávněnÍ. Nelze při svědčiti názoru odvolacíhosoudil, že zákon (§ 1346, odstavec druhý, obč. zák.) žádá při závazku rukojemském takového písemného prohlášení, které určitě a jasně
již svým obsahem vyjadřuje, že se rukojmí jako takový za dluh jiného
skutečně zaručuje, tak že k převzetí závazku rukojemského pouhé slovo
»Ubernommen< a podpis žalovaného nestačí. Naopak zpráva komise
panské sněmovny pro justiční věci (str. 148) udává jako zákonný dů
vod pro předpis §u 1346 odstavec druhý obč. zák. pouze to, že má být,i
zabráněno ukvapeným záručným prohlášením a že takováto ukvapena
prohlášení do jisté míry potlačena budou požadavkem písemné formr
To odpovídá též obecnému nazírání všech vrstev obyvatelstva, dle nehož ta okolnost, že má někdo něco podepsati a dáti písemný doklad
proti sobě, vzbuzuje u něho vědomí vážnosti celého jednání a upozorClyilní rozhodnuti VI.
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ňuje ho na případné důsledky tohoto kroku. Nějaké další formality zákon n~žádá, a proto obsah listiny, obsahující záručné prohlášení, vykládali jest - podobně jako smysl jiných listin - za použiti všeobecných vykládacích pravidel, uvedených v §§ 863, 869, 914 a 915 obč.
z~~. Ustanov~ní §u 1346 od~tavec. druhý obč .. zák. nevylučuje tedy, aby
pn vykladu hstl!1, obsa~uj!clch zavazek rukojemský, nebyly hodnoceny
okolnosh, Irst1110U neosvedcene. Odvolacl soud, zamítnuv žalobu s onoho
nesprávného právního stanoviska) nepřezkoumal skutkové zjištění prvého soudu O tom, co dle přednesu stran ono záručné prohlášení žalovaného předcházelo a co I!1U následovalo, zejména mluví o předchozím
ústnÍ1~ prohlášení žalo~"aného jen jako .o pr.?jevu, který tento prý Uči
nrl,. ac prvy soudce bere zcela srozumltelne lento projev za zjištěný.
NeJSOU tedy skutková zjištění nižšiho soudu přezkoumána a trpi proto
řízení odvolací vadou v §u 503 čis. 2 c. ř. s. uvedenou.
čís.

3841.

Poukázal-Ii trestní soud soukromého účastníka s jeho nároky na
práva a zamítl proto jeho návrh na přisouzení útrat nejde ohledně
útrat o rozepři rozsouzenou a není závady, by se jích s~ukrorný účast
ník nedomáhal pořadem práva.

pořad

(Rozh. ze dne 7. května 1924, Rv I 312/24.)
Žalobkyně domáhala se na žalovaném náhrady škody, již jí způ
sobtl trestným činem. Proti žalobnÍmu nároku, pokud se týkal útrat žalobkyně jako soukromé účastnice v trestním řízení proti žalovanému
namítl žalovaný, že věc byla již rozsouzena, ježto prý rozhodnutín;
trestnrho so~du byl nárok žalobkyně na útraty právoplatně zamítnut.
Pro c e snl s o udp r v é s t o I i c e, nevyhověv námitce rozepře'
rozsouzené, uznal dle žaloby a odvětil na Onu námitku žalovaného
v cl ů vod ech:. Námitce věci rozsouzené nebylo vyhověno proto, že
rozsudkem trest111ho soudu ze dne 5, května 1g23 o útratách právního
zastoupení žalobkyně nebylo vůbec rozhodnuto, neboť žalobkyně odkázána byla se svými soukromými nároky dle §u 366 tr. ř. na pořad práva
a, ?ebylo-lr ro.zh~dnuto o těcht,o nárocích, nemohlo býti ani rozhodnuto
o utr,:tach pravnrho zastoupel11. O d vol a c í s o u d, vyhověv námitce
rozepre rozsouzené, žalobu Ohledně útrat zamítl. D ů vod y: Názor
prvéh? soudu, že o útratách žalobkyně jako soukromé účastnice nebylo
trest111m rozsudkem právoplatně rozhodnuto, jest neudržitelným a v
rozporu s provedenými důkazy, neboť bylo zjištěno trestními spisy že
žádost 'žalobkyně o přisouzení útr"t zastupování byla zamítnuta Čímž
trestní soud rozhodl v otázce útrat s konečnou platností. V tom 'směru
jest uvésti toto: Nárok na náhradu nákladli, vzešlých řízením trestním,
jest s~ce pov~hy. soukr?n:~právní, ~však základem jeho není právo soukrame, nybrz vyhradne rad trestl11. Z toho vyplývá že rozhodovati o
tomto, nár?~u může jenom soud tr;stní, a to podle zvÍáštních ustanovení
tre:,:t11l~0 ra~.u (~§ 380-394 tr. r.). Od nároků soukromoprávních, jež
vynzu]I se nzemm adhaesním, tento nárok liší se tím, že nevzešel ze

samého činu trestnéh()~ jlýhr~ teprve řízením trestním a v)rl~ony, v něm
se_ vyskytujícími. Tím jest také řečeno, že soucl t-restnÍ neniůže nikdy
rozhodnutí o náhradě nákladů odkázati na pořad práva soukromého.
Rozhodnutí o tom, kdo a komu jest povinen náhradou nákladů řízení
trestního, činí soud trestní při odsuzujícím rozsudku rozsudkem; rozhodnutí o náhradě nákla(Jů soukromému účastníku za právní zastupováni v trestním řízení (§ 393 tr. ř.), učiněné druhou stolicí nepodléhá
opravnému prostředku, jest konečným a tvoří dle §u 1 čís. 8 ex. ř. titul
exekuční a jest tu tudíž rozsudkem druhé stolice utvořena ohledně
útrat věc právoplatně rozsouzená a nemohou tyto útraty tvořiti již před
mět civilní žaloby o náhradu škody, tudíž také ne při poškození věci
dle §u 1331 obč. zák. a při poranění těla dle §u 1325 obč. zák. (obdobné rozhodnutí nejvyššího soudu kas. čís. 4083 ai 1915). Okolnost,
že odvolací sond pro přestupky ve svém rozsudku uvedl, že v důsledku
poukázání soukromopravních nároků zamítá žádost o přisouzení útrat
zastupování a že tOto zamítnutí v důvodech rozsudku odůvodňuje právě
poukázáním soukromých nároků na pořad práva, jest nerozhodna pro
tento spor a nemění ničeho na t0111, že o útratách žalobkyně za právní
zastoupeni v trestním řízení bylo jedině příslušným k tomu trestním
soudem právoplatně rozhodnuto, třebas zamítavě; an by to nebylo ničím jiným než opsaným a nepřípustným poukazováním trestních útrat
na pořad práva.
N e j vy Š š í s o u cl k dovolání žalobkyně obnoví! usnesení soudu
prvé stolice, zamítající námitku věci rozsouzené.
Důvody:

Dovolání nelze upřiti oprávněnosti, neboť nelze souhlasiti s právním názorem, podle něhož odvo-lací soud o námitce v~ci rozsouzené
l'ozhodl. V rozsudku trestního odvolacího soudu ze dne 5. května 1923
byl arciť návrh žalobkyně, tehdy soukromé účastnice, na přisouzení
útrat jejího právního zastoupení v tehdejším řízení trestním zamítnut,
leč zamítnutí toto stalo se jak z nálezu i z rozh,odovacích důvodů tohoto rozsudku vysvítá - proto, že trestní odvolací soud poukázal uplatňované soukromoprávní nároky žalobkyně podle §u 366 tr. ř. na pořad
práva soukromého a ohledně úlrat právního zastoupeni žalobkyně jako
soukromé účastnice měl za to, že nutným předpokladem pro přisouzení
jich v řízení trestním jest, by obžalovaný byl v řízení trestním též k náhradě těchto soukro111oprávních nároků odsouzen.
Avšak význam a
právni účinek tohoto výroku nelze posuzovati jedině podle slovného
znění výrazu, jeh.ož bylo pro rozhodnutí použito (»se zamítá«), nýbrž
podle s111yslu, který mu jest přikládati vzhledem na právní názor, z kterého trestní odvolací soud podle znění a obsahu vycházel, a podle toho
nelze výroku tomu připisovati význam a účinek právoplatného odepření
těchto útrat v ten rozum, že by jako věc jednou již právoplatně rozhodnutá vylučovala jakýkoli další nárok a nový výrok soudnÍ. K tomu
bylo by uvésti: V t. zv. řízení adhaesním podle §u 4 tr. ř. zjednává od-,
škodi1ovací nález trestního soudu, vešel-li v moc práva, stav věci rozsouzené jen potud, pokud vyhovuje v trestním řízení uplatněným náro46'

kům soukromého účastníka..
kdežto ostatní, co se trestnímu soudu
z uplallíovaných soukromoprávníchnáhrad podle výsledkú trestního ří
zení (§366 tr. ř.) přiřknouti nevieli, odkazuje na pořad práva soukromého, který zústává soukromému účastníku co do těchto ncpřisouze
ní'ch náhrad povždy vyhrazen (§ 372 tr. ř.). Pokud jde o útraty právního zastoupení soukromého účastníka v řízení trestním, jest pro jejich náhradu obžalovaným předpokladem již to, že obžalovaný uznán
byl vinným trestným činem, pro nějž se soukroiliý účastník k t;·estnímu
řízení připojil (§ 47 tr. ř.), a důsledkem toho podle §u 389 tr. ř. odsouzen byl i k náhradě útrat řízení trestního; k těmto útratám patří podle §u 381 odstavec čtvrtý tr. ř. i útraty právního zastoupení soukromého účastníka a náleží obžalovanému v případě odsouzení též povinnost k náhradě útrat těchto podle §u 393 tr. ř.· Nynější žalovaný byl
v onom -trestnÍIil řízení uznán vinným trestným ~inem, pro nějž se žalobkyněk trestnímu řízení jako soukromá účastnice připojila, a odsouzen byl do náhrady útrat řízení trestního. Zamítl-li trestní odvolaCí
soud, ježto poukázal soukromoprávní náhrady žalobkyně na pořad práva, také její návrh na přisouzení útrat zastupování v řízení trestním, jsa
názoru, že podmínkou pro to jest, aby i tyto soukromoprávní náhrady
byly soukromému účastníku v řízení trestním přisouzeny, má výrok ten
zcela nepochybně jenom ten smysl, že útraty ty tehdejší soukromé
účastnici v řízení trestním při knuty býti nemohou, což dochází výslovného výrazu i v důvodech (slova: »nemohly býti přisouzeny ...... .
útraty zastupování v tomto trestním procesu«). Tímto výrokem nebylo
tedy žalobkyni odňato právo, domáhati se náhrady těchto útrat pořa
dem soukromoprávním a jest opačný náhled soudu odvolacího, že jde
o věc rozsouzenou, právně mylným. Výrok tento nemůže tedy býti na
závadu uplatnění nároku žalobkyně na náhradu těchto útrat v tomto
sporu a, poněvadž soukromoprávní obžaloba byla podána dříve, než
zákon ze dne ll. prosince 1923, čís. 4 sb. z. a n. z roku 1924 nabyl pů
sobnosti, není důvodných námitek proti přípustnosti tohoto pořadu
práva ani vzhlede111' na ustanovení čl. ll. zákona tohoto ze dne ll. prosince 1923, čís. 4 sb. z. a n. z roku 1924.

čís.
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Pro prozatimni opatření zájemným popsáním svršků (§ HOl obě.
zák.) stačí k osvědčení nároku, že podána byla žaloba na zaplaceni
čillŽe.

K otázce, zda zažalovaná pohledávka jest čil1ží a zda jest po právu,
nelze přihHžeti ani při povolení prozatimnlho opatření, ani při rozhod c
nutí odporu.
Postupem pohledávky na placení čillŽe převádí se na nastupitele
zákonné právo zástavní ve smyslu §u 1101 obč. zák.

°

(Rozh. ze dne 7.
V

žalobě,

jíž vymáhal

května

Andělin

1924, RII 147/24.)

š. na AnežCe O-ové

kromě

jiných

nároků také 480 Kč, jakožto dlužné činŽe, navrhl žalobce zái-oveň pr()

tuto pohledávku zájemné popsání movitých věcí žalované, jež s o II d
P r v é s t o I i c e povolil. Žalovaná podala odpor, tvrdíc, že zažalovaná pohledávka 480 Kč není činží, nýbrž domnělým nárokem žalobce
za používání bytu, který však byl dá~'. ža~o~a.né do. užIvá~í b~zp!atně a
se závazkem, že obdrži po uplynul! tn meslcu byt ]lny, dale ze zalobce
jakožto postupník Jana V-a, s. nímž _ž·alovaná právě ~ve(:ené smlou,",:y
uzavřela, a který zůstává dále vlastníkem domu, nema zakonného zasiavního práva na vnesených věcech. S o u cl p r v é s t o I i c e odporu vyhověl a povolující usnesení zrušil,. přiklo~iv se k stal:ovisku ž~
lované. Rek u r s n i s o u cl odpor zamltl. D u vod y: Vsechny zakonné náležitosti prozatimné!lO opatření (Glaser-Unger n. ř. 3603) jsou
splněny. a) Dle dvorního dekretu. ze dne 3. Iisto?~d~ 1819, čís. I~~l
sb. z. s. má pronajímatel bytu pravo, by po poda11l zaloby k Jeho zadosti hned byly popsány movité věci, jež jsou v době podání žaloby
v pronajatém bytě. Zaloba o zaplacení činže pokládá se tedy za »osvěd
čení nároku« ve smyslu předpisů ex. ř. o prozatimném opatření (§ 389
ex. ř. Ehrenzweig: soustava 1/2 str. 453). b) Postupem pohledávky
na pl~cení činže převádí se i zákonné právo zástavní na. na~tupitel~
(kniha judikátú čís. 247 úř. sbírka čís. 1769). c) O platnostI zazalovane
pohledávky na placení nájemného má býti rozhodnuto ve sporu hlavním.
N e j v y Š š í s o Ll d nevyhověl dovolacímu rekursu.

D ů vod y:
Dovolací stížnosti nelze přiznati oprávnění. Napadené usnesení odpovídá úplně věci a právu, jeho ?,dův~dnění, na něž, ~e. P?u~azui.e, je
správné. Na vývody stížnostI .slusI uV~stI t~to: POplfa11l o ~ll1Z0,V11l, ~o
hledávky a upírání jí vlastnostI pohledavky ClllZOVlll nemuze mltI UČlll
ku na otázku, zda lze po'vo1iti zájemné popsání čili nic, poněvadž pro
toto popsání je rozhodným jedině podání žaloby o zaplace.ní činže. Postupem činžovní pohle,lávky přecházejí s postupitele na postupnfka ne~
ien pohledávka, nýbrž i zákonné zástavní právo na mOVItostI, ktere
~ době podání žalóby do najaté věci byly vnesené. Práva postupníkova
isou totožná s právy postupitele (§ 1394 obč. zák.), přecházejí proto
na postupníka všechna vedlejší práva s pohledávk~u související, vyima čistě osobní práva postnpitelova, právo zástavm na nemovItostI a
;,a ruční zástavě, poněvadž zákon k přenesení těchto práv vyža~uje
zvláštního úkonu. Názor stěžovatelky, že při odporu proh prozatlln11lmU
opatření je nutno řešiti otázku, ozda je z~žaiovaná l'~hledáv~.a činží a
po právu, je mylným. Na základe odp,oru Jest JCdnahJen o pnpustn?stI
a přiměřenosti povoleného prozatImmho opatre11l. Pnpustnost ]e dana,
byla-li podána žaloba o zaplacení činže. K pravé vlastno,sti pohledávk>:
a k její oprávněnosti nelze hleděti, poněvadž ]e povolItI zaJemne p O I".an1
na základě údajů žaloby. Přiměřenost vztahuje se na rozsah povoleneho
prozatimního opatření, o té netřeba zde uvažovati. O vlastnosti pohledávky a jejím oprávnění může býti rozhodnuto jen v hlavním sporu.

čís,

siJud odvolad, při znav žalobkyni a její dceři nárok na doplnění zaopatřovacích poiitků, jillli od všeobecného pensijního ústavu již braných,
proti žalované jako posledni zamióstnavaielce jejiho v aktivní službě
zemřelého manžela na míru zákona stanovenou, a Jest proto dovolam
žalované v tomto -směru neopodstatnl:l1ým. Než ani pokud jde o výši
doplňku zaopatřovacich požitků žalobkyni a její dceři přiznaného, nelze dovolání žalované vyhověti. Soud odvolací v napadeném rozsudku
iiž uvedl, že zemřelý manžel žalobkyně dle výpočtu obsaženého v zákoně ze dne 2. dubna 1923, čis. 46 sb. z. a n., jako revírní lesni patřil
by do VIII. třídy zaměstnancl! na" velk.ém l~aj:tkLl poz:mko~é111. Ne~
kdyby toho nebylo, slušelo by zarazeni zemreleho manzela za10bkyne
do VilI. třídy považovati za správné, neboť obě dle zákona k tomu poHebne náležitosti jsou dány. Manžel žalobkyně byl samostatný hospodářský správce panství N. a proto jest tu dle zjištěného stavu věci beze
vši pochyby ona samostatnost, jíž zákon !~dá. P?ku;J jde o d;uhou ná~
ležitost (700 ha lesní půdy nebo 1000 me!,C on;e ~udy!, nel1ls~ce,.am
pokud se týče lesní půdy, ani pokud se t~ce orne pudy, Jednotlr~e dana.
Poněvadž však zemřely manžel žalobkyne spravo,val u zalovane 526, ha
lesů a 95 ha půdy orné, sluší uznati sp:ávným, náz~r soud,: od~o!aclho,
že v tomto případě dlužno hleděti k obema zpusobum zamestnalll manžela žalobkyně II žalované, nebo: odeoví?á t~ jak intenCÍm záko~a, ,tak
i slušnosti a spravedlnostr; ponevadz, prepocte-Ir se 95 ha orne pudy
dle poměru ze zákona plynoucího na půdu lesní, vychází pře s 700 ha
půdy lesní, po případě při opačném výpočtup ř e ~ 1000 m ~ ř i c,půdy
orné, sluší i tuto druhou podmínku zarazem zemreleho manzela zal obkyně do VlIl. třídy považovati za splněnu.

3843.

Zaopatřovací požitl,y bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém (zákon ze dne 18, března 1921, čís. 130 sb, z, a n,),
Nárok vdovy a sirotků po zaměstnanci na zaopatřovací požitky jest
nárokem samostatným, na nároku zaměstnancově nezávislým,
Samostatný hospodářský správce náleží do skupiny VIII.

(Rozh, ze dne í.

května

1924, Rv II 128/24.)

Žalobkyně domáhala se na žalované majitelce velkostatku, na němž
byl manžel žalobkyně revírním le510ím a samostatným hospodářským
správcem, by doplnila žalobkyni a její nezletilé dceři služební požitky,
vyplácené dosud všeobecným pensijním ústavem v Brně, na míru zákona ze dne 18. března 1921, čís. 130 sb.. z. a n. Žalobě bylo vyhověno
s o u d Y vše c h tf i s t o I i c, N e j vy Š š í m s o ude m z těchto
důvodů:

Žalobkyně domáhá se toho, by žalovaná jako posledni zaměstnava
telka jejího zemřelého manžela doplnila zaopatřovací požitky, jež jí a
její dceři všeobecný pensijní ústav v Brně vyplácí. Tento nárok spočivající na zákonu ze dne 18. března 1921, čís. 130 sb. z. a n., jest, jak
soud odvolací správně vyložil, nárokem samostatným, na nároku jejího
v aktivní službě zemřelého manžela nezávislým, neboť neopírá se o to,
jak dovolate1ka mylně se domnívá, že zemřelý 'manžel žalobkyně požíval po případě měl nárok na zaopatřovací požitky ve smyslu uvedeného zákona, nýbrž o to, že zemřelý manžel žalobkyně byl zaměstnan
cem na velkém majetku pozemkovém, a že ona jako vdova po něm od
všeobecného pensijního ústavu v Brně pensi a příspěvek na dítě jako
zaopatřovací požitky brala od roku 1917 a dosud bere. Je-li však nárok žalobkyně na doplnění zaopatřovacích požitků, jí a její nezl. dceři
patřících a jí již také braných, nárokem samostatným, pozbývají významu všecky vývody dovolání, spočívající na mylném právním před
pokladu, že nárok tento nárokem samostatným není, nýbrž že jest pouze
nárokem, odvozeným z nároku zemřelého manžela žalobkyně, který
v době svého úmrtí 11. září 1917 ani zaopatřovacích požitků jako zaměstnanec na velkém statku pozemkovém nepožíval, ani prý nároku na
ně neměl. Žalobkyně neprovdala se za svého zemřelého manžela jako
pensistu, nýbrž jako aktivního zaměstnance na velkém majetku pozemkovém, který v době svého úmrtí bral aktivní služební požitky od žalované jako své poslední zaměstnavatelky. Když v důsledcích toho byly
žalobkyni jako vdově po zaměstnanci na velkém majetku pozemkovém
všeobecaým pensijním ústavem v Brně pense a dětský příspěvek vyměřeny a také skutečně vypláceny, nevztahuje se na ni a její nezl. dceru,
i když ovdověla před I. lednem 1920, předpis §u 6 (2) po případě
§n 7 (2) zákona ze dne 18. března 1921, čís. 130 sb. z. a n., který na
mysli má manželky a děti po pensistech na velkém majetku pozemkovém, po I. lednu 1920 ovdovělé pb připadě osiřelé. Nepochybil tudíž

čís,

3844,

Vyrovnací řád,
O"
. ,
Tím, že do prvé splátkové Ihuty nebylO JeSle vyrovnám schvaleno,
neprodloužila se lhůta ku splátce,
o '

•

(Rozh. ze dne 8. května 1924, Rv I 1435/23.)

•

Žalovaný, jenž dlužil žalobci 1471 Kč, zavázal se ve vyrovnání zaplatiti věřitelům 40% kvotu ve třech lhůtách, z nichž prvá (15%) byla
splatnou dne 30. dubna 1923. Vyrovnáni bylo potvrzeno dne 20. dU,bna
1923, potvrzující usnesení bylo žalovanému doru~eno, d~e 9. kvetna
1923. žalovaný zaplatil dne 16. květn.a 1923 prostredmctvllTI b~nky ,A,
jež nebyla zmocněnkyní žal~bcovou, zalobcl ~20 ~č 50 h .. Splatka Clnila správně 221 Kč 04 h. Zalobu o zapl,acel1l cele po~ledavky P, r o C e s 11 í s o u d tJ r v é s t o II c e zamltt, o cl vol a C 1 S o II d Jl vyhověl.

Nejvy

Š

š i s o u cl nevyhověl dovoláni.
Důvody:

Z nesporného stavu věci je zřejmo, že dlužník ~ nynější žalovaný
byl dle vyrovnání povinen zaplatiti žalobci 15% jeho pohledávky

dne 30. L1ubna 1923 poLi ztrátou lhůt a pod následky obživnutí celé
pohledávky. Zaplatil mu teprve 16. května 1923 tento peníz
až na 54 ll. Odvolací soud právem shledal, že dlužník nezaplatil tento
peníz včas ani úplně a že tím celá původní pohledávka obživla. Právní
následky vyrovnání (§ 53 vyrov. říz.) nastávají právoplatným potvrzením vyrovnání soudem. Toto nastalo teprve po splatnosti první splátky.
Tímto předpisem však není vyloučeno, aby dlužník se nezavázal splatiti na vyrovnání pohledávek věřitelů částky již před právomocí potvrzení. Dle SU 8 vy rov. říz. je dlužník pouze obmezen v právních jednáních ohledn~' svého majetku, není mll však odejmuta disposice s ním.
Zákon neustanovuje, že by neměl platiti svých dluhů. Právní jednání,
předsevzatá proti uvedenému předpisu, jsou bezúčinná vůči věřitelům.
Dlužník jim nemůže odporovati. Lze předpokládati, že dlužník i věřitelé
měli při přijmutí vyrovnávacího návrhu na mysli, že do splatnosti první
splátky bude vyrovnání právoplatně potvrzeno. Ale nestalo-lise to,
neprodloužila se lhůta k první splátce až do právoplatného potvrzení.
Nebyl-Ii si dlužník při vyrovnání vědom právních následků vyrovnáni,
rovná se to neznalosti zákona, která dle §u 2 obč. zák. neomlouvá. Na
dovolatelovo tvrzení, že mu bylo vyrovnání vnuceno spolkem věřitelů,
nElze bráti zřetele, protože v řízeni v prvni stolici neodpfral vyrovnáni
Hm, že by snad bylo neplatné pro nedostatek svobodného souhlasu
(§ 870 obč. zák.). Odvolaci soud právem poukázal k tomu, že dlužník
mohl složiti první splátku na soudě, měl-Ii pochybnosti o tom, zda
bude vyrovnání potvrzeno. Dovolatel neprávem tvrdí, že složení by bylo
bývalo odmítnuto, protože by nebylo podminek §u 1425 obč. zák. VŽdyť
zákon připouští složení na soudě nejen z důvodů výslovně v něm uvedených, n5'brž i »z Jiných důležitých důvodů«. A soud má složení při
jmouti, aniž by podrobně zkoumal jeho oprávněnost. Rovněž poukazuje
odvolací soud právem k tomu, že dlužník měl prvni splátku zaplatiti
přimo věřiteli, nebo jeho zmocněnci. Použil-Ii k tomu za prostředníka
nezmocněného peněžního ústavu, a nastal-Ii tím průtah, jdou následky
na jeho vrub. Odvolaci soud tedy uznal právem, že dlužník nesplnil
včas své povinnosti. Rovněž právem uznal, že jí nesplnil úplně. Peníz
54 h při pohledávce 221 Kč 04 h je sice nepatrným, ale věřitel jest
oprávněn žádati celou pohledávku (§ 1413 obč. zák.). Tvrzení žalovaného, že by snad byl dodrženim splátky nadržoval soukromým vě
j-itelům proti eráru, není odůvodněno. Vždyť vyrovnání s věřiteli nemá
vlivu na povinnost dlužníkovu zaplatiti úplně všecky veřejné dávky
(§§ 23 a 46 vyrov. říz.). Z těchto úvah plyne, že žalovaný, nedodržel
smluvených podmínek vyrovnání, že tím nastala ztráta IMt a oživla pů
vodní pohledávka.

Žalohu zamé~Hnal~ce na zaměstnavatelku, hy mu hyla zaplacena
mzda i za dobu, kdy nebylo pro něho práce, pro c e sní s o udp r v é
s tol i c e zamítl) o civ o I a c í s o II d zrušil napaden)r rozsudek a vrátil
věc prvému soudu, by, vyčkaje pravomoci, ji znovu projednal a rozhodl. N e j v y Š š í s o u cl nevyhověl rekursu.

původní

čís.

Důvody:

i

Je zjištěno, že žalobce byl u žalované společnosti zaměstnán jako
polír za týdenní mzdu a proti měsiční výpov'ědi, že poprvé dne 25.
února 1923 a pak opětně nastal případ, že nebylo pro něho práce, a že
za pi'acovního poměru bylo s nim ujednáno, že nemá nároku na náhradu
za dobu čekací, t. j. za onu dobu, kdy pro něho práce nebylo. Ze žalobce byl ochoten, konati sjednanou práci i v těchto dobách, o tom
nebylo sporu. Zalobní žádost, aby žalobci zaplacena byla žalovanou
firmou ujednaná mzda také za tyto doby čekací, prvý soud zamítl vzhledem k tomu, že se žalobce tohoto nároku oním ujednáním vzdal. Ale
prvý soud přehlédl, že podle §u 1164 obč. zák. v úp,avě zákona ze
dne 21. prosince 1921, čis. 497 sb. z. a n., nabyvšího účinnosti dnem
31. prosince 1921, obsahuje § 11550bč. zák. právo vížící a že proto
smlouvy a dojednáni, pokud jimi má býti zrušeno nebo, obmezeno oprávnění zaměstnancovo, plynoucí z tohoto ustanovení zákona, jsou nico.tnými (§ 879 obč. zák.): Podle §u 1155 obč. zák. přísluší zaměstnanci
plat i za práce, jež nebyly konány, když byl ochoten, je konati, a bylo
mu v tom zabráněno okolnostmi, jež jsou na straně zaměstnavatelově.
Dle toho jest přisvědčiti odvolacímu soudu, že žalobce mohl se platně
vzdáti sporného nároku za dobu minulon, že však vzhledem k vížícím
ustanovením §u 1155 obč. zák. tohoto oprávněni platně vzdáti se nemohl pro' dobu budoucí, a že je tudíž pro posouzení opod~tatněnosti
žalobního nároku, pokud jest ještě sporným, rozhodna skutecnost, kdy
se stalo ujednáni, dle něhož žalobce, jak zjištěno, se vzdal nároku na
mzdu za tak zvanou čekací dobu. Je1ikož tato skutečnost zjištěna nebyla, jest řízeni kusým a bylo je třeba doplniti. Nepochybil proto odvolací soud, zrušiv rozsudek prvého soudu a vrátiv věc procesnímu
soudu prvé stolice k jednání a vynesení rozsudku. K vývodům stížnosti se ještě podotýká, že ustanovení §§ 1155 a i 164 obč. zák. nečiní
výjimek ve prospěch živnosti stavitelské, že § 1155 obč. zák. nepřed
pokládá zaviněni zaměstnavatelova a že nevadí, že žalobce teprve v odvolání poukázal na ustanovení §u 1155 obč. zák., v prvé stolici tohoto
zákona zvlášť se nedotknuv, neboť mohl předpokládati, že soud zákony zná.
čís. 3846.

3845.

Nároku na mzdu po dobu čekací (§ 1155 obč. zák.) lze se vzdáti
pouze pro minulost, nikoliv však pro budoucnost. Ustanovení §u 1155 .
obč. zák. vztahuje se i na živnost stavitelskou a nepředpokládá na za- '
městnavate10vě straně zavinění.

(Rozl1.ze dne 13. kVětna 1924, Rl 373/24.)

Prohlášení za mrtva.
Pro počátek dvouleté lhůty §u 1 zákona ze dne 31. března 1918,
čís. 128 ř. zák., není rozhodno, kdy poslední zpráva o nezvěstném došla,
nýbrž z které doby pochází.
(Rozh. ze dne 13. května 1924, R I 378/24.)

Ve věci prohlášení státního zaměstnance Františka T-a za mrtva
st~novil s o ~:1 I' r v é s t o I i c e 31. prosinec 1921 za den, jehož ne-

zvestny neprezIl. K rekursu manželky nezvěstného určil rek u r sní
s o, u cl z~ den, je.hož nezvčstný nepřežil, 18. březen 1923. D ů vod y:
~veclectvlln Rudolfa ~-a a dO.elsem ze dne 18. března 1921 je zjištěno,
z:; Rudolf L. ~a cest; po Slb!n dne 24. prosince 1919 zvěděl, že Frantlsek T. jest Zl v, a ze to sdehl manželce nezvěstného dopisem ze dne
31. prosince 1919, který jí došel 18. března 1921. Za den úmrtí nezvěst
ného platí podle §u 8 zákona ze dne 16, února 1883, čis. 20 ř. zák.
konec dvouleté lhůty, stanovené článkem J. zákona ze dne 30. června
1921 čís. 252 sb. z. a n. Tato dvouletá lhůta má se podle téhož článku
čítal! ode dne pos!ední došlé zprávy o tom, že nezvěstný jest živ, zde
tedy ode dne 18. brezna 1921, kdy o tom zvěděla manželka nezvěstného
a nikoli ~dedne 24. prosince 1929, kdy se to dověděl Rudolf L., kter;
nema pravmho zajmu na prohlasení Františka T-a za mrtva.
N e j y y š š í s o u d obnovil usneseni prvého soudu.
Důvody:

Dl;,žno p(isvěd~iti rekur~u, že. dvouletou lhůtu §u 1 zákona ze dne
31. brezna 1918, CIS. 128 r. zák., nově upraveného zákonem ze dne
30. č,ervI;a 1921, ~ís. 252 sll. z'. a n., jest čítati od poslední zprávy, že
nezv.estny jest na ZIVU, jak to zakon výslovně praví, to jest od doby, ze
ktere ona po~lední zpráva pochází, a že jinak nerozhoduje okolnost,
zcela nahodila, kdy tato zprava té které osobě do š la a zda tato osoba
má prá~ní záje~ na prohlášení pohřešovaného za mrtva, jak mylně
za t~ n;a rekurslll. soud. Poslední zpráva, že nezvěstný Josef T. byl jako
vale~ny poskozenec v nen~o.cni.ci v A. v Sibiři, pocházi od vojína zdravotlll~O sbo~u, ktery to sdehl ctlle 24. prosince 1919 Rudolfu L-ovi. Kdy
a Jakym zpusobelll se onen vojín zdravotního sboru dozvěděl že nezvéstný ještě ,~ije, nebylo lze zjistiti, jisto však jest, že se to' muselo
statI nejp~ozdejl dne 24. prosince 1919 a dlužno proto souhlasiti s rekurs.e~, ze J~ko de.n dvouletého úmrtí nezvěstného Františká T -a má
platitI den 2". pro~ll1ce 1921. Když přes to vyhověno bylo dovolacímu
rekursuJen ?otud, ze, b}do v uvedeném směru obnoveno usnesení prvého
soudu, ktery stanovil jako den domnělého úmrtí 31. prosinec 1921
stalo se tak proto, že čsl. erár do usnesení prvého ·s.oudu si nestěžoval
a tudíž změny usnesení v neprospěch manželky nezvěstného s úspě
chem již domáhati se nemůže.

í
I
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čís.
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Pokud lze založiti rybářské družstvo podle zákona ze dne 9 dubna
1873, čís. 70 ř. zák
'
..
(Rozh. ze cIne 13. května 1924, R I 379/24.)

!

Rej s ř í k o ~ j ~ o u ~ povo!il, b~ do ,společenstevního rejstříku
bylo zapsano Iybarske druzstvo, jez melo predmět podniku: podporo-

I

I
I

t

vrati ,hyospodiřství s.v}'ch členů společným provozovamm podniku a za
tun ,:celem: a) raclOnelně pěstiti ryby sladkovodní, zvláště pak kapry,
b) pestItI ryby chovné dle nejnovějších soustava tak získati racionelně
vypčstěnou násadu nejen pro vlastní rybniční hospodářstvÍ, nýbrž i pro
menš! r1?niční obj:k:Y) kterýmž není možno racionelně chov prováděti,
c) pestlÍ! ryby vazlle pro konsum s vyloučením meziobchodu, za kter)rmž účelem budou zřizovány vlastní prodejny ve větších konsumních
stř:di~kách, d) zvláštní péči věnovati chovu raků, e) sportovní rybarske kluby podporovati poskytováním násady za režijní ceny, f) najimati a kupovati veškeré rybniční objekty a kupovati neb najímati hospodářské objekty k rybničnímu hospodářství potřebné. Rek u r sní
s o u d k rekursu finaj1ční prokuratury usnesení potvrdil. O Ů vod y:
Družstva podle zákona ze dne 9. dubna 1873, čís. 70 ř. zák. mají za
účel, podporovali vydělečnost nebo hospodářství svých členll společ
ným provozováním závodu neb poskytovánim úvěru. Uvážiti tedy jest,
zda družstvo, O které se jedná, lze podřaditi onomu zákonu čili nic.
A tu dlužno předem vytknouti, že podle §u 4 stanov může se státi čle
nem družstva každá fysická osoba, která má podle hlavního nebo vedlejšího zaměstnání hospodářský zájem na chovu a lovu ryb, tedy osoby
takové, které bud' jako hlavní Eeb vedlejší zaměstnání provozují chov
a lov ryb. Tato činnost členů družstva, která jest čistě soukromohospodářská, má býti podporována družstvem zpúsoby, v §u 2 stanov vytknutými pod písm. a) až fl, které vesměs sledují cíl, podporovati hospodářství svých členů společným provozováním podniku. Předmčt podniku, který si družstvo dle §u 2 svých stanov vytklo, zaručuje také
podporování hospodářství svých členů, majících podle svého zaměst
nání zájem na chovu a lovu ryb. Účel, který si družstvo vytklo, vystihuje tedy onen účel, který hospodářským a výdělečným družstvům dle
§u 1 cit. zák. jest vytknut a dlužno proto i družstvo, O nějž se jedná,
podřaditi pod ustanoveni zákona.
Ne j v y š ší s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Rekursní soud správně dovozuje z §u 4 stanov, dle něhož muze se
státi členem družstva každá fysická osoba, která dle hlavního nebo vedlejšího . zaměstnání má hospodářský zájem na chovu a lovu ryb, že
činností družstva v §u 2 stanov vytknutou má býti podporováno hospodářství členů společným provozováním podniku, že tedy předmět
a účel podniku vyhovuje podmínkám §u 1 zákona ze dne 9. dubna 1873,
čÍs. 70 ř. zák. Způsoby, jimiž družstvo hodlá plniti svůj účel (§ 2 a)
až f) stanov), JSOLl převážně lakového rázu, že jimi očividně má býti
podporována výhradně hospodářská činnost vlastních členú družstva.
Jen zcela podružně pamatováno v ustanoveních o přenechání násady
sportovním rybářským klubům za režijní ceny (§ 2 e) stanov) mimo
na vlastní zájem členstva, t a k é na zájem jiných kruhů. Tato činnost,
jež není spojena s obětmi, neboť nejde Ú' dar a bude jistě předána jen
násada přebytečná - může míti ostatně také význam reklamní a bylo

aby tento právní pomčr byl soudním rozsudkem na jisto postaven. Že
by žalující strana byla návrh ten učinila pozdě, poněvadž právní poměr,
který má býti rozsudkem na jisto postaven, byl sporným již na počátku
ústního jednání v první stolici, nelze tvrditi, neboť v prvém odstavci
§u 236 c. ř. s. zcela všeobecnč a neomezeně jest žalobci dovoleno, by
mezitimný návrh na zjištění sporného práva nebo právního poměru
vznes! při ústním přelíčení kdykoliv až do jeho ukončení bez ohledu
na to, kdy v procesním řízení právo nebo právní poměr staly se spornými, a totéž plyne i z motivů osnovy civilního řádu soudního, k §u 236
připojených. Podle druhého odstavce §u 236 c. ř. s. ovšem nelze návrh
zjišťovací připustiti, brání-Ii tomu předpisy o předmětné příslušnosti, ale
tohoto případu zde není, neboť obě strany vzhledem na ocenění žalobního
nároku v původní žalobě na 200.000 Kč, jakož i výši interesse, nyní
žalující stranou žádaného, zřejmě předpokládaly, že pro mezitimný
návrh na zjištění, vznesený žalující stranou, jest předmětně příslušným
obecný senát sborového soudu podle prvého odstavce §u 50 j, n. a nikoli soud okresnÍ. Žalovaná strana také vůbec ani netvrdila, že zjišťo
vací .návrh strany žalující měl býti odmínut pro nepříslušnost podle
druheho odstavce §u 236 c. ř. s. Není tedy podstatnou vadou, že žalující strana neuvedla obdobou druhého odstavce §u 56 j. n. hodnoty
tohoto mezitimného návrhu na zjíštěnÍ. Ovšem bude povinna učiniti tak
dodatečně v první stolici vzhledem na platné předpísy o určování nákladů rozepře a vyměřování soudních poplatků včetně rozsudečného.

by jí pak vlastní hospodářské podnikání členstva tím více posíleno.
Nelze tedy tvrditi, že družstvo v podstatě sleduje jiné cíle, nežli hospodářskou podporu svých členů.
.
čís.

3848.

Ohradil-li se žalovaný proti přípustnosti mezitimního určovacího
návrhu (§ 236 c. ř. s.), jest na soudu prvé stoHce, by ihned usnesením
rozhodl o formální přípustnosti návrhu.
Mezitimnl určovací návrh (§ 236 c. ř. s.) lze vznésti až do ukončení
ústního přeUčení, třebas se právo nebo právní poměr staly spornými
•
hned po zahájení sporu.
(Rozh. ze dne 13. května í924, Rl 388/24.)
Za sporu o dodržení trhové smlouvy a odevzdání domu učinil žalobce návrh, by bylo mezitimně určeno, že úmluva s dlužníkem, na jehož
jmění mezi tím vyhlášen byl úpadek o koupi domu, jest platna a právně
účinna. S o udp r v é s t o I i c e přes odpor žalovaného rozhodl usnesením, že návrh žalobcův jest přípustným, rek u r sní s o u d návrhu
nepřipustil. D Ů v 6 cl y: Mezitimní určovací návrh podle §u 236 c. ř. s.
jest přípustným pouze tehdy, když má býti zjištěn právní poměr nebo
právo, jež se za rozepře staly spornými. Právní poměr, jehož zjištění
se žalobkyně domáhá, stal se sporným ihned po žalobě, tudíž hned na
začátku sporu, nestal se tudíž sporným za· sporu a jest proto návrh

I

čís.
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nepřípustný.

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

1
Důvody:

Mínění žalující strany, že o formální přípustnosti mezitímného návrhu na zjištění nemělo býti rozhodováno již nyní usnesením, nýbrž že
má býti o ní rozhodnuto teprve v rozsudku, jest mylné. Žalovaná strana
se při ústním jednání v první stolicí výslovně ohradila proti návrhu
tomu, jakmile byl zástupcem žalující strany přednesen, pročež bylo
povinností procesního soudu prvé stolice, by" hned rozhodl usnesením,
zda návrh může býti vzat za základ ústního jednání a soudního rozsudku čili nic, zdali tedy tento návrh jest formálně přípustný. U věci
samé však dovolací rekurs jest oprávněn. Původně zněla žaloba na
splnění trhové smlouvy a nyní domáhá se žalující strana na žalované
straně náhrady interese z důvodu nesplnění smlouvy trhové, pokud se
týče domáhá se soudního prohlášení likvidnosti tohoto nároku. Rozhodnutí soudní o původním žalobním nároku záviselo a rozhodnutí o nynějším nároku žalob ním rovněž závisí na předběžném rozhodnutí otázky,
zda trhová smlouva, žalující stranou tvrzená, jest platna a právně účinna.
Otázka tato tvoří právní poměr mezi stranou žalující a stranou žalovanou a stala se v nynějším procesním řízení spornou. Podle prvého
odstavce §u 236 c. ř. s. tedy žalující strana byla oprávněna navrhnouti,

Právoplatně přijatý člen společenstva muze se domáhati pořadem
práva neplatnosti usnesení valné hromady, jímž byl proti stanovám
z družstva vyloučen.

(Rozh. ze dne 13.

května

1924, Rv I 90/24.)

žalob ní prosbě člena družstva invalidů proti tomuto jako žalovanému o neplatnost usnesení valné hromady, vylučujícího žalobce z družstva, jehož byl členem, a měnícího stanovy, o b a niž š í s o u d Y vyhověly. Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání žalovaného družstva.
Důvody:

r

I

Po právní stránce poukázaly již oba nižší soudy na to, že v době,
kdy žalobce usnesením valné hromady žalovaného družstva z družstva
byl vyloučen, vyloučení to dle jasného znění stanov tehda platných
se vůbec státi nemohlo, když předpoklad pro vyloučení žalobce z družstva, uvedený včl. 7 III. stanov nebyl tvrzen aniž jest dán. Poněvadž
dle stanov družstva, platných v době konání valné hromady, družstvo
nemohlo žalovaného ani jednohlasným usnesením valné hromady vyloučiti, jest pro posouzení věci nerozhodno, zda žalobce při této valné
hromadě hlasoval proti svému vyloučení, či se jen proti němu ohradil,

°

či konečně,

zda vůbec byl vyloučen z hlasování, poněvadž šlo
jeho
osobu. Nebylo-li však vyloučení žalobce dle stanov družstva, platných
v době konání valné hromady, vůbec možno, zůstal žalobce přes Usnesen'Í valné hroma'dy o jeho- vyloučení členem žalovaného družstva, a
v důsledcích toho ani usnesení o změně stanov nestalo se jednohlasně,
jak to stanovy výslovně žádají, a jest proto i toto usnesení valné hromady neplatným. Z toho plyne, že žalobce, který, jak žalované družstvo
samo připouští, má zájem na zjištění, že jeho vyloučení z družstva jest
neplatným, má (ýž zájem na neplatnosti valnou hromadou usnesené
změny stanov, a jsou tu proto í ohledně tohoto žalobního žádání podmínky určovací žaloby ve smyslu §u 228 c. ř. s. Jsou .tedy rozhodnutí
nižších soudů, vyhovující také v tomto směru prosbě žalobní, stavem
věci a zákon-em plně odůvodněna, a výtky, činěné napadenému rozsudku
v tomto směru, lichými. Jest sice správné, že ustanovení stanov o vyloučení pravoplatně přijatého člena může býti pro žalované družstvo
obtížné po případě i osudné, leč tvrzení dovolání, že se ustanovení to
příčí předpisům zákona o společenstvech a dobrým mravům, není správné, neboť družstvo, když se svého času o stanovách usnášelo, mohlo
a musilo si býtí vědomo dllsledku tohoto ustanovení stanov, a když se
přes to na tomto znění stanov usneslo, musí vzíti na sebe případné
obtíže, dotýkající se jeho práva, zbaviti se pravoplatně přijatého člel~a,
a nemůže nyní o ustanovení tomto tvrdití, že odporuje zákonu nebo přlčí
se. dobrým mravům, protože mu činí nemožným, aby se zbavIlo- nep~
hodlneho snad, avšak pravoplatně přijatého člena. Jaké důsledky druzsivo z tohoto stavu věci vyvodí, pokud se týče vyvoditi musí, Jest pro
tento spor nerozhodno.
čís.

3850.

Dopravní řád železniční.
Není třeba, by k reklamaci byl přiložen přijímací list nebo duplikát
nákladního listu.
Ručení dráhy za škodu, vznícen-Ii jiskřením len, dopravovaný v uzavřeném voze.
(Rozh. ze clEe 13.
Pohledávka
dopravovaného
lobci. žalobě
vše c h tří s

května

1924, Rv I 122/24.)

protí dráze na náhradu škody ~znícením a hašením I~u,
v uzavřeném voze, byla odesilatelem postoupena zana dráhu o náhradu škody bylo vyhověno s o u d Y
t o líc, N e j v y Š š Í m s o ude m z těchto
důvodů:

Přísvědčiti jest odvolacímu soudu, že nenastalo podle §u 9~ (1)
žel. dopr. ř. promlčení nároku žalobkyně na náhradu skody proh zelezní ci za len, za dopravy shořelý. Zjištěno jest, že žalobkyně jako a?resátka zbytky lnu, dne 4. května 1921 do staní ce určení dopr:;veneho,

nepřevzala, ani nákladního lístu nepřijala a že téhož dne poslala železničnímu dopravnímu úřadu dopis, došlý dne 5. května 1921, ve kterém
žádá náhradu škod v, účtem doloženou v sumě 94.525 Kč 20 h za len

ve vagonu čís. 148.813 (pllvodně čís. 110.515) jech1ak požárem zničený, jednak hašením poškozeliý. Zjíštěno jest dále, že žalobkyně podala u téhož úřadu dne 27. května 1921 na tíštěném formuláři ještě
jednu »reklamační ohlášku« téhož náhradního nároku, připojivši postupní listinu ze dne 24. května 1921, opatřenou ověřeným pod písem
zástupců odesílající firmy; dále že k nařízení ředitelství státních drah
ze dne ll. října 1921 reklamantka byla vyzvána, aby předložila při
jí11l2CÍ list nebo duplikát nákladního listu; že ~a zprá,vu. dopr~vního
úřadu, podle které tyto doklady JSou v ruce odesilatele, redltelstvl statních drah oznám-ilo reklamantce do písem ze dne 22. října 1921, že
o reklamací nelze projednávati, jelikož žádaný přijímací list (dupliKát)
nebyl předložen; konečně, že reklamantka po ,t~ dOP.lsem ":: dne,2. hst?padu 1921, došlým dne 4. listopadu 1921, pn]Imacl hst predlozIla a ze
teprve výměrem ředítelství státních drah ze dne 22. květn2. 1922 by!a
vyrozuměna, že se jejímu nároku na odškodnění nevyhovuJe, ,.yrot?ze
bylo zjištěno, že požár vznikl samovzníc:,.ním In<:.. I k~lybr se P:lpustllo,
že žalobkyně, nejsouc odesílatelkou zbozl a nepnjavsl nakladmho hstu,
vykázala oprávnění k reklamaci (§ 99(1) žel. ďopr. ř.) teprve dne 27.
května 1921 postupní listinou provoznímu úřadu předloženou, a i kdyby
se připustilo, že promlčecí lhůta počala běžeti od 28. dubna 1921, kteréhož dne odesílatelka byla železnicí o požáru zásilky vyrozuměna, uplynul od 28. dubna 1921 do 27. května 1921 teprve jeden měsíc, kdežto
běh další promlčecí lhůty byl reklamací ze dne 27. května 1921 zastaven, proto-že reklamace formou i obsahem vyhovovala předpisům
§u 98 (3) a §u 99 (3) žel. dopr. ř. Není správným názor dovolatelky,
že reklamace stala se účinnou teprve předložením přijímacího listu dne
4. listopadu 1921, neboť, pokládal-li železniční úřad za nutné předlo- .
žení přijímacího listu nebo duplikátu nákladníhO listu, ačkoh.v prvopl~
tohoto nákladního listu ve spisech měl, šlo jen o vadu formall1l, ktera
na jeho vyzvání byla napravena. Tím, nesta.l,a .s~}ekla~ac" ze ,dne 27.
května 1921 bezúčinnou. To u2nal I zelezmcm urad sam lim, ze o reklamaci ze dne 27. května 1921 šetření konal a u vyřízení této reklamace náhradu škody jen z toho důvodu odmítl, že prý požár vZ,nikl
samovznícením lnu (§ 863 obě. zák.). Zamítací výměr ze dne 22. kvetna
1922 byl roklamantce doručen dne 25. května 1922 a byla te,dy jednoroční lhůta promlčecí v době od 27. května 1921 do ,25. kvetna 1922
zastavena. Protože pak žaloba podána byla dne 6. brezna 1923, tedy
za 9 měsíclI a 9 dnů po vyrozumění o zamítnutí ohlášky, neuplynula
aní s připočtením shora zmíněného jednoho měsíce promlčeci lhůta
v §u 98 (1) žel. dopr. ř. předepsaná. Účelem předpisu §u 98 (3) že~
dopr. ř. o stavení promlčení a písemném vyrozumění. reklam~l1tovve
právě jest, aby strana v době, dokud o osudu reklamace Jest v, ne]Istote,
nebyla vydána nebezpečenství, že její ohlášený nárok n:eZl tnu proml~
čením zanikne, zvláště když - jako v tomto případě -- zelezmce nedba
předpísu §u 99 (4) žel. dopr. ř., aby co nejrychleji nárok zkoumala

věc vyřídila. Za tohoto stavu yčcí netřeba se zabývati otázkou, kterou
nižší soudy řešily, zda ani od 25. května 1922 promlčecí lhůta dále lleběžela, ježto nebyly žalobkyni vráceny doklady její ohlášky (§ 98 (3)
žel. dopl'. ř.). Ani ve věci samé není dovolání z důvodu nesprávného
právního posouzení věci opodstatněno. Žalovaná strana namítala pllvodně v souhlasu s vyřizením ředitelství ·státllích drah toliko, že požár
vzešel jinak, totiž jiskřením, protože ani krytý vůz nebylo lze tak hermeticky uzavříti, zejména II dveří vagonu, aby mezerou mezi dveřmi
a stěnou jiskra prolétnouti nemohla; ale jedním dechem namítala dále,
že odesilatel, který si len sám nakládal, naložil zásilku vadně, protože
neucpal nebo nezalepil ohnivzdorně všech skulin vozu. Podle toho to,
co železnici provésti nebylo možno, mělo býti možno provésti odesílateli. Nižši soudy však zjistily, že samovznícení jest úplně vyloučeno,
že naložení bylo bezvadné a že požár povstal asi jiskřením. Tím byly
zákonné domněnky čis. 3 a 4 §u 86 (I) žel. dopr. ř. vyvráceny. Úvahy
dovolatelky O tom, jaké by bylo její ručení, kdyby zásilka byla bývala
dopravována v otevřeném voze, a zda by byl zásilku postihl týž osud
jako v zavřeném voze, jsou bezpředmětné, 'protože len v otevřeném voze
dopravován nebyl a předpis §u 86 (2) žel. dopr. ř. nepřichází tu v úvahu.
Tvrdí-li dovolatelka konečně, že šlo o náhodu, jejíž následky nese podle
§u 1311 obč. zák. ten, v jehož jmění se přihodila, přehlíží, že tu nelze
použiti předpisu občanského zákona, nýbrž obchodního zákona a železničního dopravního řádu (čl. 395 obch. zák. § 84 žel. dopr. ř. ),že
dráha ručí za škodu, vzešlou na zboží, k dopravě jí svěřeném, od při
jetí až do vydání, leda že by dokázala některý z vyviňovacích důvodu
§u 84 žeJ. dopr. ř. žádného z těchto důkazů železnice neprovedla a
v prvé stolici na »vyšší moc« se ani neodvolávala. Bylo by třeba přes
ného důkazu, takže pouhé domněnky o tom, jak asi pravděpodobně
pož'ár vznikl, tu nestačí.

.a

čis.

3851.

Ustoupeni od smlouvy kupitelem stane se účinným, třebas jim kupltel, udlleje prodateli dodatečnou lhůtu, népohrozil, jen když dodatečná lhůta uplynula, aniž by prodatel byl řádně plnil.
(Rozh. ze dne 13.

května

1924, Rv I 214/24.)

Žalobě prodatele na kupitele o zaplacení kupní ceny pro c e s n i
s o u cl p r v é s tol i c e vyhověl. O d vol a c í s o u d rozsudek potvrdil. N e j v y Š š í s o u d žalobu zamítl.

D

ů

vod y:

Je zjištěno dopisy žalované firmy ze dne 26. února 1921 a 8. března
1921, že žalovaná dala žalobkyni dodatečnou lhůtu k plnění do 15.
března 1921 a že jí tuto lhůtu na její žádost prodloužila do 31. března
1921, aniž arciť v těchto dopisech byla uvedla, který z důsledků čl. 356
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]esi dále zjišt0no, že se dne 1. dubna 1921 žalující Hrma pOkuSIla uudati -žalované íinně část zakoupeného, zhoží, že však účetní této firmy
toto plnění odmitl proto, že dodatečná lhůta k plnění uplynula před
chozím dnem, a z obsahu žaloby vysvítá, že žalující firma o tomto
odmítnuti vědomosti nabyla. Kromě toho jest zjištěno dopisem ze dne
4. dubna 1921, že žalovaná firma tímto listem vůči žalobkyni výslovně
prohlásila, že pro nesplnění v dodatečné lhůtě od smlouvy ustupuje
tak, jako by nebyla bývala uzavřena. Dovoláni vytýká práven: z duvodu §u 503 čís. 3 a 4 c. ř. S., že odvolací soud k těmto oko~nostem
i. j. k obsahu tohoto dopisu a k prohlášení účetního žalované firmy
zc dne 1. dubna 1921 nepřihlíží, pokud se týče, že věc po právni stránce
vhodně neposuzuje. Prohlášeni tato obsahují zcela nepochybně projev,
že se žalovaná firma rozhoduje pro ustoupeni od smlouvy po rozumu
čl. 356 obch. zák. a okolnost, že dříve důslcclkem tímto nepohrozila,
mohla míti jen ten právní důsledek, že by žalujicí firma byla mohla
v přiměřené lhůtě po tomto prohlášení ještě svůj průtah v plnění napraviti tím, že by byla veškeré zboži, a nikoli pouz~ část je,ho ,(§ }415
obč. zák) žalované firmě reálně nabídla. Vzdyť zakon nezada pflmo,
by použitím některého z práv čl. 355 obch. zák. bylo pohroženo a t~
prve po uplynutí dodatečné lhůty výkon práva tohoto byl zn?~u oz;,a:
mel1, neboť oznámení, že smluvník od smlouvy ustupuj2, stacl a stava
se účinným, když druhý smluvník v této přiměřené další lhůtě prodlení
svého neodčinÍ. Tato lhůta nemusí býti udělena výslovně, nýbrž může
býti poskytnuta tím, že se vyčkává, zda obmeškalý smluvnik závazek
splní. Teprve kdyby byla žalovaná firma toto jí v této přiměřené dalši
lhútě nabídnuté plnění odmitla, mohla by žalujíci firma právem k tomu
poukazovati, že smlouvu bezprávně porušuje a mohla by s úspěchem
na její splnění žalovati. žalující firma se však dle toho nezachovala
fl ze zjištění nižších soudů vyplývá naopak, že zboží, jež mělo býti dodáno, bylo dohotoveno teprve na začátku května 1921, tedy teprve za
dobu tak dlouhou, co činily obě dřívější dodatečné lhůty dohromady,
z čehož je dále též patrno, že prohlášení její v dopisu ze dne 5. dubna
1921, že chová pro žalovanou zboží k disposici, odporovalo pravdě.
žalující firma neodčinila tedy svého prodleni, když ani v přiměřené
další lhútě po onom prohlášení žalované firmě zboží nenabídla a dle
zjištění prvého soudu do začátku května 1921 ani nabídnouti nemohla,
ježto je dohotoveno neměla. Tím stalo se prohlášení žalované firmy,
že od smlouvy ustupuje, právně účinnýma na tom' ničeho změniti nemůže a je tudíž bez významu, že žalující v žalobě ze dne 31. května
1921 prohlašuje, že chová zboži pro dovolatelku k disposici. Poukazuj e-li žalující firma k tomu, že plnila již dne 1. dubna 1921, neodpovídá
to pravdě, a žalující firma přenáší se přes skutečnost, že nabízela jen
plnění částečné, jež dovolatelka nebyla povinna přijati, ježto dělitelnost
plněni nebyla smluvena. Z toho, že toto (částečné) plnění odmítla proto,
že jest plněno pozdě a nikoli výslovně i proto, že není plněno zúplna,
nemůže žalující firma pro své stanovisko, jak dovolatelka správně uvádi,
ničeho těžiti, neboť klamné zdáni náležitého plnění musí zústati mimo
Civilu! rozhodnutí VI.
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každý

zřetel,

činění

svého

ježto záleží jedině TI!, t0111, zda nabídla žalující firma k odprůtahu v přiměřené dodatečné lhůtě plnění náležiťé, což
však jí dle uvedeného nikterak přiznati nelze. Pokud jde o doložku na
obchodních dopisech žalujíd firmy. z níž tato pro sebe dovozuje téměř
výhradu plnění dle'možnosti, posoudil již odvolací soud význam této
doložky zcela případně a nejvyšši soud tento názor sdílí; ostatně jest
poukázati k tomu, že se žalobkyně právě vzhledem na tuto výrobní 'poruchu ucházela o udělení a prodloužení poskytnutých dodatečných lhůt
a že v dopise ze dne 5. dubna 1921 píše se o této poruše jakožto o zác '
vadě již napravené a o tom, že zboží jest k odevzdání pohotovo.
čís.

3852.

Vyrovnací řád.
Vyrovnacimu větitelí, jemUž přísluší zadržovací právo, není zabráněno, by se nedomáhal plné vyrovnací k:voty, třebas 'zadržovacího
právadosu.dnerea1isoval. Zaplatil-li vyrovnad dlUžník již za řízení vyrovnacího, ale před uzavřením vyrovnání část pohledávky, jest vyrovnací kvotu vypočítati pouze ze zhytku pohledávky, třebas věřiteli pří
slušelo pro celou pohledávku právo zadržovací.,
(Rozh. ze dne 13.

května

1924, Rv I 373/24.)

O jmění firmy prvžalovaného bylo dne 13. dubna 1921 zavedeno ří
zení vy!ovnad, v němž se prvžalovaný dn'e 20. května 1922 vyrovnal na
28%. Zalobkyně přihlásila k vyrovnání 328.390 Kč. Dne 15, října 1921
uplatil prvžalovaný žalobkyni na částečné zaplacení dluhu 62.484 Kč
18 h proti tomu, že, mu žalobkyrlě vydala 5 beden příze z 18 beden,
k ,nimž uplatňovala právo zadržovací.. žalobou domáhala se žalobkyně
na prvžalovaném i na druhém, a třetím žalovaném, kteří přistoupili k vyrovnání jako rukojmí a plátci, zapravení splatných vyrovnacích kvot,
vzavši za základ výpočtu celou pohledávku 32R390 Kč. Pro c e sní
S o li d P r v é
t o I i c e přiznal žalobkyni splatné vyrovnací kvoty
pouze z pohledávky 265.905 Kč 82 ha uvedl mimo jiné v dů vod ech:
Jest 'nesporno, že žalovaný splatil žalující v říjnu 1921 na svůj dluh
62.484 Kč 18 h, by mu žalující strana vydala 5 beden zadržené příze,
již nutně potřeboval. Strana žalující neodllvodněně v žalobě na tuto
splátku nebéře zřetele a od salda 328.390 Kč jí neodpóčítává, ačkoliv
ji odpočítávati má. S ohledem na tuto splátku snižuje se saldo z 328.390
Kč na 265.905 Kč 82 h a z této částky 265.905 Kč 82 h a nikoliv zčást
ky 328.390 Kč jest počítati vyrovnávací kvotu. O d vol a c í s o u d
nevyhověl odvolání žalovaných, k odvoláni žalobkyně pak vypočetl požadované vyrovnací splátky z celé pohledávky 328.390 Kč. D ů vod y:
žalovartí se domnívají, že žaloba jest předčasná proto, že není ještě jisto, jak dalece pohledávka žalobkyně jest kryta zadržením zboží, to že
by teprve soudem muselo býti zjištěno. Tento názor nemá však opory
v zákoně. Podle §u 11 vyr. ř. nejsou zahájením vyrovnacího řízení dotčena práva na oddělení. Věřitel, oprávněný k oddělení, nemůže ludíi

s

.:::.ni (;hledně způsobu, a11l 0l11eanc casu, ve Kltltlll !""UI... I;;: UIJW111VVU" v,--.
zadržovaCÍ právo, omezován b)rti řlzením vyrovnacím. Ani zhoršení po-

staveni rukojmí (§ 1353 obč. zák.) nenastane tím, že žalobkyně od nich
žádá zaplacení bez ohledu na zadržovací právo, pokud jen od rukojmí
není více požadováno, než žalobkyni- bylo

cím.

Neboť

přiřknuto

v

řízení vyrovna-

jako vyrovnací rukojmí jsou oní povinni tak, jako vyrov-

nací dlužník, platiti dle poměru' uskutečněného vyrovnání v řízení vy-

rovnacím. Je-Ií tedy žalobkyně na základě vyrovnání oprávněna žádati
od prvžalovaného kvotu z celé k vyrovnání ohlášené pohledávky
328.390 Kč nehledě k výtěžku nebo ceně zboží zadrženého, má totéž
oprávnění také oproti vyrovnacím rukojmím. Solidární závazek žalovaných jest odůvodněn v čl. 280 a 281 obch. zák. Konečni' otázku, zda
žalobkyně jest povinna, by prvžalovaným v říjnu 1921 zaplacených
62.484 Kč 18 h proti vydání 5 beden zadrželé příze dala si předem sraziti z celé své pohledávky 328.390 Kč a zda vyrovnací kvoty mají býti
počítány jen ze zbytku 265.905 Kč 82 h, prvý soud kladně zodpověděl.
Odvolací soud nemohl se však k tomuto náhledu připojiti z této úvahy:
§ 11 vyr. ř. stanoví, že práva na oddělení zahájením řízení vyrovnac.íh~
nejsou dotčena. Zadržovací právo zůstává tudíž v pla~l!os:" zad;zele
zboží .nemůže nikdy tvořiti část vyrovnací podstaty, slouzl vyhradne jen
k uspokojení věřitelů oprávněných k oddělení. Podle §u 4,6 vyr. ř. nemění se vyrovnáním nároky věřítelů, oprávněných k oddclelll. Z toho
následuje že pohledávka věřitele, oprávněného k oddělení, nesmí dojíti tak, j~ko pohledávka ostatních věřitelů, jen k uspok?jení, ~tej?ém~
a kvotientnímu, nýbrž že věřitel, oprávněný k oddělelll, muze uplne
uspokojení své pohledávky žádati, pokud výtěžek ze zadrženého zboží
stačí, a sice tak, že, když výtěžek k úplnému krytí pohledávky postačuje, jest úplně uspokojen, když však není možným plné uspokojení,
může použíti výtěžku ze zadrženého zboží ku krytí kvotou nekrytého
schodku. To odpovídá čl. 315 obch. zák. a zcela všeobecnému pojetí
§u 46 vyr. ř., dle něhož nároky věřitelů, oprávněných k oddělení,ne
mají vyrovnáním doznati změny, tedy ani zmenšení, pokud toho pro nedostatečnost po ruce jsoucích prostředků k ,uspokojení nebude právě
třeba. Opačný náhled by vedl, byť jen i nepř!mo, přece k tomu, že výtěžek ze zadrženého zboží by prospěl nejen věřiteli oprávněnému k oddělení, nýbrž i ostatním vyrovnacím věřitelům, poněvadž pro ostatní
vyrovnací věřitele zvětšila by se kvota O' výtěžek ze zadrženého zbo'ží a
o zmenšení pohledávky věřitele oprávněného k oddělení, tím zpúsobená. Věřitel oprávněný k oddělení měl by oproti ostatním věřitelům
horší postavení,protože, vzhledem ku pohledávce přihlášené k vyrovnání, by obdržel menší kvotu než onu, kterou ostatní věřitelé vyrovnací dostávají, ježto těmto se připočítává kvota dle stavu jejich při
hlášky. Názor odvolacího soudu opírá se také o další úvahu, že retenční
věřitel nesmí míti nepříznivější postavení, než onen věřitel, jehož pohledávka byla zajištěna zástavním právem, získaným před zahájením vyrovnacího řízení, nebo rukojemstvím téže povahy; Zástavního práva i
rukojemství bylo by možno použíti ku krytí schodku v řízení vyrovnacím.
Toto právo mus! tedy zajisté příslušeli i věřiteli retenčnímu (čl. 314

.,.

obch. zák.), totiž právo, z výtěžku ze zadrženého zboží krýti schodek
v ř[zeni vyrovnacím. Námitka, že žalobkyně musí si dáti sraziti 62.484

Kč 18 h ze své pohledávky před vypočtením kvoty z toho, dLlvodu že
tato částka byla zaplacena za vyrovnacího řízení, tedy před potvrze'ním
vyrovnáni, jest nepřípadná, poněvadž odporuje §u 7 vyr. ř., podle ně
hož právní účinky zahájeného vyrovnacího řízení nastávají již počátkem
dne, kterého edikt na soudní tabuli byl vyvěšen. Že se žalobkyně Súčastnila pohledávkou 328.390 Kč v řizení vyrovnacím, jest nesporno,
rovněž i to, že výtěžek 62.484 Kč 18 h za zadržené zboží nestačí k úplnému uspokojení žalobkyně. Žalobkyně jest proto oprávněna vypočítati,
kvotu z celych 328.390 Kč.

Ne j v y Š š í s o u d vyhověl dovolání žalovaných potud, že ,obnovil rozsudek prvého soudu.

o ů vod y:
Žalovaní vznesli do rozsudku soudu stolice druhé dovolání jednak
potud, pokud odstavec ll. rozsudku prvého soudu byl v druhé stolici
potvrzen, jednak potud, pokud odvolací soud změnil odstavec Ul. rozsudku procesního soudu prvé stolice a uznal žalované povinnými, by
žalující fírmě zaplatili také částku 11.247 Kč 16 h, v tomto odstavci lIl.
uvedenou, s příslušnými úroky. Žalovaní uplatňují toliko důvod čís. 4
§u 503 c. ř. s. V prvém směru nelze dovolání uznati oprávněným. Žalovaní trvají v tomto směru v dovolacím spise na námitce, vznesené již
před procesním soudem prvé stolice, že žalující firma jest kryta nejméně do výše 140.000 Kč z důvodu zadržovacího práva, jí uplatňova

ného; žalovaní mají za to, že žalující firma nemůže domáhati se zapla-

cení vyrovnací kvoty, dokud neprovede realisace svého zadržovacího
práva a dokud tím nebude zjištěno, zda a která částka její pohledávky
zůstává neuhrazena realisací práva zadržovacího. Nižší soudy právem
prohlásily, že tato námitka žalovaných jest nedůvodna, poněvadž práva
na oddělení - a takovým právem jest zadržovací právo žalující firmy
- neJsou podle §u 11 vyr. ř. dotčena zahájením vyrovnacího, řízení a
poněvadž tedy žalující firmě, která jest nejen věřitelkou, k oddělení
oprávněnou, ale také věřitelkou vyrovnací, mající nárok na vyrovnací
kvotu, nelze tento. její nárok, pokud stal se již splatným, upírati z dů
vodu toho, že jest zároveň také věřitelkou, k oddělení oprávněnou. Žalovaní jsou povinni žalující firmě zaplatiti vyrovnací kvotu podle obsahu
soudně potvrzeného vyrovnání, aniž lze při~ tom bráti jakýkoli zřetel na
její zadržov~cí právo. V tomto sporu je tudíž nerozhodno, že žalující
fIrma nerealtsovala dosud svého práva zadržovacího a že není známo,
zdali a jakou částkou zůstane její pohledávka po realisaci práva tohoto
neuhrazena. V této příčině nebylo tedy dovolání vyhověno. Naproti to-

mu jest dovolání oprávněno, pokud soud odvolací změnil odstavec lil.
rozsudku prvého soudu a uznal žalované povinnými, by zaplatili žalující firmě také částku 11.247 Kč 16 h, tam uvedenou, s příslušnými
úroky. To vysvítá z této> ,úvahy: V prvé stolici přednesly obě strany
souhlasně, že 5 beden příze prvního žalovaného, k nimž měla žalující
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lovnnému j::dw majiteli firmy, když byl na částečné zaplacenj svého

dluhu

II

žaluiící firmy uplatil 62.500

Kč, správně

62.484

Kč

18 h. Roz-

sudek prvníh"o soudu obsahuje zjištění tčchto skutkov)/ch okolností, jež

podle §u 266 c.
částky

62.484

ř.

Kč

s. dlužno pokládati za pravdivé. Zaplacení uvedené
18 h prvním žalovaným žalující

firmě

stalo se podle

skutk;'vých zjištění prvého soudu, převzatých podle prvého odstavce
§u 498 c. ř. s. soudem odvolacím, v říjnu 1921" teely ovšem po zahájení vyrovnávacího řízení, ale dříve, než bylo v tomto fízení uzavřeno
vyrovnání mezi prvním žalovaným a jeho věřiteli. Není dokázáno, ani

tvrzeno, že toto zaplacení jest neúčinné podle třetího odstavce §u 8 vy'"
ř. z důvodu toho, že by byl snad vyrovnávací správce s ním nesouhlasil,
nebo odpor proti němu vznesl; naopak obě strany vycházejí v tomto
sporu z předpokladu, že zaplacení stalo se právoplatně. Tímto zaplacením pominula tudíž podle §u 1412 obč. zák. v řijnu 1921 částka
62.484 Kč 18 h pohledávky žalující firmy, která činila v době zahájení
vyrovnávacího řízení 328.390 Kč, takže zbývalo z ní dne 20. května
1922, kdy vyrovnání bylo uzavře'no, 265.905 Kč 82 h. Okolnost, že žalující firmě příslušelo k oněm 5 bednám příze, které po uvedeném zaplacení vydala prvnímu žalovanému, zadržovací právo, jež podle druhého odstavce §u 10 vyr. ř. dlužno ve vyrovnávacím řízení posuzovati
jako právo zástavní, nemění na tom ničeho" neboť i tenkrát, když dlužník zaplatí úplně nebo částečně pohledávku, zajištěnou zástavním právem, pomíjí tato pohledávka podle §§ 1412 a 469 obč. zák. do výše zaplacení a to spolu s právem zástavním, pokud jest zástavou věc movitá, jak tomu bylo zde. Že by hyla žalujicí firma onu zaplacenou částku
62.484 Kč 18 h přijala na srážku budoucí vyrovnací kvoty, není tvrzeno
a nemohlo by vzhledem na hořejší skutkové zjištění o zaplaceni na sražku dluhu prvního žalovaného ani s úspěchem tvrzeno býti, neboť v době
placení nebyl první žalovaný dosud dlužen vyrovnací kvotu, která byla
umluvena teprve 20. května 1922, nybrž byl dlužen, celou pohledávku
328.390 Kč. Poněvadž však podle toho', co právě bylo uvedeno, tato
pohledávka žalující firmy snížila se před uzavřením soudního vyrovnání
následkem částečného zaplacení na 265.905' Kč 82 h, ilemohlo se toto
vyrovnání vztahovati na celou původní pohledávku 328.390 Kč, nýbrž ~
toliko na tento zbytek 265.905 Kč 82 h, pročež žalující ,firma může žádati vyrovnací kvotu jen z tohoto zbytku a ce z původní pohledávky
328.390 Kč. Tomu nevadí ani ustanovení prvního odstavce §u 11 vyr.
ř., podle něhož oddělovací právo žalující firmy zůstalo vyrovnávacím ří
zením nedotčeno, ani ustanovení prvního odstavce §u 46 vyl'. L, podle
něhož nárok žalující firmy jako věřitelky, k oddělení oprávněné, nebyl
dotčen vyrovnáním. Právo žalující firmy na odděleni, jakož i její nárok
z práva zadržovacího, totiž nárok na uspokojení ze zadržovaných věcí
před

ostatními věřiteli, zůstaly nedotčeny - až ovšem na to, že žalující firma dobrovolně vrátila prvnímu žalovanému 5 beden příze, k nimž
měla zadržovací právo; pouze po hle d á v k a žalující firmy doznala
změny, totiž snížení na 265.905 Kč 82 h, ale nikoli vyrovnávacím říze
ním, ;lni vyrovnáním, nýbrž

částečným

zaplacením, které se stalo prá-

vop~~tn~ před vyrovnáním. Ustanovení §u 7 vyr. ř., že právní účinky
zaha~:neho_.v~!ovnávacího řízení ,vznikají už počátkem toh9 dne, kdy
vyhlaska vývesena byla na soudll! desce, je zde rovněž nedůležito ne~oť podle §,: 8 vyr. ř)est částečné i úplné zaplacení dluhu vyrov~áva
j1CJnl se ~luzmkem p~:pustno za podmínek tam uvedených.
Procesní
80~d prvl1l stolIc_e tudlz právem vypočítal vyrovnaci kvotu žalující firmv
z castky 265.90~. Kč 82h a ne z částky 328.390 Kč a právem zamíÍl
v odstav~.1 lJ~. ~veh~ rozsudku.~alobní žádost co do částky 11.247 Kč
16 h ~ pnslusnyml uroky, kterezto rozhodnutí soud odvolací následkem
p:a;mho o?l~lu a tedy .neprávem změnil v ten způsob, že žalující fírmě
p:lrkl protI ~alovanym.1 .tu~o částku. Proto bylo v tomto směru. vyhovelI duvod~emu dovolam zalovanych a obnoviti rozsudek procesního

soudu prvm stolice.

čís.

3853.

~Iib ~uže. vdané ženě.- že j~ pro případ rozvodu (rozluky) jejího

n:~elstvl. pOjme ~a manzelku, Jest nfcotným. Pokud může se žena, ří

dtvsl ~e shbem muze, domáhati na něm náhrady škody, nedostál-li svému shbu.
(Rozh. ze dne 13. května 1924, R II 102/24.)

Žalobkyně domáhala se na žalo·vaném žalobou odškodného za hed?držení slíb~ manž~lského, z~. zho~'šení vyhlídky na budoucí zaopatření
snatkem se zalovanym, po pnpade za ztrátu zaopatření v manželství
s .Ferdína~~~m . Č-em, náhrady útrat rOZvodu a rozluky manželství, a
nahrady vyzlvneho na své nezletílé dítko, uvedši k odŮvodnění zažalovanfch nároků, že ji vznikly jednak nedodržením slibu se strany žalovaneho, který, pohnuv ji svým sugestivním vlivem k důvěrné známosti
d~mlouval jí,?y se .dala od svého manžela rozvésti, ujistiv ji dále čest~
nym slovem, ze SI ]1 po provedené rozluce vezme za manželku které C
mužto slibu však, když žalobkyně k jeho naléhání podalažalob~ o rozvod a pak i žádost o rozluku a obOjího dosáhla, nedostál jednak .nedodrže~ím závazku žalovaného, který jí před provedení~ r~zvodu s jejím
manzelem slIbem manželství a slibem, že jí všechno nahradí, pohnul
k tomu,. by se uvolila zaplatiti své jakož i svého manžela útraty a zřekla
se prolI manželu veškerých nárokll pro sebe i pro své dítě a převzali
na sebe náklady. výživy a vychování dítěte. P ro c e sní s o udp r v é
st? I ~ c e prohlaSl~ s!lby a závazky žalovaného, jež žalující strana jako
pravllI podklad sve zaloby uvedla, s hlediska §u 879 obč. zá;<. za nicotné a žalovaného nijak nezavazující, a proto Úlobu zamítl. O d v oI a.c í. s o u d zrušil !;apadený r~zsudek a vrátil věc prvému soudu, by,
vycka]e.pravomocl, ]1 znovu projednal a rozhodl. D ů vody: Právnímu
názoru prvého soudu nelze se přikloniti. Ovšem nelze ani sdíleti názor
žalujicí strany, že jí nárok, žalobou uplatňovaný, náležel vůči žalovanému z důvodu §u 1328 obč. zák. pokud se týče §u 506 tr. zák. Žalobkyně správně dle obsahu žaloby neopírá žalobní nároky o důvod svedení, jaký má zákon namysli v §u 1328 obč. ták. (§ 506 tr. zák.), ný-

brž

vytyčuje \.'ýslovně

nedodržení slibu manželského, UCll1enenu pru J?1!-

pad rozvodu a rozluky -a souvisejícího s ním dalšího závazku »vše pro
případ rozvodu nahraditi« jako jediný dúvod žaloby. Dle názoru odvolacího soudu lze také jen v těchto příčinách hledati právní llůvod nároků žalobních, neboť z uich lze je vyvoditi, jen mezi nimi a škodou,
žalující stranou tvrzenou, jest ~ může býti příčinná-_sollvislost. K veškeré činnosti žalovaného, tvořicí díe obsahu žaloby skutkový podklad
žalobniho nároku, dlužno přihlíž~ti jako k ,elku, v němž se zrcadlí konečný a pro spor rozhodný výsledek, t. j. úmluva stran, jejímž účelem
bylo, dosíci sňatku se žalobkyní za cenu rychlého provedení rozvodu
a rozluky manželství. částmi tohoto celku byly důvěrné styky obou
stran, sliby žalovaného, že se pro případ, že by se manžel o tomdově
děl, čestně zachová, nátlak jeho na žalobkyni, by se dala od svého manžela rozvésti, jeho ujištění čestným slovem, že pro případ rozluky si ji
vezme za manželku a další nátlak jeho, by se žalobkyně uvázala platiti
veškeré útraty rozvodu a zřekla se veškerých nároků vllči. svému manželi pro sebe i své dítko. Jest otázkou, zda lze muži, udržujícímu s vdanou ženou důvěrné styky, učiniti jí slib, že si ji vezme za manželku pro
při pad rozluky s jejím manželem. První soud zodpově~ěl otá;,ku tu z~
po mě, protože jde o slib nicotný podle §u 879 obč .•zak. Avsak .nepravem. Jisto, je, že před platností zákon~ ze ~ne 22. kvelI:a .1919, ČIS. 320
sb. z.a n. byl názor prvního soudu uplne spravnym, ]ezto by byl takový slib, který jest přece také smlouvou, nepla:nýl~ pro nedovolen?st
plnění když uzavření sňatku byla dle §u 67 obc. zak. na zavadu prekážka' cizoložstvÍ. Po platnosti zákona rozlukového nemůže však dle
názoru odvolacího soudu názor prvního soudu obstáti proto, že §em 23
cit. zák. bylo cizoložství jako důvod neplatnosti manželství odstraněno.
Mohou-li dle platných zákonů dvě osoby různého pohlavi, spáchavší
dříve cizoložství, uZavříti platný sňatek, není příčiny, by byl slib, uči~
něný týmiž osobami navzájem v době spáchaného cizoložství, uzavřih
pro případ rozluky sňatek, prohlášen za neplatný. Též nelze sdíl,:;ti názor, že byl nicotným další slib žalovaného, dle tvrzení žalobkyne současně se slibem manželství učiněný, by na svém rrianželi nežádala v rozvodu útraty, nýbrž si je jakož i své zaplatila sama a zřekla se veškerých nároků pro sebe i své dítko, že jí vše nahradí. Žalobkyni by.lo jistě
na vůli, ve sporu s manželem o rozvod, I kdyby Je] byla z vlastmho popudu zahájila, rozhodnouti se, zda chce útraty sporu vůbec nésti sama
a zda se chce o sebe neb své dítko starati sama. Ovšem by nebyla
směla úmluva taková, pokud by se týkala zaopatření· dítka, .býti na jeho
újmu a také ani nemohla, ježto soud musí z úřední moci (§ lOS, 108;
117 obč. zák.) přihlížeti k tomu, by dítko újmy neutrpělo, takže by dohoda ta nemohla nikdy míti za následek porušení předpisů §u·139-141
obč. zák. ke škodě dítka. Zřekla-Ii se žalující strana, jak tvrdí, všech
útrat, spojených s rozvodem, jakož i nároku. na výživu pro sebe. i své
dítko vůči svému manželi jen z toho dll vodu, že jí žalovaný sliboval
jednak po rozvodu manželství, jednak že jí vše nahradí, by tak učinila,
lIelze seznati, proč by závazek takový, byl-li uzavřen, měl býti dle
§ú 879 obě. zák. nicotným, jako příčící se dobrým mravům. Ovšem ne-

při tom přehlédnouti, .. že by bylo vždy .íejtě uvážiti) zela zřeknutí se
žalobkyně vůči manželi, žádati na něm pro budoucnost v)lživné na dítko,

lze

mohlo vůbec míti účinck, když otec jc dle §u 141 a 142 obč. zák. povinen nésti náklady na výživu dítka, kteréžto ustanovení jest rázu donucovacího, jehož se zřeknouti nelze. Závazkem tím by mohl býti míněn jen závazek platiti výživné místo otce a tu by se žalobkyni nedostávalo pn té stránce aktívní oprávněnosti. O oprávněnosti k žalobě
v tom ohledu mohlo by se mluviti jen tehdy, kdyby šlo o závazek žalovaného, nahraditi žalobkyni onO výživné na dítko, které tato na místě
svého manžela poskytovala (§ 1042 obč. zák.), což by ovšem bylo
zjistiti. Podala-li tedy žalobkyně jen na domluvu žalovaného žalobu
o rozvod za současného jeho čestného slibu, že si ji po provedení roZe
luky vezme za manželku, a zřekla-li se před rozvodem jen na domluvu
žalovaného jak všéch útrat tak i všech nároků pro sebe í pro dítě pod
da.lším jeho slibem, že si ji vezme za manželku a všechno jí n2hradí. a
rozvod jakož i rozluku provedla a žalovaný si ji za manželku nevzal,
lze již dle všeobecných zásad o náhradě škody dle §u 1295 obč. zák.
shledávati oprávněnost nároku žalobkyně na náhradu škody ať již jako
odškodného za ztrátu zaopatření v manželství s Ferdinandem Č-em, ať
jako náhradu útrat rozvodu a rozluky, přihlížeje ovšem jak k míře zavinění tak i jeho stupni (zda vina prostá či hrubá). Příčinná souvislost
byla by dána, neboť jen jednáním žalovaného žalobkyně ztratila zákonného živitele, zřekla se, žádati na něm jak útraty tak i nárok na výživné pro sebe. Co se týče otázky požadovaného výživného pro dítko,
dlužno poukázati na to, co již shora řečeno.
Ne j v y Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a uložil odvolacímu
soudu, by nehledě ku svým dltvodům zrušovacím o odvolání dále jednal a rozhodl.

D ti vod y:
Slib, daný žalovaným žalobkyni za trvání jejího manželství, že si ji
pro případ rozvodu, pokud se týče rozluky, vezme za manželku, právem měl soud prvé stolice za příčící se dobrým mravům, jelikož smě
řoval proti trvajícímu manželství, jež podle §u 440bč. zák. jest považovati za instituci mravní a jež podle §u 126 ústavnflistiny požívá zvláštní
ochrany zákonů - a to jak civilních tak trestních. Také zákon ze dne
22. května 1919, čís. 320 sb. z. a n., třebaže zrušil a změnil různá ustanovení dříve platného práva manželského, a třebaže přinesl úlevu tím,
že připouští rozluku manželství v případech; kde mravní základy manželství z různých důvodů ]SOU rozvráceny, takže manželstvÍ ani jako
právní, ani jako mravní' instituce v pravdě netrvá, přec chrání manželství
připouštěje rozluku jen z důvodů, v §u 13 výčetmo uvedených, a za
určitých podmínek, stanovených v §§ 13 a násl. Prohlašuje-li § 879,
odstavec druhý čís. 1 obč. zák., že smlouva, kterouž byla slíbena odměna
za vyjednávání manželské smlouvy, jest nicotnou, jelikož tím chce zákonodárce zabrániti, by svobodná vůle toho kterého ze snoubenců pří
souhlasu k manželské smlouvě nebyla omezována, nutno tím spíše míti

za nicotný jak}rkoEvěk zákrok, jenž některého z manželů má pohnouti,
by svolil k rozvázání manželství, neboť tím právě stala by se ochrana
manželstvÍ, zaručená zákony, klamnou. Měl-Ii tedy žalovaný žalobkyni,
jak tato ve sporu tvrdí, k tomu, by dala své manželství rozvésti a po
případě rozloučiti) za slibu, že ji pojme za manželku a že vše jí nahradí,
by za účelem dosažení souhlasu svého manžela k rozvázání manželství
převzala veškeré náklady sporu a zřekla se výživného jak pro sebe, tak
pro dítě, pošedší z tohoto manželství, nutno uvažovati, zda tim vzešel
žalobkyni po zákonu platný nárok vůči žalovanému, když bylo jí slíbeno plnění za rozvázání zákonem chráněné, mravní instituce, manželství, když tento slib jest v rozporu s dobrými mravy a proto nicotný.
žalobkyně, tvrdíc, že žalovaný nesplnil slibu, domáhá se náhrady škody,
JEŽ prý ji vzešla tím, že, věříc slepě žalovanému, podnikla kroky k rozvázáni manželského svazku se svým manželem, čímž jednak pozbyla
vyhlídky na budoucí zaopatření se žalovaným, jednak ztratila zaopanení, plynoucí jí z posavadního manželství nejen pro svou osobu, ale
i pro manželské dítě. žalovaný vůbec popírá, že slíbil, že žalobkyni pojme za manželku, jakož i že jí všechno nahradí. Bude tedy nyní usuzovati, zda lze žalobkyni za daných okolností přiznati požadovanou náhradu škody, a zkoumati, zda daný slib manželský po právu vůbec trval
a zda může žalobkyně z důvodu porušení (nedodržení) tohoto sb bu
dovozovati nárok na náhradu škody, třebas jí skutečně vzešla. Z jiného
právního důvodu žalobkyně nárok na náhradu škody neuplatňuje a
proto nelze se jinými, snad možnými, důvody právními zabývati .. Jelik.ož
názor odvolacího soudu, že se nárok žalobkyně nezakládá na l11cotnem
slibu, podle shora zmíněných úvah jest právně mylný, musilo býti rekursu žalovaného vyhověno a rozhodnuto, jak se stalo.
čís.

3854.

. Jednoroční lhůta §u 43 konk. ř. k odpůrčí. žalobě jest lhůtou práva
hmotného. Ustano"ení §u 89 org. zák. nelze tn použiti. O tom, zda žaloba odpůrčí byla podána včas, lze rozhodnouti pouze rozsudkem.
(Rozh. ze dne 13. května 1924, R II 149;'24.)
Na jmění družstva byl dne 6. února 1923 vyhlášen .úpadek. OdpŮ1CÍ
žalobu správce úpadkové podstaty, zadanou I;a ~oude dne .11. unOla
1924 s o udp r v é s t o I i ce zamítl usnesemm jako opozdenou. R ek u r' sní s o II d zrušil napadené usnesení a uložil prvému soudu, by
o žalobě jednal. D ů vod y: Jednoroční lhůta k podání odpůrč! žaloby
ve smyslu §u 43(2) konk. ř. je ovšem lhůtou propadnou, y1Utou z~
konnou, ale není lhůtou práva hmotného, neboť § 43 konk. r. u~raV~lje
formální řízení pro uplatňování odpůrčiho nároku v úpadku. Z~aje UZIÍI
ustanovení §u 89 org. zák. též na lhůty prava hmotneho,.k~yz jest ~a~
chování nějakého práva podmíněno tím, aby bylo. UCllle~o po~am
v soudním řízení, jest sporno. Dle doslov~ §u 89 ?rg. z~k.. nem podk;adu
pro to, že dlužno jmenovanými tam lhutaml zakonnyml vyro.zUJ111vatI

pouze lhůty procesního řízení a nikoliv i lhůty práva hmotného. Z tohoto důvodu, pak z úmyslu §u 89 org. zák., aby strany, které mají uči
niti podání na soudě, nepřišly ku škodě, když nebydlí v místě soudu,
jest odůvodněn náhled, že jest užiti §u 89 mg. zák. též na lhůty práva
hmotného, jež jsou stanoveny pro soudní podání. Protože je lhůta § 43
(2) konk. ř. takovou lhůtou, lze u ní užiti § 89 org. zák. že byla žaloba
u poštovního úřadu v Ž. podána 5. února 1924, tedy před uplynutím
jednoroční lhůty, jest nade vši pochybnost zjištěno.
Nejvy

Š

š í s o u d nevyhov'čl dovolacímu rekursu.
D ti vod y:

Nesprávným je nahled rekursního soudu, že jednoroční lhůta §u 43
(2) konk. ř. je lhůtou práva procesního proto, že tento paragraf upravuje formálilí řízení pro uplatňování odpůrčího nároku v úpadku. Třeba
se tu stanovila lhůta k podání žaloby, neupravuje se způsob řízení úpadkovéhŮ' ani sporného. že jde o lhůtu práva hmotného, vyplývá z toho,
že nezachoVání lhůty má za následek ztrátu nároku samého, tedy přímý
následek, týkajíCí se práva hmotného, nikoliv jen újmu procesní. Zac
éhování lhůty je hmotnou podmínkou ~amého odpůrčího nároku. Stejně
inylným je názor rekursního soudu, že § 89 zákona o organisaci soudů
vzt,\huje se i na lhůty zákonné práva hmotného. Plyne to z historického
vzniku tohoto ustanovení. Původně bylo zařazeno v' návrhu civilního
řádu soudního jako třetí odstavec §u 135 osnovy a teprv později pře
neseno do zákona o o'rganis~ci soudů a neprojeven nijak úmysl, že usta--:
novení ono má míti širší platnosti na lhůty materielního práva. Dle pů
vodního zařazení mělo se ustanovení to. vztahovati jen na lhůty procesní
civilního řádu soudního, přesazením mělo se dosíci platnosti na procesní lhůty civilního řízení vůbec. Tak stále rozhoduje nejvyšší soud.
Leč přes mylné odůvodnění jest usnesení rekursního sóudu správným.
Pnsouzení otázky včasn,ého podání žalobyodpůrčí je otázkou práva
hmotného, hmotného oprávnění saméhoodpůrčího nároku. O takových
otázkách nelze však rozhodovati pouhým usnesením bez ústního jednání se stranami. (§§ 176, 178, 390 c. ř. s.). Plyne to i z §u 230 c. ř. s.,
dle něhož lze žalobu vrátiti jen tehdy, není-li dle údajů žalobních pří
slušným soud, není·li žaloba přípustna pro nedostatek procesní způso
bilosti stran nebo jejich zákonného zastoupení. Vrácení žaloby tedy nastává, není-li základních podmínek pro prcjednání sporu vůbec. Jinak
nutno naříditi prvý rok, tedy zavésti jednání sporné. Z toho plyne, že
i o žalobě, jež dle vlastních údajů nároku žalobního neodůvodnuje,
nutno jednati sporně. Prvý soud neměl proto bez, ústního jednání se
stranami zamítnouti žalobu pouhým usnesením, třeba byl toho' názoru,
že žaloba pro opozděnost není snad včas podána a nárok propadl. Ne c
mohlťani z údajů žaloby seznati, kdy vyhláška úpadku byla na úřední
desce konkursního soudu přibita (§ 75 kon. ř.). Správně tedy - ovšem
z nepřiléhavých důvodů - rekursní soud usnesení prvého soudu zrušil
a nařÍ'dil provedení jednání' sporného.

čis.

3855.

Neprokázal-Ii berní úřad ani v přihlášce dávky z majetku k rO"lvrhu
za exekučně prodl\llou nemnvitost, aniž při mzvrhovém roku,
jakou hodnotu měla nemOvitost dne 1. března 1919, nelze dávku při
znati ve výsadním pořadí.
výtěžku

(Rozh. ze dne 13.
K rozvrhu

výtěžku

za

května

exekučně

1924, R 11 160/24.)

prodanou nemovitost

přihlásil

berní

úřad ve výsadním pořadí celou dávku z majetku. Ex e k u ční s o u d
nepřiznal dávky ve výsadním pořadí, ježto nebyla v přihlášce uvedena
část dávky, připadající na nemovitost. Rek u r sní s o u d potvrdil
'napadené usnesenÍ. Ne j v y Š š í s o u cl nevyhověl dovolacimu rekursu.
Důvody:

Podle §u 62 zákona ze dne 8. dubna 1920, čis. 309 sb. z. a n., dávka
z majetkll požívá do 30% zjištěné čisté hodnoty nemovitosti přednost
ního zákonného práva zástavního na této·, nemovitosti; podle prvého
odstavce §u 6 tohoto zákona jsou pro určení výše dávkou povinného
jmění tedy zvláště také při nemovitosti, na n,iž, dávka z majetku požívá
přednostního zákonného práva zástavního, rozhodny stav a 'hodilOta
dne 1. března 1919. V exekuční věci ,o kterou jde, dávka z majetku
přihlášena berním úřadem ve výši 7.377 Kč kexeku'Ční dražbě domku
č. p. 45 s pozemky, a k rozvrhu trhové ceny, docílené při exekučn[
dražbě za tuto nemovitost. Aby mohlo býti rozhodnuto, zda ona dávka
7377 Kč požíVá na této nemovitosti přednostního zástavního práva
v celé své výši, či jen částečně a kterou částkou, bylo by vzhledem'
na ony zákonné předpisy nutno, zjistiti čistou hodnotu; kterou nemovÍiost měla 1. března 1919. To však není možno, poněvadž soudním
odhadem předsevzatým v dražebním řízení byla zjištěna jen hodnota,
kterou tato nemovitost měla 12. listopadu 1923, nikoli však hodnota,
její ke dni 1. března 1919, a spisy neposkytují ani jinakskutkového
základu pro zjištění její hodnoty k tomuto dni; takže soud rekurs ní
vzhledem na ustanovení §u 210 ex. ř. právem prohlásil, že přihlášenou
dávku z majetku nelze v přednostním pořadi přikázati k zaplacení, vycházeje ze správného předpokladu, že zákon nedovoluje soudu, by poc
třebné k tomu skutkové okolnosti zjišťoval z moci úřední. Podle protokolu ze dne 4. března 1924 zástupce berního úřadu byl při rozvrhovém roku, ale neuvedl, jakou hodnotu měla nemovitost dne 1. března
1919, aniž předložil o tom listinných dokladů. Písemná přihláška rovněž
neobsahovala v této příčině žádného tvrzení ani důkazu. Podle čtvrtého
odstavce §u 211 ex. ř. nebylo po skončení rozvrhového roku přípustno,
doplniti tuto přihlášku, a soudce první stolice byl podle prvého odstavce §u 214 ex. ř. povinen, učiniti rozvrhové usnesení na základě
toho, co bylo ve spisech obsaženo. Tyto neposkytovaly potřebného
skutkového základu pro zjištění hodnoty, kterou měla nemovito,st dne

1. března 1919, pročež nebylo možno zjistiti, pokud přihlášená dávka
z majetku požívá na nemovitosti přednostního práva. V dovolacím rekursu prJjeveno jest mínění, že icst možno, za základ výpočtu čisté
hodnoty, kterou měla nemovitost 1. března 1919, vzíti odhadní cenu,
zjištěnou soudním odhadem v tomto dražebním řízení, poněvadž hodnota nemovitostí byla v roce 1920 až 1923 značně nižší, než v roce 1919,
a poněvadž tedy odhadní cena nemovitosti,
kterou jde, zjištěná oním
soudním odhadem dne 12. listopadu 1923, také jest nižší, než byla dne
1 .března 1919 hodnota celé nemovitosti, takže by nikdo nebyl tim
zkrácen, kdyby Ona nižší odhadní cena byla místo této vyšší hodnoty
vzata za základ potřebného výpočtu čisté hodnoty nemovitosti ke dni
1. března 19J9. Tomuto mínění nelze přisvědčiti. I kdyby bylo možno
předpokládati, že hodnota nemovitosti byla v roce 1923 z' pravidla
značně nižší' než v roce 1919, nebylo by lze z toho usuwvati na to, že
také hodnota nemovitosti, o kterou jde v této exekuční věcí, byla dne
12 .Iistopadu 1923, kdy tato nemovítost byla v dražebním řízení soudně
odhadnuta, nižší, než 1. března 1919, neboť není známo, zda hmotný
stav této nemovitosti, místní poměry, a jiné ,pro určení hodnoty rozhodné okolnosti, byly 12. listopadu 1923 tytéž, jako 1. března 1919.
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o tom, zda pohledávka. jest pohledávkou za všeobecnou, či za
zvláštní úpadkovou podstatou výtěžku za exekučně prodanou nemovitost, nepřísluší rozhod~vati soudu exekučnímu, nýbrž soudu úpadkovému. úpadkovému soudu náleží, by slyšel o věci i věřítele odlučovací
a usnesení své jim doručil, by je mohli po případě napadnouti rekursem. Výjimkou jest však exekuční soud oprávněn, by rozhodl při rozvrhu nejvyššího podáni o nárocich správce úpadkové podstaty vzhledem ku zvláštní podstatě.
(Rozh. ze dne 13. května 1924, R 1\ 164/24.)

V řízení o rozvrhu nejvyššího podání za exekučně vydraženou nemovitost, náležející do úpadkové podstaty, nezařadil ex e k u ční
s o u d c e dávku z přírůstku hodnoty mezi pohledávky proti zvláštní
podstatě, maje za to, že náleží do podstaty všeobecné. Rek 11 r sní
s o u d napadené usnesení potvrdil a uvedl ku konci d ů vod ů: Ustanovení §u 47 (3) konk. ř. sice praví, že o tom, zda pohledávka jest pohledávkou zvláštní či všeobecné podstaty, rozhoduje úpadkový soud,
avšak rozhodnutí to jeví účinek jen oproti úpadkovým věřitelům, nikoliv
oproti věřitelům hypotekárním. Tito mohou vznésti í proti pohledávkám
úpadkovým, uznaným soudem za pohledávky zvláštní podstaty, odpor
a o tom rozhoduje exekuční soudce,dle §u 231 ex. ř. (Neumann E. O.
str. 677).
Ne j v y Š š í s o u d zrušil usnesení obou nižších soudů a uložil
soudu prvé stolice, by zaslal spisy úpadkovému soudu, by tento podle
§u 47 (3) konk. ř. rozhodl o tom, zcla se dávka z přírůstku hodnoty

I

I

jako pohledávka podstaty vztahuje na společnou podstatu či na podstatu -zvláštní, a až rozhounutí úpadkového soudu nabude moci práva,
by znovu pf'ikročil k rozvrhu nejvyššího podání.
D

ův O

dy:

Mezi účastníky je sporno, zda se dávka z přírůstku hodnoty, která
snad bude vyměřena za příčinou dražby mlýna. na papír ve V., patřícího
do úpadkové podstaty Íirmy D. O., provedené k návrhu správce podstaty
podle §u 119 konk. ř., a pro kterou má dle návrhu správce úpadkové
podstaty z nejvyššího podání býti zadrženo 70.000 Kč, vztahuje jako
pohledávka podstaty na společnou podstatu či na podstatu zvláštní.
Dle jasného doslovu §u 47 (3) konk. ř. rozhoduje o takovýchto pochybnostech úpadkový soud po náležitém šetření s vyloučením pořadu práva
(nikoliv s vyloučením pořadu stolic). Důvod, proč zákonodárce při
kázal rozhodování o této otázce Výhradně úpadkovému soudu, jest na
snadě. Jsouť toliko úpadkovému soudu známy nejen stav a poměry
společné podstaty a podstat zvláštních, nýbrž i Veškeré ostatní okolnosti, které mohou přijíti v úvahu při posuzování povahy té které pohledávky podstaty; úpadkový soud má tedy mnohem širší přehled a
proto též spolehlivější podklad pro řešení dotčené otázky, než soud
exekuční, jemuž budou mnohdy rozhodující okolnosti a poměry naprosto
cizí. Jinak má se věc při nárocích správce úpadkové podstaty. Nehledíc
k tomu, že ohledně nich úpadkový řád neobsahuje ustanovení, obdobného ustano,vení §u 47 (3), musí v tom směru exekučnímu soudci již
proto býti vyhrazeno právo, přezkoumati k odporu věřitelů hypotekárních (oddělných) při rozvrhu nejvyššího podání rozhodnuti úpadkového komisaře o nárocích správce úpadkové podstaty, vztahujících se
ke zvláštní podstatě, poněvadž jmenovaným věřitelům nepřísluší právo,
stěžovati si do rozhodnuti úpadkového komisaře. Toto přísluší sice
členům věřitelského výboru, avšak v něm hypotekární věřitelé, pokud
jsou kryti, nenajdou zastoupení, poněvadž právo volby do věřitelského
výboru mají jen úpadkoví věřitelé a nikoliv věřitelé odlučovací (§ 11
(I), 92 (3) konk. ř.). Exekuční soud nebyl tedy oprávněn, řešiti spor!lOU otázku, a pokud přes to tak učiní!, pochybil stejně jako soud rekurs ní, který se rovněž věcně zabýval spornou otázkou. Proto bylo
dovolacímu rekursu správce podstaty vyhověti potud, že bylo usnesení
obou nižších soudů zrušiti a soudu prvé stolice uložiti, by zaslal spisy
krajskému soudu v O. jako souelu úpadkovému za tím účelem, aby
tento podle §u 47 (3) konk. ř. rozhodlo tom, zda se případná dávka
z přírůstku hodnoty jako pohledávka podstaty vztahuje na společnou
podstatu či na podstatu zvláštní, a až rozhodnutí úpadkového soudu
nabude mocí práva, znovu přikročil k rozvrhu nejvyššího podání. Ježto
rozhodnutím úpadkového soudu mohou býti dotčeny zájmy věřitelÍ!
oddělných, bude ovšem na úpadkovém soudě, by d.říve, než učiní své
rozhodnutí, poskytl oddělným věřitelům možnost vyjádření, a své rozhodnutí doručí! také oddělným věřitelům, kterým bude příslušeti pní'vo
rekursu.
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čís.

Bližší a
dle

lečnost

přesnější poznačení
občanského zákona

(Rozh. ze dne 13.

8857.

strany není ještě změnou žaloby. Sponemá procesní způsobilosti.
května

1924, R II 174/24.)

Pro c e sní s o udp r v é s tol i c e vyhověl návrhu žalobce na
žaloby, rek u r s. n í s o u d návrh zamítl. N e i v y š š í s o u d
obnovil usneseni prvého soudu.
změnu

Důvody:

Žaloba. jest podle §u 226 c. ř. s. přípravným spisem, má' tedy dle
§u 78c. ř. s. obsahovati náležitosti písemného podání, uvedené v §u 75
c. ř. s,.' zvláště také podle čís. 1 tohoto §u přesné pojmenování strany
žalující. 'Žalující strana označila se v žalobě doslovně takto: »Firma
Johann L-s Sohn Anton L. in Vollmacht der Verpflegsgruppé L o o kLebensbedarfsverband M. O. Kriegsbetriebe in M.«, a domáhá se rozsudku, že ujednání, které prý mezi ní a žalovanou stranou při ústním
sporném jednání dne 12. ledna 1923 u krajského soudu v M. bylo uZavřeno; není po právu a jest neplatné a že žalovaná strana jest povinna,
zaplatiti jí pohledávky v žalobní žádosti blíže uvedené. Podle spisu
eg XI a 166/22 vystupovala proti nynější žalované firmě jako žalující
strana »Lebensbedar·fsverband O. Kriegsbetriebe L o o k in M.«,
kteréžto označení bylo později opraveno ve znění »Firma Johann L~s
Sohn Anton L. ín Vollmacht der Verpllegsgruppe »1. o o k« Lebensbedarlsverband O. Kriegsbetriebe<<- Z toho vidno, že tehdejší i nynější
žalující strana jest jedna a táž. Žalovaná linha namítla v odpovědi na
žalobu,' že žalující straně chybí procesní způsobilost ve smyslu §u 1
c. ř. s., protože není ani právnickou osobou, ani obchodní společností,
ani společenstvem,. připouštějíc výslovně, že je .to sdruženi lSti podniků, jejichž jména uvádí, k nimž během doby přibyly ještě další, jejichž
jména sdělila při ústním přelíčení; na námitku tuto uvedla žalující strana
v přípravném spise, že jest volným sdružením většího počtu průmy
slových podniku, že jest nyní v likvidaci, že za skupinového jednatele
tohoto sdruženÍ. byla zvolena firma Johann L-s Sohn Anton L., která
měla zastupovati L o o k na venek, zejména také vůči úřadům, že obchodování mělo, se díti pod firmou, jak jest v žalobě uvedena, že jak
místodržitelství, tak i ministerstvo financí uznalo právní existenci této
zásobovací skupiny »L o o k«, která byla také pod tímto jménem u procesního soudu již žalována, že tvořila společnost podle občanského zá~
kona; jsouc úředně uznaným účelovým svazem, a že jest proto' procesně způsobilým právním subjektem. Při ústním jednáni dne 28. února
1924 navrhl zástupce žalující strany opravu žaloby v tom smyslu, aby
všech 27 podniků, které tvoří zásobovací skupinu »L o o k«, jako žalobci vystupovalo a aby mu byla po,volena osminedělní lhůta k před
ložení plné moci ode všech zmíněných osob (firem). Tomuto návrhu
vyhověl první soud přes odpor zástupce žalované firmy s odůvodněním,
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že nejde o zmťnu žaloby, nýbrž toliko o opravu jmen žalující strany.
Rekllrsní soud zamítl však na rekurs žalované firmy onen návrh s odů
vodněním, že jde o změnu žaloby v subjektivním smyslu, která by zpúsobila značné stížení a pre,tah jednáni (§ 235 odstavec třeti c. ř. s.).
Náhledu tomuto nelze přisvědčiti. O tom, že šlo v tomto případě o změnu
žaloby dle §u 235 c. ř. s., nelze niluviti. Za změnu žaloby lze dle tohoto
zákonného ustanovení pokládati toliko změnu žalobního důvodu, tedy
změnu konkretního právního poměru, charakterisujícího žalobní žádání,
nebo rozšíření žalobní prosby. Zda v'šakzměna procesního subjektu
jest či není zmenou žalobního nároku dle §u 235 c. ř. s., netřeba zde
vůbec rozbírati, neboť v tomto případě, kde žalující strana byla v žalobě všeobecně označena, a kde pak za sporu nepřesné označení žalobkyně, hledíc k lormálnímu předpisu §§ 75 a 417 čís. 2 c. ř. s., napravila a odstranila, jde toliko o bližší a přesné poznačení žalující
strany, o přípustnou opravu žaloby. Totožnost »L o o k« se 27ti podniky, které byly ve. skutečnosti od počátku podmětem rozepře, není
žalovanou STranou popřena. Není tedy důvodu, aby nebyla připuštěna
oprava jména žalující strany. Následkem opravy té netřeba se obávati
ztížení nebo prútahu jednání, jak mylně za to má rekursní soud, to
tím méně, kdyžtě plné ·moci oněch 27ti podniků předloženy byly soudu
plvé stolice ještě, než došlo rozhodnutí rekursního soudu, takže povaha
věci obav rekursním soudem vyslovených nepřipouští. Avšak i kdyby
byl pr~\ah nastal, nemělo by to na řešení otázky samé vlivu, nýbrž jen
na otázku útrat. Jde toliko o to, aby shodně se skutečnými poměry
ozna,čeno bylo 27. firem (o~ob lysických), v žalující straně zahrnutých,
ktere ]erltne maJI proces ni zpusobtlost a na něž pouze vztahují se
hmotněprávní účinky sporu. K procesní způsobilosti' nutno dle §u 6
c .ř. s. hleděti z moci úřední v každém údobi sporu, a kde tento nedost~te.k ,?dshaniti lze, jest příslušný k tomu poukaz vydati, by tak zmatec~e, nZe?l bylo ozdraveno; jinak by, se též nevědělo,. kdo v případě
~zeslych utr~! zapodlehlou stranu mel by platiti druhé straně útraty.
Zalobcem muze byh fohlw podmět právní, mající způsobilost býti stranou, t. j. způsobilost,býti podmětem sporu, jež' kryje se se způsobilostí
ku právu. Nejen osoby lysické (,§§ 18 a 19 obč. zák.), nýbrž i právnické jí požívají (§§ 26, 27, 539 obč. zák., §§ 74, 75 j. n.,§§ 105, 373
odstavec třetí c. ř. s.) a vývoj práva vedl k tomu, že kromě osob právnlcký.ch ve vla~tnÍm slova smyslu přiznána byla způsobilost, býti stranou, I obchodnlm společnostem, společenstvům, těžířstvu a pod. (čl. IV.
čís; 2 u:,oz; zák. k c. ř. s.). Od způsobilosti, býti stranou, dlužno roze-'
znavah zpusobllost ke sporu nebo procesní, t. j. způsobilost samostatně
na soudě projednávati, jež přísluší těm a potud, kdož a po:kud samostatně platné závazky mohou podnikati. Jen osoba, vykazující tuto vlastnost, může l?,0dle §u .1 c. ~. s. na soudě jako strqna, ať aktivně, žalujíc
nebo paslvne, JSouc zalovana, vystupovati a jednati. A právě procesní
způsobilosti žalující firmě, jak původně byla označena, se nedostává,
protože se jí nedostává právě způsobilosti k právům(§ I c. ř. s.),
neboť není, jak z jejího vlastního vyličení jde, zajisté ani osobou lysickou;
ani osobou právnickou, taktéž ne takým subjektem právním, jemuž by
mohla býti příznána způsobilost ku právům, totiž k nabývání jich a ku

přejímání

samostatných platných závazkl1. Není jich nositelem, nýbrž
pouze výkonným orgánem oněch právnich subjektů, jež v mezích udě
leného jí zmocnění zastupuje a jichž vůli plni. Účinky jednání postihují
tedy tolIko osobu zastoupenou (§ 1017 obč. zák.), kterou jest oněch
27 podniků. Podotknouti dlužno, že výdělečná společnost dle občan
ského zákona nemá nároku na firmu a na zápis do obchodního rejstříku
(§ 1201 obč. zák. a čl. 111 obch. zák. a contrario) a nemůže žalovati
ani žalována býti pod firmou, nýbrž mohou jako strana vystupovati jen
všecky osoby, z nichž se společnost skládá. Ježto tedy žalující strana
vadu nepřesného označení žalobkyně (kteroužto vadu' lze dle §§ 84
a 85 c. ř. s. a 89 jedno ř. napraviti), napravila skutéčně též tím, že, jak
výše dovoděno, udala jména právních podmětů, ji tvořících, jedná se
toliko o přesné poznačení žalující strany.
čís.

3858.

Používání pozemkU k rozvodu elektrické síly jest služebností.
(Rozh. ze dne 13.

května

1924, Rv 11 797/23.)

žalovaný, zaří div si ve svém závodě v S. elektrárnu, poskytoval
mimo jiné i pro osvětlování žalující obce S. elektrický proud za plat
a to tak, že rozváděl elektrickou energii po síti a elektrickém vedení,
skládajícím se z části z věcí, které si obec svým nákladem byla opatřila.
žalující obec odepřela napotom odebírati od žalovaného elektrický
proud, usnesši se na tom z různých důvodů (najmi", že žalovaný zvyšoval cenu proudu, nesvítil pravidelně atd.) a zástupci obce chtěli
z elektrického vedení některé věci, zejména počítadlo, dráty a isolátory odebrati, což žalovaný nedovolil. žaloba obce, jež domáhala se
- kromě jiných plnění žalovaného, jež tu v úvahu nepřicházejí, - by
žalovaný byl uznán povinným, zdržeti se dalšího používáni pozemku
čís. kat. 1026 atd. v S. pro účely svého elektrárenského podniku, odstraniti nosné sloupy z pozemků těch a dráty nad nimi natažené, byla
zamítnuta s o u d Y vše c h tří st o 1 i c, Ne j v y Š š í m s o ude m
z těchto
důvodu.

Pro rozhodnutí sporu jest směrodatno rozřešeni otázky, jaký právní
ujednáním smlouvy mezi stranami vznikl, pokud jde o postavení
sloupd k rozvádění elektrického proudu po obci na pozeíncích obecních,
pokud se týče veřejných. Odvolací soud zjistil, že postavení sloupů bylo
povoleno za tím účelem, aby elektrický proud byl rozváděn po obci
»mimo jiné i pro osvětlování ohce«, tudíž nejen pro obec, nýbrž i pro
občany. Postavení sloupů se stalo na pozemcích čís. kat. 1026 atd. a
bylo ponecháno používání těchto pozemků, pokud se týče vzduchového
prostoru nad nimi, žalovanému k uvedenému účelu bezplatně. Obec tedy
měla, pokud účel tohoto zařízení trval, trpěti používání pozemků v uvedeném rozsahu a jde tu proto o domnělou, zdánlivou služebnost, o níž
platí rovněž ustanovení zákona o služebnostech. Že tu jde o služebnost,
poměr

tornu S\'ellCI I

S'
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a n.) o státní podpDře při zahájení soustavné elektrisace, kde se uvádí,
že se pro díla tato povoluje pravidelně zřízení služebnosti (kromě vyvlastněni). Piatí pak ovšem pro pominutí těchto služebností ustanovení
§§ 524 a násl. obč. zák. a zejména pominutí jich následkem zániku služebného nebo panujícího pozemku. Ovšem v tomto případě nejde o takový zánik, avšak, uváží-li se, že podle §u 484 obč. zák. nesmí býti služebnosti rozšiřovány, n~'bľž že musí, poku cl to povaha a účel ujednané
služebnosti připouští, býti omezovány, rovná se zániku pozemku, když
účel ujednané služebnosti pominul, kdyby tedy vzhledem k tomuto pří
padu přivádění proudu elektrického jak obci, tak občanům za účelem
osvětleni přestalo a tím trvání služebnosti se stalo bezpředmětným. Tomu nevadí, že podle zjištění žalovaný řekl náměstku starosty jako takovému, že svítiti nebude, neboť z toho nelze usuzovati, že proud vůbec
nikomu již nechce dodávati, nýbrž týkalo se to jen samotné obce, jak
vyplývá z té skutečnosti, že dodával a posud dodává elektrický proud
některým občanům, takže účel postavení sloupů a používání pozemků
posud trvá. Právem proto uznaly nižší soudy, že smlouva v tomto' bodli
po právu trvá. Nepadá na váhu, zda výslovně uvedly v důvodech, o jakou smlouvu jde; stač i, když z důvodů lze bezpečně tvrzený poměr
právni pod určité zákonné ustanovení podřaditi a tomu tak jest i v
tomto případě ..
čís.

3859.

Zákon o ručení za škody z provozu autonl0bil i í.
Ručeni vlastníka automobilu za zaviněni šofL.a (§ 8) není obmezeno na případy §u 7, nýbrž vztahuje se i na případy §u 3.
(Rozh. ze dne 13.

května

1924, Rv II 2/24.)

Žalobce, řídě sám svůj automobil, chtěl předjeti auto žalovaného,
jedoucí v témž směru. Řídič tohoto auta, chtěje zameziti předjížďku,
zabočil v pravo do dráhy žalobcova auta, žalobce strhl své auta dále
na pravo, při čemž auto vjelo na hromadu štěrku a poškodilo se. Žalobni nárok na náhradu škody uznal pro c e sní s o udp r v é s t oI i c e co do důvodu z polovice po právu, vyvodív ze zjištěných okolnost! stejnoměrné zavinění na té i oné straně. O d vol a c í s o u d k odvolání obou stran rozsuclek potvrdil a odvětil mimo jiné k odvolání žalovaného v d ů vod ech: Mylným jest názor žalovaného, že ručení
vlastníka automobilu za šoférovo zavinění podle §u 8 aut. zák. omezuje
se jen na případy §u 7 tohoto zákona a nikoliv na případy ručení podle §u 3 a nás1. aut. zák. Ani doslov zákona ani jeho účel tomu nesvědčí. Účelem širšího ručení vlastníka automobilu bylo, by zámožný
vlastník nesl i následky zavinění nezámožného šoféra, a nelze seztiati,
proč by toto hledisko mělo platiti jen vůči obecenstvu v těch případech,
kde ručí majitel dle občanského zákona větší měrou, než dle zákona
automobilového, a nikoliv v těch případech, kde ručí na př. měrou stejnou ve smyslu §u 3 a nás1.
.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání žalovaného.
CivHnf rozhodnuti VI.

48

Důvod:)':

Dovolací soud sdílí názor odvolacího soudu, že ručení vlastníka au"
tomobHu za šoférovo zavinění se neomezuje jen na případy, jež má na
mysli § 7 automobilového zákona ze dne 9. srpna 1908, čís. 162 ř. zák.,
nýbrž že platí také pro případy ručení podle §u 3 tohoto zákona, a poukazuje dovolatele na správné důvody napadeného rozsudku s dodatkem, že, kdyby zákonodárce byl chtěl ustanoviti výjimku z předpisu
§u 8 au tom. zák., byl by ji pojal výslovně do zákona a byl by vyslovil,
že tento předpis neplatí pro případy ručeni podle §u 3 autOln. zák.; než
zákon v tomto směru nerozeznává, ustanovuje bezvyjimečně za pravidlo,
že ve všech případech, ve kterých nároky na náhradu škody jest posuzovati dle občanského práva, vlastník automobilu ručí za zavinění osob,
jichž používá při jeho provozování. Za tohoto stavu věci není ničeho zíc
skáno pro dovolatelovo stanovisko ani zařazením §u 8 za § 7, naopak,
kdyby byl správným dovolatelův názor, musil by § 8 zníti: »auch dort,
wo di e s e« nebo »die erwahnten Ersatzanspriíche«, kdežto § 8 bez
jakéhokoliv poukazu na ustanoveni §u 7 všeobecně zní: »auch dort, wo
di e Ersatzanspriiche« atd. a nikterak nevylučuje případy uvedené
v §u 3 autom. zák. Dále nasvědčuje správnosti tohoto, výkladu § 3 zákona, jenž vypočítává ustanovení automobilového zákona, která neplatí
pro vzájemné nároky majitelů automobilů, a zmiňuje se pouze o §§ 1
a 2, nikoli též o §u 8.

(:) "tom žalobkyni až 17. května 1922) tedy po roce ou ::;ueULUtI ~<... Vu ...........
pohledávek; to však na věci ničeho nemění, poněvadž uvědomení toho
bylo třeba jen k vyvolání účinku započtení již dříve nastalého.
N e i v y š š í s o L! d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Odvolací soud posoudil věc správně po právní stránce. Názor jím
projevený shoduje se s judikaturou toho,to. r::re\vyššího s.o uclL! , vyslovenou v rozhodnutí č. j. Rv I 171/21 uverejnenem pod ČIS. 1082 sb. n.
s. na něž se dovolat elka poukazuje. Ani rozhodnutí ze dne 16. ledna
1923 Rv I 879/22 sb. n. s., čís. 2170 není v rozporu s tímto názorem.
VŽdy'ť dovolání samo uvád~ jeho z~ění, dle něhož. účinek ;apoč:ení vztahuje se na dob~, kdy se stretl~.vzajem~e pohle~la;ky zpu,soblle ~.zap?
čtení byť i doslo teprve pozde]l k projevu dluz11lkovy vule, ZIUSIÍ! zavazek vzájemnou pohledávkou. Těmto slovům nechce dovoláni rozuměti,
jinak by nekladlo důraz na to, že v čase projev~ v~le dlužní~ovL byl~
vzájemná pohledávka promlčena. Pro rozhodnuÍ! vecl,postačl z]lstem,
že promlčení nenastalo před tím, ne~ ~e pohledavky s~retly, ~e~?ť tato
doba je směrodatnou pro posouzem učtnku zapoctem; nezaleZl proto
na tom, co se stalo později.
čís.

3861.

f

I

čís.

I,
li

3860.

Nevadl, že v čase projevu dlužníkovy vůle, zrušiti závazek započte
ním vzájemné pohledávky, tato byla již promlčena, jen když nenastalo
promlčení dřlve, než se pohledávky střetly.

"

(Rozh. ze dne 13.

května

1924, Rv II 181/24.)

. Proti žalobě na erár o vrácení přeplatků dovozného namítl žalovaný
erár započtením pohledávky z nedoplatků dopravného. Pro c e sní
s o udp r v é s t o I i c e uznal dle žaloby, o d vol a c í s o u d žalobu
zamítl. D ů vod y: Odvolání tvrdí, že rozsudek jest právnicky nesprávným, vycházeje z toho názoru, že započtení pohledávek nastává teprve
projevem vLlle, k tomu směřujícím, a že nelze započísti pohledávku proc
mlčenou. Výtka tato není neoprávněna. Podle §u 1438 obč. zák. ruší se
pohledávky, započtení schopné, jakmile se spolL! střetly. Aby tento úči
nek nastal, je třeba dlužníkova projevu vůle, k tomu směřujícího. Koncem ledna a počátkem února 1921 zaplatila žalobkyně dovozné z 53
zásilek a přeplatila prý 4.479 Kč 10 h a 699 marek. Žalovaný tvrdí, že
přeplatek ten činil jen 9 Kč 20 h a 699 marek: Žalobkyně nedoplatila
prý však na některé ze zásilek a na některé zásilky, dopravené od října
do prosince 1920, 3.075 Kč 60 h a po srážce uvedených přeplatků
2.287 Kč 70 h. Pohledávka žalobkyně 4.479 Kč a 599 marek a iaJovaného 3.075 Kč 60 h nebyly tedy, když se střetly, promlčené. Hodily se
tedy k započtení a toto také ihned nastalo. Žalovaný uvědomil ovšem

Nebylo-li při rozluce uznáno na vinu žádného z manželů, nemůže
manželka požadovati na manželi výživné.
(Rozh. ze dne 13. května 1924, Rv II 193/24.)
Manželstvi stran bylo rozloučeno bez viny manželů. Žaloba manželky na manžela o placení výživného byla zamítnuta. s o II d Y vše c h
tří s t o I i c, N e j v y Š š í m s o ude m z těchto
důvodů:

Dovolání hájí právní stanovisko, že žalobkyni, jež na rozluce manželstvi nemá viny podle §u 1266 obč. zák. věty. druhé, př,isluší nárok na
poskytování výživného žalovaným, třebaže am on nema Vtny. na rozluce. Názor ten není správným. V §u 1266 obč. zák. ustanovuje se pro
případ, že bylo uznáno na rozluku manželství rozsudkem, že bezvinnému manželi přísluší nejen úplné zadostiučinění, nýbrž I to, co bylo mu
vymíněno ve smlouvách svatebních pro případ, že druhého manžela
přežije. Plným zadostiučiněním rozumí se náhrada šk?dy, kterou ~an
žel utrpěl tím, že zrušením manželského společenstvl zamkne vyzlvovací povinnost druhé strany. Tento vyživovací nárok jest nárokem na
náhradu škody, před pokládaje zavinění manžela na rozluce, jež rozsudkem: ve sporu o rozluku musí býti zjištěno. Dle §§ú 102 a 1265 obč.
zák. může při neplatnosti manželství strana, jež na neplatnosti nemá
viny, žádati na vinné straně odškodnění; v §u 1266 ustanoveno, že při
48'

rozluce, vyslovené rozsudkem) náleží bezvinné straně plné zadostlltCl""
něn~; to pl.atí, podobně j~ko v §§~ch 102 a 1265 obč. zák. jen tenkráte,

kdyz druha strana Jest vmna. NClll-h tedy v rozsudku, jímž bylo uznáno
na rozluku, uznáno na vinu manželovu, není důvodu, který by manžela
zavazoval k Výživě manželky po provedené rozluce. Rozlukou jest zrušen svaze~ manželský, ~ím ,zan.ikají ,:,ešk~ré povinnosti jedné strany
pI.oh druhe, a tedy lv~skere naroky ledne strany proti druhé, pokud
zaknn nestanovl lllC ]1neho. Tyto zasady vyslovil dovolací soud v roz~?dnutí ze dne
červn~ 1922 Rv I 148/22 (uveřejněném ve sb. n. s.,
CIS. 1705). Spravnost nazoru toho potvrzuje. i osnova. nového občan
ského zákona - návrh subkomitétu pro revisi občanského zákoníka"
právo rndinné, 1924 -jež uznává nutnost výslovné úpravy práva vý~
zlvy pro případ rozluky manželství bez zavinění obou manželů zvláštn~m předI;!s;;n (~ 83), při:,návajíc, ž~ dle d,osavadního práva při rozluce, na mz zadny z ma.nzelu vmy nema, manzelka na manželi výživného
požadovati nemůže.

y.

čís.

3862.

Zákon o společnostech s ručením obmezeným ze dne 6. března 1906,
58 ř. zák.
, Odpovídati pravd~ musí zápis v obchodním rejstřlku i pokud se týče
predmetu podmku a Jeho rozsahu, najmě pak živnostenského oprávněni
k provozování zapsaného podniku.
čís.

(Rozh. ze dne 14. května 1924, R 1 364/24.)
. Rej s t ~ i k ? ~ ý, s o u d nevzaJ n,a vědomí živnostní list společnosti
o. a vrahl Je] predkladatelce, ]ezto neprokazoval vůbec živnostenské~lO opr,ávnění k činnostem, uvedeným jako předmět podniku v usnesem, kterym byl~fIrma do obchodního rejstříku zapsána a uložil společn.?sh, by toto zlvnosten~k~ opráv.;rění v další Ih~tě prokázala, po pří
pade pr.ovedla a pak opovedela zmenu §u 2 spolecenské smlouvy stran
o podm~u, by stav rejstříkový odpovídal stavu skutečnému. R e _
k u r s n I s o u d napadené usnesení potvrdil. D ů vod y: Dle §u 1 zák?na :~ dne 6. března 1906, čís. 58 ř. zák. mohou společnosti s r. o.
by,tJ. znzeny ku kterémukoli zákonně přípustnému účelu, kromě účelů,
Jez ]S?U uv~deny v ~u 1 odstavec druhý; předmět podniku musí býti ve
sP.oI~censke s;nlouve vyznačen (§ 4 čís. 2 zákona) a do obchodního
re]stríku zapsan (§ 12 čís. 3 zákona, nařízení ze dne 26. dubna 1906
Čí~. 89 ř .. zák.). Dle §,u 6} z~kona jsou společilOsti ty obchodními spo~
le~n.?stml, a pla,tJ na ne predplsy obchodmho zákona bez ohledu na výši
vY,delk~ve dane. yzhle,d~m na doslov §u 1 zákona jest tedy věcí spole,c,:osh, b~ po ~vem zaplsu (§ 2 zákona) prokázala živnostenské oprávnem p;o, pr:,dmet podmku: totiž oprávnění ku jeho živnosten"skému proe
VOzOvam (cl. 15 obch. zak.). Proto také napadené usnesení' rejstříko
v~ho sou~u, mající za účel, by vzhlede111 ku publicitě zapisů v obchodmm ;e]stnku byl Zjednán soulad mezí zápisem předmětu podniku a skutečnym provozováním a to zvláště mezi živnostenským oprávněním spos

1.

lečnosh,

jest

plně odůvodněno, poněvadž předložený

živnostenský list

ze dne 14. prosince 1923 již na první pohled nekryje se se ZapSall)'1l1
předmětem podniku.
Ne i v Y š š í s o II cl r"!evyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:
Stěžovatel neuvádí sice výslovně, o který z dúvodú §Ll 16 nesp. říz.
opírá stížnost do usnesení nižších stolic, jimiž mu bylo uloženo, by buď
předložil živnostenské oprávněni k činnostem, jež dle zápisu rejstříkoc
vého jsou předmětem podniku, neb aby opověděl změnu smlouvy společenské, ale patrně vytýká ve stížnosti zřejmou nezákonnost. Než nejvyšší soud plně sdílí názor nižších stolic, že v zájmu důvěry v obchodní
rejstřík jest po rozumu čl. 15 a násl. obch. zák. třeba, aby i ten zápis
obchodního rejstřiku, jenž týká se předmětu podniku, odpovídal pravdě,
čemuž zajisté není, neprovozuje-li stěžovatel a dokonce ani není dle
předpisů živnostenského řádu oprávněn provozovati živnost v tom rozsahu, jak jest v obchodním rejstříku vyznačeno. Provozování svobodných a řemeslných živností jest dle §u 12 a 14 živn. ř. opově děti živnostenskému úřadu, načež tento vydá dle §u 13 a 14 f) živn. ř. tak zv. živnostenský list; jde-li o koncesovanou živnost, jest třeba, aby byla udě
lena koncese k provozu živnosti. Opověděl-li v tomto případě stěžo
vatel u živnostenského úřadu živnost užšího rozsahu, než jakého jest
předmět podniku, uvedený v rejstříku, a dostal-Ii živnostenské oprávnění jen k provozu této omezené živnosti, neodpovídá zápis rejstříkový
skutečným poměrům, a veřejnost mohla by býti uvedena v omyl zejména v tom směru, že jde o podnik větší, než jakýlJl.jest podnik vskutku
provozovaný, 'což zajisté není srovnatelno s účelem obchodního rejo
stříku.

čís,

3863.

Zřízení akreditivu jest poukazem (asignaCí). Byla-Ii umluvena výplata akreditivu proti předložení duplikátů nákladních listů, nestačí
pře410ženi jich originálu. Zboží jest v nákladních listech označiti přesně
dle úmluvy.
Rozdíl mezi prvopisem a duplikátem nákladního listu.

. (Rozh. ze dne 14. května 1924, Rv I 1804/23.)
Žalovaná banka odepřela vyplatiti žalující bance· kupní cenu za do~
danou naftu v podstatě proto, že nebyly splněny podmínky akreditivu.
ž"lóbu o vyplacení akreditivu s o u d Y vše c h tří s tol i c zamítly, Ne j v y Š š í s o u d z těchto
důvodů:

Jde o nárok z akreditivů, jež k poukazu firmy S. zřídila žalovaná
banka dne 27. září 1920 a 18. prosince 1920 Walteru B-ovj v B. za do-
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dávku p e tra I e i e v onom případě ve váze 1,250.000 kg po 6 Kč, tudíž do 7,500.000 Kč, v druhém případě ve váze 250.000 kg po 6 Kč
50 h za jeden kg, tedy do 1,625.000 Kč. Akreditivy byly neodvolatelny
do 31. ledna 1921 a převoditelny. Nároky z obou akreditivů převedeny
byly na žalobkyni. žalobkyně domáhá se na žalované úhrady 4,577.219
Kč 50 h, připadající na tři zásilky petroleje, totiž na zásilku 13~vagonů,
35 vagonů a 3 vagonů, což žalovaná odepřela, poněvadž nebyly splněny
podmínky akreditivu. Jest řešiti otázku, zda žalovaná může své námitký
proti žalobkyni vůbec uplatňovati a, pakli ano, zda jsou námitky věcně
odůvodněny. Akreditiv jest svou právní povahou poukazem po rozumu
§u 1400 a násl. obč. zák. a čl. 300 obch. zák. Dle čl. 1402 obč. ·zák.
může poukazce (žalovaná) proti příjemci poukazu (žalobkyni jako PO"
stupnici Waltera B-a) použiti jen takových obran, jež se týkají platnosti přijetí, nebo prýští z obsahu poukazu neb z osobního poměru po"
ukazce k příjemci poukazu. Námitky žalované dlužno dle jich obsahu
řaditi do skupiny druhé. Jde tedy ještě o to, zda námitky ty jsou také
věcně oprávněné. Dle zjištění obou nižších soudů obsahovaly oba akreditivy tyto podstatné podmínky: Žalovaná vyplatí příslušné částky poc
stupně proti předložení dup I i kát ů nákladních listů, železniční stanicí Dziedice úředně potvrzených. Walter B. jest povinen celé množství
v stanici Dziedice dáti firmě M. k disposici, a to s bezpodmínečným
polským vývozním povolením, žádným poplatkem nestiženým. Zásilky
jest adresovati na čechoslavii v B. nebo na štěpána K-a ve stanici č.
nebo Ž. Zaplacení jednotlivých zásilek nastane, jakmile zboží (petrolej)
překročí hranice československé republiky, t. j. jakmile dojde do Bohumína nebo do čes. Těšína. Úkolem žalované bylo, by při výplatě akreditované částky pod vlastní odpovědností (§ 1016 obč. zák.) dbala toho,
by veškeré tyto podmínky přesně byly splněny, a nestalo-li se tak, byla
nejen oprávněna, nýbrž i povinna, by výplatu odepřela; po případě, by
si vyžádala od příkaz ce další pokyny. K· samostatnému výkladu, zda
určité úchylky od stanovených podmínek nejsou podstatě věci na závadu, žalovaná oprávněna nebyla. Bylo zjištěno, že při zásilce 13 vagonů předložené duplikáty nákladních listů ze dne 12. ledna 1921 vydány byly v BohurÍ1íně a adresovány na firmu M. expositura Č., přjz;\.
silce 35 vagonů nebyly předloženy duplikáty, nýbrž originály nákladních listů s podací stanicí Drohobycz a zboží označeno jako »nafta surowa«, při zásilce 3 vagonů pak rovněž předloženy originály nákladních listů s podací stanicí Dziedice a označením zboží »Petroleum unra!.«. Tedy ani při jedné z uvedených tří sporných zásilek nebylo vyhověno podmínkám akreditivu a byla žalovaná dle toho, co uvedeno,
oprávněna, odepříti výplatu z akreditivů. Dovolatelkasnaží se přes to
dovoditi, že ve všech těchto případech bylo učiněno zadost podmínkám
akreditivu, a dodává ještě, že podmínky tyto byly dodatečně. jednak. výslovně jednak mlčky změněny. V onom směru uvádí: 1. K zásilce 13
vagonů: že žalovaná sama zjistila, že zásilka byla naložena v Dziedicích, že zboží bylo v Bohumíně převzato čechoslavií a zasláno firmě M.
v Č. Dostalo se tedy zboží dO' rukou kupitele a nemohla žalovaná výplatu z akreditivu odepříti i kdyby ji nebyly předloženy duplikáty'ná,

kladních listů. Dovolatelka však přehlíží, že pro závazek žalované jako
poukázaného dlužnika nebyio rozhodným, zda zboži firmy M. dojde čili
nic; ona měla jen zkoul11dti, zda předložené jí duplikáty nákladních listll
vyhovují podmínkám akreditivu a zda tedy nárok žalobkyně na výpl<!tu
z akreditivu proti ní (§ 1402 obč. zák.) jest odůvodněn. Nebylo proto
její povinností, by pátrala, zda zboží, jež dle těchto duplikátů bylo podáno v Bohumíně, bylo ve skutečnosti naloženo již v Dziedicích. Zjistila-li to žalovaná přece, nebyl tím obsah jejího závazku nikterak dotčen. 2. K zásilce 35 yagonů a 3 vagonů uvádí žalobkyně především, že
předložení prvopisu nákladních listů nejen nahrazuje předložení dupli-

kátů, nýbrž že jest i daleko účinnějším. V tom směru stačí poukázati ke
správným důvodům rozsudků obou nižších soudů jak co do právniho

vyznamu a funkce duplikátu nákladních listů na rozdíl od p.rvopis~, tak
i co do názoru, že žalovaná nebyla oprávněna, aby podmmky aKredItivu vykládala extensivně, zejména, aby na místě duplikátll nákladních
listů připouštěla doklady jiné.
P r v Ý s 011 d uvedl v této otázce toto: Co se týče právniho význaI11U a rozdílu duplikátů a prvopisů nákladních listů.' dlužno P?dotkn.ouh;
že ve smyslu §u 61 žel. dopr. ř. (čl. 391 ob~h. za.k.) jest nakladn.' hst
důkazní listinou o uzavřené nákladní smlouve mezI drahou a odes!latelem, kteráž listina provází zboží na místo určené a vydá s: příjemc1, :-a-

platí-li tento pohledávky podle nákladnplO li~tu (§ 76 zel~ dopr. ;.):
Naproti tomu duplikát nemá povahy na,kladn~ho Jdu (§ 01 (6) ~c.L
dopr. ř.), jest to listina legitimační a pruk~,;m v~davan:, ~~ahou k za~
dosti odesílatele o tom, že a kdy bylo zbozl k prepravc p[1]3to, a zda
byla zásilka stí žena dobírkou (§ 72, (?) žel:. dopr. ř.), a ~"á výz~am dle
§u 73 (5) žel. dopr. ř. při dodatecnych pnkazech odesrlatelovych potudžeodesílatel má příkazní právo jen, předloží-li tuto listinu a zapíŠ~ příkaz do ní; má tedy duplikát nákladního listu ten význam,. že
držitel jeho má jistotu, že v něm označ:~é z~o.Ží na u~~nou adresu jest
naloženo a že se strany odesílatele nemuze byh se zboZ1'" dlsponovano\
pokud držitel duplikátu k tomu nesvolí.
. Ale také označení zboží »nalla surowa« na nákladních listech (při
zásilce 35 vagonů) opravňovalo žalovanou, aby odepřela výplatu, ne"
boť podle znění akreditivu šlo o »petrolej«. Dovolací soud sdílí právní
názor obou nižších soudů, že nebylo věcí žalované, aby zjišťovala, zda
je označení zboží »nafta surowa« totožným s označením »petrolej«. Nevyhovovalo-li toto přesně podmínkám akreditivu, měla si žalobkyně sama u firmy M. vymoci poukaz, aby žalovaná konala výplaty i na nákladní listy, v nichž zboží oznáčenojest jako »nafta surowa«, po pří
padě měla sama prokazati bezpečně totožnost zboží, neboť takéon'a;
pokud se týče B. musili věděti, že nákladní listy jest vyplniti ve státním
jazyce podací stanice (polském) a mělo býti na správné pojmenóv~ni
zboží v nákladních listech pamatováno již při zřízení akreditivu, to lim
spíše, ježto, jak bylo zjištěno, výraz »nafta surowa« připouští různý výklad. Zdráhala-li se konečně žalovaná, vyplatiti akreditované částky
proto, že podací stanicí nebyly Dziedice, nýbrž Drohobycz (přizásílce
35 vagontr), jest to odůvodněno obsahem akreditivů, jak již správně

II

uvádí odvolací soud, neboť jen tento obsah byl pro žalovanou závaz ...
ným. Dovolatelka neprávem vytýká, že odvolací soud z výpovědi ště
pána K-a zjišťuje, proč se podmínka »stanice Dziedice« dostala do akreditivu, ač sám důkazu neprováděl, převzav toliko zjištění procesního
soudu, který o této okolnosti se nezmiňuje a když výpověd' K-ova mimo
to jest v rozporu s výpovědí B-ovou, který udal, že všem súčastněným
bylo známo, že jde o nerafinovaný petrolej ze státní rafinerie z Drohobycze. Soudu odvolacímu stačilo úplně, že označení stanice podací Pesouhlasí se zněním akreditivu, vždyť podotýká výslovně, »že v tomto
směru netřeba přibírati ještě výpověď svědka K-a o tom, jak se ('na
podmínka do akreditivudostala«. Z toho jest patrno, že odvolací soud
v tomto směru k výpovědi svědka K-a vlastně nepřihlížel.
čís.
českuslovenský

po 28. říjnu 1918,
erárem.

3864.

erár jest povinen zaplatiti to, co bylu mu dGdáno
třebas objednávka se stala ještě býv. rakooským

(Rozh. ze dne 14. května 1924, Rv I 204/24.)

žalobkyně ujednala s bývalou správou c. k. rakouských státních
drah smlouvtiodílo, provedla je z části před 28. říjnem 1918, z častí
po tomto cini; dílo bylo správou československých státních drah pře
vzato. O b a niž š í s o u d Y vyhověly žalobě o zaplacení odměny za
vykonané dílo.
. .
N e j vy Š š í s ou d nevyhověl dovolání žalovaného eráru.

. D ů vod y:
.. žalovaný erár dovolává se z rozsudku odvolacího soudu pro nec
spráynéprávní posouzení, tedy z dovobcího důvodu §u 503 čís. 4c.
ř. s. Dovolání nelze uznat! za odůvodněné. Podle §§ů 1 a 2 zákona ze
dne 12. srpna 1921, čís. 354 sb. z. a 11., kterým byl proveden čj. 208'
mírové smlouvy SL Germainské, nabyla Československá republika veškerého majetku nemovitého i movitého, zahrnujíc v to veškerá majetková práva i pohledávky, který náležel do 28. října 1918 bývalému eráru
ťakouskému na území, jež toho dne připadlo Československému státu.
Dle §u 7 téhož zákona jest rozhodnou dobou pro nabytí tohoto majetku
den 28. října 1918. K majetkovým právům tam vytčeným náleží zajisté
také Všechny obligační nároky na splnění smluv, ujednaných předuve
denýmdnem rakouským erárem s třetími osob'llni, nemohou však k nÍrn
náležeti statky a prává, jichž dne 28. října 1918 ještě nebylo, poněvadž
toho dne nehyla smlouva třetími ósobam"i ješlěsplněna. TQ, co žalu_
jicf firma dodála železniční správě po 28. říjnu 1918, nebylo dodáno již
bývalému c. k.~ eráru a ~nepřípadlo do vlastnictví československého eráru
podle čl. 208 mírové smlouvy a veřejnoprávního předpisu zákona čís.
354/1921. Ohledně úplaty za tyto dodávky neplatí proto předpisy čl.
203 předposlední odstavec a čl. 205· poslední odstavec mírové smlouvy
St Gerl11'ainské, že.nynější vláda rakouská jest samoiediná zodpovědna

za všechny závazky b5rvalého rakouského eráru) sjednané. před válkou
a za války s určitými výjimkami, o něž tu nejde, nýbrž všeobecná pravidla platného práva soukromého. Na veřejnoprávnÍ, bezbřemenný pře
vod majetku bývalého Rakouska na Československou republiku lI10hla
by se žalovaná strana odvolávati jen ohledně dodávek, provedených
před 28. říjnem 1918, zaplacení těchto dodávek však- žalujíci firma touto
žalobou nevymáhá a ovšem vzhledem ku příročí, nařízenému pro takové
pohledávky zákonem ze dne 23. července 1919, čís. 440 sb. z. a n., ani
vyniáhati -nemůže. Lze-li posuzovati právní poměr mezi stranami _jenom
podle pravidel práva soukromého, nelnůže býti pochybnosti o povinnosti žalovaného eráru, by zaplatil hmoty a práce, dodané po 28. říjnu
1918. Povinnost ta plyne z §§ů 1052, 1062, 1152 a 1170 obč. zák. Při
jala~li československá železniční správa další -plnění žalující firmy, aniž
prohlásila, že je přijímá jménem bývalého c. k. eráru - k čemuž ostatně
nebyla pro nedostatek jakéhokoliv zmocnění ani oprávněna - nemůže
tento její počin míti jiného smyslu, než že ujednala se žalobkyní samostatnou smlouvu o dílo, jímž bylo dohotovení nedokončeného díla, počatého z příkazu bývalého rakouského eráru, a že jest ochotna zaplatiti
odměnu na dohotovení díla připadající.
čís.

3865.

Zaopatřovací pGŽitky. bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém (zákon ze dne 18. března 1921, čís. 130 sb. z. a n.).
Zákonem byly zaupatřovaci požitky pouze upraveny, nebyl však
nárok na ně zákonem založen.
Námku nemá zaměstnanec, jenž se, vystupuje ze služby, vzdal za
oobytné zaupatřovacích požitků.

(Rozh. ze dne 14. května 1924, Rv I 624/24.)
Po 381eté službě na panství žalovaného šel žalobce v roce 1911 do
výslužby a dostav odbytné 8.000 K prohlásil, že nemá proti žalovanému dalších nároků ze služební smlouvy. žaloba· o zaopatřovací požitky
podle zákona čís. 130/1921 sb. z. a n. byla zamítnuta s o it d Y vše c h
tří. st o I i c, N e j v y Š š í ln s o ude m z těchto
d Ú vod ti:
Co se týče otázky, zda zákon ze dne 18. března 1921, čís. 130 sb,
z. a n. utvořil důvod pro nároky na zaopatřovací požitky bývalých zac
městnanců na velkém pozemkovém majetku, či zda jen upravil existující již nároky, rozřešil tuto otázku· odvolací soud správně. Z nadpisu
zákona, z jeho ustanovení jakož i z prováděcího nařízení k tomuto zá~
konu ze dne 13. května 1921, čís. 189 sb.z. II n. a z důvodových zpráv
plyn.c nepochybně, že zákon zaopatřovací po,žitky bývalých zaměst c
naricůna velkostatcích toliko upravuje, však nových nárokůnézakládá.
Kdo. zaopatřovacích požitků již nepožíval (§ 1a) oebo kdo na ně na"
roku ať ze zákona nebo ze smlouvy nebo podle zvyklosti neměl (§lb),

ten na za-opatřovací požitky dle uv:cle!lého ~ákona ~árok~ ne!1?á. Odvolací soud také správně rozhodl, ze zalobcl zaopatrovacl pozltky dle
onoho zákona nenáleží. Žalobce vystoupil ze služeb na velkostatku
v roce 1911 a, přijav odbytné a vzdav se nárokú na zaopatřovací požitky, nebral ani pense ani p;ovise ani darů z ~ilosti od r~~u 1911; dle
toho do skupiny zaměstnancu p091e §u 1 a) zako,na nep,atn .. Podle pro~
kázané zvyklosti na velkostatku zalovaneho dostaval! ured111cl penslaz
po 40!eté službě. žalobce sloužil na velk~statk~, j~k Jest nesporno, to~
liko 38 let. Neměl tedy nároku na zaopatrovacl pOZltky podle zvykloSh
a že měl na ně nárok ze zákona, při čemž zákon ze dne 18. března 1921,
čís. 130 sb. z. a n., podle toho, co uvedeno, v úvahu nepřichází, nebo že
mÍl náležely podle smlouvy, žalobce ani netvrdil. Nenáleží tudíž žalobce
ani mezi oprávněné podle §u 1 b) zákona ze dne 1R března 1921,' čís.
130 sb. z, a n. Z toho, že žalobce obdržel odbytné, nikterak neplyne a
žalobce neprávem dovozuje, že nárok na pensi měl. Ale ~ kdyby nár?k
byl měl, vzdal se ho, což nesporno, a nárok ten zamkl. Ze t?to vzdam
se na které vlastně ani nepřijde, kdyžtě žalobce, nedoslouZIV 40 let,
nároku na pensi neměl, nemělo platnosti, uznati také nelze. Zákon nikde
nezapovídá vzdáti se zaopatřovacích požitků, a ze sociálně reformní
tendence zákona ze dne 18. března 1921, čís. 130 sb. z. a n, neplatnost
vzdání se nároků na pensi za .odbytné dovoditi se nedá. jinak by se
prováděcí nařízení ze dne 13. května 1921, čís. 189 sb. z. a n. v odst
(7) k §u 1 uvedeného zákona zajisté nezmiňovalo o odbytném a nestanovilo by, že odbytným nejsou dary z milosti a že odbytné dáno
jer)nou]JfO vždynez,!kládá nároku na požitky ]Jodle §l! ta:l.:zá~pna,
Pokud žalobce' uvádí; že odbýtné mu dané mělo ~za účéljeho aspoň čá
stečné zaopatření a že má proto žalobce nárok na zaopatřovací požitky,
když účelu toho následkem války a poválečných poměrů není dosaženo,
není ani toto stanovisko správné. Odnikud neplyne, že odbytné bylo
žalobci dáno na jeho zaopatření, ale i kdyby tomu tak bylo,. přišlo by
na to, že, nedoslouživ 40 let, nároku na pensi neměl, a měl-li ho, se ho
bezvýhradně vzdal.
čís.

3866.

Smírem, jímž vymáhající věřitel následkem vylučovacfžaloby uznal
vlastnictví žalobce a svoHl ke zrušení exekuce, nep.omíjí o sobě jeho
exekuční právo zástavní a jeho nárok na zaplacení z dražebního výtěžku.

Zrušiti exekuci z tohoto
dovolávati se nemůže.

důvodu

(Rozh, ze dne 14.

lze jen k návrhu.

Třetí

osoba smíru

nostenské zdložny, vymáhajícímu věřiteli, nýbrž následujícímu, Občan
ské záložně. Rek II r sní s o II d přiřkl výtěžek prodeje oněch svršků
vymáhajícímu věřiteli.
Ne j v y Š š í s o u Li nevyhověl c1ov-olacimu rekursu Občanské Z3ložny.
Důvody:

Sporným jest již jenom, zda pominulo soudním smírem ze dne 22.
1923, kterým vymáhající věřitel H, následkem vylučovací žaloby,
podané na něho Živnostenskou záložnou v R., uznal její vlastnictví k ně
kterým u dlužníků zabaveným a nyní exekučně prodaným předmětům
a svolil k zrušení exekuce ohledně nich, jeho exekuční právo zástavní a
tím i nárok na zaplacení z dražebního výtěžku. Rekursní soud uznal, že
exekuční zástavní právo josefa H-a nepominulo. K tomu by bývalo třeba,
by exekuční soud zrušil podle onoho smíru exekuci, čehož však neučinil,
poněvadž nikdo toho nenavrhl. Mylným jest názor stěžovatelky. že exekuční soud byl povinen, exekuci zrušiti z úřadu. Podle §u 37 ex. ř. může
se tak státi jenom, když vylučovací žalobě bylo právoplatně, tedy rozsudkem, vyhověno; byl-li spor ukončen smírem, nebyl exekuční soud
povinen, ba ani oprávněn, tak učiniti bez návrhu stran. Návrh na zrušení exekuce nebyl učiněn ani ve smíru samém, neboť žalovaný udělil
v něm jenom' svolení ku zrušení exekuce, ani dodatečně, smír zťistal na
exekuci bez jakéhokoliv vlivu a stranám zustalo volno, by smír kdykoliv
později novým ujednáním změnily, a sporné poměry jinak upravily. Ze
smluvní svobody stran plyne také, že stěžovatelka není k dovolací stížnosti vůbec oprávněna. Smír ze dne 22, září 1923 tvoří právo jen mezi
stranami, které jej ujednaly, nemá významu pro nikoho jiného, stěžo
vatelka nemohla z něho nabýti práv. Nesrozumitelným jest, dovolác
váno-li se věcné a proto i proti třetím osobám účinné podstaty práva
zástavního. Měla-Ii stěžovatelka na mysli vlastnické právo živnostenské záložny, stačí poukázati na to, že záleží pouze na vlastníkovi, zda,
proti komu a do jaké míry chce své vlastllictví uplatniti či neuplatniti,
třetí osoby nemají práva požadovati, by ho bylo dbáno.
září

čís.

Nejde o
přenecháno

půjčku, nýbrž
určitý čas s

na

o smlouvu pachtovní, bylo-li užívání
tím, že uživatel ponese břemena.

(Rozh. ze dne 14.
května

1924, RII 163/24.)

josef H. zabavil dlužnici exekučně svršky a, když byla na něho Živnostenskou záložnou podána vylučovací žaloba,. uznal její vlastnické
právo k' některým svrškům. Svršky byly napotom exekučně prodány a
při rozvrhu výtěžku prodeje nepřiřkl e xe k u č n f s o u d výtěže~ p~o
deje svršků, ohledně nichž byl vymáhající věřitel uznal vlastmctvl Ž1V-
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května

věcí

1924, Rv II 289/24.)

Na jaře 1922 odevzdala žalobkyně žalovanému svou usedlost s tím,
že beztak zamýšlí odevzdati hospodářství synu žalovaného; žalovaný
nechť mezitím hospodaří na usedlosti, až jeho 211etý syn nabude schopnosti k samostatnému vedení hospodářství. úplata v penězích smluvena
nebyla, žalovaný měl nésti dávky a břemena. Tvrdíc, že žalovaný špatně
hospodaří, domáhala se na něm žalobkyně, by usedlost vyklidil a ji i s~
zásobamí a příslušenstvím odevzdal. O ball i ž š í s o u d Y vyhověly

u.iednélní stran musí nastoupiti platnost §u 1116 obč. zák., dle' něhož
lze-poměr pachtovllÍ na neurčitou dobu uzavřený skončiti 6měsíční výpovědi. Žc v)'pověď taková byla dána, nebylo ani tvrzeno. K vývodům
prvého sondce se podotýká, že nebylo věci žalovaného, aby namítal
nedostatek výpovědi, nýbrž že stačilo, že trval na jsoucnosti smluvního
poměru, naopak bylo věcí žalobkyně, by tvrdila skutečnosti, zakládající
její nárok na vrácení pachtovniho předmětu, a by je prokázala.

žalobě, o d vol a c í s o u d z téchto d II vod li: Smlouva, o niž tu jde,
jest bezpochybně platná. Touto úmluvou má ve prospěch žalovaného
býti zřízena mezitílYI'11Í správa do té doby, až syn jeho František nabude
schopnosti k samostatnému převzetí hospodářství. Kdyby postup used-

losti Františkovi byl již platnou smlouvo II závazně zaručen, rovnalo by
se právo žalovaného na vedení »mezitímního hospodářstvÍ« požívacíll1u
právu nebo manželovu právu na správu a požívání (ve smyslu §u 1237
obč. zák.); v takovém případě bylo by libovolné odvolání této správy
vlastnicí usedlosti vyloučeno. Jinak má se věc v tomto případě. František K. nenabyl ještě práva na odevzdání usedlosti. Dodatek v základní
úmluvě (odevzdávám ti hospodářství mezitímně, až tvůj syn nabude
schopnosti k samostatnému hospodaření) vyslovuje pouhou pohnutku
pro mezitímní správu žalovariého. Touto úill'luvou nebyla žalobkynI' nucena postoupiti usedlost; byla proto i oprávněna odvolati mezitímní
l)ospodářství žalovaného kdykoliv, to tím spiše, že s<cm". má libovolně
posouditi schopnost Františka K-a k převzetí usedlosti.
N e j v y Š š í . s o u d žalobu zamítl.

čís.

I. Byla-li žalobní žádost obmezena za řízeni v I. stolici na útraty
sporu, jest o ní rozhodnouti usnesením.
II. Byla-li žalobní žádost obmezena za pravidelného řízeni před
okresními soudy .na útraty sporu, je dále jednati podle předpisů pro
řízení ve věcech nepatrných.
(Plenární usnesení ze dne 20. května 1924, čís. pres. 298/24.)

·Důvody:

Smlouvu toho obsahu, jak ji nižší stolice zjišťují, nelze pokládati
za půjčku podle §u 971 obč. zák., ježto nešlo o používání bezúplatné,
nýbrž za smlouvu pachtovní. Užívání přenecháno bylo na omezený čas
(§1090 obč. zák. a § 1096 obč. zák. na rozdíl od §u 1122 obě. zák.).
1 cena, za niž užívání přenecháno, určena jest způsobem odpovídajícím
§u 1090. Břemena, jež měl žalovaný nésti, byla v čase smlouvy známa
a představují určitou cenu dle §u 1090 obč. zák. Platnost nájemní nebo
pachtovnísl11'louvy není dotčena tím, že pachtýř kromě určité ceny má
konati í plaly a nésti náklady v neurčité výši, na příklad náklad .na
udržování nebo i na obnovení předmětu nájemního, povinnost platiti
daně proměnlivé výše, platiti požární pojistné a I. d. (I. zv. Akcidencie
smlouvy pachtovní). Jde tudíž v tomto sporu o otázku, zda žalobkýně
smí žádati vrácení pachtovního předmětu. Při ujednání smlouvy nepoe
čítaly strany výslovně s možností, že vůbec nedojde k tomu, aby.syn
žalovaného, nabuda schopnosti hospodařiti, nepřevzal hospodaření na
realitě žalobkyně, kterýžto případ nastal dle zjištění nižšich stolic, když
žalobkyně za sporu prohlásila, že synu žalovaného hospodaření vůbec
nepřenechá. Se zřetelem na zásadu poctivosti v právním životě (§863
obč. zák.). nelze ze smlouvy, nižšími stolicemi zjištěné, dovozovati;.že
se žalovaný pro tento případ zavázal, usedlost ihned vykliditi. Neudržitelnost toholo výkladu patrna jest zejména, vezme-li se v úvahu případ,
že by se byla žalobkyně v několika dnech po přesídlení žalovaného
z V. do K. chtěla zbaviti svého závazku pOuhým prohlášením, že synu
jeho usedlost v Užívání nepřenechá. S druhé strany není poctkladupro
to, že žalobkyně i vtakém případě chtčl" žalovanému po'celou ozna e
čenou dobu učební ponechati užívání, ač nemůže dojíti k uskuteč.oěoi
účelu, který dle vůle stran byl zajisté konečnýmcnem celé úrhlúvy a ·oe.
pouhým nezávazným motivem (§901 obč; zák.). Pro tento připad jde
tedy o' smlouvu pachtovní na neurčitou dobu, a při nedostatku jinakého
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I

l

U odvolacích (rekursních) soudů, právě tak jako u Nejvyššího soudu,
není jednotným způsobem řešena otázka, jakým opravným prostředkem
jest napadati rozhodnutí ve příčině nákladů sporu, byla-li žádost žalob ní
během řízeni v 1. stolici obmezena jen na útraty sporu. Kdežto některá
rozhodnuti, odvolávajíce se na předpis §u 55 c. ř. s., pokládají za pří
pustný rek u r s (R I 1138/20, R II 409/21, R I 995/22, R 1 347/23,
Rl 647/23), jiná rozhodnutí, vylučujíce použití §u 55 c. ř. s. na takové
případy, připouštějí o d vol á n í (R 11405/21, RII 324/22, R 11483/22,
R I 31/23, R I 333/23, Rv II 244/23, R II 440/23, R 1 217/24, R I
235/24). Sem spadá též otázka, dávající podnět k různosti názorů,
zdali takové obmezení žalobní žádosti ve sporech před okresními soudy
má za následek přechod pravidelného řízení v řízení předepsané v.e
věcech nepatrných (R 11451/21, R 11377/22 a R II 475/22).
Aby v. těchtO' otázkách docíleno bylo jednotnosti soudniho rozhodování,
předložil první president Nejvyššího soudu věc' plenárnímu senátu, jenž
se usnesl na shora uvedených právních zásadách.
Důvody:

,

1

1. Abychom dospěli ke správnému řešení sporné otázky pod čís. l.
uvedené, nemůžeme se obmeziti jen na otázku: »zda rekurs či odvolánÍ«, nýbrž musíme jíti hlouběji až k předmětu opravných prostředků
a zkoumati, v j a k é for m ě má býti vydáno rozhodnutí o návrzích
síran na přiznání útrat sporu proti straně druhé v těch případech, kdy
k rozhodnutí o žalobním nároku vůbec nedojde. Odpovědí na tuto
otázku rozřešena bude též otázka opravných prostředků sama sebou,
protože řádnými opravnými prostředky z r o z s u d k ů jsou odvolání
a do~olání (§§ 461 a 502 c. ř. s.), z u sne sen í pak jen rekurs, pří
p~dnev dovolacl re~urs (§§ 514 a 528 c. ř. s.). Jde tu o případy, ve ktel'ych ~alobc.e, a?IZ by formálně žalobu zpět vzal, svůjžalobní nárok
z pkehokohv duvodu (po pravidle pro uspokojení po podané žalobě)

na své žádosti, aby mu
žalovaný náklady sporu nahradil; žalovaný však, lleuznávaje dllvodc
nosti žaloby, tomuto návrhu žalobcově odporuje, nebo i se své strany
náhradu nákladů sporu žádá. Soud nerozhoduje pak již o nároku žac
lobnim jako takovém, tedy o »věci hlavní«, ale maje rozhodnouti o sOUc
vislém návrhu žalobcově na náhradu nákladů sporu a případně také
o vzáiemném návrhu žálovaného téhož obsahu, jest přece nucen zjišťovali skutkový podklad žaloby a zkoumati otázku, zdali a pokud byla
žaloba ve »věci hlavní« důvodna. Soud řeší pak tuto otázku jen jako
otázku předurčující k cíli rozhodnutí o nákladech Sportl. Nastane tu podobný případ jako onen, o kterém se zmiňuje § 37 odst. 4 konk. ř. ze
dne 10. prosince 1914 č. 337 ř. z. Soudy rozhodovaly až dosud ve pří
padech právě .zmíněných bezvýjimečně rozsuc\kem. Dlužno zkoumati,
zda právem. Všechna rozhodnutí procesního soudu dějí se bud' ve formě
rozs"udků, nebo ve formě usnesení, k nimž čítati je také platební pří

nedá soudem rozhodnouti, ale pfes to setrvá

kazy a rozkazy v
nostnější

řízení

rozkaz ním,

směnečném

a upomínacím. Slav-

formu r o z s u d k u omezuje zákon - jak v §u 404 c. ř. s.
praví - jen na rozhodnutí »ve věcí hlavní«. Jinak děje se rozhodnutí
vždy u sne sen í m (,§ 425 c. ř. s.). Výjimka ve sporech o rušenou
držbu (§ 459 c. ř. s.) a výjimka v §u 511 c. ř. s. uvedená, kde jest řeč
o »zrušovacim rozsudku« dovolacího soudu, jsou právě jen výjimkami,
z nichž výjimka §u 511 c. ř. s. v praxi již načisto byla opuštěna. Jest
tedy uvažovati, co dlužno pokládati za »věc hlavní« a zdali její součástí
je také nárok na náhradu nákladů sporu. »Věcí hlavni" je nárok žalobou
uplatňovaný i se svým přislušenstvím. Nárok ten můžeme krátce nazývati »nárokem rozsudkovým«. Také příslušenství náleží k nároku žalobnímu; nejen tehdy, uplatňuje-li se žalobou samostatně, kdy tvoří
samo »věc hlavní«, nýbrž i tehdy, uplatňuje-li se jen jako pouhý pří
věsek hlavního nároku (§§ 226 c. ř. s., 405 c. ř. s. a § 54 odst. 2 j. n.).
Z toho plyne, že soud má rozhodovati v e for měr o z s u d k u jen
potud, pokud rozhoduje o věci hlavní nebo aspoň o jejím příslušenství,
pokud mu tedy z hlavního nároku a jeho příslušenství něco k rozhodnutí zbývá. Nutno tudíž dále uvažovati, co dlužno pokládati za p ř ív ě s e k (příslušenstvi, vedlejši pohledávky) hlavního nároku a zdali
jest jím také požadavek žalobcův na náhradu útrat sporu. Předpis §u 912
obč. zák. se o útratách sporu nezmiňuje a to z dobrého důvodu. Nárok
na náhradu nákladů sporu není povahy soukromoprávní, nemá žádného
soukromoprávního podkladu, nýbrž zckládá se jen na předpisech procesního práva. Povinnost k náhradě nákladů sporu nekotví ve právu
materiálním a jejím právním důvodem není snad nějaké zavinění odsouzené strany, nýbrž jedině ta okolnost, že strany pustívše se do sporu,
musí nésti zodpovědnost za výsledek sporu, ovšem s úchylkami, které
civilní řád soudní sám stanoví. Procesní soudce, rozhoduje o povinnosti
k náhradě útrat sporu, nerozhoduje na základě materielního práva -jak tomu jest při rozhodování o hlavn~m nároku, a jeh,o příslušenst~í,.
nýbrž zkoumá toliko, zdal! a pokud JS011 tu dany predpoklady pateho
titulu a jiných předpisů civilního řádu soudníhó o náhradě nákla~lr
sporu. »N á r o k ú tra t o v ý« ne n í a nič á stí h I a vn í hon ar o k u a ni jeh o pří s I u š e n s tví m; jinak by nebylo možno na

př. při záporné žalObě určovací phznatJ nahraou UlI<:tt LdUlIC ':'11C<1 ...
a nebylo by možno přiznati za určitých předpokladů náhradu útrat podlehnuvší straně proti straně vítězné· (§§ 43, 45 c. ř. s.), nebo uložiti
náhradu útrat osobě mimo spor stojíci (§§ 333, 354 c. ř. s.). V tom
směru jest theorie i praxe za jedno. (Viz na př. Hora ll. str. 72, Horten
Oest. z. P. O. I. str. 206, Ott I. str. 222, Pollak System str. 80, Pollak
Juristenzeitung 1923 str. 110, Di. Jahoda Oerichtszeitung 1913 str. 43
a rozhodnutí na př. Ol. U. č. 7162, 7257, 763011. ř.). Na tomto zásadním stanovisku nic nemění předpis §u 216 ex. ř., který, stavě útraty
sporu a exekuce na roveň úrokům a jiným občanským dávkám, upravuje jen po řad pro uspokojení věřitelovo; a nemá tu také důležitosti
předpis §u 54, odst. 2 j. n., daný k určení věcné příslušnosti a jiných
s cenou předmětu sporu souvislých otázek procesuálních (§ 7 a j. n.;
§§ 448, 500, 502 c. ř. s.); zákon nechtěl v §u 54 j. n. rozhodovati otázku,
~da útraty sporu tvoří příslušenství hlavního nároku, nýbrž chtěl jen
zjednodušiti výpočet ceny předmětu sporu vyřaděním »vedlejších pohledávek« jakékoli povahy, jejichž výše po pravidle žalobci v době podání žaloby ani známa není. Z toho, co vyloženo, plyne také již řešení
otázky, o kterou jde. Pokud z nároku žalobního a jeho přívěsku jenom
ještě něco zbývá (na př. ob mezí-li žalobce žádost žalobní na úro k y
a útraty) , nutno rozhodovati rozsudkem, zbývá-li však již jen rozhodnutí o nákladech sporu, nutno rozhodovati u sne sen í m, které jest
jedině přípustnou formou pro rozhodnuti o nákladech sporu mimo rozsudek (§§ 10,48,49,51,142,154,237,261 odst. 6, 484 odst. 3 c. ř. s.).
Bije tu zejména do očí obdoba se zpětvzetím žaloby podle §u 237
odsl. 3 c. ř. s., neboť obmezení žalobního nároku jest v podstatě jen
částečné upuštění

od ní, s tím rozdílem, že není

třeba

souhlasu

odpůr":;

cova a že podle §u 237 c. ř. s. může žádati náhradu útrat sporu žalovaný, kdežto zJe ji žádá žalobce. V tom smyslu též závažné hlasy v literatuře (viz Hora ll. str. 81, Horten l. str. 260, Pollak System str. 88,
Pollak· Juristenzeitung1923 str. 110 odst. IV., Ott I. str. 232, Menger
a: Paupie v OrUnl1l1ts Zeitschrift Vll. str. 659 a XXXV. str. 672). Názor,
že obmezenírn požadavkU žalobcova na útraty sporu stávají se tyto
»hlavním nárokem«, nelze udržeti, jak bude ještě dále dolíčeno. Pravda
jest jen, že v takovém připadě stává se požadavek bud' té nebo oné
strany na náhradu nákladů sporu výhradným předmětemdalšiho jednání a rozhodování. Ježto pak řádným opravnýlE prostředkem z usnesení jest jen rek u r s, jest s hlediska názoru tuto hájeného lhostejno,
zdali sporné řízení provádi se u sborového nebo o.kresního soudu ·a
u tohoto v řízení pravidelném, či v řízení bagatelním (§§ 514, 517 č. 5,
528 c. ř. s.). S tohoto hlediska nezáleží co do for my r o z h o dn u t í také na tom, zdali při ob111'ezení žádosti žalobni na útraty sporu
má býti u okresních soudů převedeno pravidelné řízení v řízení bagatelní (§ 453 odst. 2 c. ř. s.)., o kteréž otázce pojednáno bude v odstavci ll.
Že takovým usnesením, rozhodujícím o požadavku stran na náhradu nákladů sporu, bude často nutno řešiti předurčující otázku dů
vodnosti žaloby co do »hlavního nároku« a bude nutno zjišťovati také
skutkový a právní jeho základ a že rekurs ní soud nebude míti možnosti,
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aby správnost skutkových zjioštěnf prvního soudv~' uči~ě~ý~h .v.o 1 n Ý ~1
hod noc e ním p r u vod u, přezkoumal a pnpadne jll1yml nahradll,
neoslabuje názor tuto hájený, neboť tak tomll bylo i za dosavadní praxe,
pokud proti výroku útratovému ~h~ouštěla podle, §u 55 c. ř., s, jen rekurs a tak tomu jest ve mnoha jll1ych rozhodnuhch procesnrho soudu,
pro které zákon formu ~snesení přímo _před~ísuje (na př. rO,zhodnutí
ve sporech o rušenou drzbu podle §u 4~9 c. r. s. a rozhodnuh o L zv.
námitkách sporu překážejících podle §u 261 c. ř. s.). Jestliže by_ soud
I. stolice přes to rozhodlo nároku na náhradu útrat sporu ve forme rozsudku a pochybil by takto ve formě rozhodnutí, jest oté.zka opravných
prostředku rozřešena již zdejším plenárním usnesenim ze dne 28.hstopadu 1921, čís. pres. 1210/21, uveřejněným pod čís, 130~ sbírky nejv.
soudu, které zní: »Pochybil-li soud ve lormě rozhodnuh" lze oprav~
ný prostředek přizpůsobiti buď formě, v níž bylo soudm rozhodnutr
vydáno, nebo formě, v níž soud podle zákona byl by měl r~zho~nou~I.«
K témuž výsledku, ke kterému jsme co do f?rmy r?zhodn~h o ut~atach
sporu došli, zkoumajice právní povahu, naro~u utr,atove_ho, do!deme
také přímo z předpisu §u 55 a souvlslych predplsu c, r. s. Predp!s
§u 55 c. ř, s. již podle svého doslovu má na mysli jen připady, kde
v r o s 11 d k u L j, v rozsudečném nálezu procesního soue'u I. stohce
obsaženo jest r o z hod n u t í jak ve věci hlavní, tak i o útratách sporu.
(Zmínka zákona o soudu »odvolacím« pozbyla změnou §u 528 c. ř. s.
ve znění novely ze dne 1. června 1914 Č. 118 ř. z. významu.) Cítí-Ii se
strana dotčenou nejen soudním výrokem o nákladech sporu, ale I rozhodnutím ve věci hlavní, pak předpisuje zákon z důvodů procesní ekonomie, aby stížnost co do útrat spojena byla časově i místně s odvoláním, ježto dvou různých opravných prostředků není třeba. Cítí-Ii se
však strana dotčenou jenom rozhodnutím o náhradě nákladů sporu,
ať již jen co do výše, nebo i. co do povinnosti k ~~hr~dě, p~iP?u~tí z~
kon za opravný prostředek jen rekurs. Z toho zreJme vyplyva,. ze zakonodárce pokládá Ono rozhodnutí o nákladech sporu, které jen rekursem lze napadati, z a u sne sen í (§ 514 c. ř. s.), Ještě jasněji
vyplývá to z motivů k §u ~5 ,co
s., kde v odůvodn,ění, že stačí
prostředek rekursu, se uvadl, ze po praVIdle jedna se jen o pravmcke
vývody a úvahy, které i do r;kursu možno pojati a že má re~u:s?í ~OU?
pod I e §u 526 c. ř. s, moznost, aby dal provésh dodatecne setrem,
pokud by to pokládal za nutné k vyjasnění bodů stížnosti. Tím jest
tedy řečeno, že rozhodnutí o nákladech sporu přes to, že bylo pOjato
do nálezu rozsudečného a stalo se jeho částí, nepozbývá své právní povahy jako u Sne sen í právě tak, jako této své po~ahy nep?zbývají
ona usnesení, jimiž byly zavrženy t. zv. pnv!legovane procesm obrany
a jež ve případech §u 261 odst. 1 a 2 C. ř. s, rovněž do rozhodnutí ve
věci hlavní mají býti pojaty. Souhlasí to také s předpisem §u 49 C. ř, s"
podle kterého rozhodnutí, ukládající zákonnému nebo zvolenému zástupci strany náhradu útrat hrubým zaviněním způsobených, má se státi
ve formě u sne sen í, pokud nebylo pojato do rozsudku ve věci hlavní.
Ani takovým pojetim do rozsudku se právní povaha tohoto usnesení
nezmění a rozdíl jest jen v tOn1, že rozhodnutí o nákladech sporu mezI
stranami podle §u 52 odst. 1 c, ř. s. do konečného rozsudku pojati býti
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s í kdežto rozhodnutí podle §u 49

C. ř. S.

do rozsudku pojato býti

Ů ž ~. V této souvislosti možno také ještě poukázati na předpis §u 552

odst. 1 a § 559 c, ř. S. Tento názor hájen byl také již v judikátu Nejvyššího soudního dvoru ve Vidni č. 147 ze dne 23._bře:na,1900,ÓS;}29Y,
uveřejněném pod čís. 193 pří!. k včst., po~lIe ne~oz pn bezusp~Sn?Sh
dovolání, podaného ze souhlasných rozs:~d~ll ~e veCI hlavl:~~ ,nen:a 1~11:ta
změna výroku o nákladech sporu; zvlaste vsak v pOZclejSlm Judlkatu
téhož soeldu čis. 207 ze dne' 24. února 1914 pres. 47/14, uveřejněném
pod čís. 1536 přiL k věstn., podle něhož předpis ~u 524 odst lc. ř. s;
o vyloučení odkládacího účinku rekL~rsu P~~~l ~ake pro rekursy, podane
podle §u 55 C. ř. s. jen z rozhodnutJ ve pnc~1l1e utJ~al. T~nto"nazor zastává důsledně také náš Nejvyšší soud, odmltaJ~ pn bezuspes~ostr dovolání rekurs s ním spojený z výroku odvolacl~o s~u~lu o nakladech
sporu jako nepřípustný podle §u 528 c, ř. S. a pnpoustete ve III. ~tohCI
změnu výroku o útratách jen při změně rozhodnutí ~e vec,1 ?lavl1l, kt;rouž ovšem změněn byl podklad pro povmnost k nahrade utrat. Oduvodňuje se to po pravidle tak, že rozhodnutí od~olacího ~oudu o nákladech sporu jest ve své podstatě u sne s ': nIm do nalezu r?zsuclečného pojatým, jak je na mysli má § 5?8 C. r. S. Pr~h ~omu,to I-,azoru
1110hl by býti uviděn předpis §u 423 C. r. S., podle nehoz ma byh vy~
dán doplňovací r o z s ude k take tehdy, ~dyz bylo, opo,!,e,nuto pOptl
do předcházejícího rozsudku rozhodnuh o zadane nahrade utrat sporu.
Námitka tato zdá se býti závažnou, neboť pak opravdu rozh?~uje ~e
jen o nákladech sporu doplňovacim r o z s u d k e m, Ale obhz s vykladem jest jen zdánlivá. Kdybychom lpěli na slovném výkladu §u 423
C. ř. s., pak bychom ve spojení s § 485 odsl. 1 r;. L s., podle, kte,r~ho
může býti vyčkáno s ústním jeduání111 o odvolan,1 z, predchazeJISlh~
rozsudku, až doplňovací rozsudek bez o d vol a n I nabude prav_l1l
moci, nebo až dojde také o d vol á n í z doplňovacího rozsudku, d~sh
právě k opaku toho, co zákon předpisem §u 55 c, ř. ~ . .o urychlem a
zjednodušení řízení ve příčině útratového výroku dOSICI _~htel, neboť
pak by proti útratovému výroku doplňovacího rozsudku prrpustno bylo
jen odvolání a § 55 C. ř. s. by pro doplňovací rozsudek neplatrl, p_rotr
čemuž také Dr. Otl v »Soustavném úvodu« str. 233 se vyslOVUje. Predpis §u 423 C. ř. S. dlužno vykládati v souv~slosti a v_ souladu _jedn.a~
s § 52 odst. 1 C. ř. s., jednak s § 55 C. ř. s., Pre~em dluzn,o SI ~vedot;"tr.:
že § 423 c. Ť, S. jedná nejen o vynechanem vyroku o utratach, (lybrz
na prvním místě o nějakém nerozhodnutém nároku. roz~udečném" o kterém ovšem zase jen rozsudkem mOžno rozhodnouh. Dale SOUVISI § 423
c. ř. S. s §em 52 odst. 1 C. ř. S. V t0111 smyslu, že v každém !. o z s u d k ,u
rozepři úplně vyřizujícím má býti také rozhodnuto O' povlnnostr k nahradě nákladů sporu, takže vynechání takového r?zho?nutí v ?ále~u
rozsudečném činí předcházející r o z s ude k _ n_euplnym a v~zaduJe
k jeh o d o pln ě n í zase jen rozsudku. Konecne dluzno ~od~zetr na
mysli důvody procesní ekonomie při §u 55_ C. ř. s, shora .vJ:'lozene, podle
nichž rozhodnutí o útratách samo o sobe lze napadah Jen rekursem,
jakožto prostředkem jed?odušším,.. rychlejším a lev~ější?" C?ž platí též
pro rozsudek doplňovacl, obsahu]1cl Jen rozhodnuh o utratach. S~rn;
me-Ii dosavadní vývody, vyplývá z nich, že rozhodnutí o náhrade naCivilní rozhodnutí VI.
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sporu podrží svou právní povahu jakožto pouhé u sne sen i
i tehdy, bylo-Ii do nálezu rozsudečného pojato.
ll. Přecházíme k řešení druhé v nadpisu uvedené otázky, zdali totiž
při obmezení požadavku žalobcova jen na náhradu nákladů sporu pře
cházi způsob pravidelného řízení před okresními soudy v řízení bagatel nÍ. Podle dřívějšího znění §u 453 c. ř. s. a podle judikátu Nejvyššiho
soudního dvoru dříve ve Vídni ze dne 18. února 1913 pres. 534/12,
uveřejněného pod čis. 1468 při!. k věst., nenastala v pravidelném řízení
u okresního soudu změna, když snížena byla zažalovaná částka nebo
cena předmětu sporu na hranici nebo pod hranici v §u 448 c. ř. s. udanou. V tomto stavu nastala však podstatná změna novelou o úlevách
soudum ze dne 1. června 1914 č. 118 ř. z., která přidavši k §u 453 c. ř. s .
.odstavec 2., nařizuje, že při obmezení žalobní žádosti na hra'nici nebo
pod hranici bagatelní má býti od tohoto okamžiku jednáno a rozho c
dováno podle předpisů daných pro věci nepatrné. Zákon tedy předpo
kládá, že snižen bude n á r o k ž a lob n í, t. j. nárok ve »věci hlavni.
a nepřilcládá žádného významu tak zvaným vedlejším požadavkům jakékoliv povahy, které jak pro otázku příslušnosti podle ceny předmětu
sporu (§ 54 ods!. 2 j. n.), tak v důsledku toho pro zpusob řízeni nepřicházejí vůbec v úvahu. Z toho jde, že požadavek náhrady nákladu
sporu, jakožto nárok podružný a jen v předpisech procesniho práva
kotvíc i, nehraje při snížení žalobního nároku co do zpusobu řízení podle
§u 453 odst. 2 žádné role a že při srovnáni s hlavní věcí představuje
ještě něco nižšího a podřízenějšího, než nejmenší zbytek žalobního
nároku. Nelze tudiž souhlasiti s názorem vysloveným v rozhodnutích
Nejvyššího soudu č. j. RII 451/21/1, RII 377/22/1 a R II 475/22/1,
podle kterých.při obmezeni prosby žalobní jen na útraty sporu, stávají
se tyto hlavním předmiětem sporu a věcí samou s lim účinkem, že j eji c h výše rozhoduje o dalším způsobu řízení a přesahuje-Ii hranici
bagatelní, že. má .za následek, že další jednání a rozhodování řídí se
podle předpisu daných pro pravidelné řízení před okresními soudy.
Názor tento vedl by k důsledkům nepřijatelným. Kdyby totiž žalobce
obmezi! žalobní žádost jen na několik málo korun z puvodní několika
tisícové pohledávky a na náklady sporu, kdy již náklady do té doby
vzniklé hranici bagatelní daleko přesahují, bylo by podle §u 453 odst. 2
c. ř. s. beze vší pochybnosti dále jednáno a rozhodováno podle před
pisu daných pro řízeni bagatelni. Kdyby však šel žalobce v tomto obmezení ještě dále, takže by cel Ý žalobni nárok zmizel, získal by tim
zase řízení pravidelné. K tomu dlužno uvážiti ještě toto: Nejde vždy
jen o požadavek žalobcllv na náhradu útrat, nýbrž po pravidle také
o stejný požadavek žalovaného, který přece žádného materielněpráv
niho žalobniho nároku neuplal!'íoval a při němž tedy je vyloučeno, aby
»vedlejší nárok« stal se jeho »hlavním nárokem«. Další obtíž působilo
by určení ceny předmětu sporu. Výše útrat sporu neni v době obmezen.i
žalobní prosby žádnou určitou a pevně stanovenou veličinou. Jakým
zpusobem měl by soud vyšetřovati, kolik činí náklady ty v dQbě obmezení žalobní žádosti? snad tím, že by jen k cíli určeni dalšího zpllsobu
řízeni nařídi! stranám předloženi seznamu dosavad nich útrat a že by
ví'ší jejich prozatímně určil? A co by se mělo státi, kdyby náklady

sporu, jež při obmezení pro3by '!al~bní .!~lepřevyšov~ly hrani~e ,baga~
telní, tuto v dalším postupu rizem prekroc!ly? Byly-II by pokladany za·
»věc hlavní«, nezbylo by, než zase řizeni bagatelni podle §u 453 odst. 1
c. ř. s. převésti v půvouní řádné řízení, neboť rozšíření žalobní prosby
iest podle §u 235 odst. 1 c. ř. s. změnou žaloby, která by po připadě
i1esměla býti ani připuštěna, kdyby výše útrat překročila i hranici urče
nou pro příslušnost okresního· soudu (§§ 235, odst. 1 c. ř. s. a § 49
č. 1 j. n.). Kdyby staly se útraty sporu :>věcí hlavní«, bylo by nut;"?
rozhodnouti rozsudkem (§§ 390 a 404 c. r. s.), ze ktereho bylo by pnpuštěno odvolání (§ 461 c. ř. s.) a za podmínek §u 502 c. ř. s. i dovo.lání čimž by zanášena byla otázka útratová až do II!. stolice atim
byl 'by zmařen účel zákona, jehož předpisem § 528 c. ř. s. chtěl dosíci,
totiž zameziti, aby Nejvyšší sou~vv o.tázkách útra~ových, ja.~o v otá~
kách méně důležitých, nebyl zatezovan. Z toho vseho lest "levno, ze
útraty sporu nesmějí způsob .řízení, určovati a že zmizí-li z<: SpO,fU, »hlavní
věc« nadobro, jest dále u okresm~o sou;iu ve ,sporném)edn.al11 pokra:
čovati a rozhodovah len podle predplsu danych pro nzem bagatelm
(v témže smyslu také Eisinger v )uristen-Zei~ung 1923 vstr. 176). T~
možno připustiti tím spíše, že pťl rozhodnuh vev ~onlle u ~ nes e n I
\ odstavec 1.) rekursni soud nemuže. sk~tkova z]I~temp:vn.lho soud~,
učiněná volným hodnocením průvodu, prezkournah a IInyml nahradili,
takže protokol o dalším ústním jednání u okresniho soudu muže se obmeziti jen na údaje v §u 451 c. ř. s. uvedené.
čís,

3869,

Náhrada škody za neoprávněné odsouzení,
Lhůtu §u 4 zákona ze dne 21. března ,1918, včís. 109 ř: v~' ie~t
počítati ode dne, kdy bylo skut~čně žalobcI d?ru~eno prohlasem ~Im
sterstva spravedlnosti do vlastmch rukou, byť pn tom nebylo šetřeno
předpisu o doručování žalob.
(Rozh. ze dne 20. května 19\24, Co I 2/24,)
žalobce byl původně odsouzen pro zločin 10l;peže, po ?bnově !izení
bylo pak trestní řizení proti němu zastaveno. zadost o .nahradu skody
za neoprávněné odsouzení ministerstvo spravedlnostI vynosem ze dne
7. šervna 1923 zamitlo. žalobu na erár o zaplacení náhrady, zadanou
na soudě dne 17. záři 1923, pro c e sní s o u d I' r v é s t o, I i c e
(vrchní zemský soud v Praze) zamítl, vza~ za prokázáno, ž~.~amítajíci
usneseni ministerstva spravedlnosti bylo zalobo doručeno liZ dne 15.
června 1923, takže žaloba byla podána opozděně. N e j v y Š š í s O u d
nevyhověl odvoláni.
.
Důvody:

Nelze přisvědčiti vývodúm odvolacího spisu, že, když při doručení
prohlášení ministerstva práv, upírajícího žalobci náhradní nárok, no49'
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bylo šetřeno předpisu §u 106 c. Ť. s. o doručování žalob du vlastních
rukou, nelze jinaké dOl~učení žalobci považ-ovati za platné. Zákon ze
dne 21. března 1918, čís. 109 ř. zák. ustanovuje v §u 4, že náhradn!
nárok se promlčuje ve třech měsících ode dne, kterého bylo straně
k vlastním rukám doručeno odmítavé prohlášení ministerstva práv, nepřikazuje však výslovně, že doručení musí se státi podle předpisL! pro .
žaloby (§ 108 c. ř. s.), jako na příklad v §u 155 poslední odstavec,
§ 550 odstavec třetí, § 564 odstavec prvý, § 567 odstavec třetí c. ř. s.
a v §u 171 odstavec pátý a 395 odstavec prvý ex. ř. a j. Ani z ustanovení §u 6 zákona ze dne 21. března 1918, čís. 109 ř. zák. nelze to dovoditi, ježto dle něho jest teprve v řízení o žalobě podle §u 5 cit. zák.
použiti předpisů soudního řádu s obměnou, v něm uvedenou. Z toho
plyne, že podle §u 4 cil. zák. jest promlčecí lhůtu počítati ode dne, kdy
bylo skutečně žalobci doručeno prohlášení ministerstva spravedlnosti
do vlastních rukou, byť při t0111 nebylo šetřeno předpisu o doručování
žalob (§ 106 c. ř. s.). Nalézací soud dospěl ku zjištění, že manželka
žalobcova stejně jako v jiných dvou nebo třech případech, spis pro
žalobce u radního P-a dne 15. června 1923 přijala, jej domů přinesla
a že žalobce hned po příchodu, ještě .téhož dne, spis do vlastních rukou
obdržel, což se stalo i ve všech případech ostatních. Vývody odvolací,
pokud dolič ují, že manželka žalobcova jako svědkyně nepotvrdila, že
vždy došla žalobci k jeho žádosti k radnímu P-ovi pro poštovní zásilku, nýbrž toliko někdy, příčí se spisům a právní závěry, jež 'Odvolání z této okolnosti čilií, uchylují se od skutkových zjištční spisům
odpovídajících. Odvolací soud, přezkoumav prvými soudem provedené
d0kazy, shledal, ž~ výše uvedený skutkový závěr nalézacíhosoudu jest
vysledkem spravneho hodn'ocení celého jednání a veškerých průvodů
podle §u 272 c. ř. s., pročež jeho zjištění přijal i za základ pro své rozhodnutí (§ 498 c. ř. s.). Bylo-li zjištěno, že odmítavé prohlášení ministerstva spravedlnost! bylo žalobci doručeno do vlastních rukou již dne
15. června 1923, zpusobem shora uvedeným, posoudil ~ nalézací soud
správně věc i s hlediska právního, když od tahalo dne I. j. od 15.
června 1923 čítal tříměsíční promlčecí lhůtu podle §u 4 zákona ze
dne 21. března 1918, čís. 109 ř. zák. a když, zjistiv, že žaloba Bedřicha
B-a byla podána přímo u soudu až 17. září 1923 uznal že nárok promlčením zanikl a žalobu zamítl.
"
čís.

3870.

Tříleté úroky lze vymáhati v pořadí jistiny, třebaže není současně
vymáhána jistin~. Ti~, že ú~okový, nedoplatek knihovně zajištěné po_
h~edávky byl zazalovan, o nem smlr uzavřen a exekučně proň dolily to
zastavnJ právo v pozdějším pořadí, nepozbyly tříleté úroky před pří
klepem vydražené nemovitosti pořadí jistiny. T'Útéž platí o úrocích
z prodlení, útratách sporu a exekuce.

(Rozh. ze dne 20. května 1924, R I 343/24.)

r::r a . vydražené nel,novitosti vázla pro vymáhající věřitelku pod pol.
4-~ hstu C pohledavka 50.000 Kč. Zažalovavši úroky z této pohle-

dávky za dobll ocl 15. prosince 1921) uzavřela vymáhající věřitelka
o úrokové pohledávce smír, na základl' něhož vedla exekuci vlluccn5'm
zřízením práva zástavního, jež bylo vloženo pod pol. 9 listu C. Pro tuto
pohledávku byla pak vedena vnucená dražba. K rozvrhu nejvyššího podání za vydr;;:ženoll nemovitost přihlásila vymáhající věřitelka jednak
jistinu 50.000 Kč, Jednak v jejim pořadí úroky a úroky z prodleni i s
útratami sporu, smíru a exekuce. Ex c k II Č 11 í s O tl d přiznal vymáhající věřitelce v žádaném pořadí pOllze jistinu 50.000 Kč, vkladní poplatek a útraty účasti při roku, zamítl) však účtované 3leté úroky, úroky
z prodlení a útraty sporu, poplatek ze smíru a exekuční útraty z těchto
d Ů vod ů: Dle ustanovení §u 216 čís. 4 ex. ř. jest z rozvrhové podstaty
přikázati zástavním právem zajištěné pohledávky dle pořadí jich
knihovního zápisu. Nesporným jest, že podle C 9 zajištěná pohledávka
8000 Kč jest součtem tříletých úroků. Vklad těchto 8000 Kč stal se na
základě soudního smíru) vznikla tedy ohledně těchto úrokll novad samostatná pohiedávka (J'ozh. ze dne 1. února 1894, čís. 412) a může tedy
dojíti uspokojení v pořadí svého knihovního zápisu, I. j. pod C 9. Pokud
se týče v přihlášce účtovaných úroků z prodlení, nemohon tyto přijíti
k uspokojení, když nepřichází k uspokojení 8000 Kč jako úroky vlastni.
Co se týče útrat sporu 820 Kč a poplatku ze smíru 102 Kč 40 h, pak
útrat exekučních v přihlášce účtovaných (útrat exekučních do dne při
klepu) požívají dle ustanovení §u 216 poslední odstavec ex. ř. jen ony
procesní a exekuční útraty stejného pořadí s kapitálem, které vznikly
jeho uplatňováním, tedy vymáháním. Jak exekuční spis prokazuje, vymáhá věřitel pohledávku 8000 Kč, pod C 9 zajištěnou, a nepřichází-li
tato k uspokojení, nemohou přijíti k uspokojení útraty titulu, na němž
se pohledávka zakládá, a útraty exekuční s jejím VYliláháním spojené.
Rek u r sní s o II II přiznal vymáhající- věřitelce v požadovaném pořadí i položky, prvým soudem nepřiznané. D II v o cl y: Dle §u 216 odstavec druhý ex. ř. dlužno přikázati v pořadí knihovně zajištěné pohledávky i úroky, které, ze smlouvy příslušej ke, nejsou déle tří let přede
dnem příklepu zadrželé. Nároku tomu nemůže býti na újmu okolnost,
že dotyčné úroky byly později samostatné vtěleny, neboť kotví pOllze.
ve snaze vymáhajícího věřitele, chrániti se proti případnértJu promlčení
úroků včasným domáháním se jich zaplacení pokud se týče i případ
ným knihovním zajištěním, pokud neplyne z povahy věci nebo jinak,
že strany novací založiti chtěly závazek nový, a pokud věřitel práva
svého, z §u 216 ex. ř. plynoucího se výslovně při tom nevzdal. úmyslu
takovému ani ž.aloba C II 1119/22 ani soudní smír uzavřený dne 12.
prosince 1922 nesvědčí a proto odvolání se prvého soudce na rozhodnutí nejvyššího soudu ze dne 1. února 1894, čís. 412 - které na jiném
základě vydáno bylo je nepřípadné. Vymáhaná pohledávka 8.000 Kč
sestává právě z úroků, jež nejsou starší tří let od příklepu, zpět čítaje,
pro něž při jistině téže vymáhající věřitelky v obnosu 50.000 Kč pod pol.
čís. 4 a. 5 právo zástavní knihovně je zajištěno. Když tomu tak, má vymáhající věřitelka právo, účtovati dotyčné úroky i 8% úroky z prodlení, jež rovněž v témže pořadí jsou zajištěny, jakO' část příslušenství
jistiny 50.000 Kč v pořadí této jistiny a má zajisté i nárok, ježto jde
o příslušenství dle téhož zákonného ustanovení, na přisouzení veš ke-
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rých nákladů na rozepři a exekuci, které vznikly dobýváním jich, poně
vadž nehovělo by jistě spravedlnosti, kdyby vymáhající věřitel, jenž do'bývá za účelem úspory útrat pouze příslušenství kapitálu, byl na tom
hUře, než onen, kdo dobývá zaplacení celého kapitálu. Důsledkem toho
bylo stížnosti úspěch přiznati a přiznati stěžovateli nejen účtované 8%
úroky a 8% úroky z prodlení, nýbrž i veškeré žalobní a exekuční náklady až do dne příklepu vzešlé a dosud nepřikázané a rozhodnouti, jak
se stalo a přikázati útraty sporu a exekuční v pořadí kapitálu a poplatek vkladní i útraty stížnosti v pořadí vedlejších závazků do výše
2.000 Kč při kapitále 50.000 Kč zjištěných.
N e j v y Š š i s O u d nevyhověl dovolacímu rekursu knihovní věři"
telky zajištěné pod pol. 8 listu C.
Důvody:

Úroková pohledávka, vymáhající věřitelkou ku zaplacení z nejvyššího podání přihlášená jest sice svým právním důvodem, nikoliv však
knihovním pořadím a také ne čiselně totožnou s pohledávkou, pro kterou byla na základě smíru ze dne 5. února 1923 dne 17. února 1923 povolena exekuce vnuceným vkladem práva zástavního a vnucenou dražbou. Čiselně jest větší, lišíc se od vymáhané pohledávky mimo jiné
v tom, že pozůstává z úrokového nedoplatku za dobu od 15. prosince
1921 do 17. ledna 19248.355 Kč 55 h, kdežto exekuce byla vedella jen
pro úrokový nedoplatek 8000 Kč za dob'u od 15. prosince 1921 do 15.
prosince 1923. I kdyby právní stanovisko stěžovatelky a prvního soudu
bylo správné, musilo by 355 Kč 55 h s příslušnými úroky z úroků býti
přiřknuto v pořadí kapitálu. Vymáhající věřitelka účtovala k rozvrhu
nejvyššího podání pohledávku na úrocích a útratách nikoliv jako pohledávku vymáhanou, knihovně samostatným exekučním právem zástavním až po stěžovatelce pojištěnou, nýbrž jako příslušenství kapitálové
pohledávky 50.000 Kč, mající pořadí přednější. Účtování takové nepříčí
se předpisům §u 216 ex. ř., jenž rozeznává mezi takovými pohledávkami
vymáhajícího věřitele, jež jsou zástavním právem již zajištěny, a takovými, které jsou pouze vymáhány, a ustanovuje, že mají býti zaplaceny každá podle svého knihovního pořadí, dále, že soudně upravené
procesní a exekuční útraty, jakož i úroky, které nejsou starší tří let, požívají téhož pořadí jako jistina, bez ohledu na to, zda jest jistina exekučně vymáhána čili nic. Není při tom třeba, by bylo z pozemkové knihy
zřejmo, že jistina byla zažalována a jest exekučně vymáhána, každý následující věřitel musí s takovou možností počítati, i když to není z pozemkové knihy patrno, v tomto případě bylo však zažalování úroků
knihovně poznamenáno, a to dokonce v pořadí, stěžovateli předcháze
jícím. Jelikož není sporu o to, že částka, přiřknutá rekursnim soudem
vymáhající věřitelce, má j a k o pří s I u š e n s tví její jistinné pohledávky 50.000 Kč podíe smlouvy, knihy pozemkové, §§ 16, a 17 knih.
zák. a § 216 ex. ř. přednost před pohledávkou stěžovatelovou, jde jenom o správnost jeho názoru, převzatého prvním sO!1dem, že úrokový
nedoplatek 8000 Kč ztratil zažalováním, smírem a exekučním jeho vy-

máháním jako samostatné pohledávky právní povahu příslušenství a
stal se samostatnou pohledávkou, omezenou na své vlastní, pozdější
pořadí. Názoru tOI11U nelze přisvěclčiti. Smír ze dne 12. prosince 1922
byl ve své podstatě pouhým .uznánim zažalova~é, úrokové P?hledávky
za účelem umožnění exekuce, nebyl tedy novacl (§ 1378 obc. zak.) a
nemohl míti za následek ztrátu práv zástavních. Podíe §u 1390 obč. zák.
zůstává zástavní právo, váznoucí pro spornou pohledávku, v platnosti
i po ujednání smíru. Nevzdala-li se vymáhající věřitelka zástavniho
práva smírem, tím méně se ho vzdala exekučním vymáháním,. třebas
při tom neuvedla, že vymáhaná pohledávka jest přislušenstvím jistiny
50.000 Kč. I kdyby bylo možno předpokládati takovou její vůli, bylo
by k její závaznosti třeba i srovnalého projevu vůle druhé strany, o kterém není řeči. Exekuční zajištění a vymáhání úrokového nedoplatku
jako samostatné pohledávky má jenom ten význam, že ztratil-li by uplynutím tří let knihovní pořadí náležející jistině, nebyl by dle §u 217 ex.
ř. odkázán na zbytek nejvyššího podání nevyčerpaný knihovními bře
meny, nýbrž došel by zaplacení ve svém nově nabytém, samostatném
knihovním pořadí. Ani v knihovním zákoně ani v exekučním řádě není
předpisu, podle kterého. by zažalování, porovn~ní a"vy~láháni úr?,kového nedoplatku jako samostatné pohledávky melo nepky vhv na uemnost práva zástavního, příslušejícího tříletým úrokům a útratám žaloby
a exekuce z dúvodu jejich povahy jako příslušenství hlavní pohledávky.

Cís. 3871.
I když nebyl proveden knihovní převod zástavního práva pro postoupenou pohledávku, zajištěnou na nemo.vitosti, jest pohledávku
z dražebního výtěžku přikázati postupnikovi tak a v. takovém pořadí,
jak by ji bylo. přikázati postupiteli.
Formální náležito.sti, vyžadované §em 9 ex. ř., nevztahuji se na postup vymáhané pohledávky po zahájení exekuce.
(Rozh. ze dne 20.

května

1924, R I 394/24,)

Ex e k II Č 11 í s o II II nepřiznal, rozvrhuje nejvyšší podání za exeprodanou nemovitost, záložně v N. přihlášenou pohledávku
v knihovním pořadí. D ů vod y: V pořadí knihovním nebyla přikázána
pohledávka, účtovaná záložnou v N. na zákla,dě, postupní listiny ,~e dne
29. října 1923. Jedná se? postup, uskute?,~ny teprve po pnkl~pl1,
avšak tento postup nemá vubec doposud pravm platnosh, ponevadz se
jedná o postup hypoteky bez k~~hovního ~tělení převodu p;áva z,ástavního. Při hypotekách nelze tudlz pohleclavku bez k111hovmho prevodu
přenésti poněvadž pohledávka a zástavní právo tvoří celek a nemohou
tudíž p~h'ledávka a zástavní právo míti různé právní osudy. V žádném
případě však nepožívá tato pohledávka dle §u 445 a 431 obč. zák. zástavního práva, poněvadž tohoto práva se nabývá teprve vtělením do
knih. Rek u r sní s o u d napadené usnesení potvrdil. D ů vod y: Nebyl-li postup pohledávky v pozemkové knize ještě proveden a je-Ii v po~
lmčně

zemkové knize zapsán ještě postupní k jako věřitel, nelze nahlédnouti,
z jakého důvodu by nebylo možno nárok přikázati; ovšem jest se zřete
lem na předpis §u 9 ex. ř. za to míti, že postup musí býti prokázán veřejnou listinou nebo listinou veřejně ověřenou. Touto náležitosti nemůže
se postupní listina vykázati, pohledávka postupitelkou nebyla přihlášena
a nemohl proto soud prvé stolice na postoupenou pohledávku z příčiny
uvedené vzíti zřetel.
Ne j vy Š š í s o u cl přiznal záložně v N. pohledávku v knihovnim
pořadí.

D

ů

vod y:

Při uzavření kupní smlouvy ze' dne 30. ČerV!ia 1889 byl~ .výslo~n~
vymíněno, že kupující (žalovaný) má č~st kupm ceny z~platltt v m:~e
říšskoněmecké " to 32.400 Mk ve zlate (Mark Goll! ellekliv). JdKO
kupní cena bylo ujednáno 50.000 zl. a část kupl~í ceny 32';00 marek
ve zlatě (Mark Gold) byla vyúčtována t1a. kupl1l .cetlu lS.SUO zl.
kupní smlouvy bylo 32.00~ zlat~ch marek zalov~ne.mu pon~chan? p'O:'

D\e

plllletní výpovědi, žalovany zavazal se Je 4% zuroclli a pravo za.stav~"
za pohledávku tu bylo pro prodávajfcího na prodané ne~novltos!t vteleno Vypověděv k 1. červenci 1922 J,stlllu, domahal se zalobce. zaplacení' části jistiny a to 1.000 Mk ve zlatě nebo 10.616 Kč. žalovaný byl
ochoten platiti pouze 1.000 papírových marek nebo 1.160 Kč 5~0 h. O b a
niž š í s o u d y uznaly dle žaloby, o d vol a c 1 S? u d z te5ht? cl uvod ll: Soud odvolací sdílí právní názor soudu prve stoltce, ze castka
32.400 zlatých marek byla ponechána žalovanému z ~.P II j č k ~;' a i~
peníz 18.800 zl. byl. do kl1p~í st;Jlouvy pOjat Jen .~a ucelem vyuctoval1l
kupní ceny, ujednane ve zlatych (Fl. Gulden). MaJl tu ploto !ntscta l1sta,novení §§ů 987 a 989 obč. zák., jak soud pr?ceslll o ~pr~vne uva.dJ.
1 kdyby plnění 1.000 zlatých marek bylo nemoz~ym, muze ~alc;bcoe. zadati vnitřní hodnotu 1.000 zlatých marek v dobe poskytnutr zapuJcky.
S-oud odvolací sdílí právní názor soudu prvé stolice, že vnitřní hodnota
1.000 zlatých marek, dne 30. června 1889 zapůjčených, rovná se 10.616
Kč kursu to v době jich splatnosti. Že tato vnitřní hodnota nerovná se
ny~ějším 1.160 Kč 50 h (starých 580 :I~ 25 kr. L. m) 0 tom nemůže
býti nejmenší pochybnostJ. Jde-Ilo zapuJcku, pozbyva]! duvodnostl v~
vody odvolání, které žalovaný vyvozuje z t~ okoln~str, ~e ";Jde.o zapůjčku, nýbrž O zbytek ceny trhové. Jest tez samOZre]!l1ym, ze pn placení 1.000 zletých marek nebo 10.616 Kč nejde u žalovaného o hospodářskou Í1edosližnost plnění.
N e j v y Š š í s o Ll d nevyhověl dovolání.
e

Pohledávka, kterou záložna v N. na zaplacených aúuitách a úrocích
přihlásila, byla příslušenstvim uznaných a ku zaplacení z nejvyššího
podání přikázaných pohledávek Městské spořitelny v B., a vztahovalo
se i na ni podle §u 17 knih. zák. právo zástavní, váznoucí na základě
obou dluhopísů ze dne 4. října 1920 na prodaných nemovitostech pro
hlavní pohledávky. Spořitelna přihlásila také celou tuto částku 44.974
Kč 22 h původně sama společně s jistinou k rozvrhovému roku písemní přihláškou ze dne 29. října 1923, téhož dne odstoupila ji však
záložně v N., která jí ji zaplatila, a omezila o ni při rozvrhovém roku
31. října 1923 svou přihlášku. Názor prvního soudu, který odmítl ji záložně v N. přikázati z nejvyššího podání z toho důvodu, že nebyl současně s postupem vložen knihovní převod práva zástavního, jest za tohoto stavu věcí zřejmě nesprávným. Postupem nezměnilo se kromě
osoby oprávněného ničeho ani na pohfedávce samé, ani na zástavním
právu pro ni váznoucirn, ani na nároku, dojíti zaplacení z nejvyššího
podání (§§ 1394, 1398, 1407 druhý odstavec, 1422 obč. zák.), pohledávka musí býti přikázána z dražebního výtěžku novému věřiteli stejně
a v témž pořadí, jak by ji bylo přikázati věřiteli dřívějšímu. Nelze však
souhlasiti ani s rekursním soudem, který rozhodl, že nemohlo býti k postupu přihlíženo, poněvadž nebyl prokázán dle §u 9 ex. ř. listinou veřejnou neb veřejně ověřenou. Předpis §u 9 ex. ř. platí jen pro zahájení
exekuce jinou osobou, než která jest k tomu podle exekučního titulu
oprávněna, má tedy význam formální (procesní), a nelze ho rozšiřovati
na tento případ, v němž jde o hmotněprávní účinky postupu pohledávky.
Ty nejsou na rozdíl od postup.u práva ku vedení exekuce vázány na
určitou formu. Při rozvrhovém roku nebyla ostatně proti platnosti postupu a pravosti předložené písemní postupní listiny vznesena námitka,
takže nebylo pro exekuční soud podle §u 214 druhý odstavec ex. ř. dů
vodu, aby se nedostatkem veřejného ověření postupu vůbec zabýval.
čís.

3872.

V poshovění nedoplatku kupní ceny lze po případě spatřovati poskytnutí zápůjčky, Pokud lze umluviti zpětné zaplacení zápůjčky ve
zlaté měně cizozemské.
(Rozll. ze dne 20.

května

1924, Rv I 1786/23.)

0

DClvocly:
Výtka, že odvolací soud nesprávně posoudil věc po stránce právní
(§ 503 čís. 4 c. ř. s.), není odúvodněna. Lze připustiti, že, byla-li kupní
cena nebo část kupní ceny poshověna, nepřeměňuje se tím o s obě
kupní cena nebo nedoplatek kupní ceny novací (změnou právního dúvodu dluhu) v zápůjčku. Dojde však k takové přeměně, je-Ii z provázejících okolností zjevným úmysl stran, k tomu se 'odnášející. A tak tomu v případě, o nějž ve sporu jde. Byloť v kupní smlouvě ze dne 30.
června 1899 ujednáno,. že Dude se zaplacením části 20.000 zl. kupní
ceny posečkáno tak, že kupitelé splatí tuto částku v osmi čtvrtletních
nezúročitelných lhůtách po 2.500 zl., zároveň však že část 32.400 něm.
marek zúročitelná 4%, bude na koupených nemovitostech právem zástavní:n zajištěna a že bude splatnou po pololetní výpovědi. Tato ustanovení) zejména smluvené zÚíokovánÍ a vymíněná výpověď poukazují
zřejmě k úmyslu stran, že byla ona část kupní ceny kupitelúm ponechána jako - hypotekární - zápůjčka. Podobně byla i další část
11.200 zl. kupní ceny přeměněna v diuh hypotekární, když kupitelé pře-

vzali pohledávku 2.000 dukátú, váznoucí na koupených nemovitostech
pro Annu R-ovou, ve smluvené h'Odnotě 11.200 zl. Tomu-li tak, není
právně mylným názor odvolacího soudu, .že dlužno posuzovati včc dle
předpisů o zápůjčce, jmenovitě dle §§ů 987 a 989 obč. zák. Neobstojí
vý'tka, že tento názoT odporuje zákonnému pojmu a právní povaze zápůjčky ve smyslu §u 983 obč. zák. Jest pravda, že kupitelům nebyl vyplacen hotově určitý peníz, představujicí zápůjčkovou valutu, ale v podstatě má se věc přece tak, jako kdyby byla kupitelům po složeni kupní
ceny část její zase ponechána bývala se závazkem, vrátiti po určité době
touž částku. Jde-li však o zápůjčku, dlužno za správné uznati též další
právní vývody napadeného rozsudku, jež dovolatel pro ten případ, že
by tu byla zápůjčka, vyvrátití vlastně ani se nepokouší. Z cís. nařízení
ze dne 21. září 1899, čís. 176 ř. zák. neplyne to, co dovolatel do něho
vkládá; závazek, zaplatiti částku 32.400 mk. efektivně ve zlatě, byl ujednán smlouvou ze dne 30. června 1889; v §u 17 třetího dílu zmíněného
nařízení pak výslovně se stanovÍ, že tímto nařízením nejsou dotčeny závazky, založené před 1. lednem 1900, které mají býti efektivně splněny
v druhu míncí, nejmenovaném v třetím 'Odstavci §u 15 (mince kovové
nebo stříbrné mince, jež byly zákonným platidlem v rakouské měně)
nebo v měně cizozemské. Že snad zlatých marek nyní nelze obdržeti, po
případě že obchod jimi neni volným, nikterak nevadí, když žalovaný byl
odsouzen k plnění alternativnímu tak, že jest povinen zaplatiti bud'
1.000 zlatých marek nebo 10.616 Kč. Námitka nedostižnosti plnění byla
správně vyvrácena soudem odvolacím, a pro nedostatek skutkových
zjištění k tomu poukazujících nelze uznati tvrzenénedostižnosti ani
tehdy, kdyby byla nyni skutečně soudně vymáhána celá zbytková pohledávka 31.400 zlatých marek neboli 340.000 Kč, jak žalovaný v dovolacím spise uvádí. Z toho, že úroky byly dosud placeny v tuzemské
měně a to v relaci I mka = 1 Kč 20 h, nemůže dovolatel nic 'Odvoditi
ve svůj prospěch. Dovolává se v té příčině §u 899 obč. zák., maje na
mysli patrně ustanovení §u 999. Než tím, že se žalobce z důvodů jež nebyly rozebrány v prvé stolici a tudíž proti němu nemohou býti
využity dosud snad spolmjil nižší částkou úrokovou, nevzdal se
práva, žádatí zaplacení jistiny tak, jak bylo ujednáno, zvláště když jest
pro choromyslnost zbaven svéprávnosti, ke vzdání se práva bylo by
tedy potřebí svolení soudu opatrovnického.
čís.

3873.

Dopravní řád železniční.
Mezi československými a polskými železnicemi nebyla ujednána
zvláštní úmluva o solidárním ručení železnic za škody při přepravě.
Zabaveni zásilky (cizf) vojenskou správou jest vyšší mocí ve smyslu §u 84 žeh dopr. ř.

r
I,

tendatutou zabaveqa. Žaloba na če:skoslovenský· erár O nálúadu škody
byla zamítnuta s () Ll cl Y vše c h tří s tol i c, Ne j v y Š š í 111 S o udem z těchto
důvodů:

Mezinárodní bernská železniční úmluva nevztahuje se na sporný
případ, neboť Československá repub~ika přistoup!la k ní teprve po ,miro~
vých smlouvách. Nevztahu]e se na ne] am § 100 zel. dopL L, nebol plal!
jenom pro tuzemsko. Že by mezi československými a p'Olskými železnicemi byla bývala ujednána zvláštní úmluva o solidárním ručení železníc
za škody při přepravě elle §u 100 žel. dopr. ř. s účinností pro konec
roku 1918 a začátek roku 1919, nelze ze spisů seznati. Rozhodnutí
sporu záleží na rozhodnutí o námitce žalovaného eráru, že zabavení zásilky polským vojskem bylo pro železnicí vyšší1ll0cí, která ji dle §u 84
žel. dopl'. ř. sprošťuje ručení. žalobce přiznává, ba. přednesl dokonce
sám, že polské vojenské úřady celou z,ásilku, jak byla v Oswieti:ně n~
nádraží, jednostranným rozhodnutím prevzaly ve svou moc a odnaly JI
tak další disposici dopravních úřadů, popírá však, že by to bylo pro
dráhu vyšši mocí, uváděje, že vojenské úřady nejednaly za účelem zabavení zásilky, nýbrž aby ji uchránily oel zkázy, jež jí hrozila, poněvadž
se dráha o ni nestarala, dále že se dráha nemůže vykázati pisemným
rozkazem vojenské správy a že nebyl sepsán protokol o převzetí. Odvolací soud vytkl právem, že nezáleží na tom, v jakém úmyslu vojenské
úřady jednaly a zda zachovaly předepsané formality, nýbrž jenom na
tom, že si daly náklad vydati. Rozhodnutí vojenské správy bylo pro železníci událostí z venku přicházející a neodvratitelnou prostředky jí po
ruce jsoucimi, tedy vyšší mocí dle§n 84 žel. dopr. ř. a sprostilo ji z dalšího ručeni za osud zásilky. Dotyčný výrok nižších soudů netrpí ani nesprávným' právním posouzením ani rozporem se spisy. Mylným jest názor, že dráha ručí za zásilku, poněvadž mohla a měla zabaveni nákladu
vojskem předejíti včasným opatřením dle §§ů 74 a 81 žel. dopr. ř. a tak
neučinila. Žalobce přehlíží, že dopravní úřad v Oswielimi ihned po
znovuzahájení přerušené po.štovní dopravy dne 4. dubna 1919 zažádal
odesilatele o disposici, že byl tedy povinen vyčkati jeho pokynů, které
ostatně nezněly ani na poslání zásilky zpět, ani na uloženi její na sklad,
ani na její prodej, a že vojenské úřady zásilku zabavily dříve, než došla
odesilatelova disposice, by náklad byl poslán dále do černovic. Že zásilka nesměla býti bez přikazu odesilatelova poslána zpět, plyne z §u 81
(1) žel.' dopL ř. Že by bývalo možno zásilku v Oswietimě uložiti na
sklad neb užitečně prodati, jsou pouhé, ničím nedoložené a pravděpo
dobné domněnky žalobcovy, na nichž nelze založiti soudníh'O rozhodnutí.
čís.

(Rozh. ze dne 20.
žalobkyně zaslala
černovic v Bukovině.

května

3874.

1924, Rv I 181/24.)

v době převratové vagonovou zásilku dřeva do
Zásilka byla' na nádraží v Oswietimě polskou in-

Dopravní řád železniční.
Nestačí ústní reklamace, třebas si ji byl úředník poznamenal. Reklamace musí obsahovati zřejmé prohlášení, že se požaduje náhrada

škody za ztracenou nebo poškozenou zásilku.
tím netřeba.
(Rozll. ze dne 20.

bětna

Připojiti

doklady proza-

1924, Rv I 205/24.)

Žalobce ohlásil dráze ztrátu zboží dne 4. března 1924 tím způsobem,
že řekl přednostovi stanice N-ovi i úředníku M-ovi, na kterého byl odkázán, že přichází s účtem reklamovat ztracené sudy, že dal M"ovi podací lístky, které tento převzal, věc si poznamenal a řekl, že sudy ztraceny nejsou, že bude po nich pátrati, a, až dojde zpráva, že nalezeny
~ebyly, že dostane žalobce vyrozumění a pak že má čas podati účet;
toto vyrozumění dostal žalobce dne 26. dubna 1921 s vyzváním, by
předložil účet. Písemnou reklamaci podal žalobce dne 9. června 1921.
žalobě na dráhu o náhradu škody bylo obě man i ž š í m i s o u d y
vyhověno, odvolacíin soudem z těchto důvodů: Je jasně dokázáno, že žalobce4. března 1919 zásilku reklamoval a jde jen o to, zda
tato reklamace vyhovuje předpisu §u 98 (3) žel. 'dopr. ř. Nemůže býti
pochybnosti o tom, že dráha může od písemné formy, v jejím zájmu
předepsané, upustiti, zejména i mlčky tím, že návrh, ústně podaný, při
jme, spokojivši se s tonto jeho formou, a provede na jeho základě pře
depsané řízení. To stalo se i zde, neboť úředník dráhy M., podržev
předložené podací lístky, neodmítl reklamační návrh žalobce, nýbrž poukázal ho jen, aby další reklamační doklad, t. j. účet, který rovněž při
nesl a nabízel, předložil až bude vyzván, což se stalo 26. dubna 1921.
Poněvadž jest dále zjištěno, že si úředník M. ústní reklamaci poznamenal, bylo tím vyhověno i předepsané písemné formě, neboť železniční
dopravní řád nepředepisuje, jak a kým návrh reklamační má býti napsán. Z toho plyne, že žalobcův reklamační návrh ze dne 4. březno 191 9
měl účinek zmíněný v §u 98 (,3) žel. dopr. ř.
N e j v y Š š í s o u tl žalobu zamítl.
Důvody:

Dovolání nelze upříti oprávněnosti, pokud uplatňuje dovolací dů
vod nesprávného právního posouzení věci a vytýká, že odvolací soud
pokládá za dostatečnou k přerušení promlčecí ústní reklamaci bez dokladů a že vidí vzdání se písemné formy se strany dráhy v tom, že si
úředník dráhy poznamenal reklamační návrh, podržev podací lístky a
poukázav jen žalobkyni, by si podala účet dodatečně. Dovolání má
pravdu. K přerušení promlčení náhradního nároku žádá § 98 žel. dopl'.
ř. výslovně podání reklamace pí sem n é.
Nestačí proto reklamace
ústní. Předpis ten má svůj důvod v tom, že písemná forma jest pro
dráhu určitým podkladem pro vyřízení, kdežto ohlášky ústní jednak
jsou nesnadno dokazatelny, jednak neskytají pro dráhu bezpečného
podkladu pro vyřízení žádosti. Dráha by při připuštění reklamace ústní
byla vydána na pospas stranám nedbalým, jež by se dovolávaly ohlášek ústních pro dráhu nesnadno dokazatelných a jež by mohly býti při
jaty osobami, k vyřízení neoprávněnými, a neposkytovaly jistoty, že reklamace vůbec u dráhy byla podána. Proto právě jest pí sem TI á for-
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ma reklamace podmÍllkou přer-ušení promíéení. Tvrdí-li žalobce, že si
úředník dráhy poznamenal ohLtšku,' netvrdí jednak ani blíže, co si poznamenal, zda poznámka obsahovala ohlášení nároku na náhradu škody, dále vyžaduje železniční dopravní řád, aby ohláška pocházela ocl
strany a ne od dráhy, konečně poznámka úředníka nenahrazuje ani písemné formy pod á n í (slova »A n b r ing u n g« § 84 »einreichl«
§ 98 žel. clopl'. ř. a stejně znějící §§y dříve v čase reklamace platného
žel. dopr. ř.), protože poznámka ona p o cl á ní 111 není a podání ani nenahrazuje. Připojení dokladů .ovšem není die §u 98 žel. dopr. ř. podmínkou, by písemní reklamace přerušení zpúsobila. Doklady o ceně
jsou jenom pomůckou pro vyšetiení ceny pro dráhu, netvoří tedy ani
podstatného obsahu ohlášky, bez nichž by ji nebylo lze vyříditi. Dráha
muže totiž cenu i sama si vyšetřiti. Co se týče obsahu reklamace ve
smyslu §u 98 žel. dopr. ř., musí obsahovati zřejmé prohlášení, že se požaduje náhrada škody za ztracenou nebo poškozenou zásilku. K přeru
šení prolT.lčení nestačí tedy poptávka po zboží. Když pak úředník dráhy
nepřijal účtu žalující firmy o ceaě zásilky, neuplynula ještě třicetidenní
lhůta po skončení lhůty dodací a nenastala následkem toho domněnka,
že zboží se pokládá za ztracené; když úředník dráhy dále prohlásil, že
zásilka ztracena není, že bude po ní pátrati, a nepřijal zatím účtu jako
dokladu o ceně, nelze usuzovati, že úřednik dráhy přijal ohlášku žalobcovu obsahově jako reklamaci náhrady, a opačný názor odvolacího soudu je nesprávným. Tím méně lze vyložiti postup úředníka, který nežádal reklamace píscmné, za těchto okolností za projcv vůle dráhy, že se
písemného podání reklamace vzdává. Vždyť 4. března 1919 žalující firmě nárok na náhradu škody ještě nevzešel, protože lhůta 30denní od
skončení dodací lhůty neuplynula. Reklamace tedy by byla dokonce
předčasnou. Také poukaz úředníka, by účet byl předložen později, nelze dle zásady §u 863 obč. zák. vyložiti jako konkludentní čin, který by
beze všech pochyb svědčil o' úmyslu dráhy, že nechce, by reklamace
byla podána znova písemně, a spokojuje se s ohláškoU ústní. Ba spíše
svědčí opaku. Nelze proto pokládati reklamaci za řádně podanou pro
nedostatek písemné formy, i pro nedostatek obsahu ohlášky nelze míti
za to, že dráha se písemného podání reklamace vzdala. Nebyla-li reklamace dne 4. března 1919 podána, počala běžeti promlčecí lhůta 30
dní od uplynutí lhůty dodací, tedy 30 dní po 4. březnu 1919, to jest od
3. dubna 1919. Písemná reklamace podána byla teprve 9. června 1921.
Jiná reklamace dle spisů nepřichází v úvahu. Dle toho byla písemná
reklamace podána již po uplynutí jednoroční lhuty promlčecí a nárok
na náhradu škody promlčením zanikl; žaloba jest neodůvodnčna a dovolání bylo proto vyhověti.
čís.

•
I

3875.

»Příjemcem« jest adresát uvedený v nákladním listu bez ohledu na
to, zda převzal již zásilku čili nic.
Ani hrubá nedbalost dráhy neprodlužuje lhůty promlčecí §u 98 žel.
dopr. ř.

Změnila-Ii dráha adresu bez odesílatelova příkazu, jest k žalobě o
náhradu škody z toho vzníklé oprávněn ten, komu přísluší příkazni
právo nad zbožím.
.
Nepřevzala-li tuzemská dráha zboží dle původního nákladního listu,
nýbrž dle nového nákladního listu, neručí dle §u 100 žel. dopr. ř.

(Rozh. ze dne 20. května 1924, Rv I 311/24.)
žaloba na dráhu o náhradu škody, je"žto zboží, zaslané žalobci, ho
nedošlo, byla zamítnuta s o u d Y vše cll tří s tol i c, Ne j v y Š ~
š í m s o II dem z těch to
!
důvodů:

Dovolání napadá rozsudek odvolacího soudu z důvodu §u 503 čís. 4
a .2 c. ř. s. Přisvědčiti lze mu jen potud, že í železníční dopravní řád
i mezinárodní železničn"í úmluva rozumí důsledně »příjemcem« adresáta, uvedeného v nákladním listě (destiniltáře) bez ohledu na to, zda
přijal již zásilku čili nic, aže proto nelze žalobci, jenž byl jako příjemce
v nákladním listu označen, upříti oprávnění k žalobě podle §u 73 (5)
žel. dopr. ř., třebas zásilky neobdržel. Leč to nestačí ku přisouzení zažalovaného nároku. Fírma U. zaslala z Halie žalobci zboží pod adresou
Albert R. ve K. Zboží žalobce nedošlo a nemůže mu býti dráhou již
vydáno. Podle §u 90 žel. dopr. ř. musí býti pokládáno za ztracené. Nezáleží na tom, zda jest či není známo, co se se zbožím stalo, proč nebylo
a nemůže býti adresátovi dodáno, a kdo má na tom vinu, rozhoduje
jenom, že není pro stranu, jíž bylo zasláno, pohotově, a že nákladní
smlouva nemůže býtí jeho opatřením a vydáním splněna. Zavinění dráhy
má význam jenom pro rozsah povinné náhrady škody; pravidelně jest
dráha povinna podle §u 88 žel. dopr. ř. nahraditi jen obchodni cenu
ztraceného zboží na místě a v době odeslání, byla-li však ztráta zboží
způsobena úmyslně neb hrubou nedbalostí dráhy, jest dráha podle §u 95
žel. dopr. ř. povinna, nahradití plnou škodu. Když jde, jak správně vy"
slavil již soud odvolací, o náhradu škody ze ztráty zboží, platí o oprávnění k jejimu uplatňování § 99 žel. dopr. ř. a ten udílí oprávnění to
straně, která měla právo o zboží disponovati. Firma Wenzel R., jíž bylo
zboží omylem dodáno a od níž si žalobce opatřil postup nároků proti
dráze, nepřichází tu vůbec v úvahu, neboť jí nikdy nevzešla a nenáležela
práva z nákladní smlouvy ujednané odesílatelem se železnicí, jmenovitě
pak žádné právo disposiční. Rozhodovati lze pouze mezi odesílatelem
ti žalobcem jako označeným příjemCem zboží, při čenlž jest zřejmo, že
bezpečnost provozu vyžaduje, by příkazní právo v určité době náleželo jen jedné ze stran, v úvahu přicházejících, bezpečnost právní pak,
aby bud' jen odesílatel nebo jen příjemce byl oprávněn požadovati náhradu škody. V tomto případě byl jenom odesilatel oprávněn o zboží disponovati, neboť ani zboží ani nákladní list nedošly nikdy do stanice
svého určení, jak se v §§ 73 (9) a 76 (2) žel. dopr. ř. pro piechod pří
kazního práva odesílatelova na příjemce mimo další ještě podmínky
vyžaduje, proto není žalobce, nevykázav se postupem odesílatelovým,

k podané žalohě oprávněn. JehkDž jde o škodu ze zn-ary ZUUL.I, j./)Vll11čujc se nárok na n{:hracln dle §u 98 Ji) žel. dopr. ř. do jednoho roku,
kteráž lhúta dle ne napadeného zjištění nižších soudIl v den podání žaloby
již uplynula. Jednoroční promlčeci lhůta neplatila by dle posledního odstavce §u 98 žel. dopr. ř. jenom tehdy, kdyby ztráta zboží byla dráhou
způsobena ú mys I n ě. Nedbalost dráhy neprocllužuje promlčecí lhůty
ani tehdy, když byla hrubá, vliv jeji dotýká se jen rozsahu povinnosti
náhradní. Že by byla železnice adresu na nákladním listu změnila s úmyslem, aby žalobce byl poškozen, netvrdí ani ž210bce sám, podle skutkových zjištěni, nižších soudů, jež dráhu nepokládaji vinnou ani hrubou
nedbalostí, jest to vyloučeno. Žaloba byla proto právem zamitnuta i pro
promlčení. žalobce ovšem tvrdí, že nežaluje ze ztráty zboží, nýbrž z dů
vodu §u 73 (5) žel. dopr. ř., ustanovujícího, že, vyhovi-li železnice.
dodatečnému příkazu odesílatele, aniž se tento vykázal duplikátem nákladního listu, ručí příjemci, jemuž duplíkát byl odesílatelem předán,
za škodu. Předpis tento nevztahuje se sice na zažalovaný případ, kde
dráha změnila adresu bez příkazu odesilatelova, ale žalobce dovozuje
úsudkem a maiore ad minus, že, ručí-li dráha v takovém připadě za
uposlechnutí příkazu odesílatelova, ručí tím spiše, změnila-li adresu bez
jeho příkazu. Závěr- tento jest ovšem správný, ale nel?e ·z něho ničeho
dovozovati pro žalobcovu aktivní legitimaci, na níž právě záleží. Udě
lil-li příkaz ku změně adresy odesílatel, nemůže požadovati náhradu
škody tím vzniklé, neboť ji přivodil sám; proto se v tomto případě výjimkou vyhražuje nárok na náhradu škody příjemci. Změnila-li dráha
adresu bez příkazu, může býti poškozen odesílatel stejně jako příjemce,
proto platí tu pravidlo §u 99 žel. dopr. ř., že k žalobě jest oprávněn
odesílatel, pokud jeho příkazni právo nepřešlo na příjemce. Okolnost,
že žalobce má v rukou duplikát nákladního listu, nemá ani pro příkazní
právo odesílatelovo ani žalobní legitimaci ví'znamu, který mu dovolatel
příkládá. Podle výslovného předpisu §u 61 (6) žel. dopr. ř. nemá
duplikát nákladního listu účinků listu nakládacího (čl. 413-'418 obch.
zák.). Význam jeho spočívá jen v tom, že i příkazní právo odesílatelovo
(§ 73 (5) žel. dopr. ř.) i jeho právo žalobní (§ 99 (2) iel. dopr. ř.)
jest vázáno na předložení duplikátu, rozsah' příkazního a žalobního
práva odesílatelova jest jím nedotčen, nedotčeným zůstává jmenovitě
rozdělení těchto práv mezi odesílatelem a příjemcem. Bez úspěchu musí
konečně zůstati dovolání, i pokud napadá výrok, že žalovaná česko
slovenská železniční správa není pro spor pasivně legitimována. Želez"
niční dopravní řád, platný jak v Rakousku, tak v Československé republice, ukládá následujícím na přepravě súčastněným železnicím solidární ručení jenom, když převzaly zboží s původním nákladním listem
a to podle tohoto převzatého nákladního listu. Bylo skutkově zjištěno,
že československé dráhy odepřely převzíti zboží s původním nákladním listem a vstoupiti tak v původní nákladní smlouvu, jejíž důkazem
a nositelem byl právě původní nákladni list (čl. 391 obch. zák., § 61
(3) žel. dopr. ř.), poněvadž v nAkladním listu udaná konečná železniční
stanice neexistuje. K tomuto ocimrlnutí byla československá železniční
správa i dle §§ 53 a 56 b) žel. dopr. ř. i dle čl. 1, 5 a 6 lit. c) mezinárodní úmluvy oprávněna. Převzala 2ásilku teprve, když adresa ná-

kladnílw listu byla zmL:nena, vstoupila tedy cio nákladní smlouvy odchylné, než do které vstoupiti odmítla, a než byla mezi odesilatelem a
stanicí přijímací skutečnt'. ujednána. Nebyla při t0111 povinna zkoumati,
slala-li se změna nákladního listu právem a podle předpísu dopravního
řádu, naopak mohla spoléhati na to, že se opírá O dodatečný rJříkaz
odesílatelův. Změněný nákladní list nebyl již původním nákladním listem
ve smyslu §u 100 žel. dopr. ř., nýbrž novým nákladním listem, a česko
slovenské železnice ručí již jen podle tohoto nového nákladního lístu.
Neručí-li však dle §u 100 (2) žel. dopr. ř. za splnění nákladní smlouvy
podle púvodního nákladního listu solidárně s předcházejícími dráhami,
nemúže býti na ně ani dle §u 100 (3) žel. dopr. ř. žalována. Z doslovu
a souvislosti tohoto odstavce s odstavci předcházejícími plyne, že pasivní legitimace dráhy k žalobě· jest podmíněna jich hmotněprávním
ručením dle odstavce druhého. Solidarita ručení by měla za následek,
že by strany mohly žalovati kteroukoliv zdráh solidárně z nákladní
smlouvy zavázaných. Třetí odstavec citovaného předpisu stanoví v tom
směru výjimku, že nelze žalovati kteroukoliv dráhu, nýbrž jenom buď
dráhu odesílací neb přijímací, neb dráhu, na jejíž trati škoda nastala.
Rozšíření pasivní legitimace také na dráhy, které za závazky z uplatřlOvaného nákladního listu neručí, nelze z něho vyčísti. Poněvadž česko
slovenský erár r·učí za splnění nákladní smlouvy pouze podle změně
ného nákladního listu, žaloba se však opírá o nákladní list původní
jest žaloba proti němu pochybená.
'
čís.

3876.

Byl-Ii se žalobou o plněni spojen návrh na zjištění předurčujícího
právního poměru, nelze jeho přípustnost posuzovati podle §u 228 c. ř. s.,
nýbrž podle §u 236 c. ř. s.
(Rozh. ze dne 20.

května

1924, Rv I 323/24.)

žalobce domáhal se na dědici, jemuž byla již odevzdána pozůstalost
Josefy V-ové: 1. zjištění, že prohlášení žalobce ze dne 22. června 1916
a projednání pozůstalosti po Josefě V-ov!:., dne 10. června 1916 zemřelé
ze zákona, pak odevzdáni pozůstalosti žalovanému v základě dohody
ze dne 22. cervna 1916 JSou bez právního účínku vůči žalobci a neplatné a odevzdací listina okresního soudu ze dne 17. října 1916 že
jest proti žalobci bez právního účinku, 2. by uznáno bylo právem že
žalobci přísluší v základě poslední vůle Josefy V-ově ze dne 17. bř~zna
1903 polovice pozůstalostního jmění po Josefě V-ově a že jest žalovaný
povinen vydati žalobci polovici pozůstalosti po Josefě V-ové. žalobu
opír.al žal?bce o závěť zůst~vitelky" nalezenou po projednání pozůsta
los~, v n!z byl ~stanoven dedlcem zalobce i žalovaný, každý ku poloVU1e pozustalostJ. Pro c e s n i s o udp r v é s tol í c e žalobě ad 1.
vyhověl, žalobu ad 2. zamítl. O d vol a c í s o u d zamítl žalobu ad 1
"Vyhověl jí však ad 2. N e j vy Š š i s o u cl nevyhověl dovolání žalova~
ného, k dovolání žalobcovu pak obnovil ve výroku ad 2 rozsudek prvého
soudu a uvedl v tomto směru v

důvodech:

Odvolací soud vyhověl odvolání žalovaného a zamítl l. odstavec
žalobního žádání, maje za to, že jde o žalobu určovací dle §u 228 c. ř. s.,
jejíž základní podmínkou jest, aby měl žalobce právní zájem, aby určitý
právní poměr nebo určité právo bylo zjištěno dříve, než lze žalovati
o plnění, žalobci prý však takový právní zájem na určení, kterého se
vedle plnění domáhá, nelze přiznati. Dle žalob ní prosby domáhá se žalobce netoliko zjištění, že jeho prohlášení ze dne 22. června 1916 a projednání pozůstalosti po jeho matce a odevzdání pozůstalosti žalovanému na základě dohody ze dlle 22. června 1916 jsou vůči němu, žalobci, bez právního účinku a neplatná, jakož i dalšího zjištění, že žalobci přísluší podle poslední vltle jeho zemřelé matky Josefy V-ové ze
dn.e J 7. března 1903 polovice pozůstalostního jmění po ní, nýbrž do"
mahá se také výroku, že jest žalovaný povinen, vydati mu (žalobci)
polovici tohoto pozůstalostniho jmění. Z této žalobní prosby jest patrno, že nejde tll o žalobu určovací dle §u 228 c. ř. s., nýbrž o plnění,
která jest arci spojena s návrhem na určení předurčujícího právního
poměru, na který zakládá žalobce svou další prosbu a na němž závisí
nárok na plnění. Takový samostatně ne uplatňovaný nárok určovací
dlužno posuzovati podle §u 236 c. ř. s. a nikoli podle §u 228 c. ř., s:,
neboť nezáleží na tom, zda učinil ho žalobce, předbíhaje spornému jednání. Není proto pro něj třeba podmínek určovací žaloby, totiž zvláštní~o ~rávního záj.mu. na rychlém zjištění, stačí, že právní poměr, jehož
urcem se navrhUje, jest sporný a má pro uplatněný nárok na plněni
povahu předurčující.
.
čís. 3877. '

do

Výrok o započtením namítaných vzájemných pohledávkách jest pojati
výroku, třebaže nebyly IIZnány po právu.
.

rozsudečného

(Rozh. ze dne 20. května 1924,

Rv I 351/24.)

Proti žalo}lě ?,1O.000 Kč ~amítli žalovaní, navzájem několik pohledávek v celkove vysl 17.000 Kc. Pro c e s n I s o udp r v é s t o I i c e
uznal dle žaloby a ohledně vzájemných pohledávek uvedl v důvodech
že jich neuznává po právu, ve výroku rozsudečném se však o nich rte~
zmínil. O d vol a c í s o u d rozsudek potvrdil.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání a uvedl v otázce o niž tu
jde, v
'
důvodech:

P,řis~ědčiti jest názoru dovolatelů, že rozhodnutí o vzájemných pohl.edavkach, n~mítaných k započtení, mělo býti pojato do rozsudečného
nal.ezu a nlkoh jen do rozhodovacích důvodů. Toť plyne jak z doslovu
§§u 393, 411 a 417, odstavec druhý c.ř. s., tak z úvahy, že se jen za tohoto předpokladu rozhodnutí o nich může státi podle §u 411, odstavec
Clv'ilnl rozhodnuti VI.

50

787

186

prvý, poslední věty c. ř. s. účastno právní moci. Než na tom v tomto pi'ípadě celkem nezáleží. Z rozhodovacích důvodů obou stolic jest se vší
jasností seznati, že se s namítanými vzájemnými pohledávkami zabývaly a že, dospěvše k úsudku; že nejsou po právu a netvoří položky, kterou by bylo lze se zažalované pohledávky sraziti, tuto přisoudily neztenčenu. Formální vadnost tohoto postupu není žalovaným nijak na újmu,
neboť

nemohou míti zájmu na tom, by výrok, že namítané vzájemné po-

hledávky nejsou po právu, byl

účasten

čís.

právní moci.

3878.

Podrobení se rozhodčímu soudu v kolektivní smlouvě nevylučuje preklusivní prorogace ve prospěch příslušnosti řádného soudu.
(Rozh. ze dne 20.

května

1924, R II 177/24.)

o žalobě zemědělského dělníka na zaměstnavatele o placení služebních požitků rozhodl pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e věcně, O dvol a c í s o u d zrušil napadený ro·zsudek i s předchozím řízením a odmítl žalobu, maje za to, že dle kolektivní smlouvy byl ku rozhodnutí sporu
příslušným rozhodčí soud, takže řízení stíženo jest zmatečností, k níž
bylo přihlédnouti z úřadu.
Ne j vy Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a uložil odvolacímu
soudu, by, nepřihlížeje k důvodu, pro který zrušil rozsudek a předchozí
řízení, znovu rozhodlo odvolání.
o ů vod y:
Netřeba se zabývatí otázkou, zda kolektivní smlouva ze dne 30. břez
na 1923 (úprava mzdových a deputátních požitků a pracovních poměrů
zemědělských zřízenců na Moravě pro rok 1923) pro žalobce platila čili
nic, a platila-li proň, zda by tento spor spadal pod ustanovení §u 13 kolektivní smlouvy; neboť, i kdyby tomu tak bylo, nebylo by tu zmateč
nosti, předpokládané odvolacím soudem. Dle zmíněného §u 13 řeší spory
z této smlouvy s konečnou platností zemský poradní sbor pro, záležitostí
zemědělských zaměstnanců, zřízený pří zemském úřadě práce v Brně.
Tím se strany, podepsavší smlouvu, podrobíly rozhodčímu soudu (§ 577
c. ř. s.) ú m I u vou s o u k r o m o u, od které s o u hl a sně kdykoliv
mohly zase ustoupiti. To se - předpokládajíc, že by kolektivní smlouva
pro obě strany platila - v tomto případě bylo stalo tím, že žalobce podal žalobu li okresního soudu v Z., a žalovaná, nevznesši námitky nepříslušností dovolaného řádného soudu, v hlavni věci ústně projednávala
(§ 104 odstavec třetí j. n.). Opačný názor odvolacího soudu jest mylný,
neboť jen věci, které jsou v ů b e c, t. j. mocí zákona odňaty působnosti
řádných soudů, nemohou býti úmluvou stran vzneseny na tyto soudy
(§ 104 odstavec druhý j. n.). Neprávem proto soud odvolací zrušil roz-.
sudek prvého soudu a předchozí řízení pro zmatečnost dle §§ů 494, 477
čís. 3 a 478 c. ř. s.
.

čís.

3879.

/

Třebas se výrok p"vého soudce, nevyhov~vší n~~itc,e za~ájené rozepře, stal právoplatným, ježto si nebylo do neho stezovano, Jest dovolacíinu soudu přihlížeti k námitce z. úřadu.
Jde o tutéž rozepři, domáhána-li se v prvé žalo~ě zaplacení dluhu
vůbec, v druhé žalobě pak zaplacení dluhu pod exekuci na zavw:enou nemovitost.
(Rozh. ze dne 21. května 1924, R I 291/24.)

Proti žalobě o 20.000 Kč, zadané na okresním soudě v M., vznesla
žalovaná námitku věcné nepříslušnosti a rozepře zahájené. S o udp r v é
s t o líc e námitce rozepře zahájené nevyhověl, vyhověl však námitce
věcné nepříslušnosti a žalobu odmítl. Rekursu žalobcovu,' napadajícímu
pouze rozhodnutí o námitce věcné nepříslušn?Sh, ,r e k u r sn. ~ o u d
vyhověl a námitku zamítl, ponechav usnesem prveho soudu o nan1ltce
zahájené ro.zepře netknutým..
.
,
,__
'
Ne j vy Š š í s o II d k dovolacímu rekursu zal ovane zrustl usnesem
obou nižších soudů a odmítl žalobu.
Dúvody:
S poukazem na rukojemství žalované podal na ni žalobce j~ko osobní
dlužnici dvě žaloby z téhož právního dův?du a t?:, u ok,resmho ,soudu
v M. 16. září 1923 a u krajského soudu v C. 17. zan 19,~3. Tato _zaloba
byla doručena žalované 19. září 1923, ona teprve 26, za!. ,1923. Zalobce
omezuje ovšem v žalobě u okresního SOU?,U ,v, M. exe~ucm, n~rok na hypoteku, t. j. na vložku čís. 198 v K., patnc. z,alovane. Nez hm neuplatňuje žalobce zást,:v~ího práva} jež vůbec 11em s~o~no, ve smyslu §u 81
i. n., nýbrž prohlasuje pouze, ze, dOjde-lI po vydam rozsudku k exekuc.,
(Jmezí ji na onU realitu. Nejde tedy o věcnou žal~bu v:,smyslu §~ 81 j. ~.:
nýbrž o osobní žalobu na zaplacení 20.000 Ke s _pn~luse~stvlm. Tyz
právní ráz má spor, zahájený u krajského soudu v C. P~edmet o,~ou ro:e~
pří jest tedy totožný a rovněž strany v obou spo~e~h JSou trtez, procez
projednán! procesu na okresním soudě v M. zabra?rl dle §~u 2~2 a 233
c. ř. s. spor, zahájený již 19. září 1923 na hajskem soude v c., kt,:rr
v době skončení jednání na okresním soudě, t. j. 21. IIstopa~u 1923, jeste
nebyl vyřízen rozsudkem ze dne 31. prosi~ce 1923,. ktery ~~by! mOCI
práva. Přes to, že se výrok prvého soudce, z~ se namltce zahaj,:ne rozepře nevyhovuje, stal právoplatným, by:o. k m 'podl~ §~ 240.c. r: s. hl~
děti z úřední moci. Za tohoto stavu vecI nem potrebl, zabyvatl se vyvody dovolacího rekursu o věcné příslušnosti procesního soudu.
čís.

3880.

Dědic kupce plného práva může P?dle čl. ~2 obch~, zá~. ~ésti dále jeho
obchodní živnost a domáhati se, by !tnna ovsem s pnslusnym d.odatkem,
vyznačujícím nástupnický poměr, byla zapsána do obchodního rejstříku,

'"'

třebaže finna zůstavitelova z jakýchlwli
byla zapsána.
května

(Rozh. ze dne 2 L

příčin

v obchodním

rejstříku

ne-

mého práva Ha provedení úkunu, 1(" jehož ochraně ,,,by 1110hl nastoupiti
cestu stížnosti jako soukromý účastník (§ 9 nesp. flZ.). Je proto dovolací rekurs nepřípustným a bylo je] Odl111t11outl.

1924, R ! 387/24.)
čís.

3882.

Terezie D-ová, jež převzala po svém zemřelém manželu Karlu D-ovi
jako dědička obchodní závod a dále jej provozovala, domáhala se .zápisu firmy »Karla O-a nás!.« do obchodního rejstříku. Firma »Karel 0.«
nebyla dosud zarejstříkována. Rej st ř í k o v Ý s o u d zápis povolil.
rek u r sní s o u d napadené usnesení potvrdil.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu finanční pro kuratury.

podle §u 99 j. n.
. .
Byla-li původní žaloba na cizozemce II tuzemsk~ho soudu 'pro mlstm
nepříslušnost odmítnuta a žalovanému přisouzeny utraty ~,e~lst?Dru! n:.jsou útraty ty »jměním« žalovaného, o něž bylo by lze opnh mlstm pnslušnost pro novou žalobu o touž pohledávku.

Důvody:

(Rozh. ze dne 2L května 1924, R I 400/24.)

Stěžovatelka uznává, že Karel D. byl kupcem plného práva, což
ostatně zjistil rekursní soud na základě platebního rozkazu berní správy,
dle něhož jižv roce 1917 byla Karlu O-ovi z jeho obchodu krátkým agalanterním zbožím předepsána výdělková daň 680 Kč, tedy ve výši §u 7
uv. zák. k obch. zák. Byl-Ii Karel D. kupcem plného práva, byl podle čl.
19 obch. zák. nejen oprávněn, nýbrž i povinen, aby svou firmu ohlásil
k zápisu do obchodního rejstříku. Nestalo-Ii se tak, nemělo to vlivu na
existenci a oprávnění ke znamenání firmy. Soud mohl Karla O-a doháněti
po řádkovými tresty (čl. 26 obch. zák.) k protokolaci firmy. Praví-Ii tedy
čl. 22 obch. zák., že dědic, jenž nabyl t r v aj í c í h o již obchodu, může
tento dále vésti pod dosavadní firmou s příslušným dodatkem, nástup nický poměr vyznačujícím, není tím ještě řečeno, že by bylo nezbytnou
podmínkou, by tato firma byla již zapsána v obchod.ním rejstříku. Může
tudíž dědic kupce plného práva dle čl. 22 obch. zák. vésti dále jeho obchodní živnost a firmu, to jest jméno, pod kterým svůj obchod provozoval a se podpisoval (čl. 15 obch. zák.), třebaže firma tato z jakýchkoli
příčin v obchodním rejstříku zapsána nebyla. Je-Ii tomu tak, jest ovšem

Dřívější žaloba žalující firmy proti žalovanému bytem ve Vídni podaná u krajského soudu v Hradci Králové jakožto sudiště podle §u 88
odstavec druhý j. n., byla pro místní !lepříslu,šnost ,dov,olaného soudu
v prvé i druhé stolici odmítnuta a byly zalova~,emu pnznany nak~~dY' tohoto mezisporu. Krátce po rozhodnuh rekursmho soudu ;:>od~l~ !az hrma
proti témuž žalovanému u téhož soudu žalobu na zaplacem teze pohledávky opirajíc místní přislušnost o sudiště jmění podle §u 99 odstavec
prvý j: n. z toho důvodu, že dluhuje ž,aloy~nému on.u ú,trato~?u pohledávku. S o udp r v é s t o I i c e zalD1tl namltku mlstm nepnslusnostl,
rek u r sní s 0 u d námitce vyhověl a žalobu odmítl.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

dědic

také oprávněn domáhati Se protokolace této firmy, ovšem s dodatkem v čl. 22 obch. zák. vytčeným.
čís.

3881.

Notáři nepřísluší právo ku stížnosti do usnesení, jímž mu za platnosti
čl. XII. zákona ze dne 8. června 1923, čís. 123 sb. z. a n. projednání pozůstalosti bylo odejmuto a přenecháno dědicům.

(Rozh. ze dne 21.

května

1924, R I 393/24.)

P o z ů s t a los t n í s o u d předal projednání pozůstalosti
rek u r sní s o u d ponechal projednání pozůstalosti dědicům.
N e j v y Š š í s o u d odmítl dovolací rekurs notářův.

notáři,

Ddvody:
Přidělením úkonů, uvedených v článku XII. zákona ze dne 8. června
1923, čís. 123 sb. z. a n., nenabývá notář jako soudní komisař soukro-

Sudiště

O

Ů

vod y:

Pohledávka o niž žalobce opírá místní příslušnost dovolaného soudu,

nemůže býti pdkládána za »jmění« ve smyslu §u 99 j. n. ~aždý, zákonný

předpis musí býti vykládán v duchu a úmyslu zákonodarcove tak, by
k platnosti přišla pravá vůle zákonodárce. Kdyby výslede:, slovného výkladu nesouhlasil s výkladem logickým, přísluši tomuto přednost, protože slova jsou jen prostředkem projevu vůle zákonodárcovy. Bylo by
obcházením zákona, kterému zákonodárce jistě nechtěl, kdyby ze slovného výkladu §u 99 odstavec prvý j. n. bylo vyvozováno, že odepření
přislušnosti jest důvodem pro založení příslušnosti, ať již žalobce takový
výsiedek hned od původu zamýšlel, nebo důsledků takového odmítnutí
teprve dodatečně využil. Tím by se zvrátilo vítězství žalovaného z prvního podružného sporu v jeho porážku ve druhém podružném sporu, ač:
koliv obě žaloby jsou jen formálně různými žalobami: kdežto v ~odstate
jest to žaloba táž. Nutno tedy v duchu zákon?~árcove .setrvah pr: dosa~
vadní praxi, že útratová pohle.davka; vznIkla !alovan:!TI,u. pr.ot! zalobcl
v dřívějším mezi sporu, není Zpusoblla, by zalozlla sudlste jmem pro obnovenou žalobu.
Čís. 3883.

Pro žalobu majitele zabraného velkostatku na pachtýře o uz~ání:,že
z důvodu pachtovní smlouvy peníz, přiznaný Státním pozemkovym ura-

791

790

dem za animální hnojení zabraných pozemků a za oseti a obdělávání jich,
přísluší žalobci, a o plnění z toho vyplývající, jest výlučně příslušným
soud okresní (§ 49 čís. 5 j. n.).
(Rozh. ze dne 21.

května

1924, R I 409/24.)

žalobu na pachtýře o uznání, že peníz, přiznaný Státním pozemkovým
za animální hnojení zabraných pozemků a za osetí a obdělávání
jich přísluší žalujícímu majiteli zabraného majetku, že žalovaní jsou povinni svoliti k tomu, by Státní pozemkový úřad peníze vyplatil žalobci a,
kdyby je Státní pozemkový úřad byl vyplatil žalovaným, že jsou žalovaní
povinni peníze ty žalobci vyplatiti (celkem šlo o 42.000 Kč), zadal žalobce na okresním soudě v O., v jehož obvodu byl zabraný dvůr. žalobu
odůvodňoval žalobce ustanovenírr.i pachtovní smlouvy, jmenovitě ustanovením §u 26 smlouvy: »Pachtýři jsou povinni, odevzdati při ukončení
pachtu stejné plochy, oseté řepkou, pšenicí, žitem, červeným a bílým jetelem, jak jim při počátku tohoto pachtu budou odevzdány a jak plochy
ty ve výkazu budou uvedeny, a jsou povinni dáti náhradu za scházející
plochy řepky, pšenice, žita nebo jetele. Při osetí musí býti použito vesměs na výměru jedné měřice při pícnici 45 litrů, při žitě 50 litrů, při
řepce 4 litry a při jeteli 3 kg zdravého a klíčivého zrna (semena) při pomrvení jedné měřice 8 vozy po 8 q mrvy. Pachtýři jsou povinni odevzdati tak velkou plochu zoraných polí, jak velká plocha polí jim zorána
bude odevzdána, aniž by se vyžadovala totožnost pozemků, nýbrž stačí,
když se tak stane v mezích a rámci plánu k obhospodařování určeného,
a propachtovatel prohlašuje, že přijme pozemky tak rozdělené, jak po
dobu pachtu bylo jich užíváno. V případě, že by tato pachtovní smlouva
před ukončením pachtovní doby byla zrušena, nastanou ohledně právě
uvedených podmínek modifikace, podmíněné roční dobou, ve které zrušení pachtu se stalo, při čemž propachtovatel nebude povinen hraditi
pachtýřem eventuelní náklady hospodařovací, naproti tomu však pachtýři
budou povinni nahraditi úbytek, který by se objevil tím, že by oseté plochy byly menší, než jaké dle výkazu byly stanoveny. Množství na zásoby píce a slámy, jež nutno odevzdati, event. se nedostávající, jsou
pachtýři povinni nahraditi běžnými trhovými cenami opočenskými, podobně jsou povinni nahraditi propachtovateli i nedostávající se množstvÍ
mrvy, kdežto větší množství mrvy, jež při odevzdání by bylo zjištěno,
jsou pachtýři povinni odevzdati propachtovateli bez náhrady. Ohleoně
množství zásob píce, slámy a mrvy platí obsah výkazů, jež budou sepsány.« K námitce věcné a místní nepříslušnosti jakož i nepřípustnosti
pořadu práva s o udp r v é s t o I i c e žalobu odmítl,
rek u r sní
s o u d obě námitky zamítl. D ů vod y: Základem žalobního nároku jest
pachtovní smlouva ze dne 10. listopadu 1918 a pachtovní poměr, z ní
mezi spornými stranami vzniklý. Jde tedy o rozepři, spadající pod ustanovení §u 49 čís. 5 j. n., a jest pro otázku soudní příslušnosti lhostejno,
zda pachtovní poměr byl zrušen zabráním propachtovaných nem()vitostí
žalobcových a dalším zakročením Státního pozemkového úřadu. Nezáleží také na tom, že i rozhodnutí tohoto úřadu o náhradě žalovaným za
hnojení, osetí a obdělání jest právním součinitelem žalobního nároku.
úřadem

. Okresní soud v O. jest tudíž pro tento spor předmětně i místně přísluš
ným, neboť předmět pachtu jest v jeho obvodu (§ 83 j. n.). Základem a
východiskem žalobního nároku jest smlouva pachtovní a dle zdůvodnění
žaloby a dle znění žalobního návrhu není pochyby, že jde o poměr stran
a o nárok na náhradu dle práva soukromého, že tedy jest přípustným pořad práva a nezáleží prozatím na tom, zda jsou splněny právní předpo
klady tohoto nároku a zda lze jej již nyní vymáhati.
N e j v y Š š Í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Napadené usnesení vyhovuje věci i zákonu; vývody dovolacího rekursu nejsou způsobilé, by vyvrátily správné odůvodnění onoho usnesení. Otázku přípustnosti pořadu práva a příslušnosti soudní v této věci
právní posuzovati jest vzhledem na ustanovení §u 41 j. n. podle údajů
žalobcových. Z toho,co žalobce v tomto sporu přednesl v první stolici,
a ze znění jeho žalobní žádosti plvne zřejmě, že se domáhá žalobou proti
žalovaným nároku soukromého z"e soukromoprávního důvodu pachtovní
smlouvy, že tedy pořad práva není vyloučen, nýbrž naopak, že jest pří
pustným a že okresní soud v O. jest předmětně i místně příslušný pro
řízen( a rozhodnutí o žalobě této. žalobce neuplatňuje žádného nároku
proti Státnímu pozemkovému úřadu, nýbrž proti pachtéřům z důvodu, že
byli pOdle pachtovní smlouvy povinni, při ukončení pachtovního poměru
odevzdati mu bez náhrady hnůj pohotově jsoucí, rovněž pak odevzdati
mu pozemky určitým umluveným způsobem oseté, a že pachtovní poměr
jest ukončen, že t~dy přísluší mu náhradní nárok z uvedeného právě dů
vodu proti pachtéřům, jimiž jsou žalovaní. Ovšem nedomáhá se proti nim
výhradně hotového zaplacení náhrady, nýbrž v první řadě domáhá se jejich svolení, by příslušné, pozemkovým úřadem určené částky nebyly vyplaceny jim, nýbrž jemu; tím však není jeho soukromoprávní nárok
z pachtovní smlouvy zbaven této své právní povahy, nýbrž jest jen upraven vzhledem na to, že Státní pozemkový úřad převzal nemovitosti, které
byly předmětem pachtovní smlouvy a že následkem toho nemůže nastati
a nenastane odevzdání jejich žalovanými žalobcí, jak se to děje pravidelně při skončení pachtovního poměru. Vzhledem k tomu jest nerozhodno, že pachtovní smlouva stran neobsahuje ustanovení o tom, že by žalovaní byli povinni, vzdáti se ve prospěch žalobcův náhrady, které se jim
dostane od osoby třetí z důvodu předčasného zrušení pachtovního poměru, ani o tom, že by byli povinni, takovou náhradu žalobci vydati. Žalobce vyvozuje svůj žalobní nárok ze závazků, převzatých žalovanými
v pachtovní smlouvě; procesní soud první sto,Iice bude povinen, svým
časem v rozhodovacích důvodech svého rozsudku uvážiti všecky důle
žité skutkové okolnosti a právní předpisy a podle toho v nálezu rozsudečném rozhodnouti, zdali a pokud žalobní žádost jest oprávněna. O náhradu za investice, předsevzaté žalovanými, podle §u 43 a 43 a) zákona
ze dne 8. dubna 1920, čís. 329 (13. července 1922, čís. 220) sb. z. a n.
nejde, pročež nelze zde užiti předpisův §§ů 43, 43 a), 46, 47 a 50 a)
těchto zákonů o příslušnosti pozemkového úřadu a zemského soudu
v Praze. Žalovaní sami tvrdí v dovolacím rekursu, že zemský civilní soud

v Praze v řízení rozvrhovacIm dosud nerozhodlo jejich žádosti za při
kázání částky, pozemkov)rm úřadem vyměřené) a o odporu, žalobcem
proti tomu vzneseném; nelze tedy toho času uvažovati o tom, jaké právní
účinky by rozhodnutí to mělo pro žalobce a žalovan.é.
čís.

3884.

Konkurenční zákaz mezi podnikateli jest nicotným pouze tehdy, je-li
časově neobmezeným a místně nepřiměřeně rozsáhlým, nebo zasahuje-Ii
do výdělečné svobody smluvníkazpůsobem, převyšujícím míru nezbyt-

nou.
(Rozh. ze dne 21.

li
li
il:

li

li

III:
n

května

1924, Rv I 96/24.)

Žalobce, majitel živnosti lakýrnické a natěračské přijal v roce 1922
žalovaného za společnika, při čemž bylo umluveno, že žalovaný 5 let po
zrušení společnosti nebo vystoupení z ní v okresích, v nichž byly provozovny žalobcovy, totiž v P. a v N., ani samostatně nebude provozovati
živnost ani nebude pracovati jako pomocník. Ježto dle tvrzení žalobce žalovaný toto smluvní ustanovení porušil, domáhal se žalobce určení, že
žalovaný není oprávněn 5 lel po zrušení společenství provozovati ře
meslo lakýrnické a natěračské v obvodu okresu N. a že jest povinen zdržeti
se po uvedenou dobu provozování živnosti lakýri1ické a natěračské v obvodu okresu N. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl,
oo-d vol a c í s o u d usnesením ze dne 27. října 1922 zrušil napadený
rozsudek a vrátil věc prvému soudu, by ji znovu projednal a mzhodl.
D ů vod y: Úmluva, kterou se jedna strana vůči druhé straně zavazuje,
že se zdrží po určí tou dobu a v místně ohraničeném obvodu činnosti v urči
tém výrobn[m provozu, není nedovolenou a není proti dobrým mravům
(§ 879 obč. zák.), pokud straně, která se zákazu podrobila, zbývá možnost, by si činností ve výdělečném oboru, pro který se vyučila a s nímž
jest obeznámena, vydělala tolik, co potřebuje k zachování své existence
a po případě ku krytí životních potřeb své rodiny. V tomto případě zákaz, provozovati živnost maIiřskou a lakýrnickou a pracovatí jako pomocný dělník, obmezen na dobu 5 let po rozvázání smlouvy společen
ské nebo vystoupení žalovaného a pouze na okresy, v nichž společníci
živnost.provozovali, tedy na okres P. a na okres N. tak, že žalovaný má
možnost i za trvání účinnosti konkurenční doložky rozvinouti svou výdělkovou činnost bud' jako samostatný živnostník nebo jako pomocný
dělník jinde mimo ony dva okresy a není tedy vydán nouzi, jak se první
soudce domnívá. Okolnosti, na které žalovaný poukazuje a pro které
první soudce upírá oné doložce platnosti, totiž nedostatek hmotných prostředků k vystěhování se z nynějšího působiště do jiného místa, jakož
i nynější bytová nouze stěžující vyhledání vhodného bytu v jiném místě,
byly tu již v době, kdy převzal žalovaný povinnost z konkurenční doložky, mohl s nimi tedy žalovaný počítati a proto nemŮže je v tomto
sporu s úspěchem namítati proti žalobnímu nároku. Opačný náhled
prvního soudu, který vedl k zamítnutí žaloby, nelze sdíleti. Pro c e sn í
s o n d p r v é s t o I i cena to znovu žalobu zamítl. o d vol a c í so u d

jí vyhovél. D fr v o cl y: Především se poukazuje k odůvodnění usnescl1l
odvolacího soudu ze· dne 27. října 1922; jímž byl zrušen původní rozsudek procesního soudu. Bylo v dalším řízení zjištěno, že žalovaný b,e,z
vážného důvodu ze společného podniku vystoupil, nabyla proto VUc!
němu účinnosti smluvená, dovolená doložka konkurenční, ft jest proto
žaloba dle zákona důvodnou.
N e i v y š š í s o tl cl nevyhověl dovolání.
Důvody:

Po právní stránce sdilí dovolací soucl názor odvolacího soudu a poukazuje dovolatele na správné důvody napadeného rozsudku s dodatkem, že občanský zákonník neobsahuje zvláštních předpisů o tak zvaných konkurenčních doložkách, pročež nezbývá, n~ž př,ihlí~eti k ustano~
vení prvého odstavce §u 879 tohoto zákona a k zasade, ]lZ lze dovodlÍl
z Su 36 zákona o obchodních pomocnících. Konkurenční doložku dlužno
tedy považovati za nicotnou, jest-li na př. zákaz soutěže časově neomezeným a místně nepřiměřeně rozsáhlým, anebo, bylo-li zasáhnuto do
výdělkové svobody jedné smluvni strany způsobem, přesahujícím míru
nezbytnosti, neboť jen takovým výkladem konkurenčních dolože.k může
se straně hospoclářskyslabší dostati potřebné soudní ochrany. Ze stohoto hlediska spornou úmluvu nelze považovati za nicotnou, odvolací
soud správně 6důvodnil, zejména poukazem k tomu, že žalovaný již po
dobu společenského poměru měl možnost, vyvinouti čin'nost mimo zakázané dva okresy a že smlouva ze dne 18. ledna 1922 uděluje práva
také žalovanému. Uváži-li se dále, že smlouva byla uzavřena na dobu
6 let a že vzájemná čtvrtletní výpověd' byla přípustna pouze z obchodních ohledů a nikoli ponechána žalobcově libovůli, nelze důvodně tvrditi,
že -žalovaný) uzavíraje smlouvu, jednal nerozvážně a že zrušení smluvního poměru uplynutím 6-leté doby nebo výpovědní lhůty nutně musilo
míti v zápětí největší nouzi žalovaného, který samou smlouvou byl
chráněn před náhlým a nenadálým zrušením společenského poměru.
Za. tohoto stavu věci nelze ani míti za to, že sp·orná smlouva odporuje
dobrým mravům proto, že konkurenční doložka platí jen v žalobcův
prospěch.

Čis.

3885.

Povinnl1St nemanželského otce tuzemce, platití výživné, jest posuzovati dle práva tuzemského, třebas dítě bylo příslušníkem cizího státu.
Nemanželský otec, bydlící v tuzemsku, jest povinen platiti dítěti,
bydlícímu v cizozemsku, výživné v Kč.
(Rozh. ze dne 21. května 1924, Rv I 255/24.)
žalovaný, tuzemský inženýr a majitel elektrotechnického závodu,
uznal před říšskoněmeckým soudem otcovství k dítěti, zrozenému z venkovské šičky, a zavázal se vroce 1913 platiti na dítě čtvrtletně 90 marek.
ležto byl za dobu od roku 1914 do 28. záři 1922 v prodlení s placením
~ýživného, domáhalo se nemanželské dítě na otci jednak zaplacení dluž-

vacích prostředků oomáhal; přiřknuti jich pm dobu minulou brání před
pis §u 14t8 obč. zák.

ného výživného v markách) jednak na dále v}rživného 300 Kč měsíčně.
O b a niž ší s o u d y přiznaly dítěti dlužný peníz v markách a na
dalším výživném p r v Ý s o u Ll 50 Kč, o d vol a c í s o u cl 100 Kč
měsičně, vycházejíce při určení výše výživného z ustanovení §u 1708
něm. obč. zák., dle něhož výše výživného řídí se společenským stupněm a životním postavením nemanželské matky.
N e j v y Š š í s o u d k dovolání žalovaného zrušil rozsudek odvolacího soudu a uložil mu, by ve věci dále jednal a znovu rozhodl.
D

ů

(Rozh. ze dne 21. května 1924, Rv 1 279/24.)
Žalobce domáhal se na žalované společnosti zaplacení příspěvků
na výživu jeho rodiny za dobu, po kterou byl ze služby likvidátora u žalované pojišťovací společnosti suspendován, to jest z~ dobu. od ,20;
února 1920 až do 21. prosince 1922, kdy byl rozhodnutnl1 disCiplinami
komise z trestu ze služby propuštěn. Tento svůj nárok opíral žalobce
o. ustanovení §u 32 čís. 2 služebního řádu pro zaměstnance pojišťoven
československé republiky, dle kterého, i když se zaměstnanci jeho služební požitky za jeho suspense pro podezření z trestných čimI, ke škodě
ústavu spáchaných, zastaví, musí býtí vzat přiměřený zřetel na udržení
životosprávy zaměstnancovy rodiny. Žaloba byla zamítnuta s o u dy
vše c h tří s t o I i c, N e j v y Š š í m s o ude m z těchto

vod y:

Náhled nížších soudů, že spornou věc jest řešiti dle předpisu hmotného práva, platícího v Německu, jest právně mylným. Běži tu o plněni
zákonných povinností otcovských, kotvicích v právu rodinném, a pro
rozsah těchto povinností jest rozhodným právní řád státu, jehož pří
slušníkem byl otec v době narození dítěte. V tomto případě není o tom
sporu, že žalovaný v době narození dítěte i dosud je státním přísluš
níkem československým a jest tudíž ,výživné jeho nemanželskému ditěti
vyměřiti nikoli dle ustanovení §u 1708 německého obč. zák., jak mylně
mají za to nižší soudy, nýbrž podle předpisů práva tuzemského. Pro
posouzení otázky přiměřenosti výživného jest tu tedy použiti ustanovení §u 166 obč. zák. a nemá rozhodujícího významu ahí nižší společenský stupeň ani životní postavení nemanželské matky dítěte (venkovské šičky) jako' v právu německém (§ 1708 něm. obč. zák.), nýbrž
rozhodnými jsou tu majetkové poměry a příjmy žalovaného nemanželského otce, jenž v prvé řadě jest nem,mželskému dítěti výživným povinován. Žalovaný jest spolumajitelem elektrotechnického obchodního
závodu, a výtěžek z tohoto podniku, jsoucího zdrojem jeho příjmů,
plyne mu v měně československé a podle těchto příjmů jest právě
ve smyslu §u 166 obč. zák. vyměřiti výživné. Nižší soudy správně
posoudily věc, uznavše) že žalovaný má plniti výživné v měně
českoslov., neboť tato jest v plništi jeho zákonných povinností (v KarI.
Varech) běžným platidlem (§§ 905 a 1420 obč. zák. novel. znění). MylnS'm jest tedy názor dovolatelův, že může býti odsouzen pouze k plnění
v německých markách, a netřeba se jeho dovolacimi vývody o této
otázce již ani podrobněji zabývati. Nižší soudy, vycházejíce z nesprávného právního názoru, že v tomto případě jest použiti ustanovení hmotného práva německého (§u 1708 něm. obč. zák.) a žalobkyni vyměřiti
výživné podle životních poměrů a postavení nemanželské matky, nezjistily skutkových okolno'stí, potřebných pro posouzení majetkových
poměrů a příjmů nemanželského otce, ač v žalobě byly o těchto okolnostech nabídnuty důkazy.
Čís.

3886.

Byl<l-li služebním řádem stanoveno, že .po dobu sesazen! zaměst
nance ze služby jest vzíti přiměřený zřetel na udržení životosprávy zaměstnanccwy rodiny, jest na zaměstnanci, by se zavčas placení vyživo-

důvodů:

Ci;'

r

I

S hlediska dovolacího důvodu čís. 4 §u 503 c. ř. s. napadá dovolatel
názor odvolacího soudu, že žalobce, byv nálezem disciplinární komise
ze dne 21. prosince 1922 s účinkem od 20. února 1920 propuštěn bez
odbytného ze služby, pozbyl všelikých nárokú ze služebního poměru
vůči žalované a to nejen nároku na své služební, nýbrž také na zaopatřovací požitky pro svou rodinu podle §u 32 čís. 2 služ. řádu. Otázkou,
zda jsou tyto pro rodinu vyhrazené požitky částí žalobcova služného a
zda byly rozhodnutím disciplinární komise zamítnuty zároveň s nárokem
jeho na služné po dobu suspense, netřeba se zabývali, poněvadž žalobce
nemohl by vymáhaných rodinných požitků dosíci, ani kdyby byly zcela
samostatným nárokem na výživné, kteroužto právní po.vahu výživného
příspěvky podle §u 32 čís. 2 služ. řádu rodině vyhražené zřejmě mají.
O výživném však platí zásada (§ 1418 ?bč. zák.), že s~ z,a uplynulou
dobu neposkytuje. Odvolací soud ve svem rozsudku uvadl a okol~ost
ta není napadána, že se o vyživovací příspěvky am žalobce am Jeho.
rodina po dobu suspense u žalované společnosti neucházeli a jich se .
nedomáhali. Podle uvedené zásady nemůže se jich žalobce dodatečně
domáhati.
čís.

3887.

účinek zmeškání ve prospěch dostavivší se strany nelze vyloučiti
v jej! neprospěch provedením důkaz~ o j:ťc!, ,skutkovýc~ tv~zeních a
použitím výsledku jejich ku skutkcwym zJlstemm, tvrzemm temto odporu jícím nebo je aspoň oslabujícím.

(Rozh. ze dne 21. května 1924, Rv I 361/24.)
Žalobě o náhradu škody 4.500 Kč pro c e sní s o udp r v é s t oI i c e rozsudkem pro zmeškáni vyhověl, o d vol a c í s o u d k odvo-

lání žalovaného přiznal žalobd {vJuze ,2.600 Kč. Ne i v vš š í s o
obnovil rozsudek prvého soudu.
. ~

II

cl

Důvody:

Dovolání, uplattlujícímu dovolací důvody dle §u 503 čís. 2, 3, 4 c. ř. s.
d~užno I;řiznati ~Ispěch., D~:odl;ou jest, výtb,. že, soud odvolací pochy~
bll, kdyz, Jsa nazoru, ze nzelll v prve stohcl zustalo neúplným, ježto
tato, vynesši rozsudek pro zmeškání dle §u 396 c. ř. s. a vzavši za
základ pro stanovení výše bolestného pouze tvrzení žalobcova, neprovedla důkazu o způsobu, trvání a intensitě bolestí, tvrzených žalobcem
d?plnil)e pro,~ed~nim důk~zu svědky Drem K-em a Drem R-em a po~
IlZIV pn vym,:rem bolestn~hotake výsledku tohoto důkazu, snížil je
z 4.500 Kč, pnsouzenych zalobcl rozsudkem prvé stolice, na 2.600 Kč.
Pro stanovení výše bolestného zjednán byl skutkový podklad žalobnim
přednesem o způsobu, trvání a intensitě bolestí žalobcových, jejž následkem obmeškání žalovaných bylo dle §u 396 c. ř. s. považovati za
pravdiVý a tudíž za vyšetřený dle §u 1325 obč. zák. Soud odvolací nebyl
oprávn,ěn, aby na,tomto podkla?u něco změnil. Účinky zmeškání, jak je
sta.n?."1 § 396 c. r. s. ve prospech strany se dostavivší, nelze vyloučiti
v JeJI ,n;pro~pěch pro~edenim důkazů o jejích tvrzeních skutkových
a pO~Z~Ť1m vysledku Jejich ku skutkovým zjištěním, tvrzením těmto 00por~llclm nebo je aspoň oslabujícim. Učinil-li tak soud odvolací a stanOVil výši, bolestného, ~h~ližeje ~e sk~tečn,ostem, získaným tímto postupem, za~or:u ~dporujJcJm, zalozt! SVU] vyrok nikoliv pouze na okolnoste,C;h vys~trenych (§ 1325 obč. zák.), nýbrž také i na okolnostech,
na nez po zakonu nebylo lze vzítí zřetele. Ježto následkem tohoto odp~ru Se s~lsy a nesp.ravného posouzení právního byla výše bolestného,
pnso~z~na, dov,?lateh ~ozsu?kem první stolice, neprávem snížena, bylo
dovolam JIZ z, techto duvodu dovolacích vyhověti obnovením správného
rozsudku prve stolIce.
čís.

3888.

Obchod u~,lím. (~ákon z~ ~ne ?', dubna 1920, čís. 260 sb. z. a tl.).
,Poukaz p'rlslusnych organu 11II1IIsterstva veřejných pracl k dodání
uhli nenahrazoval ani nabídky ani jejího při.ietí.
(Rozh. ze dne 21. května 1924, Rv I 375/24.)
, K, ~ádosti, žalov,ané,~o drUžstva dalo ministerstvo veřejných prací
zal~J1cJ uhel~e fmne pnkaz, by dodala žalovanému družstvu uhlí. Žalobe na. druzstvo o zaplacení kupní ceny a dovozného l' r O c e sní
s o ~ ,p r v é s t o I i c e vyhověj, o d vol a c í s o u d ji zamítl. ne j_
v y s S I S o u d nevyhověl dovolání.

9

D

ů

vod y:

. ~ovolá~i,ve . kterém ža!ují~í spolek uplatňuje důvody čís. 2, 3 a 4
§u 003 c. r. s., Jest neopravneno. Pokud jde o důvod čis. 4 v příčině

pohledávky žalující firmy 8789 Kč 50 h s příslušnými úroky, žalující
firma má za to, že vzešla mezi ní a žalovanou stranou trhová smlouva
O uhlí. zasl~::Jém žalovanému družstvu z dolu K a že tedy toto družstvo
jest povinno, 'zaplatiti jí tuto pohledávku, záležející z trhové ceny
6224 Kč a z neuhrazeného zbytku clovozného ve výši 2565 Kč 50 h,
jakož i příslušných úroků. Tomuto mínění nelze přisvědčiti, neboť mezi
stranami nevzešla smlouva o tomto uhlí a žalujícínw spolku nepřísluší
tudíž proti žalovanému družstvu a'ni nárok na zaplacení trhové ceny za
ně, ani nárok na náhradu zbytku dovozného. To plyne z této úvahy:
Podle §u 1 zákona ze dne 9. dubna 1920, čís. 260 sb. z. a n., náležela
ministerstvu veřejných prací ú p r a va hospodaření uhlím, tedy zejména též úprava obchodování jím. Obchodování uhlím samo však mi"
nisterstvu veřejných prací nenáleželo. Ministerstvo nebylo oprávněno
obchodovati uhlím a neobchodovalo jím ani bezprostředně samo, ani
podřizenými orgány. Obchod uhlím zůstal obchodem soukromoprávním;
orgány, jimiž ministerstvo vykonávalo úpravu hospodaření uhlím, zprostředkovaly mezi výrobci a spotřebiteli tím způsobem, že nebylo do_
voleno, uhlí dodávati, leč se svolením nebo na poukaz těchto orgánů
a to za tím účelem, aby při nedostatku uhlí spotřeba jeho byla kryta
stejnoměrně. Podle prvého odstavce §u 3 uvedeného zákona čís. 260 veškeré, v území republiky Československé těžené uhlí a zásoby jeho
tl výrobců, jakož i uhlí z ciziny dovážené, byly pod závěrou; závěra
měla ten účinek, že tímto uhlím nebylo dovoleno nakládati bez poukazu
orgánů, kterým náležela úprava hospodaření uhlím. Závěra uhlí a
poukazy uvedených .právě orgánů nevylučovaly tedy soukromoprávní
nakládání uhlím, nýbrž jen omezovaly jeho platnost. Poukazy, dávané
příslušnými orgány v určitých případech k tomu kterému nakládání
uhlím, byly pouze úředním svolením k němu, nebo předchozím schválením jejím. Z toho následuje ovšem, že nakládáni uhlím bez takového
poukazu bylo neplatno a po případě - podle §u 26 uvedeného zákona
-- i trestno; ale poukazy tyto nebyly samy již nakládáním uhlím; právo,
nakládati jím, zůstalo jeho, majitelí. Aby tedy vzešla mezi dvěma lysickými nebo právnickými osobami (stranami) trhová smbuva o uhlí,
po případě dodavací smlouva, kterou podle čl. 338 obch, zák. posuzovati jest jako smlouvu trhovou, bylo třeba podle §u 861 obč. zák.
nabídky jedné strany a přijetí této nabídky stranou druhou; poukaz,
daný příslušnými orgány ministerstva veřejných prací k dodání uhlí
podle zákona ze dne 9. dubna 1920, čís. 260 sb, z, a n., nemohl nahraditi ani nabídky, ani jejího přijetí. žalující strana mohla tudíž, obdrževši
poukaz za účelem dodání uhlí žalovanému družstvu, učiniti tomuto družstvu prodejní nabídku bud' výslovně, nebo mlčky dodáním uhlí podle
poukazu; smlouva mezi stranou žalující a stranou žalovanou byla by
přišla k mistu přijetím nabídky žalovaným družstvem, kteréž přijetí
mohlo se státi opět bud' výslovně, nebo mlčky přijetím dodaného uhlí.
Uhlí z dolu K, o které v tomto sporu jde, nebylo žalovaným družstvem
II žalujícího spolku objednáno a nebylo tímto spolkem žalovanému
družstvu výslovně nabídnuto, nýbrž bylo bez takovéto nabídky a bez
objednávky žalovaného družstva tomuto posláno prostřednictvím dráhy.
Trhová smlouva byla by tedy mezi stranami vzešla pouze a teprve,

kdyby a až by bylo žalované družstvo dodané uhlí přijalo. Přijetí uhl!
se však nestalo, nýbrž družstvo odepřelo přijmouti uhli. Z toho násle··
duje, že k trhové smlouvě o uhlí z dolu_ K. mezi stranami nedošlo, a žalující spolek odeslal uhlí po dráze, na své nebezpečí, pročež nemůže
na žalovaném družstvu žádati ani trhovou cenu za uhlí toto, ani náhradu neuhrazeného zbytku dovozného. Tím, že žalované družstvo objednalo u ministerstv'a veřejných prací uhlí, neučinilo kupní nabídku
a nevešlo v soukromoprávní závazek, neboť tato objednávka byla v podstatě jen žádostí za příděl uhlí. Kupní nabídku bylo by musilo, aby byla
podle §u 861 obč. zák. platna a závazna, učiniti u r čit é fysické nebo
právnické osobě jako prodateli nebo dodavateli. Kdyby bylo u ministerstva objednalo uhlí od žalujícího spolku, kdyby bylo žádalo za
příděl uhlí u tohoto spolku, bylo by ovšem nutno uvážiti, zda v tom
obsažena byla kupní nabídka žalovaného družstva žalujícímu spolku
a zdali minísterstvo zprostředkovalo dodání této nabídky spolku žalujícímu; ale ani dokázáno, ani tvrzeno není, že žalované. družstvo uvedlO
ve své objednávce, že žádá uhlí od žalující firmy. Žalující strana uvedla,
že žalovaná firma objednala u ministerstva uhlí, že uhelný inspektorát
pověřil vyřízením zakázky. důl ústecké montánní společností a vyúčto
váním žalující stranu, jakož i, že žalovaná firma obdržela od ministerstva vyrozumění, že uhlí bude dodáno z dolu K, patřícího ústecké mOntánní spo,lečnosti. Přídělem uhlí, učiněným ministerstvem (uhelným
inspektorátem) a vyrozuměním žalované firmy o tom, kdo jí uhlí dodá,
nebyla tudíž uzavřena trhová smlouva, pro žalovanou firmu závazná;
naopak žalované družstva nebylo tím vázáno ani v příčině osoby, uhlí
toto pradávající nebo dodávající, ani v příčině uhlí, touto osobou pro~
dávanéha nebo dodávaného. Žalované družstvo právě tak, jako žalujíci
spolek, byly jen oprávněny, použiti přídělu a uzavříti podle něho smlouvu trhovou nebo dodavací.
čís.
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Při rozhodnutí o žalobě o obnovu podle §u 530 Cl!!. 7 C. ř...8. lze,
dbáti jen skutečností, jež nastaly před vynesenÚll rozsudku v základní
rozepři.
.
(Rozh. ze dne 21. května 1924, Rv 1 389/24.)

žalobu o obnovu z důvadu §u 530 čís. 7 c. ř. s. pro c e sní s o u d
p r v é s t O' 1 i c e rozsudkem zamítl, a d vol a c í s o u d rozsudek potvrdil. O ů vod y: V předchozím sporu bylo ústní jednání skončeno a
rozsudek vynesen dne 14. května 1921. Návrh na obnovu sporu dokládá
žalobce novými skutečnostmi, že byl VácJav Ch. dne 29. kvčtna 1921
propuštěn z ústavu pro choramyslné na revers, že když přišel domů,
pakud se týče k bratrovi, byl zádumčivým, že se chtěl v noci z 2. na
3. června 1921 opět oběsiti a že musel býti druhého dne na to zase
dopraven do ústavu pro choromyslné, kde jest dosud. V tom shledává
žalobce důvad obnovy řízení podle §u 530 čís. 7 c. ř. s. Tento zákonný
předpis však předpokládá, že strana nabude vědomosti o nových skutečnostech anebo nalezne průvody, které tll již byly pře d skončením

řÍZdlÍ v zákl(';dní rozepřL ustanovuje, že jich uvedeni a pOUZItI v Qf1vějším řízení by bylo zpúsobHo přiznivější rozhodnutí, a že navrhovatel
je nemohl uplatniti před skončením jednání v základní ro;zepři. Právě
proto žalobce v žalobě o obn~vu řízení praví, »že by prvnI so~d neb}I

mohl zamítnouti žalobu, kdyby byl znal novou okolnost, ktera se prthodila 29. května 1921, o které se žalobcův opatrovnik dozvěděl až
3. června 1921 «. Těchto nových skutečností nemohlo však býti použito
v řízení, dne 14. května 1921 rozsudkem skončeném, ježto nastaly až
po 29. květnu 1921. Chybi tedy nezbytný předpoklad dovolaného §u 530
čís. 7 c. ř. s., důsledkem čehož žalobce neopírá návrh na obnovu řízení
o žádný z důvodů §u 530, 531 c. ř. s., pročež bylo žalobu odmítnouti
usnesením podle §u 538, pokud se týče §w 543 c. ř. s. To se nestalo
proto, že první soud uznal, že sice uplatněný důvod vyhovuje předpisu
§u 530 čís. 7 c. ř. s., že však není dokázána nová skutečnost, kterou
měl býti doložen.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

Dllvod)':
Nejvyšší soud trvá i pro tento spor na zásadě, projevené rozhodnutím sb. n. s. čís. 2946, na něž poukazuje dovolání samo, takže není
třeba, důvody jeho slovně uváděti. Stačí k nim podotknouti pouze toto:
Při rozhodnutí sporu lze přihlédnouti jen ke skutečnostem, jež nastaly
až d·n konce řízení, na jehož základě vynesen jest rozsudek. V- řízení,
upraveném §§ 530 a násl. c. ř. s., jdeo obnovu základní rozepře, nikoli
o nový spor; je proto možno při rozhodnutí o žalobě o obl1O'vU přihléd
nouti jen ke skutečnostem, jež nastaly před ukončením základní rozepře, jichž však strana nemohla bez viny použiti ve svůj prospěch. Jen
za příčínou uplatnění těchta skutečností může řízení, skončené rozsudkem, býti obnoveno, nikoli však na základě skutečností, na sta vších
teprve po,zději. Za platnosti opačného názoru bylo by možno, obnoviti
spar po každé, jakmile by nastaly skutečnosti, jejichž uplatnění mohlo
by přivoditi pro stranu příznivější rozhodnutí. Nezáleží na tom, že skutečnosti, jichž se žalobce dovolává, nastaly ještě před doručenim rozsudku první stolice; stačí úplně, že nastaly po jeho vynesení. Názor
dovolatelův, že odvolací soud nebyl oprávněn, uvažovati o nepřípust
nosti žaloby, nemá v zákoně opory; naopak odpovídá napadené rozhodnutí §u 543 c. ř. s. Odvolací soud, nemoha dodatně odmítnouti žalobu, vyřízenou již rozSudkem, nepochybil tím, že odvolání z tohoto rozsudku vyřídil rozsudkem, jakmile dospěl k přesvědčení, že žalobní nárok nebyl vůbec po právu.
čís.
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Postoupil-Ii prodatel pohledávku z kupní smlouvy osobě třetí a vyrozuměl-Ii o, tom kupitele pOllnámkou na faktuře, neni kupite! nadále
oprávněn platiti prodateli, ani bez přivolení postupníka se svolenim prodatele smlouvu zrušiti, avšak vady zboží jest kupite!· oprávněn oznámiti pouze proctateli a nikoliv postupníku. Není třeba, by zbožl bylo ku-

piletem před oznámením vad problédnuto, aniž by bylo dáno k disposicí.

(Rozh. ze dne 21.

května

1924, Rv I 400/24.)

žádá oznán'lení vad á to proto) aby prodátel věděl, co se jeho zboží
vytýká a aby se dle toho mohl záříditi.

tis. 3891;
Žaloba bankovní firmy na kupitele o zaplacení kupní ceny za zboží
dodané žalovanému Adolfem O-em byla zamítnuta s o u d Y vše c h
tři s t o I i c, N e j v y Š š í m s o II dem z těchto
důvodů:

Sporné zboží, 3 bedny šedé příze vigogne, koupil žalovaný' od
Adolfa O-a podle faktury ze dne 10. prosince 1919 a byl poznámkou
na této faktuře prodavatelem vyrozuměn, že fakturovaný peníz je postoupen žalující firmě. Žalovaný nemohl tudíž, obdržev fakfuru, již
platiti se sprošťujícím účinkem dřívějšímu věřiteli Adolfu O-oví a ne ..
mohl ani za jeho souhlasu bez přivolení žalující firmy obchod zrušiti,
jelikož takto by docíleno bylo to1-;o, co § 1396 obč. zák., maje na zřeteli
zájmy postupníka, právě nedovoluje. Jinak se postupem pohledávky na
zaplacení kupní ceny z faktury žalující firmč na právním poměru mezi
Adolfem O-em a žalovaným nic nezměnilo, prodavatelem zůstal Adolf
O. a nestala se jím žalující společnost. Zjištěno, že žalovanému nebylo
zasláno zboží, zůstavši v Liberci, nýbrž vzorky, že však vzorky fakturovanému pokud se týče objednanému zboží neodpovídaly, číslujíce
pouze 5l1z mm ?a místo smluvených 6-7 mm, a že žalovaný dopisem
ze dne 22. prosmce 1919 prodavateli Adolfu O-ovi bez prodlení oznámil, že zboží je vadné a že je nepřijímá. Odvolací soud dále zjistil, že
Adolf O. toto zboží pak prodal fakturou ze dne 9. Února 1920 firmě H.
Když ani tato firma zboží pro touž vadu nepřijala, byla příze prodána
někam jinam za levnější cenu. Kupítel není povinen přijati a zaplatiti
zboží, které neodpovídá zákonu (čl. 335 obch. zák.) nebo smlouvě.
Oznámil-Ii tedy, jak zjištěno, žalovaný Adolfu O-ovi zavčas že zboží
~n:louvě nevyhovute, (čl. 347 obch. zá~.) a v~da zboží byl~ také zjistena, nemohl by zadah Adolf O. na zalovanem zaplacení kupní ceny
~ ne,:,?hl proti ani přenésti tot~ jemu samému nepříslušející právo na
zaluJlcl fIrmu, Stanoví to § 1394 obč, zák. a plyne to také z ustanovení
§u 1396 obč. zák., dle nichž dlužnik po oznámení postupu nemůže sice
již platiti dřivějšímu věřiteli, ale zůstává mu právo, by uplatňoval ná~
ffiJtky proh pohledávce, Dovolání je na omylu, tvrdic,že pozastavení
se mělo státi u žalujlci firmy a že, dokud vadnost zboží nebyla oznámena jí, nebylo vyhověno. čl. 347 obch. zák. a zboží tím schváleno,
neboť ,vady 511~~,no podle čl. 347 o?ch" zák. oznámiti pro dat e I i
a mko~1 ?sobe: JIZ prodavatel P?st~upII narok na zaplacení kupní ceny,
Dovolapl Je dale na omylu, tvrdlc, ze ku pozastavení zboží je zapotřebí,
by kupltel zboží' prohlédl, neboť nezáleží na tom zda se tak stalo' stači
že kupitel ,~ady,prodateli zavčas, to jest bez prodlení oznámil, 'jak s~
v.!o;nto pnpade stalo, a že zboží vytýkané vady mělo, jak zde bylo
zjlste,no,. ~by pozastavené zboží výslovně bylo dáno .k disposici, zákon
nevyzaduje a nebylo by to samo o sobě ani dostatečným, neboť zákon

DálcH zakazník bance příkaz;, by převédlíi ÍiOlí!ediltlOst i. U;C!" t~cti
oSoby; náíl níž mě! disposičllíprávoj najehOvlastlti debet01 uc~t, ,Jde
o placeiH, jehóž účinký ,pOjí se ke ~i, kdy býlp'řikaz,~an~e, Udelen .a
jemuž není ml, závadu; ze liyl0 j>íIk, Iiance pOSkýtll!!to pnroci podle nařiieiií ze dne 19. prtlsiiice 1919; čís; 660 sb. Z. a 11.
(Rozh. ze dne 21. května 1924, Rv I 413/24.)
Žalobce měl u žalované banky
š~lo disposičnt právo n~d kontem

své konto a kromě toho mu příslu
Anny K-ově u téže banky. Ku krytí
těchto kont deponoval žalobce u žalované, bianco smě~ku na 16.500 !<č.
Dne 24. dubna 1923 vykazovalo konto zalobcovo debet 14.710 Ke a
konto Anny K-ové kredit 8,320 Kč. Žalobce dal cine 23. dubna 1923 ža"
lované bance přikaz; by z běžného účtu Anny K-ově převedlá 8:320 Kč
na jeho účet a téhož dne poukázal žalobce žalované 6.390 Kč k d~bro
pisu na jeho účtu. Dne 30: dubna 1923 usnesla, se valnahr?:na2.a zalované na likvidaci a dne 3. srpna 1923 bylo Jl povoleno pnroclpodle
nařízení ze dne 19. prosince 1919, čís, 660 sb. z. a n. Žalobě o vydání
krycí bianco směnky 16,500 Kč bylo obě man i ž š í m i s o u d Y vyhověno, N e j v y š' š í s o u d nedal místa dovolánÍ.
!)[Ivody:
Žalobcovo oprávnění k žalobě vzato bylo v pochybnost teprve v dovolání, avšak mylně, ježto žalobce, jenž podle nesporného přednesu
stran měl disposiční právo nad oběma konty v žalobě uvedenými, má
též právo domáhati se tdho, by žálováná firma., vedoucí účty ty, vyhověla příkazu, udělenému jí žalobcem. vzhledem k těmto účlůin, a d~
sledkem toho vydala mu i krycí s,rliěiiku! již neprávem zadržuje: Naři- .
z.ení vlády čís. 660 r. 1919 Cl ČíS.394 r. 1922 nepřicházejív to th to sporu
dilvodně v úvahu, ježto, účinek jich pro talovanoufirmu nástal nesporně
teprve povolenim přiročí vyhláškou ministerstva finailcí ze dne 3. srpna
1923. V tento den nebyl. oVŠem proveden" žalobcilv příkaz: znějící na
změnu obou kont a udělený žalované firmě dávno před tím, o němž
jest jisto, že žalovaná firma jej ,obdržela před 30. dubnerj1! 1923, kd'y
l!snesla se 11a likvidaci. Dovolatelka poukazuje na to, že převod z účtu
Anny K-ové na účet žalobcův za účeleri, zapraveni dluhu žalobcova
jest ve skutečnosti placením. S náhledem tíin jest souhla'siti !.ok dalece,
že nikoli převod sám O sobě jako úČelrií manipulace, nýbrž při1caz, t: j.
c1isposični projev žalobce jako osoby k tomu oprávněné, za tím cílem
udělený, jevi právni účinkypbcení.. žalobce býl 23. dubne. 1923 dluže
níkom žalované firmy, manželka jeho byla její věřitelkou, oba měli
II žalované firmy běžný účet, jímž dispónoyal žalobce, čímž byl oprávněl1
i k disposici vkladem manželčiným. Pokud žalovaná firma prováděla
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v účtech příkazy, udělované ji žalobcem vzhledem k těmto účtům a
tím i vzhledem k majetkovým hodnotám, účty těmito vykázaným, vykonávala tím pouhou účetni manipulaci, jež ~ama o sobě neměla právních účinků. Tyto účinky mohly míti jen projevy vůle stran, směřující
ke změnám majetku, vykázaného účty. Přikázal-li žalobce jménem své
manželky, by na jejím účtu odepsána byla celá částka, vykázaná jako
dluh banky, a připsána na účtu žalobcově na vyrovnání jeho dluhu,
nastal tak zánik jak pohledávky Anny K-ové, tak i dluhu žalobcova,
již sdělenim tohoto příkazu. K přijetí jeho postačilo doručení žalované
firmě, aniž záleží na tom, že tato odepřela účetní provedení jeho dopisem
ze dne 24. dubna 1923, ježto neprokázala k tomu oprávnění. Povinnost
žalované firmy, provésti přikázané změny účetní, vyplývá ze závazku,
jejž převzala zřízením běžných účtů pro žalobce i jeho manželku, a
uznáním disposice žalobcovy vzhledem k oběma účtům. Důsledkem
toho není oprávněna vykazovati nadále v' účtech pohledávku Anny
K-ové a dluh žalobcův ve stejné výši, ježto pominuly vzájemným odpočtem, a je důsledkem toho povinna, vydati žalobci krycí směnku,
jíž měl býti zajištěn dluh žalobcův, když účel směnky té pominul. Názor
tento nepříčí se ani pojmům banko,vního a peněžního obchodu, neboť
z vývodú dovolat elky v tomto směru vyplývá, že má na mysli příkazy,
udělené již za příročí, kdežto žalobcův příkaz došel jí před tím.
čís.
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Otec, jenž vynaložil na syna, cmně ve vojsku sloužícího, náklady
nemoci a pohřbu, jest oprávněn domáhati se náhrady na eráru. Nárok
ten lze uplatňovati pořadem práva.
(Rozh. ze dne 21.

května

1924, Rv I 454/24.)

Syn žalobcův Otokar Č., vojín v činné službě, onemocněl za zdravotní dovolené, nenastoupil vojenské služby, nýbrž byl ošetřován v domácnosti žalobcově a po delší nemoci zemřel. Žalobní nárok na erár
o náhradu výloh nemoci a pohřbu synova pro C es n í s o udp r v é
s t o I i c e neuznal co do důvodu po právu, o d vol a c í s {J, U d uznal
žalob ní nárok důvodem po právu. D ů vod y: Žalobce domáhá se na
eráru náhrady nákladů, které čínil na vydržování, léčení a ošetřování
. svého syna, aktivního vojína, za erár, jenž, jak tvrdí, byl po zákonu
povinen, nésti náklady ty ze svého. Jde tedy předem o to, zda žalobce
náklady ty učinil, a to není co do podstaty vůbec sporno a popřena jest
jen částečně výše nákladů těch. Dále jde o to, zda vojenský erár byl
povinen náklady ty nésti. Na tO odpovídá prvý soud kladně, přiznávaje
nemocnému vojínu nárok na ošetřování ve vojenské, po případě civilní
nemocnici a na částečnou náhradu pohřebného aspoň za určitých okolností pokud se týče nárok na vojenský pohřeb. Při tom přehlíží ovšem
prvý soud, že i při nemocničním ošetřování má vojín nárok na žold,
aspoň částečný a že v ošetření toml jest zahrnuta i strava a ubytování.
Mimo to však nevyžaduje každá nemoc ošetření nemocničního a před-

pisy znají v tom případé i ošetfoyání domácí neb II roty a' přiznávají
pak vajinu kromě lékařského ošetření a léků nárok na nezkracené po-

žitky (LId i strava pokud se týče relula za ni). (,Viz příručku Hp-I
§ 24 A str. 55). Byť i tyto předpisy platily až od I. ledna 1922, jest
známo, že podobné případy byly i dříve a podobně byly upraveny. Prvý
soud připojuje ještě další požadavek, aby byl Otokar Č. pokud se týče
žalobce příslušné nároky uplatňoval, a přiznával by žalobci nárok na
náhradu pouze v tom případě, kdyby byla vojenská správa odmítla
učiniti opatření ohledně jeho nemocného syna. Při tom odvolává se
prvý soud na § 1042 obč. zák. Leč tímto zákonným předpisem není
onen požadavek odůvodněn. Tam mluví se pouze o nákladu, který byl
učiněn na jiného, jenž by ho po zákonu byl musil nésti sám; nepožaduje
se však, by onen jiný odmítl nebo nechtěl náklad ten učiniti, stačí,. když
tak tak učiniti opomene. Naopak náklad, učiněný za někoho prol! Jeho
výslovné vůli, nebylo by možno požadovati zpět, poněvadž § 1042 obč.
zák. předpokládá vůli, zavázati druhého k náhradě a takový předpoklad
těžko lze si představiti tam, kde se výslovně nárok neuznává. Vojenský
erár má povinnost, zákonem mu uloženou, starati se o výživu vojínů
a poskytnouti jim požitky zákonem určené a má také povinnost mužstvo
v činné službě míti v patrnosti, a starati se o ně i tehdy, kdyby uprchlo
nebo ke službě dle povinnosti se nedostavilo. Nestará-li se vojenská
správa vůbec o vojína v činné službě, jenž se nevrátil z dovolené do
služby, opomíjí to, co je jeji zákonitou povinností. Jest tedy patrno, že
vojenská správa sama byla povinna o Otokara č-a se starati a že to
opomenula. Kdo ia ní to obstaral a náklad učinil jest tedy dle §u 1042
obč. zák. oprávněn, požadovati náhradu. Tento závazek vystoupí tím
jasněji, když se uváží, že vojenská správa uspořila sama náklady na
výživu, léčení a pohřeb Otokara č-a, které nesporně by byla musila
nésti, kdyby nebyl býval v ošetřování žalobcově. Jest tedy českoslo
venský erár tím, že se o Otokara Č-a nestaral, na úkor žalobcův obohacen. Ovšem musí tu býti další podmínka, totiž, zda žalobce neplnil
svou vlastní povinnost a zda mčl úmysl zavázati stát k náhradě. 1 tou
otázkou zabýval se prvý soud a míní, že žalobce plnil oproti Otokaru .
č-ovi povinnost otcovskou. Leč prvý soud přehlíží, že otcovská povinnost k výživě dítek trvá dle §u 141 obč. zak. jen, pokUd se samy
živiti nemohou. Syn více než 2ltiletý jest pravidelně již schopen samostatné výživy a jecli v činné službě vojenské, přechází právě povinnost
výživy na stát, takže takové dítě pokládá se i podle nařízení vládních
za vystouplé z výživy otcovy, za zaopatřené (na př. při draho.tních
přídavcích na děti státních zaměstnanců). Neměl-Ii však otec po zákonu
povinnosti, syna vydržovati, nelze tvrditi, že, čině tak, plnil svou povinnost. úmysl, žádati náhradu, dal na jevo dopisem ze dne 22. ledna
1921 a ostatně lze takový úmysl předpokládati, nejsou-li prokázány
okolnosti, svědčící o opaku; takových okolností tu není. Z výpovt'di
svědka Jana Č-a se zjišťuje, že byl žalobcem poslán na četnickou sta~
nici se vzkazem o onemocnění Otokara Č-a a že žádal jménem otcovým,
aby učinilo četnictvo o tom oznámení tak, aby se strany vojenských
orgánů stalo se příslušné opatření. Žalobce mohl právem oznámení
51"

ou.

takové pokládati za dostatečné, poněvadž četnictvo v takových věcech
jest orgánem,. na nějž se vojenská správa obrací o zakročení. Tím dál
žalobce také na jevo, že očekává opátřéní vojenské spiavy. Stalo-Ii se
riiihodildu shodou okolnoští; že Otakar Či výšel Z patrnoW vojenských
orgiihů; jest to náhoda, která událi se na štraně žalovaÍié a tedy stihá
jí a nikoÍi žalobce. Námitka; že stát neruči za zavinění svých orgám);
pokud to není zákonnými jJředpisy odůvodněno, nemá tu místa, poně
vadž tiejde ti nárdk na náhradu škody ze zavinění takOVýCh orgánů,
nýbrž d iíáhradu nákládu t j stát učiněného.
N e j vy š š í S o' II d nevyhověl dovolání.

ž:

pocll.e §u r042 obč. zák. Na tomtq stQ-vu nezi;lěni19 ni~eho~
d0pisem
ze dne 22. ledna 1921 žáqal přimo velitel StVl pluku o vys~trenl zdravotníh9 ~tavu synova, k pěm\~ž ostatně ~~ po smrti t~hot? (1 Í: února
1921) nedošlo. Má prqtp žalobce Pů[ile §u 1Q42 obc .. z,ak. narol!: I:a

náhradu nákladů jež by byl pople zákona m)lsll UČ1l11h zq!ovany erar

v~či jeho synovi~ Kt~"~ náklady to J?ou a v jaké výši pyly 4či~i'ny, o

tom buqe rozhodnuto teprve v dalslm sporu. Rozhqq110 lest, ze byly
to náklady za ošetření v nemocnici, po případě část pohřebného, snad
i nároky další. Tyto sk!lt~čn()sti postačily k potvrzení rOzsupkq, uznávajícího jellině, že žalobní nárok je důvodem po právu.
čís. 389~.

D'ůvdily:

. Dovolání mylliě vytýká zmáiečnost rozsudku podle §§ 503 čís. 1 a
477číS. 6 c. ř. s. Nezáležíná tom, jakého rázu hyl nárok, příslÍlševší
žalob,oyu synu vi'iči eráru; pro spor rozhodno jest jen tvrzení, že žalobce splnil za žalovaný erár něco, k čemu byl tento povinen podle zák0tla
vůči. jehO synovi, a že požadtijenáhr<ldu tohoto. plnění ve smyslu §u
1042 bbč. zák. Nárok, opírající se o tento zákonný předpis, jest soukrorj](jprávnÍlll, a jest povolán soud, by o něm rozhodl. Důsledkem toho
j~sl ovšem soud oprávněn, rozhodnOuti o dalších právních otázkách,
pokUd toho bude potřebí k rozhodnutí o žalobním nároklj, bez ohledu
na td, zda jSou rázu veřejnojJrávniho (sb. n. s; čís. 110). Ve včcis~mé
posoudil ódvol"CÍ soud věc správně pb právní strárice. Nesponio jest,
že zemřelý žalobcův syn měl jakd vdjín tiárok na ošeti'enÍ v nemocnici, za'
určitýCh okolností i nárok na vojenSký pohřeb, po případě. i dalŠÍ nároky. Prokázáno jest, že syn žalobcův pro nemoc nemohl nastoupiti
činnou službu vojenskou, že žalobce jako otec jeho zpravil o stavu synovu četnictvo a po~kyt1 nemocnému synovi po uplynutí jeho dovolené
úplné ošetření. Žalobce předpokládal právem, že vyhověl tím povinn9sti
syna jako vojina, hlásiti nemožnost, nastoupiti. službu, že sdělení čet e
rlictvu postačí úplně, by vojenské úřady dověděly se o nemoci synově
a učinily dalši opatřeni. Žalobce riemohl předpokládati nahodilý sběh
okolností, pro nějž nedostalo se velitelstvi pluku sdělení O propuštěl1l
žalobcova syna z nemocnice, takže velitelství to dovědělo se o riemoci
vojína, bránící jeho návratu do sltižby, teprve z dopisu žalobcova ze
dne 22; ledna 1921. žalobce, jenž nemohl svého nemocného syna vykázati t ošetření a doriutiti k nástupu činné služby, nebyl přes to povinen zpravili o tOll! přímo příslušný vojenský úřad, neboť neměl za
těchto okolnosti důvodu, obávati se trestního stíhání pro nadržování
zběhu. Ze sdělení jeho četnictvu usoudil odvolací soud právem na
jehO' úmysl, žádáti od eráru náhradu za ošetření syna, ježto žalobce mohl
se právem domnivati, že četnictvo zprostředkuje sdělení přislušnému
vojenskému úřadu, anebo že tento sám. bude pátrati po vojinu, který
po uplynutí dovolené nevrátil se ani do nemocnice, ani do činné služby.
JVlIčetií vojenských úřadů mohl si žalobce vykládati jako souhlas se
soukromým ošetřením. POkračoval-ii tudíž žalobce v soukromém léčení
a ošetřOvání, neprojevil tím Í1nlyslu, odporujicího náhradnímu nároku

O nároku obce proti bývalému starostovi, by určena byla j:h~ povinnost k náhradě budOucí škody, ježto prý svémocně upsal, jm,;,netn
obceválečnCiu půjčku, nelze jednat! vzhlédem k ~~ 5 (4) zak~~ ze
dne 12. srpna 1921, Čí~. 329 sb. z. 11 n" na sOlldě, třeb!!s slo o cmnost
starosty doby před účinností zákona.

z

(Rozh. ze dne 21. května 1924, RII 170/24.)
.. ' o
be
c .dOll.láha.
la se na
svém býy
Ž a IUjlCI
.
" žalovaném
..
.' lél11• 'čk st3:rostovi
P
zaplacenÍ46.QOO j<č, jéžto prý své l11 0cně llPsal vál:č~ou pUL u, ,o pro~
vedení důkazů v 'prvé stoliel přednesla žalobkyn!,č ze zmenu]e za!obl)'
návrh v ten způsob, by se určilo, že žalov~ný je po;"~en, aby na~ra?ll
onu š\<od!1, která jí snad vzni\<'1e ze svémocpéh? upsamyl. v~leč~~ PU].čky žalovaným. Pro ce sní s o udp rve s t o I, ce, nepnP4 shl
změny žaloby, ježto by se tim řizení protáhlo, ~ žalobu z"mltl. O d v, oI a c i s o' u d připustil změnu žaloby, zrušil napadený rozsudek a vrahl
věc prvému soudu, by ji, vyčkav pravomOCI, znovu projednal a ,rozh~dl.
. N e j vy Š š í s o li d pbnovil co do ,změi1Y ž~loby usnesep' p.rveho
soudu, ve věcí salllé pqk zrušil usnesel1l odvolaqho sOlldu ~ ťlozll mu,
by nehledě' k dfrvodům, z nichž rozsudek prvého SOUdil zrusll, ZllOVU
rozhodl
,
-.o odvolání.
- ,
q

DůyodY:

Jde o změnu žaloby potud, že Ž<llobkyrě llpustP" od P?žadovápí
určité š\<ody, v ž~lobě přesní' vY4človm,é" a pd práv,l1íhO ,duvody, ze
k náhradě této ji ':'zešlé škody Se plQvan.y bezp?dl11ll1ečne z~v~z'll a
Že činí již jen nárok r~ lučení náh!a~mpQYl~?O~tI zalovaneno za skod~,
která ji snad budovcně postihne, opua]Ic sv U] narok pouze o pIavm dl1~
vod že žalovaný jako starosta upsalsvémocpě v roce 191 (i Y zastoupem
a j~énem žalující obce R. VI. rakouskou válečnou půjčku. Bylo by te,dy
soudu podle změněného žalobniho žádán! rozhodovali'o povll1,nosli zalovaného k náhradě škody z uvedeného právniho důvodu. Otazku tuto
nelze však vůbec řešiti pořap~,," prá.va, poněvadž ustanovením §u, ~
(4) zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 329 sb.: z. a n. Jest (ozhodoval11

o povinnosti obecního starosty k náhradě škody, odvozované z nešetření neb zanedbání předpisů o finančním hospodářství v obcích, při
kázáno bezprostřednímu úřadu dohlédacímu, tedy úřadu správnímu
(§ 58 zákona), a příslušnost soudní jest omezena v §u 5 (5) cit. zák.
jen na rozhodnutí o výši škody na základě pravoplatného výroku dohlédacího úřadu a soud jest tu jeho výrokem o povinnosti k náhradě
škody vázán. Ustanovení §u 5 (4) a (5) cit. zák. jsou předpisy práva
formálního a mají tudíž zpětnou působnost i na právní jednání starosty,
před účinností zákona uskutečněná a nelze tu použiti ani dřívějších zákonů neb nařízení, poněvadž dle §u 57 (1) cit. zák. pozbyly platnosti,
pokud tento zákon obsahuje ustanovení nová. Není-li tedy pro změně
nou žalobu pořad práva vůbec přípustným, jest rozhodnutí prvého soudu,
zamítnuvší návrh na zrněnu žalohy, ve věci správným, ovšem nikoli z dÍlvodů prvého soudu, nýbrž z důvodů zde vytčených. Napadené usnesení
rekursního soudu bylo proto změniti a usnesení prvého soudu obnoviti.
Důsledkem toho bylo zrušiti. i usnesení odvolacího soudu, nařizující
soudu prvé stoH ce, aby o změněné žalobě jednal a znovu ve věci rozhodl,
·a bylo odvolacímu soudu uložití, aby nyní o odvolání rozhodl.
čís.
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Ochrana nájemců (zákon ze dne 8. dubna 1920, čís. 275 sb. z. a n.).
Ustanovení §u 14 zák. vztabuje se i na obchodní místnosti.
Lhostejno, k d o úplatu dá v á nebo slibuje, jen když ji pronajímatel
(třetí za něho) dostal.
Dal-li si nájemce zaplatiti za postoupení nájmu a z úplaty část dal
pronajimateli, nemůže na něm, CO mu dal, požadovati nazpět (§ 1174
obč. zák.).
.
(Rozh. ze dne 27. května 1924, Rl 381/24.)
'V rozepři byly strany za jedno v tom ,že právní předchůdci žalobcovi Hugo a Rudolf S. měli smlouvou ze dne 14. ledna 1921 od žalovaných najaty živnostenské místnosti až do 31. prosince 1923 a že místo
nich nastoupila v březnu 1922 se svolením žalovaných v nájem místností těch banka K., která vyplatila předchůdcům žalobcovým 150.000
Kč, z nichž tito zase vyplatili (totiž s jejich svolením vyplatila hned
banka) žalovaným 50.000 Kč, o nichž předchůdci žalobcovi měli Z3 10,
že je mají právo žádati zpět, což činil nyní žalobce jako prý jich postupník a tudíž právní nástupce. P r oc e sní s o udp r v é s t o I i c e
uznal dle žaloby. O d vol a c i s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc prvému soudu, by vyčkaje pravomoci ji znovu projedhal a rozhodl. Ne j vy Š š í s o u dzrušil usnesení odvolacího soudu a uložil
mu, by nepřihližeje. k důvodům, z nichž rozsudek prvého soudu zrušil a
doplnění řízení nařídil, znova rozhodl.

Dúvody:
a) Žalobce tvrdí, že 150.000 Kč vyplacených bankou jeho před
bylo »odškodným« za majetkovou ztrátu, spojenou se zruše-

chůdcům,

ním jejich živnostenského podniku v místnoste~h těc?" pro;Q.zovaného ,a
za znehodnocení drahocenného zařízení; etabiIsovaht prX ,se tam na-

kladem LOO.OOO Kč, ale podnik jejich ukázal prý. se »dehc!tlllm,,: b) Žalovaní tvrdí, že se dali pohnouti k pronájmu m!stno,sh bance az d? 31.
prosince 1925, když jim předchůdci žalobcov! z onech 1~O,O?OKc nabídli za předčasné zrušení nájemníhO' poměru 50.000 Kc!.!ez jIm pak
banka se svolením předchůdců žalobcových vyplahla. N!zs! stolI~e zamŮže tento pemz pob l', valy se toliko otázkou ad b) zkoumajíce, zda
. '1 ' t
.
. t § 14
žadován býti od žalovaných zpět. Prvý soud mill! ,ze ~ m:, mlS o,
zákona ze dne 8. dubna 1920, čis. 275 sb. z. a n., dle nehoz zapovezena
byla všecka právní jednání, kterými pronajima.tel dá~á poskyto~ah nebo
slibovati mimo nájemné sobě neb někomu pnemu nec? za t~, ze prona~
jimá byt _ sice prý ne přímo,. avšak přece .obdobne, kde::to .odvol:,c,1
soud obdobu tu nepřipouští, poněvadž prý zakon o ochrane n~jemn~ku
je zákonem vyjimečným. Avšak aní. ta ~ni ,?na stolice ne,~duvod~lla:
proč předpis nehodí se na projednavany pnpad .ad, b) pr!m,::,~ybrz
leda teprv pomocí obdobv. Žalobce v rekursu mIm, ze, kdyz nIZSI stolice neudaly, v če.m by případ b) byl ve ~kutk~vém stavu záko.nn.ému
případu §u 14 cit. zák. nepodobným, tedy ze prt se,,~ toh~ pod!,va 10. k' ,'!sudek že podstatného rozdílu není. Kdyz mzsl stohce neco neg!C y ,
.. . '
. d· k
."
.
.. tedy· že toho vůbec není to' zapste jest usu e, nanejvys a eVIud a jl,
" ' 1
'd'l
dentně nelogický, neboť jestliže si .~~~Ší StOllC~. rozdl neu,:,e oml
proto přece může ještě existovat, a nI~Sl. st.ohce !?J dokonce predpokladají, ačkoli nijak nepoznačují. Porovnava~lI s~ pnpad ad ~) se skutko~
vou povahou uvedeného případu §u 14 CIt. zak.,. tedy mozno vytknO,utI
jen tyto nesrovnalosti: 1. Zákon v §u 14 m~uv!. toliko' o bytu, .kdezto
v sporném případě ad b) jedná se o obchodm (zlvnoste,:'ske) mlstnostr
a nikoli o byt. Tato nesrovnalost však jest odkhzena ~re,dplse.m.
31
zákona dle něhož ustanovení tohoto zákona a tedy prave take I predpisy §~ 14 vztahuji se také na ja~ékoli. místr;osti. jiné, jež js~u předmě~
tem nájemní smlouvy. 2. Druhá otazka J~ ta, zez~kon ~ep,:avI, kdo mU:I
býti osobou, jež poskytuje nebo shbuje p.ror;apmateh neco za to, ze
mistnost pronajme, a tak by se mohlo mysht, ze mu ~nad tan.e na my~h ,
naiimatel, ten že musel pronajimateli záko~:m za~azanou uplatu da~~
nebo slibití. Avšak hledí-li se k tendenCI a ucelu ,zakona, jenz s~ snazl
potlačiti bytovou lichvu, t. j. výdělk~ření, těžíd .z bytové .nouze, J:st .na
jevě, že jest doceh lhostejno, k d o uplate~ dava. n~bo slI?uje, a ze Jen
záleží na tom. že ho pronajimatel nebo nekdo pny za neho. - ?soba
jim nastrčená - dostala, neboť tento. příjem, toto ob~h~ce~1 z duvodu
bytové nouze zákon stihá, kořen zla je vpronajlmatelI, Jenz nou~e využívá, neboť tomu, kdo v nouzi bytové je, náje~ci, nelze se, ~IVlh" z~
se nejen vysoké činži, nýbrž až i úplatku podrobl, pokud se ty:e, ma-Ir
osoba třetí zájem na tom, aby uchazeč byt ,dostal,)e zcela pn:o.z~?O,
že i ta se k úplatku odhodlá, ale z téhož duvodu, ze motIvem I JeJlho
jednáni je bytová nouze, nepřičítá se jí ?bět, k.ter,~u přináší, ve zl,é,
kdežto u pronájemce jde o zisk nemravny. Neza!eZl ted~ na. tom, ze
v případě ad b) dali úplatek předchůdci žalobCOVI a nrkoh naj1ma~~lk~
banka K., neboť, n.emohli-li předchůdd žalobCOVI. domOCI se pnJett

t,

§r:

banky místo sebe za n<\jemnicí a následk~m tol1o Syéll0 prppUStelll
z nájmu jinaj{ než tím, že pronajimatcle 50.000 Kč l-Ipl"tili, zůstává pořáp naplněna skutková podstat,! §u )4 záj{on~, že pron"jimatelé (žalovaní) dali si poskytnouti 5p.OPp Kč za to, že pronajali místnosti _
Ihostejnp, pd koho si .je dali p,o~j{ytnolltí a komupronajali, jel; když si
dali platiti právě z" tp, že prqnaj!lli, že příjem byl důvodem pronájmu,
Jak to sami doznávají, udáv'ljke, ~e ~e di!li pohnollti k pronájmu bance,
když jím posavadní nájemci z odstUf!néh() slíbili 50,000 Kč. Jen na této
příčinné sOllvislostí sejde. Že při tom šlo. v souvislosti také·" propuštění f!ředchůdců žalobcových z nájml1, nevadí, neboť stáčí, že šlo o
pronájem bance, jenž f!rávě uIj1 0žn ěn llyl pouze f!ropuštěním f!osavadr*h nájemců z nájmu. Tak by žalovaní musili f!eníie vrajiii. Avšak tu
p,távě na~jává otázka §4 1174 n. zn. obč. z<Ík.,j~nž <ií, že to, CQ kdo dal
k pocUení nedovolené1'9 jednání, nemůže žád~ti ~pět. A tu příjém přeclc
chůd,ů žalpbcových 150.000 j<č ad a) zmíněný, pře<ist~y\!je takové nec
d,ov,?lené jednání, l1eboť )est " to ž"l?vaní ~amít"li, zapoyěie.n p~ávě
bmze §em 14 (2) CIt. zaj{. o ochL na]., jen? zakaZUje veskn" pravní
jeP!'4ní, jimiž dqsavadní n~iemní~ (předchůd~j '~qlobcQvi) 4áyá si něco
P!3s~ytovajin~bo . sJibqyat1 za Postp4P~níllytu (místn~"ií n~iatÝch)
11,eb II so'!Vi~lqsti s tím: př~dchúdci Žalob~ovi dali si z"platiti pd banky
1):. z~ postol1P~ní nqjatých místností 15P:OPO ~f', a 'lI:1Y tohoto příjmu
qd- l:1ilP\<y
docílili,
dali
žalQvaným
ja\w
prOr1'ljim'"telůmz
tOhO 50.000XČ
"-.> .. -'
"
,
- - ,,;
','
"
"
"-"
,-,-,,-,. -'
'- - - : '
jest t~dy sk'1t~ová p~dst~t~ §u 11'74 napl"i'I1a. žalob~, ifr~i praví, že
J~O;QQP j<č bylo »opsko~ným« ~a m~jetkqyqiI ztrát\! spqjenOHse zrusenlln podnik,u je~9 př~dFhl)dců v f)1ístno~jech těch prpvOz~y"ného a
znehodnocenln1 zaH~ení. Av~ak tg je jen záminka, neboť sám říká, že
podllik ten l:1yl p'lsivl'í, n~na~t'lla tedy zrušením jeho žádná 'ztráta (nappak), a zI]ehodnoéeni zařízení ~ c~ž možnqvitahovati je'1 na umořú'(~cí kvotu (opotřebenf) spadá rOVněž na účet nevýnosností' obcho~u, ž!U n~~o kv?ta t q, nut~ěÍ1astávající, nemohlabýtí hrazena.
Z~.r}t~a pp p"slvn?~tr obF~odu ~;mo~lo Ryti ztráty z j~ho '(zdání se,
. spIse ZIS~ y j?m zpus0h.ll, ~e d~!~1 ztrat~ a I1rnořeI1í odpadne. šlo tedy
'(sk~t~1) l~n. o ()dst!,pne zil postoflPení místností, ne O odškodné za
vzda~1 s~ najrn\'· Že tu jde o případ, kde in utraqne parte tuiplludo
versatu:, dOkazUj~ [Ia vÝsost nyní čL L § 1 novely ze dne 2!'í. dubna
1924, ČIS. 80 sb. z. a n" kterou se doplj'í\!je zákonlichevní čís. '5pS/1919
.~ kde se dle. lit. a) tresce v n~~em případě posavadní nájemník, a dle
hj. b) pron~JImateL
' .
,

čís.

3895.

Zrušil-li v mimospOOlém fízení Nejvyšší soud usnesení rekursniho
sO!ldl) a uložil mu, by, dOP,loč říz~ní, znoVu rozhodl, nenírekUrSní Soud
?Jd,~at·.vnel·nt by zrušenw usneseI1i prvé stolice přenesl na ni; co mu vy:
rl I I U ozeno.
.
.
~. Zemř~lo-li manželské dlt~~ domáhající se na otci úpravy výživného,
dnve, nez vydário mzhodnult prvé stolice, pokrljčuje se ohledně výžjvnéllO za dobu od podáni návrhu do dne úmrtí dítěte v' mimospotněm

flZCíH

n

I..UV.L.<i .;J~, v~,..

zilstalost

dítěte,

.. ; .... ií

<

.1-7" _.,'

.

(Rqzh. Ze cine 27.

května

1924, Rl 397/24.)

žádostí ze dne 24,-. l~dna 1922 dOll1áhala Se nezL Milqcla Vcová, na
svém manželském otci placení m~síčního výživného 65Q Kč. Soupprvé
stolice návrhu vyhověl, rekursní soud napadené usnesení potvrdil. Qne
29. října 1922 nezl. Milada V-ovázemřela. Ne j vy Š š í s o u d usnesením ze dne 28. listopadu 1922 zrll~i1 usnesení rekursního soudu a
uložil mu, by po náležitém doplnění řízení znovu rozhodl. Rek u r sní
;, o II cl zrllši1 Ilsnesepí prvéhO sOUdil a lllo~ilmu, by, doplně řízení,
znOVU mzhopl, r1a~ež s o udp r v é s tol i c e návrh\! vyhověl, uloživ
Janu V-ovi, by na výživu nezl. Milady V-ové od 24. ledna 1922 (lo 29.
října 1922 zaplatíl k rukám Marie M-ové měsíčních 650 Kč. Rek u r s n i
s o u d napadené usnesení potvrdiL
N e j v y Š š í s o u d vyhověl dovolacímu rekursu Jana V-a potud,
že zm~nil usnesení nižších soudů v t~n r04up1, *e přiznan~ výživné jest
složiti P!q poz~stalQst nezl. ~i\ady VcoYé u příslušného poz~stálpst
ního. souRu.

II ~ 'f () fl~:
Nejvyšší s0!id usnesením ze clne 28. listopaclu 1922 uložil SOudu rekursnímu, by po náležitém doplnění řízení znOVIl rozhodl o pOPquých
rekursech. Rekursní soud, nedbaje tQhQto jasnéhQ a přesného přikazl\,
zrušil usnesení prvél\o soudu a tomuto· uložil, by doplně řízení, znovu
rozhodL Tím způsoben ovšem zRy\ečný průtah věci. K dovolacimu rekursu Jana V-a připomíná se toto: Správně vyložil soud rekurs ní, že
pOk!1d se týče výživ l1 ého, určeného· pro nezL Milaclu yeQvo\1 zvýšenou
č<ístkpu 650 ~č 1něsíčně, jd~ o párpk tphotp díi~te vllči otci pocile
§§r1 q\1, 1;\1 obč. zák.,njkoliyo nárp~ OSQllY jíné, z'lPfaviv~í sn,!d VÝe
živné za otce (,§ 1042 o,p~. zá)c). fpvirnost stěŽQ'{~tele, by PQSkytoyal
svému dítěti Fýšené vý~iyn~, trvala od 24. led~a 1922, ~(ly byl podán
návrh nq ZVýšení výživného., jaj{lnile tento n~vrl1 byl \'~l'áp za, opr4vIi~ný, a právni účinky I1sne~ení prvého ~ou~u, jímž to R)'lp vysloveno
8, výše výživného bYl'l urč,na, vzt<il1ují se, je~to l;s!lese!]í má ráz q~.
klaratpP1í, zpět ~u (lni podanéhO návrhu, t. j, 24. ledna 1922: Tf'prve
dne 2Q. října 1922, l<dy ne'lL Mi1ijda V-ová zemřela, zani\d z4vazek stě
žov"tele spqlu s !]á,ro~~Ij1 QP<ávn~ného qíti*~ Stěžovatel vyty~á, že
[<dyž \lezL J\i\ila,cl q zemfel'l, nemělo býti pokračováno a o nárOk\! (ta vÝc
živné rothod()váno' v řízení nespof'1ém, nýbrž žé nárok nlě! bÝÍi o<i~4c
zán na pořad Pláva,. ProH \~to výtce he po,ul<ázati na - ovšem jen o.qc
dORné ;- lIstanoyťni §Il 20 j. n., dle něhQ? ~aždý ~Ql1d. v máynLl'h
věcech, ktné byly ř~pn~ II n~l1() zi'háj~ny, zůstáv~ přís1\lšllÝm ažqo jejích l1j{pnČení, byť se i pkplnosti, jež\lY1Y při zi)veflení .řizení rozho d nÍ'!T\i pro určcní pří~11l~n8sti, zlněnilyz'l ří~ení. Zaq*lé q~\l<y v)Íživ c
!1~hO jsqu te~y PQhledávkou zfmřel~ho dítěte proti o.tci a llldíž čá~tí
její pozů,~\alo,sl\. f: 1qhp o,yšenl plyne, že n,lze ula;žiti otci, by zaplatjl

příslušné -částky do--rukou opatrovnice, nýbrž že jest mu složiti je pro
pozůstalost dítěte u soudu pozústalostního. Má-li matka Marie V -ová
nebo osoba· třetí za to, že jí přísluší nárok na tyto částky proto, že ona
hradila výživu dítěte v uvedené době, může přihlásiti svou pohledávku
k pozůstalosti, a bude pak na soudu pozůstalostním, aby v té příčině
dále po zákonu jednal. Potud bylo podle §u 16 nesp. říz. vyhověti mimořádnému dovolacímu rekursu a v tom směru byla změněna usnesení
nižších soudů.
čís,

3896.

Je-li v pozemkové knize zapsáno vlastnictví pro )}měšťanstvo
v· X.«, nepřísluší· do usnesení knihovního soudu stížnost městské obci
X. ani jednotlivému měšťanu.
(Rozh. ze dne 27.

května

1924, R I 420/24.)

s o udp r v é

s t o I i c e vyhověl žádosti podpůrného spolku pří
ve V., by ve vl. čís. 668 poze knihy kal. obce V. bylo
poznamenáno, že měšťané v-ští tvoří nyní spolek s názvem: »Podpůrný
spolek příslušníků v-ských ve V.«. Rek u r sní s bud k rekursu měst
ské obce V. a Františka R-a žádost zamítl.
slušníků v~ských

Ne j vy Š š í s o u d k dovolacímu rekursu »Podpůrného spolku
v-ských« zrušil napadené usnesení a odmítl stížnost měst
ské obce V. a Františka R-a do usnesení prvého soudu.
příslušniků

Oů

vo dy:

Rekursní soud sice, zkoumaje stížnost městské obce V., zastoupené
jejím starostou Vojtěchem R-em a Františka R-a ve V. obíral se opráv~
něním těchto stěžovatelů ke stížnosti, ale vyslovil, že jsou oprávněni
oba ke stížnosti. Ohledně městské obce V. z toho důvodu, že dle §u 22
stanov jednoty měšťanů města V. v případě jejího zrušení má býti pře
dáno její jmění obci města V., ohledně FranI. R-a, poněvadž dle dekretu
ze dne 12. prosince 1912 obdržel měšťanské právo. Míní tedy rekursní
soud, že jsou usnesením první stolice jejich práva ohrožena. Rekursnímu soudu nelze přisvědčiti. Kromě žadatele jsou k podání rekursu
v knihovních věcech oprávněny osoby, v §u 123 pod čís. I až 4 knih.
zák. uvedené, a dále osoby, které jsou knihovním zápisem poškozovány,
třebas by ani dle §u 123 knih. zák. o jeho povolení nemusily býti vyrozuměny ..že stěžovatelé k osobám; v§u 123 pod čís. 1 až4 knih. zák.
uvedeným, nenáležejí, je zřejmo, neboť podle knihovního výpisu jest
na nemovitostech, o které běží, jako vlastník zapsáno »měšťanstvo
v-ské«. Okolnost, že dle §u 22 stanov jednoty měšťanů města V. v pří
padě jejího zrušení má býti předáno její jmění obci města V., jest pro
otázku oprávněnosti k podání rekursu v t é t o knihovní věci bez právního významu, poněvadž nebylo prokázáno, že by jednota už byla zrušena, ale také nebylo prokázáno předloženými listinami, že by jednota

.

měšťanů města V.) ostatně již zrlll~~něná v- pod-půrn)' spolek příslušníků
v-ských ::j, s ním arci totožná, byla právně totožnou s- »měšťanstvem
v-ským«, pro které jest na řečených nemovitostech zapsáno vlastnické
právo. Ale i kdyby nakrásně nastala již okolnost, v §u 22 stanov před
pokládaná, přešlo by jmění »měšťanstva ·v-ského« dle citovaného ustanovení pouze do správy obce města V. jako jmění účelové se zachováním právní povahy právnické osoby (§ 26 obč. zák.) a byla by tato
právnická osoba nebo její representant jedině ku stížnosti oprávněna.
Jelikož se tato právnická osoba dosud neutvořila, není potřebí zkoumati, zda obec ji zastupuje, zvláště, když obec ani jejím jménem nepodala stížnosti. Pokud jde o druhého stěžovatele, Františka R-a, ani tu
není závažno, že dle dekretu ze dne 12. prosince 1912 obdržel měšťan
ské právo, neboť tím ještě není prokázáno, že se stal údem toho »mě
šťanstva v-ského«, pro které na řečených nemovitostech vloženo vlastnické právo. Toho neprokázal ani předloženými stanovami, neboť ty
podle §u 5 stanov předpokládají přijetí měšťana výborem za člena, če
hož právě stěžovatel neprokázal. Bylo tedy uznati, že stěžovatelé ku
stížnosti nejsou oprávněni; proto bylo napadené usnesení zrušiti a jejich stížnost odmítnouti jako nepřípustnou. Pakli měšťanstvo města V.
nebo některá jiná právnická, nebo některá lysická osoba se cítí stížena
ve svých právech, může podle platných zákonných předpisů podati žalobu u příslušného soudu ..
čís.

3897.

Pokud jest Bankovní úřad ministerstva financí oprávněn vystupovati vlastním jménem na soudě.
Banlro"ní úřad minísterstva financí jest oprávněn domáhati se zaplacení lombardního dluhu ze zápůjčky, poskytnuté Rakousko-uherskou bankou.
(Rozh. ze dne 27.

května

Žalobu, jíž domáhal se Bankovní

1924, R I 431/24.)
úřad

ministerstva financí zapla-

cení lombardní záPlljčky poskytnuté žalovanému Rakousko-uherskou

bankou, pro c e s !1 í s o udp r vé s t o I i c e zamítl, upřev žalobci
aktivní oprávnění ku sporu. O d vol a c í s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc prvému soudu, by, vyčkaje pravomoci, v jednání pokračoval a věc znovu rozhodl, nepřihlížeje k uplatněnému důvodu zamítacímu. O ů vod y: Strana žalující napadá rozsudek prvého soudu pro
nesprávné právní posouzení věci a číní tak důvodně.· Prvý soud zamítl
žalobu, vycházeje z právního předpokladu, že strana žalující nemá k tomuto sporu aktivní legitimace, leč podle názoru soudu odvolacího není
tento předpoklad správným. Prvý soud dospěl k svému .úsudku slov~
ným výkladem ustanovení §§ů 3 a 4 nařízení ze dne 6. března 1919, čís.
119 sb. z. a n., pokud se týče §§ů 2 a 38 nařízení ze dne 12. května
1919, čís. 246 sb. z. a n., avšak s tímto slovným výkladem nelze vystačiti, ježto odporuje úvahám věcným, vyplývajícím z účelu, k jakému
Bankovní úřad. byl zřízen, a z oboru působnosti, který mu byl přikázán:

e.12

I

S u~tanclVením §§ 3 a 4 nařízení čís. 119/19 \1 ýpravě poměq.l ~ I(a~ousko:llherské bance sl\lší srovnati předpis §u 8 zál<o.n'l ze dne IQ.
,lubna 1919, čís, 187 sb. z. ,'l n., kterÝ!l1 se miristr financí +lTlócřmje, by
Spr'lva,v,,1 státní ,I]un ...... , aby pečoval q pqěh, a opatření pl'ltidel ve
státě !':eskoslovenSké[l1 '! za tí!l1 účelem zařídil, čeho zapotřebí, v po~
měru k Ralwusko,:\lhers\<éqance, ..... " aqy vůpec až cl9 jinaké .ákonné úpravy opstaráv'll funkce státní ced\1l ové banky, zřídil k tonl II t o ú čel u qanr,ovní úř'ld atd., dále př,c!pis §u 2 nařízení ze dne
12. května 1919, čís, 246 sb, z. a n. a ust'lnovení §4 21 ppsleqní qclstavec té]H)ž nařízení, kde se ukládá ]3ani}ovnímu výpqru, ~by v příPildě,
že b,y v bud()ucnosti Bankpvní, úřad byl přeměněn v s 4 m pst 'l t n q u
cectUloyoubilnkU, při této přeměně spolupůsobil. Ze srovnání těchto
ust'lnovení je zřejmo, že Bankqyní úřad lllinisterstvq fin<\ncí podle pří
slušných předpisů organisa~ních jesiee úřadem státním, ministru. linaI]cí podřízeným, že však 111* Ppvah!l veřejného, iíyěrní obchody prov()zujh;ího ustavu, který zá[pveň ppstarává úkony státní cedulové banky.
podle toho je B1lJl~!Wní úř'ld, třep a byl úřad~!l1 ~tátníln, Sall1ostatnÝI)l
podm~tem pr~vním, který je schopen, pod Svoll fiflT~,pl1 ovš~[I1 n~ec
protpkolovanpl1 ~ napýyati práv, 1:11"41i n" se záva,ky, na sPlldě ŽqlOC
yq!i a qýti žalován. l)zn'Ívá-li s~ v §\l 14 naříz~ní čís. 24(3/19, kterým
se upravljje věcn<í í místní příslušnpst sOllclu při ža)obácl) na j3ankovuí
úřad, pasivní oprávněnost tohoto úřadu ve sr.qrech () l'alobách n'lň podaných z obchodů jím učiněných v mezích jemu vyměřené působnosti
í ve sporech j i n a k Ý c h, nelze II (()m pochybovati, že' Bankovní úřad
má v témž rozsahu i oprávněnost aktivní a sluší tedy v každém sporu
pp\l.e zkoumati, zdq žalobuí náro15 Hnilil z právních poměnl, sr.a(lajících do oboru pŮsobnosti Bankovního úřadu. V pra,jeqnávqném případě
jde p nárQlj:ze z<Ír.i\jč1ih převz<M vládou republikY !3cskoslpYenské ve
srnyslu §ll '11l,l1ařÍ?cl1í čís. 24p/19Hl a z jéhpl' nařízení zřejmo, že Bankovní úřad jest nejen oprávněn poskytovati zápůjčky na rU~nízástavu
(lombard), nýbrž že také vede správu pohledávek ve smyslu §u 38 od
Rakousko-uherské banky převzatých (§ 12 I f, II d, § 33 cit. nař.). Soud
nemůže tedy Bankovnímu úřadu mínisterstva financí důvodně odpírati
legitímaci ve sporech, kde mu ji organísační předpisy na základě zmociíovacího zákona či s, 187/1919 vydané ~ příznávají, 'to tím méně, uváží~li se, že na .žalob,u v tomto přír.~děBa~kovním úřadem jako orgánem
~ll1lsterstva fInanCl' podanou SIUSI pohhzetJ tak, pko by byla podána
hmto mllllsterstvem v zastoupení finančního eráru. Nesmí tudíž mýlití
výraz »vláda republiky' československé«, jehož bylo v §u 38 'nař. čís.
246/1919 místo pojmu »československý stát« použito; neboť i Bankovní úřad jako orgán ministerstva financí má podíl 'na výkonu moci
vládní. Námitka nedostatku aktivní legitimace je bezpodstatna a nemělo
jí býti vyhověno. Prvý soud, jsa názoru opačného, ukončil předčasně
jednání, ČÍmž zůstalo řízení neúplným. '
,
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl rekursu.
původy:

. Námitka nedostatku aktivní legitimace i rekurS ž'lloval1~ sPQle~nQsti
JSP\l qpřepy o právní r()zli~ování českQSIQvens~~hQeráru pd 8ankov:

I

I
I,
,

lÍtá

ního úřadu ministerstva financí, jako dvou růZriých právnických osob.
Takovéto rozlišování ,lze LÍzháti za správnéjen s určitými výhradárt1i.
BálíkovnÍ úřád jest vybudován jako pomocný orgán ministerstva!i"
náÍ1cí, tedy vlády Československé republiky a jest spravován mii1ister"
stvem financí (§ 1 vládního naříiení ze dne 12: května 1919, čís. 246
sb. z. a ri.). SpravUje část státního majetku, věnovanou určitým účelůnj',
tento majetek nepřestává však býti odděle;]bu sprftvou majetkem státe
níi11' V §u 12 slatlttli čís; 246/1919 se ustanovuje výslovriě; že zisk á
ztráta :i; jeho činnosti jdou na účet státnÍ; Jinak by bylo, kdyby Bankovní Mad byl samostátnou cedulovou bánkóu, jako byla barika Rakousko-uherská. V §u 2 i nařízeni čís. 246/1919 jest sice há zřizení takové samostáthě č,eskoslbvenské cedulové banky již pamatováno, prcF
zatím však obstarává jej! funkce dlE' §u 8 zákona ze dne 10, dubria 1919;
čis. 187 sb., z. á n. niinisterstvo financi, ledy vládá, a činí ták pmstřéd C
nictvím Bankovního úřadu, jenž byl právě za tímto účélem vybáven
i úkony veřejného ústavu, provozujícího úvěmí obchody, sproštěného
však povinnosti, dáti sebe á své pobočné úřadovny zipsali do obchodniho rejstříku (§ 2státutu). Jáko veřejný obchodní ústá\Í inůže Ban C
kovní úřad býti přímo žálován (§ 14 statutu) i sám, v I a s tni m j mě
ne m žalovati, při tom zůstává však orgánem státní správy, májetek;
jím spravovaný, zůstává majetkem eráru, a proto jedná Bankovní úřad,
i když vystupuje svým jménem, vlastně jménem eráru. Vláda republiky
Československé odevzdala veškeré lombardní pohledávky; jež převzalá
dle §u 38 nařízení čís. 246/1919 od Rakousko-uherské banky, do o b~
c hod n Í spr á v y Bankovního úřadu. Tak vyslovil se podle §u 12
I! a II d pak §u 33 statutu správně již soud odvolací. Náluitka stěžova
telova, že by takové zmocnění musilo býti obsaženo i v oddílu II. cit.
nařízení, jest zřejmě lichá, neboť oddíl II. obsahuje jen statut Ba n k o v n í h o v Ý bor ll, kdežto o organisaci, působnosti a pbchodech
Ba n k o v n í h o ú řad u jednají oddíly 1. a III. V o' bor u s v é o b cha dní čin n ost i, d o k t e r é s pad á i spr á v a pře v z a ty chl o m bar dni c hpa hle d á v,e k, j e stB a n k o v n í úř a cl d 1e § § ů 2, 9 a 14 s ta t u t u o p r á vně n v y S tup o vatl samostatně a žalovati vlastním jménem. Rozeznávatí mezi obchody převzatými od Rakousko-uherské banky a mezi
obchody ujednanými přímo by bylo vzhledem k vylíčené právní povaZe
Bankovního úřadu naprosto bezúčelno, a nelze pro ně najíti ve statutu
čís. 246/1919 opory.

tís. 3898.
UmiuvenoC1ismírem, že výživnématlŽelky a dítěte má se zvýšiti
v určitém pOtněru ku zvýšeným sltIŽebním příjmům manželovým, nelze
do zvýšeni zahrnouti draho1ní a dětenský přídavek připadající na jiné
dítko manželovo.
'
(Rozh. ze dne 27. května 1924, R I 434/24.)
V řízení o žalobě na rozvod manželství od stolu a lože uzavřeli mane
žené v roku 1918 smír, jímž se manžel zavázal, platiti výživn:é manžeÍce
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měsíčně 120 K a synu Alexandru měsíčně 60 K. Umluveno dále, že pro
případ, kdyby se služební požitky manželovy (otcovy) postupem v úřadě
zvýšily, bude odváděti z tohoto zvýšku manželce a synovi po jedné
sedmině. Manželům byl povolen dobrovolný rozvod od stolu a lOže.
Tvrdíc, že příjmy manželovy činily v roce 19187.100 K a že měl manžel za dobu od 1. ledna do 31. října 1923 příjmů 29.120 Kč a po de c
čteni příplatku 1.250 Kč na druhé dítě 27.870 Kč, vymáhala manželka
jménem svým i syna Alexandra exekučně nedoplatky výživného za dobu
od 1. ledna do 31. října 1923. S o udp r v é s t o I i c e povolil exekuce dle návrhu (nedoplatek manželce 1961 Kč 20 h, synovi 1361 Kč

20 hl. Rek u r sn í s o u d povolil k rekursu dlužníka exekuci pro nedoplatek manželčin 1327 Kč 19 Íl a synův 727 Kč 19 h, a uvedl v tomio
směru v d ů vod ech: Výkazem účtárny ministerstva školství a národní osvěty ze dne 10. října 1923, předloženým vymáhající věřitelkou,
a přípisem téhož ministerstva ze dne 31. ledna 1924 prokázáno, že měl
povinný na základě nové úpravy platové podle zákona ze dne 20. prosince 1922, čís. 394 sb. z. a n. od 1. ledna 1923 do 31. března 1923 požitky ll. platového stupně šesté hodnostní třídy ročních 18.026 Kč,
místní přídavek ročních 5.160 Kč, jednotný drahotní přídavek podle IV.
stup. rod. 10,176 Kč a přídavek na 2 děti 3.000 Kč ročně, z kteréhož
přichází v úvahu pouze polovina 1500 Kč,poněvadž d r u h á P o I o v in a o d pad á nad r u h é dít k o. Poněvadž z jednotného drahotního přídavku na toto druhé dítko poměrně vypadá 1440 Kč, dlužno
také tuto částku z příjmu Františka H-a pro stanovení zvýšeného výživného odečísti.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu vymáhajících
věřitelů.
Důvody:
Správně rekursní soud· vyslovil, že 1.440 Kč vypadajících na druhé
(nemanželské) dítko dlužníkovo z jednotného drahotního přídavku podle IV. stupnice rod. 10.176 Kč a dále 1.500 Kč, vypadajících na totéž
dítko z přídavku na děti 3.000 Kč, nepřichází při výpočtu zvýšku dlužníkova platu v úvahu a musí zůstati vyloučeny, neboť to, co dostal dlužník na přídavcích z důvodu toho kterého dítěte, tedy přímo pro dítě,
nedostal pro sebe, protože kdyby tu dítěte nebylo, nebyl by to vůbec
dostal, takže jest vlastně jen průchodní pokladnou příspěvků, kterými
stát obmyslil. dítě, které však z .technických důvodů k vůli jednotnosti
manipulace vyplácí k jeho rukám. Přiznává-li tedy smír ze dne 10.
ledna 1918 vymáhajícím věřitelům každému jednu sedminu z rozdílu,
o který se služební požitky žalovaného, dlužníka, postupem v úřadě
zvýšily, nespadají v to ony přídavky na děti, ježto v pravdě nejsou
jeho, žalovaného. Ovšem mohlo by se říci, že, co platí ohledně druhého
dítěte dlužníkova, platí i ohledně prvého, I. j. ohledně vymáhajícího
věřiteIe a že tedy také tomuto přídavky na děti patří plnou výší (§ 3
(,2) zakona ze dne 15. dubna 1920, čís. 314 sb. z. a n.), takže by pak
z výpočtu jedné sedmíny rovněž musily býti vyloučeny, avšak vym:íhající věřitel, v jehož prospěchu by to bylo a jenž by si případný ná-
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rok na přídavky ty musil na dlužníku vymáhati ovšem pořadem práva,
toho nečín' a žádá pouze jednu sedminu ze zvyšku, do něhož započí
tává i přídavky na děti, což však smí jen ohledně přídavků na něho
samého vypadajících, níkoli však ohledně přídavků, vypadajících na
druhé dítě, jichž se ani v poměru k dlužníku dotýkati nesmí. Totéž platí
í ohledně manželky jako vymáhající věřitelky, jež též nemůže ve svůj
prospěch započítávatí přídavky onoho druhého děcka žalovaného.
čís.

3899.

Pozemková reforma•
Služebnostmi míní se v §u II zákona ze dne 17. února 1922, čís. 77
sb. z. a n., pouze služebností reální. Nenáleží sem služebnost dobývání
uhlí na cizím pozemku, aniž by bylO jisto, že má sloužiti k prospěchu
nějakého pozemku.
(Rozh. ze dne 27.

května

1924, R I 438/24.)

Přiděliv zabranou půdu k účelům stavebním, nevyhověl s o u d
p r v é s t o I i c e žádosti báňské společnosti, by na přiděleném pozemku byla zřízena služebnost dobývání uhlí. Rek u r sní s o' u d usnesení potvrdil.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Nemůže býti o tom pochybnosti, že služebnost, na které § 11 a 12
zákona ze dne 17. Února 1922, čís. 77 sb. z. a H.,myslí, jsou pouze služebnostmi realními, tedy má-li přidělený pozemek býti, jako zde, pozemkem služebním, tak, že služebnost má býti ku prospěchu, jinému
pozemku (§ 473 obč. zák.), a i takovou služebnosťmožno dle patrného
úmyslu zákonodárce nově zříditi jen tehdy, jest-li jí třeba k obhospodařování nějakého. jiného pozemku posavadního vlastníka (§ 9 a 10
zákona ze dne 27. května 1919, čís. 318 sb. z. a n., o zajištění půdy
drobným pachtýřům, s nímž tu jde o akci souběžnou). Zde však j.de
o služebnost dobývání uhlí na cizím pozemku, aniž by bylo udáno, že
má sloužiti k prospěchu nějakého pozemku žadatelčina a kterého (po-'
zemek panující), a jde tedy sicé o služebno·st druhu, poznačeného
v §u 477 Č. 6 obč. zák. (I. zv. polní), ale nepravidelnou ve smyslu §u 479
obč. zák., I. j. mající příslušeti osobě žadatelčině a jejím nástupcům
v držbě dolové míry a přebytků v žádosti její uvedených. Že má právo
služebnosti příslušeti dle toho i jejím řečeným nástupcům, nesmí másti,
neboť není vidno, že a jak by služebnost ta měla býti na prospěch
řečené míře dolové a přebytkům, jak by měla k lepšímu těžení z nich
sloužiti, aspoň se žadatelka pranic takového tvrditi ani nepokusila: mů
že-li však tuto míru dolovou a přebytky zužitkovati í bez této služebnosti tak dobře, jako s ní, není to vskutku než služebnost osobní jenže
~á příslušeti n~ pouz~ jedn~ určité osobě, původnímu nabyvateli: nýbrž
I Jmenovanym Jeho nastupcum, ale na takové služebnosti, nemající ho-
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spodářského, vztahu v§u 473 obč, zák vytčeriého; k pozemku jinému,
aby totiž sloUžily k prOspěšnějšímU hob pohodlnějšímu ztÍžitkovaní jeho,
zákon čís. 77/22, jak řečeno, na jisto herriySli1.
čls;

května

1924, Rv I 41/24.)

žaloba zákazníka na banku z bankovních

obchOdů

byla b b

ě

rn a

obou

nižšíCh soudů a vrátil věc prvému soudu; by ji Znovu projednal a
rozhodl.
Důvody:

Dovolání, opírajícímu se o dovolací důvody čís. 2 a 4 §u 503 c.ř. s.,
[ielze upříti oprávněnosii. Nelzébvšem. sdíleti ddvolatehlv názor, že
přei:!ložené listiny. úplně postačují, by věc po stránce právUí mohla
správně býti posouzená. Záležiť základní omyl obou nižších soudů
v tom, že se domnívají, že se v tomto sporu lze obejíti bez. slyšení
znalců, ač jde o případ, který přímo volá po vysvětlení znalci (bankovnictví). Zdá se, že soud prvé stolice proto nepokládal za potřebí,
slyšeti znalce, poněvadž v senátě zasedal soudce laik. Aspoň tomu nasvědčuje poznámka v rozhodovacích důvodech jeho rozsudku, že, maje
přísedícího 'Soudce. laika odborníka pro. dotyčný odbor, sám máhl posouditi, že šlo o fonnálrtí konto depotn.í "že bylo iak nazváno. Ptoto:
aby se hezútoko,valo. Toť ovšem názor naprosto mylný. Soudce laik
muže sice informovati senát O technické stránce věci, o obchodních zvyklostech, . a o jiných. otázkách, vypadajících z rám'ce pravidelně před
pokládaných ználostí a vědomostí soudcovských, ale nekontrolovatelná
odborná znalost soudce Hlika neniůže nikdy nahraditi znalecký posudek,
podrobený kontrole strah, v. případech, kde jest třeba řešiti s por n e
otázky odbornické. K tornu přistupí[je, že VYSVětlivky a informace soUdce
láika nejsou zachycovány záznamy ve spisech, takže ani odvolatí ani
dovolací soud, jež rozhdduji bez přísedícího soudce laika, nejsou's to,
bypfezkoumaly pravdivost a spolehlivost toho, co soudce laik vyložil
nalézacímusenátu, a proto ani 'správnost úsudku, k němuž soud dospěl na základě příslušných výkladů. V tomto případě pak jde o takóvě
sporné otázky, jež lze spolehlivě zodpověděti jeti po předchozím slyznalců:

čís.

ižší so

tl

d Y zamítly žalobu

československého

eráru·o za-

Důvody:

li i ž š í i11 i s o U d y zamíthuia; N e j V Yš š í s o u d zrušil rozsudky

šení

tl

3900;

Kausální sbtid není opravněh, by vybudoval rozsudek na zmilostech
odborného laíckého soudce.
(Rozh. ze dne 27.

ob a

placení 24.333 Kč 33 h za provedení stavby vlečné dráhy pro žalovanou
lirmu. Ne j v y Š š í s o II cl nevyhověl žalobcovu dovolání.

3901.

českosloweuský erár rtemůžé se dómáháti zaplaceni dlulitl z dOdaCí
smlotlvy, tlzavřerté S bývalým c. k. érárénl, jemuž byl dluh již zjjf:iiacci\;

(Rozh. ze dne 27. května 1924, Rv 1326/24.)

Dovolání vytí,ká rozsudku odvolacího soudu podle §u 503 čís. 4
ř. s. neprável11, že posoudil. rSlzepří po pTávní stránce nesprávně,
oclpočítav od pohledávky československého eráru stavební zálohu, vyplacenou žalovaným cukrovarem již před ,převratem bývalému c. k.
eráru. československý erár vznikl sice suveréním aktem nově se utvořivšího státu a není právním nástupcem bývalého c. k. eráru ve smyslu
práva soukromého. Nepřevzal žádných soukromoprávních závazků, naopak odmítl již nařízením ze dne 4. června 1919, čís. 313 sb. z. a n.
c.

(§ 2), jakékoliv právní nástupnictví a stanovil zákonem ze dne 23. čer
venCe 1919, čís. 440 sb. z. a n., příročí pro pohledávky, vzniklé proti
c. k. eráru před 28. říjnem 1918, ponechávaje jejich úpravu mírovým
smlouvám. Podle zákona ze dne 18. srpna 1918, čís. 354 sb. z. a ll.,
který jest provedením Článků 208 a 318 mírové smlouvy St. Oermainské,
převzal sice čs. stát veškerý majetek c. k. eráru na svém území s platnosti od 28. října 1918, ale bez jakýchkoliv závazků; podle čl. 203
pfedposlední odstavec a čl. 205 poslední odstavec mírové smlouvy ručí
za všechny závazky, ujednané bývalou rakouskou vládou před válkou
i za války, výhradně nynější vláda rakouská. Soukromoprávní předpis
§u 1409 obč. zák. ,o převzetí dluhů zároveň se jměním neh podnikem
neplatí pro majetek, nabytý československou republikou podle zákona
čís. 354/21. Leč v projednávaném případě nejde o převzetí závazku
bS'v. rak. eráru erárem čsl., nýbrž o pominutí dluhu žalóvané strany
z dodací smlouvy s oním uzavřené, a proto nelze oněch předpisů použiti, neboť žalovaná strana dle zjištění nižších stolic sk u teč n ě
z a p I a t i I a materiál na smluvenou stavbu vlečky již dodaný, tím, že
dala zálohu 15.000 K bývalému c. k. eráru, jímž materi<íl ku stavbě
vlečky byl dle zjištění nižších stolic dodán ještě před převratem a povolané orgány žalujícího eráru o tom všem věděly, když tente ve
smluvní dodávce oním začaté pokračoval. Z uvedeného plyne, že žalobce nemůže požadovati zaplacení materiálu, když již jednou bylo
žalovanou k rukám oprávněného věřitele zaň zaplaceno a nemůže oná
býti nucena po druhé j~j platiti. JSou tudíž důvody rozhodovací a právní
náior nižších soudů správné a bylo dovolání jako ne,odůvodněné zamítnouti.·
, .
čís .. 3902.

Požaduje-Ii erár od vplatitele za padělanou bankovku jen poloviční
náhradu, není povinen vydati žalovanému stvrzenku .aninabízeti její
vydání.
(Rozh. ze dne 27. května 1924, Rv I 349/24.)
žalovaný vplatil 'u po,štovního úřadu tisícikorunovou bankovku,opapadělaným kolkem. žalobu .eráru o zaplacení 500'Kč, p ro-

~t('enou
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Důvody:

Ustanovení §u 1 vládního nařízení ze dne 17. listopadu 1921 čís.
8/1922 sb. z. a n., že bankovky s padělanými kolky, jichž vlastníkem
jest stát, se odepíší jako ztráta celou jmenovitou hodnotou, .nesouvisí
nikterak s projednávanou rozepří. Erár žaluje na dodržení smluvního
závazku, poněvadž žalovaný měl mu zaplatiti 1000 Kč ve měně česko
slovenské, dal mu však tisícovku s padělaným kolkem, tedy věc jinou,
již pošta jen omylem jako placení přijala, ajest povinen zaplatiti dodatečně,co jest dlužen. Správnost tohoto právního posouzení odvolacím
soudem jest nepochybná, a žalovaný se ani nepokouší v dovúlání ho
vyvrátiti. Že .tisícovka s padělaným kolkem přešla již do vlastnictví
eráru a že takové bankovky, pokud jsou.ve vlastnictví eráru, se oc;epíší
té které pokladně jako ztráta. plnou hodnotou, nemá s nárokem eráru
na dodatečné splnění smlouvy žalovaným co- činiti, zvláště když ani
z doslovu ani z účelu nařízení nelze dovoditi, že strany, které platily
eráru před jeho vydáním bankovkami s falešnými kolky a neposkytly
mu ještě náhrady, měly by býti na rozdíl od jiných osob, které v držení
takových peněz přišly, osvobdzenyúplně od každé ztráty a neměly ztratiti ani 50% jmenovité hodnoty bankovek. Žaloba nemohla býti zamítnuta jako předčasná, ač žalující erár přijaté tisícovky s padělaným kolkem žalovanému posud nevrátil, ba ani ku vrácení se nenabízí. Bankovka sama nesmí býti vůbec vrácena, neboť byla podle §u 10 stanov
Bankovního úřadu ze dne 12. května 1919, čís. 246 sb. z. a n., zabavena. Žalovaný mě!covšem nárok na vydání potvrzení o tomto zabavení
a může jej i nyní .ještě dodatečně uplatniti, ale jenom pod podmínkou,
že nenahradí eráru jenom zažalovaných 50% jmenovité hodnoty zabavené tisícovky, nýbrž celých 1 000 Kč, které tisícovkou měly býti zaplaceny. Podle nařízení čís .. 8/1922 a vyhlášky ministerstva financí ze
dne ll. února 1922, čís. 46 sb. z. an., poskytuje se vlastníkům bankovek s padělanými kolky náhrada 50% jmenovité hodnoty proti vrácení stvrzenky vydané úřadem, který bankovku převzal. Erár nepožaduje nyní od žalované~o zaplacení celého tiSÍCe korun, nýbrž odpočí c
tává od .svého nároku již 50%, které poskytuje vlastníkům bankovek
proti vrácení stvrzenky, pročež není povinen stvrzenku žalovanému·
vydati nebo vydání její nabízeti. Kdyby se byl žalovaný proti žalobě
hájil tím způsobem, že jest ochoten zaplatiti celých 1000 Kč, že však
žádá vydání stvrzenky, pak ovšem by nezbylo než žalobu v nynějším
znění zamítnouti, neboť žalovaný nemůže býti nucen, aby použil výhody poskytnuté mu nařízením čís. 8/1922. Z jeho zodpovědění žaloby
nelze však takové námitky vyčísti, proto bylo žalob.ě právem vyhověno·
bez ohledu na to, že v ní vydání stvrzenky nebylo nabídnuto.
čís.

3903.

Platnost manželství, bývalým příslušníkem rakouskéltomocnářství
(nyní příslušníkem čsl. republiky) před převratem v Italii uzavřeného,

jest posouditi podle bývalého práva rakouského a jen tenal" Ka~Dy ~n".
tek nevyhovoval požadavkům tohoto :práva, podle práva Italskeho.
(Rozh. ze dne 27. května 1924, Rv 1 485/24.)
Jan M., tehdy při slušní k rakouský, uzavřel dne 3. ledna 1911 v Palenně sňatek s italskou příslušnicí Angelou, rozenou B-ovou. Dne 5.
května 1921 oženil se Jan M. s ruskou příslušnicí Marií, rozenou K-ovou.
K žádosti Anaely M-ové zabýval se procesní soud prvé stol i c e otázkou~ které z obou manželství jest platné a rozhodl v ten. rozum, že uznal prvé manželství Jana M-a pla,tným, druhé pak. ~e?latn~m.
O d vola c í s ou d rozsudek potvrdil. D u vod y: Dle z]lstem prveh?
soudu uzavřel JanM. s AngelouB-ovou dne 3..ledna 191.1 v Palerme
na tamním larním úřadě sňatek dle římsko-katolického obradu; tomuto
církevnímu sňatku sňatek před občanským úřadem nepředcházel am
nenásledoval. V základě tohoto zjištění vyslovil prvý. so~d . vzhledem
k ustanovení Su 93 italského obč. zákona (codlce cIvile Itallano), dle
něhož manžel~tví má býti uzavřeno na radníci (obecním domě) ~ ve:
řejně před úředníkem »stato civile« obceč kde jeden ze .snoubenc~ m.a
bydliště nebo sídlo, a vzhledem k zásade §u 37 obč., zak ..' dl~~eh~z,
předsevezme-li příslušník cesko~lovenske rep~bllky pravl1l jC(i!lat1l S CI:
zozemcem v cizině, posuzovatI lest toto jed~a~l, P?kud, n~jde o o,sobn!
způsobilost tuzemského příslušníka k doty~ne,:,u Jedna?l, ~le zakonu
toho místa, ve kterém bylo předsevzato, spravny nazar, ze snatek, uz,:
vřený Janem M-em s Angelou B-ovou dne 3. ledna 1911 v Paler,;,e,
poněvadž nébyl uzavřen před občanský,? úřadem, byl dl.e It~lskeho
zákona neplatným. Prvý soud vyslovil vsak vzhledem k, zas~d". § 99
obč. zák., podle níž domněnka svědčí vždy ylatn:"stI manz:lst~l, ze }edy
manželství mají býti zachována v platnos!l, dalsl názo~, ze, I,~dyz ~e
bylo šetřeno zákonů místa, kde uza~řen sn~tek,.pok~d Jde o.urad"pr:.d.
nímž dotyčné jednání jest předsevzIÍl, pokladatI dluzno m~nz,:lst~l pnsluši1íka čsl. republiky v cizozemsku s clz,:zem,kou u~avre'1e pr;s. ~o
. za platné, když alespoň zachovány, byly predplsy, ]:zo~čansky zakoník pro jednání takové stanovl. ~onev!,dz manz;',lstv! .Jana, M-a
s Angelou B-ovou uzavřeno bylo cI:ke,:ne me~l. p~lslusl1lky C!:kv~
římskockatolické v přítomnosti dvou svedku v. katohckem farmm ur~de
dle obřadu této církve, uznal prvý soud ·manzelstvf to dle tuzems~eho
práva a to í dle občanského zákoníka i ?le novely, ze, d~e
kvetn~
1919 čís. 320 sb. z. ano platným, pokud jde o formalm nalezltost, totIz
úřad: před nímž sňatek uzavřílijesl. Náhle~tenshled,ává, i soud odvolací správným, neboť zásada »locus reglt·a~tun;« m~ vyznam je? t,~
kultativní a jest proto právní jednání, uzavrene· v c,~ozemsku, se~nc
forem práva československé republiky I tehdy, p!at~ym a zavazny~,
když zákon cizozemský má co do formy Jednam pre~pl~y od~hyln~.
Není proto okolnost, že manželství uzavřeno bylo v Italll clrkevne a mkoli před občanským úřadem, na· úkor jeho platnostI. Pokud § 63 Ital.
obč. zák. vyhledává ohledně syna, který nedokonal 25. roku. a dcery,
která nedokonala 2 L roku,soithlas rodičů, správně poukázal prvý soud
k tomu, že souhlasu toho byr by ovšem potřeboval JanM., který byl
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teprve přes 24 roky stár, ale jen dle práva italského, nikoli však dle
práva tuzemského, dle něhož (§ 210bč. zák.) byl již fysicky zletilým,
tak že věk jeho u Angely B-ové v době uzavřeni sňatku vzhledem
k ustanovení §u 4 obč. zák. platností manželství nebránil.
N e j v y Š š í s o u cl nevyhověl dovolání.
Důvody:

Odvolací soud posoudil věc správně po právní stránce. Nejprve bylo
uvažovati o platnosti manželství staršího, t. j. dříve uzavřeného, a tím
je manželství s Angelou B-ovou, v něž vešel žalovaný již v roce 1911.
Platnost manželství toho je posouditi v prvé řadě podle práva, jemuž
byl podroben v čase sňatku manžel, t. j. žalo·vaný Jan M., bez ohledu
na místo, kde sňatek byl uzavřen (sr. Krainz-Ehrenzweig, System § 22).
Nesporno jest, že žalovaný M. byl v roce 1911 rakouským státním pří
slušníkem, nesporno je dále, že sňatek, uzavřený před italským farním
úřadem manželčiným odpovídal úplně co do formy tehdejšlmu předpisu
§u 75 obč. zák. To postačilo k uzavření manželství platného pro území
tehdy rakouské (Sl'. rozhodnutí nejvyššího soudu vídeňského otištěná
k §u 37 komentáře Stubenrauchova k obč. zák.) a tím i dnešní republiky československé. Teprve, kdyby ,sňatek, v Halii uzavřený, nebyl
po této stránce vyhovoval požadavkům tehdejšího rakouského práva,
bylo by uvažovati, zda odpovídal aspoň náležitostem předepsaným italskými zákony a byl platný aspoň po této stránce. Nezáleží proto na neplatnosti manželství toho podle zákonů italských. Uznání neplatnosti
druhého manželství, uzavřeného za platnosti prvního, je pouhým dů"
sledkem §u 62 obč. zák.
čís.
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Ve sporu nerozvedené, odděleně žijící manželky proti manželi o placeru! výživného řešiti jest otázku Lavinění na zrušení manželského bpolužití slII11ostatně.
(Rozh. ze dne 27.

května

1924, Rv I 514/24.)

!11acnosti a o;Jatřií. ií slušnou vý·Žívu, stojí proti ll1anželčině pov~:lnostít
aby ,šla~' za ill'al),žť-Ie~l1 do ,jeho obydlí; jemu \' hospod,ář,stVí ,,~ v žlyn~stt

pomáhala podle své síly, a, pokud žádá toho. domacl poradek, nc)en
sama plni:" jeho nařizení, nýbrž i k tomu přIhlížela, by byla. plnena
také jinými (§ 92 obč. zák.)~ Odvol~c! ;oud sIce zj~strl, osvopv.S! po
této stránce podle §u 498 c: l'.S. zjlsten! soudu prve s.tolIce,. z~ :alob~
kvně byla několikráte trestána pro krádez a proStItUCI, ze pozlva spatne
pověsti, že byla pro opětné krádeže a nemravný život z P. a pol!cejmho
obvodu na vždy vvhoštěna, že svého syna, nezletlleho FrantIska P-u
svedlána zjočinrio~ dráhu, podporujíc. jeho krádeže a zahálčivost, ba
i ho naváděla, by otrávil, sVéhootc,e,n,ej'jistil vš~k, že ve~keré p~kus'y
dovolatelovy, přiměti ji k návratu, byly marny a ze. vedla ZIVOt ;;hy,raly,
neprovedl' důkazl1 'o dovolatelově, žalobkym poprenem tv!zem, ze, s~
žalobkyně klade za podmínku pm při pa? svého návratu, ,ze sYr:.. mu SI
z domova a že, poněvadž dovolajel nemuze na tuto po~mmku pns~ol\
piti, se zdráhá, vrátiti se do, jeho domácnostI; ~dvolacl s?ud pokladal
tyto okolnosti za nerozhodn~ pro ro:s?uzem teto. rozepre a vyslovrl
právní názor, že bylo dovolatelovou veCI, aby p~okazal ve Sp?ťU o ro!.~
vod, že jedině žalobkyně zavinila rozvoÓa z.e tIt1~ pommula.l~ho vy,z!_
vovací povinnost. Míní .tedy 0vdv~lací ~o~d, ze ~ta~~av za.vmenL pemuze
býti v této rozepři samO sta tne vubec !esen~, n!br~, ze jest vyhra~e:,~
rozepřím o rozvod nebo ro~luku :nanz~lstvl. P:lhledr:.e-h se ku vmtr~l
souvislo,sti práva povmnostI manzelčrnych, z p:edpls~ §§ 91! ~2 obc.
zák. plynoucích, přihlédne-li se ku zákazu svel:,oc?eho. z.rusem :TI'a nc
želského společenství, vyslovenému v §u 93 obc. zak.,. lez zaJI~te ?emohlo by' býti kladeno na vrub .dovolateh, ~dyb~se ukazalo spr~vnym.'
že nikoli on, nýbrž žalobkyne samovolne zruslla toto spolecenstv"
pozná se, že řešení otázky výživného pro žalo?kyni ;nimo spol<;Šnou
domácnost závisí na tom, čí zavinění tyto pomery zpusobrlo. Muze-h
býti dle §u 50 čís. 3 samostatn~ ~a!ováno o ~Iacení :'ý~i':.ného za t?hot~
stavu musí býti í otázka zavmem v takove rozepn resena, ponevadz
po této stránce tvoří pro soudní rozhodnutí obdobn~ předpi~y §§ )08,
117, 1264 obč. zák. a dvorního dekretu ze dne 4. kvetna 1841, ČIS. 531
sb. z. s. dostatečný základ.
čís.
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žalobě nerozvedené,- odděleně žijící manželky o placení výžIvného
o b a niž š í s o u d Y vyhověly. N e j vy Š š í s o u d k dovolání žalovaného manžela zrušil rozsudky obou nižších soudů a Vrátil věc prvému
soudu, by ji znovu projednal a rozhodl.

V t(JJ11 že dělníci odepřeli konati práci, obávajíce se násilností stávkujících horníků, nelze spatřovati důvod k jich propuštění ve smyslu
§u 82 živnostenského řádu.

Důvody:

(Rozh. ze dne 27. května 1924, Rv I 642/24.)

Dovolatel spatřuje důvod Gís. 4 §u 503 c. ř. s. v právním názoru
odvolací stolice, že okolnost, kdo zavinil rozvrat v manželství, je směro
datnou pouze v řízení o rozvod nebo, rozluku manželství a že, pokud
otázka tato není rozřešena "" tomto řízení, trvá manželova vyživovací
povinnost í vůči manželce, žijící od něho odloučeně. Sluší dáti dovolateli za pravdu. Manželova povinnost, aby manželku přijal do své do-

žalující dělnici byli vyzváni správcen: žalova~é firmy, by dovezli
nákladním automobilem uhlí ze Z. V tammll1' uhelnem reVlfU byla tehdy
stávka: Na cestě přistoupili do automobilu dva četníci .v I~ln! zbrop, by
chránili dopravu před stávkujícími, načež žalobci prohlaslh, ze za t';C?to
poměrů nemohou dále jeti. Byvše pro toto odepření služby propustem,

domáhali se na soudě zjištění, že propuštění jich podle §u 82 živn. řádu
není po právu. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e uznal podle žaloby, o d vol a c í s.ou džalobu zamítL Ne j v y Š š ís ou d obnovil
rozsudek prvého soudu ..
Důvody:

čís.
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Do t:ědického podílu lze zapocítávati jen náklad, který vyžaduje synovo 05am05tatnění při odchodu·z otcovského domu, nikoliv však náklad na jeho výchovu, odborné vzdělání a výcvik.
Dary dětem nelze započítávati do jich dědického podílu.
(Rozh. ze dne 27. května 1924, Rv I 656/24.)

. Dovolatelé, uplatňující jedině důvod čís. 4 §u 503 c. ř. s., spatřují
nesprávné právní posouzení y odvolaclm rozsudku v tom, že se odvolací soud přiklonil k právnímu názoru, že. dovolatelé neoprávněně opus.tili přidělenou jim práci. Dovolací soud nemůže sdíletí tento právní
názor odvolacího soudu. Odvolací. soud míní především, že .žalobcí odepřeli prácí v takovém údobí, ve kterém ještě o nějakém ohrožení tě
lesné bezpečnosti nemohlo býtí řeči, poněvadž v tu chvíli byli ještě daleko od hald a ještě se nestalo, že by se byli už tehda stávkující, nebo
jejiCh hlídky, postavili proti podniku, a že žalobci ani z pouhého objevení, pokud .s," týče z přítomnosti četnické asistence nemohli souditi
na nějaké ohrožení své tělesné. bezpečnosti. Odvolací soud míní, že odepření práce bylo.. by lze omluviti-jedině nějakým skutečným nebezpečenstvím a ohrožením tělesné' bezpečnosti. -podepírá toto mínění o zjištění, že žalobci byli spolupracovníky porculánového průmyslu, že
stávka byla omezena na hornický průn1Ysl, .že tehdejší doprava uhIí
z haldy měla se státi jedině. v zájmu průmyslu, jemuž náleželi žalobci,
kteří nebylipracovnímLsoudruhy stávkujících horníků. Dovolatelé označují tyto právuí závěry.odvolacího soudu jako mylné,poukazujíce
k tomu, že, jakmile poznali, že má uhlí býti odvezeno za četnické asistence proti .vůli a bez dovolení stávkového výboru, již tím dokumen-'
továno bylo ohrožení jejich tělesné bezpečnosti. Dovolatelům sluší při
svědčiti. Dovolatelé nebyli povinni vyčkávati, až se nepřátelství stávkujících proti nim vybije v násilnostech, nebyli povinni dávati na pospas
svou tělesnou bezpečnost, k vůli které se jim dostalo četnické asistence.
To zřetelně vyplývá z předpisu §u 82 písm. a) živn. řádu, podle kterého jest pomocný dělnik oprávněn okamžitě práci přerušiti, když by
v ní nemohl pokračQ;llati bez prokázatelného poškozováni zdraví. Proto
bylidovolatelé oprávněni, práci odepříti v tom okamžiku, když začí
nalo její nebezpečné údobí, totiž, když do vozu přistoupila četnická
asistence, by.je ochránila před násilnostmi stávkujících, neboť přítom
l'ost této asjstence byla na jedné straně neklamným svědectvímneb.ez
pečnosti situace, na druhé. straně však nemohla jim býti zárukou, že se
jim nic nestane, když se na ně stávkující oboří. Okolnost, že terror sám
o sobě jest protizákonným a trestným,že jsou také trestnými násilnosti,
které by byly na dovolatelích podle okolností spáchány, ničeho nemění
na skutečnosti, že dovoIalelům uložena byla práce, zřejmě jejich těles
nou bezpečnost ohrožující. Když tedy dovolqtelé odepřeli vykonávati
tuto práci, nemůže to býti považováno podle§u 82 písm. 1) živn. řádu
za neoprávněné opuštění práce; proto dlužno, při svědčiti soudu prvé
stolice, že žalobní nárok jest opodstatněn, že žalovaná nebyla oprávrečna propustiti žalobce ze služeb bez výpovědi.

Žaloba ostatních dědicI!, by do dědického. podíl~ zůstavitelova syna
byl vpočitán náklad na jehO vzdělání na odborné ~kole a ~~r, posk~t
nutý mu zůstavítelem,bylaiamitnuta s o u d Y v sec h tr 1 sto II c,
N e j v y Š š í m s o ude m z těchto
důvodů:

Nařizuje v §§ 790 a 788 obč.zák." aby bylo. zoa~očítáv?no do zákonného dědického podílu, co syn obdrzel od rodlču Jako,vybav~ n~b~
bez pro st ř e dně kú ?astoupení'ú~a?u n~b zapoc.etI Zlvnost!; d~va
zákon zřejmě na jevo, že se má započltavah Jenom naklad, ktery vyzaduje synovo osamostatnění při odchodu :; otc~v~k~ho dom.u, ~lkol~v
však náklad na jeho vychování a odborn~,~zdelam a vycvlčen.1. Na:
vš tě va průmyslové kamenické školy ~e. star! 15--'-'18 let b~la, I kdyz
sledovala cíle praktické, jenom doplnemm vychovy, kterou JSou rodiče
podle svých hospodářských mo,ž,~o.stí ditětiP?vinni: náklady,s tím sp~
jeně, lze právě tak málo zapocltavah do dedlckeho P?dllu, p.ko n~
klady, které by byly vznikly návštěvou jiných, pouze .vseobecne vzd~
lání poskytujících škol v témže věku. Jeli~ož nad to Jest v!omto P:Ipadě nesporno, že náklady ty nebyly majetku otce zal.?vane~o ne~n
měřeny, byl nárok na jejich započtení částk?u 24.000. K,c do z~konne~o
.dědického podílu žalovaného právem zanutn!!!. SteJne bezduvodnym
jest nárok, aby žalovanému byl započten do dědického rodílu domnělý
dar, poskytnutý mu dle nynějšího tvrzení žalobců kupní smlouvou z 19.
srpna 1921 v částce 105.000 Kč. Dovolá~ání se §u 785 ~bč., z.á~. Jest
mylné. Tento předpis obsahuje podle sveh? obsahu 1 z~ra~.en~)e~OI:'
pravidlo, kdy, ku kterým darům a jakým zpusobem se m~ pnhhzelIpn
vypočítáni povinného dílu. Ukáže-Ii se připočítáním daru k~ p~zůsta
losti, žé byl povinný pndíl jimi zkrácen, poskytUje § 951 obc. zak. nepominutelnému dědici právo, by za určitých dalších podmínek požadoval od obdarovaného doplněnLMimo to--ustanovuje § 787 druhy od-.
stavec obč. 'zák, že nepominutelný dědic jest povinen dáti si započítati
dar do částky, o kterýpřipočtenim daru k pozůstalosti se jeho povinný
dil zvýšil. O započítání daru do zákonného dědiCkého podilu neobsahují
ani § 785 obč. zák. ani související s tím předpisy třetí dílči novely ničeho, naopak ustanovuje v platnosti ponechaný. §. 7?1 obč .. z~~ .. vý~
slovně, že· se dary do zákonného. dědického podlludetem zapocltavalI
nemají. I kdyby bylo tedy pravdivým tvrzením žalobců, že kupní smlouva ze dne 19. srpna 1921 jest zahaleným darem 105.000 Kč, byl by
nárok na jeho započítání do· dědického podílu zákonem neodůvodněn,

a mohl býti již z tohoto čistě práv.ního" dl'ivodu zamítnut. Dovolání jest
i v tomto směru bezpodstatné, a nebylo třeba, zabývati se dalším dovolacím důvodem dle §u 503č .. 2 c. I. s., že totiž skutková zjištěni nižvíchsoudti.o ceně realit, žalovanému dne 18. srpna 1921 .prodaní'.ch,
spočivají 11a vadném a neJlplném řízení.
Čis.
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Povinnost k ohražení dle §u 858 odstavec druhýobč. zák. není obmezena na případy, kde a pokud jest ohražení dle okolnosti nutným.
·(Rozh. ze dne 27. května 1924,Rv II 183/24.)
zalobce domáhal se na sousedce, by zřídiia po pravé straně své
zahrady plot, ježto žalovaná vzala· k sobě do bytu v přistavku jejího
domku manžele M-ovy, kteří chovají drůbež, vepřový dobytek, jenž pobíhaje i po zahradě žalobcově, způsobuje mu značnou škodu, což zavdává,. důvod k nepřetržitým mrzutostem. Pro c e sní s o udp r v é
s to I ic euznal· dle žaloby, o,d vol a c í s o u d žalobu zamítl.
•. N e j v. y Š š í, s o II d obno,vi! rozsudek prvého soudu.
Důvody:

Soud odvolací nevykládá správně předpis §u 858 obč. zák., že povinnost k ohražení, tam stanovená, nastává jen tehdy a potud, když
a pokud ohtažení jest konkretně nutným, a neposuzuje věc správně
ani po té stránce, že této nutnosti v tomto případě není. V §u 858
obč. zák. jest ustanoveno, Je každý majitel jest povinen na pravé straně
svého hlavního domovního vchodu pečovati o nutné oh ražení (uzavření) své prostory a oddělení jeji od cizí prostory. Z tohoto doslovu'
zákonného předpisu, zejména z toho, že »uzavření« jest blíže určeno.
dalším výrazem »odděleně od cizí prostory«, vyplývá jasně i účel této
normy; v oddílu, nadepsaném: »předpokládané společenstvi«, stanoví
zákon právní domněnky o věcech a zařizeních, jež rozhraničuji majetek
sousedů navzájem, a upravuje právní poměr, z toho vznikající, zřejmě
v tom úmyslu, by pro rozpory, z toho vzcházejíci, zjednal pevnou právní
základnu. V první větě stanoví § 858 obč. zák: povinnost ke znovuzřízení spadlé zdi l1ebo plotu a jich udržování jen pro případ, hroZÍ-li
z otvoru pro souseda škoda, a zřetelným slovnim protikladem (»jest
však ... «) k tomuto podmíněnému předpisu stanoví v druhé. větě v š eo b e c n ě, tedy bez výhrady, onen závazek k ohražení a oddělení domovního majetku,. při čemž slovo '»nutné« naznačuje p_ouze, že se »uzavření« státi má tak, jak jest ho třeba k oddělení vlastní prostory od prostory cizL Potřebu takovéhoto ohražení a oddělení domovniho majetku
za účelem vyvarování a zamezení sousedských sporů předpokládá tedy
zákon bez zřetele na dočasné konkretní poměry jako potřebu obecnou
a to právem,ježto zejména při domovním majetku, v němž se vede
různé .domácí hospodářství, a jehož prostory slouží mnohotvárným potřebám jeho obyvatelů, vystupuje svrchovanost i osobitost práva vlast-

nického výrai:!1ěji než při majet-k9 jiné,m, takže jest nutno, by prostorový rozsah teto vlastnické oblasti' byl oproti cizímu majetku nejen
pevně rozhraničen, ,nýbrž í náležitě oddělen a_ rozhražen, aby zam~~E"na
byla i -pOl_.há možnost nenprávněn)'-ch zásahů do ci~ího vlastnictv~,_
mnohdy ani přimo nezamýšlených. Nelze při tom, jak č.iní sou,1 odvolilC!,
míti na zřeteli jen drůbež a jinédomáci zvířectvo, nýbrž přihližeti jest
i ke všem užívaCÍm úkonům, jak se :při domovním majetku přiházeF,
tak zejména osobni uživáni. prostoru domu obyvately jeh,o, skládáni
různých potřeb životnich, hmot ~ pod, ·Veškeré. tyto úkonyzamýšli zá,kontimto povinným ohražením odkázati. a držeti v mezich vlastního
práva a zameziti vybočení jich do cizi právni oblasti. Opatřeni podle
§u 858 obč. zák. je tedy myšleno jako opatření preventivní a trvalé
a nemůže záviseti na dočasných poměrech uživání, neboť při.takovémto
výkladu stal by se předpis §u 858 obč. zák., jenžl11'á býti závorpu proti
sousedským sporům, právě naopak jich . zdrojem. Nelze .s odvolacim
sou.tiemostatně souhlasiti .aniv tom, že nebylo nUtnpstík óhražení za_
hrádky proto, že dvůr jest ohražen tyčkovým plotem s vraty a že drůbež
i dobytek žalované a. manž.elůMcoyýchchová prý se jenom ,na dvoře,
Plot,. v němž jsou vrata, jež se otevíraji a.zústávají, jak ze sporného
jednání vysvítá, občas otevřena, - z. či viny, je lhostejno, ježto se· této
riahodilosti. vyvarovati nelze, -.,.-nevyhovuje .zcela účelu, který § 858
obč. zák. zabezpečiti hledi a, uvedl,ližalobce výslovně, že drůbež a
jíné domácí zvířec!vožalované. a manželů M-ových na je!1o zahradu
chodí a tam škodu dělá, nelze arciťvz)Jledem. na nespornou skutečnost,
že ona vrátka zůstávají mnohdy otevřena, důvodně tvrditi, že by nebylo
potřeby k ohraženi, jehož se žalobce domáhá. Ostatně přístavek na
zahradě jest zjištěně zařizen nejen k obývání, nýbrž i pro domácí hospodářstvi a nastává již tím povinnost ohraženÍ. a nevadí tomu okol;,
nost,že manželé M-ovi provozují toto domáci hospodářstvi částečně
zatím jen na dvoře, když je kdykoli později mohou převésti i na zahrádku. Na této případnosti nemŮže býti činěn závislým nárok žalobcův
na oh ražení takto užívané prostory; nárok ten .jest zcela nepochybně
po právu již nyní a bylo tedy vyhověti oprávněnému dovoláni.
Čís.

3908.

V případě onemocnění dostává se zaměstnanci platu v zákoně ustanoveného od doby, kdy službu konati přestal, a nerozhoduje, zda slu_
žební poměr v tét(J době byl rozvázán.
(Rozll. ze dne 27.

května

1924, Rv II 210/24.)

zalobce, úřednik žalované báňské společnosti, onemocněl dne 5, čer
vence 1922 a byl dán dnem 1. Února 1923 do výslužby. Opiraje se
o § 12 kolektivní smlouvy domáhal se žalobce doplněni platu premií
od 5. Července 1923 do 1. února 1924, Žaloba byla zamitnuta s o',ll d y
vše c h tří s tol i c, N e j vy š š i m s o ude m z<t~h\~;;~;;>, .
~:~ ~\
•.' : : J

důvodl!:

Dovolatel vytýká, že nesprávr.ě byl vyložen po stránce právní § 12
kolektivní smlouvy, ujednané v lednu 1921 mezi báňským úřednictvem
v O. a horními podniky, která nesporně tvoří obsah smlouvy pracovní.
Paragraf dotyčného ustanovení zní doslova: »Pří neschopnosti k službě
následkem onemocnění poskytnou se všechny zaručené příjmy nezkráceně po dobu tři měsíci'!, v případě neschopnosti k službě následkem
úrazu na závodě po 6 měsíci'!. V obou pak případech vyplatí se onemocnělému· při delší neschopnosti k službě všechny zaručené příjmy
vyjma premie po dobu jednoho roku. V případě úmrtí vyplatí se veškeré
náležející požitky po 3 měsíce pozi'!stalým.« Spor jde o tom, od kdy
se má počítati ona lhůta 3 měsíci'!, 6 měsíci'!, po případě jednoho roku.
Doba ta ve smlouvě výslovně uvedena není. Odvolací soud osvojil si
výklad, že počátek ten stanoviti jest neschopností k výkoni'!m pracovním, když zaměstnanec pro ni službu .konati přestal, kdežto dovol alel
zastává názor, že počátkem tím je doba rozvázání služebního poměru.
Dovolateli nelze přisvědčiti. Smlouvu sluší vykládati, není-li zřejmě
stanoveno ničeho ve smlouvě pro případy, jež měly býti smlouvou upraveny, dle úmyslu stran a tak, aby to odpovídalo poctivému právnímu
styku. Pokud smlouvou není upraven poměr právní ani dle úmyslu stran
jinak, nežli stanoví dispositivnípředpisy zákona, platí zákon. Zákon
tedy doplňuje v tom směru vůli stran pokud smlouva neustanovuje nic
jiného. Aby se vypátral úmysl stran, dlužno přihlédnouti k tomu, jak
by byl upraven sporný pomě.r bez smlouvy a čemu tedy strany úmluvou
čeliti chtěly. Zásadou platného práva jest, že za práci nevykonanou
úplata nepřísluší (§§ 1152, 1154, 1154 b) a contr. a 1155 a contr.).
Výjimky stanoveny jsou v §§ 1154 b) a 1155 obč. zák. Z těchto upravuje případy onemocnění § 1154 b) obč. zák., stanově, že přísluší část
mzdy i za dobu, kdy se služba následkem onemocnění nekoná; zřejmě
tedy klade jako počátek lhi'tty, za kterou placení stanoví, k onomú okamžiku, kdy zaměstnanec službu konati přestal. Že nerozhoduje, kdy
a zda byl služební poměr rozvázán, výslovně ustanovuje poslední odstavec §u 1154 b) obč. zák. ve znění zákona ze dne 1. dubna 1921,
čís. 155 sb. z. a n. Ustanovení o skončení pracovního poměru jsou upravena v zákoně docela zvlášť, nezávisle na pravidlech o placení mzdy
v případě onemocnění. Povinnost platiti mzdu nebo část její následkem
onemocnění, tkví v di'!vodu sociálně politickém, aby zaměstnanec byl
chráněn před nouzí, je-li neschopen práce pro nemoc. Zaměstnavatel
nemá se vymknouti své povinnosti a zbaviti v tak trapném případě zaměstnance pramene výživy tím, že snad poměr dříve ještě dle zákona
nebo dle smlouvy rozváže, a neškodí 111U na straně druhé, když nevyužije onemocnění a· neschopnosti ke službě k rozvázáni toho poměru.
Pi'!vodní ustano'vení §u 1154 b) obč. zák. ve znění III. dílčí novely, které
platilo v době sjednání sporné kolektivní smlouvy, upravovalo zcela
obdobně případy, kde nemohl zaměstnanec konati službu, zejména pro
nemoc, a stanovilo, že úplata přísluší~po jeden týden v případě onemocnění nezaviněnéh\}o Zřejmě také stanovilo počátek této týdenní doby
bez ohledu na to, zda trvá poměr služební ipo té, či zda byl během

I

I

Léto týdenní doby rozvázán propuštěním nebo výpovědí. Podobným
způsobem upravují také poměry při onemocnění § 8 o obch. pom. a
§ 12 zábna o úřednících statkových. Ze všech těchto zákonných ustanovení plyne zásada, že v pNpadě onemocnění dostává se zaměstnanci
platu v zákoně ustanoveného od doby, kdy službu konati přestal, a nerozhoduje, zda poměr v této době byl rozvázán. Také ve sporném pří
padě patrně nezamýšlely strany stanoviti odchylná ustanovení od zákona občanského, který platí podpi'!rně dle horního zákona pro zřízence
horní. Upravily odchylky ohledně výše mzdy, zaměstnanci patřicí v pří
padě onemocnění a ohledně doby, po kterou má na ni nárok. Neupravily
však, od kdy se tato doba počíná; patrně tedy nechtěly v tom směru
měniti ničeho na ustanovení -zákona, a platí proto v tom směru dispositivní ustanovení občanského zákonníka §u 1154 b) ve znění třetí dílčí
novely, který stanoví počátek na dobu, kdy ten, kdo ke službě proonemocnění jest neschopným, práce konati přestal. Je tedy jak dle vůle
stran, tak dle podpi'!rného předpisu zákona rozhodnou doba, kdy za. městnanec službu konati přestal následkem pracovní neschopností.
čís.

3909.

. K žalobě o zmatečnost podle §u .529 čís. 2 c. ř. s. jest oprávněn pouze
ten, kdo v provedeném řizenf postrádal zastoupeni, nikoliv však jeho
řádně zastoupený odpůrce.
(Rozh. ze dne 27. května 1924, Rv II 337/24.)
žalobě o zmatečnostpodle §u 529 čís. 2 c. ř. s. bylo.o b ě

ol a ní ži s o u d y vyhověno.
N ej vy š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a žalobu
odmítl.

ší

ol

Důvody:

Ani soud prvé stolice, ani soud odvolací nedotýkají se ve svých rozhodnutích otázky, zda žalobce jest podle zákona vi'!bec oprávněn k této
žalobě o zmatečnost, dovozuje zmatečnost rozhodnutí z té skutečnosti,
že nikoli on, nýbrž žalovaná společnost nebyla v tomto řízení náležitě
zastoupena; kdyby byla první stolice při předběžném zkoumání zákonných podmínek této žaloby, jak předepsáno §em 538 c. ř. s., o této
otázce správně podle zákona uvažovala, byla by musila dospěti k závěru, že sežalobě nedostává zákonem přípustného odpi'!rčího di'!vodu
(§ 529 čís. 2 c. ř. s.), což by bylo arciť vésti musilo k jejímu odmítc
nutí po rozumu §u 538 (§ 543) c. ř. s. žaloba o zmatečnost jest mimořádným právním prostředkem,sloužícím k tomu, by jí přivoděno býti
mohlo zrušení právoplatného soudního ro-zhodnutí, a připouští se jen
ze dvou v §ti 529 c. ř. s. blíže naznačených důvodů. Oba tyto odpůrčí
důvody vztahují se k nejpodstatnějšímu základu soudního rozhodnuti,
jenž mu scházeti nesmí; rozhodnutí musí vycházeti od soudce, jenž

1

není podle zákona ze soudcovské prá~on~oeí vyloučen (§ 477 ~ís.
e.
ř. s.) a může býtí vydáno jen po slysem .obou stran (§ 477 els. ~c.
L s.). V toÍnto případě přichází ve zřetel důvo? druhý.!,- pou~ití onoho
právního prQstřed~u zrušovaclho z tohoto duvodu muze by tJ opravn.ěna jen. Ói1.a straila rozepře, jež ~iotyčným soudním rozhoqnlltím ve
svém úkonem zaručeném právu na právní ochranuCobranu) byla zkrácena, a jí mllže býti jen ona, .která Y dotyčném řízení z,astoupena nehyla a neměla tudíž možposti. této právní ochrany (obrany). Že t.omu
tak jest, vyplývá jasně již z právní povahy a účelu tohoto. prá,:niho
pstavu a zcela zřetelně i z předpIsu §u 534 odst~vec rohy .c. r. s"
v' němž jest ,ustanoveno, že 'lhůta k žalobě o. zmatečnos.t, ~přené o dů:
vod §u 5~9,čis:2 c. L s., počítá se Qde.~ne, k~yroz.hodnullbyJo strane
a. 'nenHi tato způsobilá ke sporu, .JeJlmu zakonnemu .zastupcl doruČ~110 ' z čehož nepochybně usuzovati jest, že zákon za stranu, k žalobě
pro ~mateČnost ztohotoodp6rčiho důvciduoprávn~nou, pokládá právě
ien onu; která provedeném řiz.ení zastoupení postrádala a .se Q rozhodí1Uti soudním dověděla teprve jehódoručeninl. To všakv tomto připadě
neplatí ani v nejmenším o žalobci, jenž ~ řízeni zastoupe~ byl; z~stou
pení v řizeni podstrádala podle tvrzem zalobcova pouze zal ovana společnost, neboť vystupovala za' ,li osoba, které se platnéh<: ~mo.cně~í
nedostalo. Žalobce netrpí tedy z tohoto nedostatku zmocnem, tykaJIciho.se druhé strany, žádné právní újmy nasvém-'ná;{)ku na právní
úchranua, použivácli přes totoholo důvodu (§ 529 'č~s< 2 c .. ~. ,s.)
k uplatnění právního prostředku ž,:l.oby, o zmateč!,.ost, ].en", by za JI~ych
předpokladů jen straně žalované ,pnslusel, ,POkOUSI ~e .len o to:. by Ílmto
podle zákona nepřipustným zpusobem teto domnele .vad~ nzenr ,využitkoval ku zvráceni nepříznivého soudního rozhodnuÍl, lez protI nemu
formálně bezvadně vydáno jest. Z toho je zřejmo, že žaloba jest pro
nedostatek náležitosti §u 529 čis. 2 c. ř. s. nepřípustna a není třeba
vejíti v rozbor též dalších věcných námitek proti žalobě.

Důvody:

,I

v

čís.

3910.

Ustanovení odstupni smlouvy, že výměnkář jest. povinen vyklidití
byt, a spokojiti se peněžitou ná~a~ou, neb,~~.e-li se s~ášeti s ?OSPodářem, což má posouditibospoda; sam, neprlCI se dobrym mravum.

DovGJání, uplatííujíci dovolací důvod CIS. 4 §u 503 c. ř. s., není
Vývody dovolatelovy, podle nichž odvolací soud prý nesprávně vyložil ustanovení odstupní smlouvy ze dne 4. března 1920,
pokud se týká výměny bytu pro žalovanou a prý pochybil, přiznav žalobcům z důvodu, že se prý se žalobci nesnáši, požadovati na žalované
vyklizení bytu, nelze sdíleti. Dotyčné ustanovení odstupní smlouvy zní:
,Pro případ, že by po smrti odstupitelově jeho manželka se znovu
vdala nebo se s domácími hospodáři. nesnáš.ela, což m aj í ti t o s am i p O' s o u d i t i, jest. povinna na žádost hospodářů byt do 3 měsíců
vykliditi a maji tito platiti jako ročni činži 40 K v půlročních splátkách
napřed.« Nelze seznati, v čem by toto ustanovení bylo nejasné; doslov
jeho jest určitý a smysl nepochybný. Předpokladem pro oprávnění hospodářů, žádati, by žalovaná byt vyklidila, jest ovšem, že se s hospodáři nesnáší, ale rozhodovati o tom, zda případ ten nastal, náleží výhradně hospodářům.' Upírati toto oprávněni hospodářům se nedá. Nelze při svědčiti žalované, že se nesrovnává s dobrými mravy, aby sami
hospodáři rozhodovali o tom, zda se s nimi nesnáší a že má proto byt
vykliditi. Jde, jak z ustanovení smlouvy vidno, o alternativní závazek
hospodářů, buď žalované poskytovati byt, nebo platiti jí za něj hodnotu.
Při alternativních obligacích ponechává však zákon volbu plnění, pokud ve smlouvě nic jiného neobsaženo, povinnému (§ 656 a 906 obč.
zák.). Také účel, který pojetím onoho ustanoveni doodstuppí smlouvy
byl sledován, vyvrací ono tvrzení, že jde o ustanovení, příčící se dobrým mravům; vždyť účelem tím patrně bylo, přivoditi mezi stranami
snášelivé spolužití a zabrániti nepřístojnostem, pak-li se výměnkář
s hospodáři nesnáší. Pro tvrzení žalované, že tento výklad, výklad to
i odvolacího soudu, neodpovídá úmyslu octstupitele, jenž jí výměnu zři
dil, nelze nalézti podkladu. Znění smlouvy jest tak jasné, že, jiného výkladu nepřipouštělo. Byla-li v době zřízení snilouvy značná nouze o
byty a pojal-li odstupitel přes to do ní Ono ustanovení, svědčí to o správnosti zastávaného výkladu
nikoli proti němu. Konečně nemůže 'žalovaná tvrditi, že ji žalobce vykazuje z bytu z pouhé libovůle. Odvolací.
soud béře totiž za prokázáno, že mezi žalobci a, žalovanou skutečně nastala vážná nedorozumění.
opodstatněno.

I
I
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čís.

(Rozh. ze dne27. května 1924, Rv 1I345/2'1.)
Společnost

Ve smlouvě o odstupu nemovitostí bylo pro žalovanou vyhrazeno
právo bytu s tim, že jest povinna.~ykliditi byt ~,spokoj~ti se s p,eněžitou
náhradou za byt, nebude-li se snase~1 s hosp?,ctarem, a ::e nesn,:senlrvo?t
má posouditi hospodář sám. Tvrdlce nesnasenlrvost zal ovane, doma~
hali se hospodařící manželé vyklizení žalované zby~u. Pro c .': snl
s o udp r v é s tol i c e žalobu zamitl, o d vol a c I s o u d JI vyhověl.

Nejvy

Š

š í s o u d nevyhověl dovolání.

s r. o.

nemůže

3911.

býti

komplementářkou společnosti

ko-

manditní.
(Rozh. ze dne 28.

.

května

1924, R I 278/24.)

Žádost o zápis komanditní společnosti podlirmou »š .. a spol., dře
obchodní společnost s r. o., komanditni společnost«, rej st ř ík o v Ý s o u d zamitl. Rek u r sní s o u d napadené usnesení potvrdil a uvedl v d ů v O' d ech: Obsah rekursu a obsah zamítnuté opovědi,
dle něhož společnost s ručením obmezeným utvořilakomanditni společnost (ač ani usnesení valné hromady v tom směru nevykázala),

vařská

svědčí O tom, že v tomto případě v podstatě jde o obejití zákona o společnostech s ručením obmezeným, že zejména má se obejíti ustanovení
§u 82 zákona toho o tom, že společnící nemohou zpět žádati společen

ské podíly, a aby získala jako zakladatelka též takové účastníky, kterým by jakožto komanditistům bylo možno s podílem vystoupiti (čl.
171 obch. zák.). O skutečném pokusu obejití zákona o společnostech
s ručením obmezeným svědčí dále i ta okolnost, že jednateli a členu
společnosti s ručením obmezeným Karlu P-ovi a dále členům společ
nosti té Rudolfu F-ovi a Božetěchu K-ovi, kteří vesměs jsou opovězení
též jakožto komanditisté, uděluje se zároveň prokura v nově zakládané
komanditní společnosti, takže tím má býti firemní činnost přenesena na
lirmu komanditní společnosti pod krytím společúosti s ručením obmezeným jakožto komplementářkou. Činnost ta však jest dle zákona nepří
pustna, neboť dle zákona i společenské smlouvy může zapsaná společnost
"Š .. a spol., dřevařská obchodní společnost s r. 0.« rozvíjeti činnost v §u 3
spol. smlouvy vymezenou pouze pod svou vlastní firmou a na svůj
účet. K tomu přistupuje též, Že zvo.]ená firma jest takového rázu, že
nevyjadřuje určitě, o jaký vlastně útvar společenský jde, a ·nejistota ta
by byia ještě rozmnožena opovězeným způsobem znamenání firmy, kde
pod takto neurčité a obojetné znění firmy by se ještě dále přitiskovalo
znění firmy společností s ručením obmezeným.
Také sami rekurenti
v rekursu uznávají, že by laikům - tedy obecenstvu - byla opovězená
firma nezvyklou. Poukaz na to, že možno se poučili z obchodního rejstříku, není místným, neboť, pokud jde o znění nové firmy, vychází obchodní zákon s hlediska, že nová firma musí odpovídati pravdě a býti
jasna (čl. 15 a násl. obch. zák.).
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

[čené ničeho změníti.

společenský útvar vlastně jde.
vodnění napadeného usnesení.

V

přistupuje ještě

těchto směrech stačí

čís.

další, totiž že se

(Rozh. ze dne 28.

poukázati k

odů

3912.

I cizinci v cizině bydlící mohou se podrobiti
soudu (§ 104 j. 'll.).
května

příslušnosti

tuzemského

1924, R 1 403/24.)

žalobu srbského obchodníka na bělehradskou banku dovolaný o bc hod n í s o u d v P r az e k námitce nepříslušnosti soudu odmítl.
Rek u r sní s o u d zamítl námitku nepříslušnosti soudu. N e j vy Š š í
s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
O ů vod y:

I

Dltvody:
Otázkou jest, zda muze býti společnost s r. o. komplementářkou
komanditní. Jest sice pravda, že čl. 150 obch. zák. výslovně
neuvádí, že mohou býti komplementářem komanditní společnosti výhrad'ně jen osoby lysické, a nelze to usuzovati ani z doslovu čl. 151
obch. zák. Přes to však úprava a podstata společnosti s r. o. nedopouští,
by se jí mohlo dostati postavení komplementáře komanditní spo.]ečnosti.
Společnost s r. o. nabývá práva podstupuje závazkY jednateli (§ 19
zákona o společnostech s r. o.), kteří mohou býti usnesením společníků
kdykoli odvoláni (§ 16 téhož zákona). Jest tedy při společnosti s r. o.
podstatným, že musí míti zastoupení, jež podléhá vždy vůli většiny.
Stala-li by se však společnost s fo o. jedním z několika komplementářů
komanditní společnosti a byl-li by vybaven jen některý z· těchto ostat- .
nich osobně ručících společníků právem společnost (komanditní) zastupovatí (čl. 167, 153 obch. zák.) mohlo by se státi; že by zavázal
celé jmění společnosti s r. o., aniž by tato mohla tomu čeliti a aniž by
se společníci její mohli takového zástupce zbaviti. Tím byla by ovšem
také ·mzvrácena celá hospodářská činnost společnosti s r; o. jako takové a společnost tato pozbyla by zcela svého· významu jako samostatný hospodářský činitel.Žev tomto případě má býti společnost s r. o.
t o h o čas· u jediným komplementářem, nemůže na zásadě právě vy-

K úvaze této

opovídatelům jedná očividně O obejití zákona o společnosti s r. o., jak
jíž správně dovodil rekursní soud a dále, že by navržené znění firmy,
třeba byk formálně správným, přece zůstaviti mohlo pochybnosti,o jaký

společnosti

I

~

I

Žalovaná strana, kteráž, právě tak jako žalobce, jest cizozemcem
cizině bydlícím, vznesla sice včas námitku nepříslušnosti proti této
žalobě ,opřené co do příslušnosti o § 99 j. n., ale vzala námitku zpět.
Když pak později námitku tuto opětně vznesla, nešlo již o sudiště podle
§u 99 j. n., nýbrž již o sudiště podle §u104 odstavec druhý j. n. Sudiště podle §u 99 a 104 j. n. nejsou téže povahy. Ono sudiště jest sudištěm odpůrci vnuceným, toto sudiště má svůj vznik ve smluvní vol-

v

nosti obou stran, i na poli soudní příslušnosti jim příslušející. Kromě
toho sudištědle §u 99 j. n., které v podstatě jest náhradou za sudiště
prozatimního opatření (lorum arresti) dle §u 46 dřívější jurisdikční
normy z roku 1852, má za účel, aby dobývání nárokít oproti cizincům
v cizině bydlícím bylo žalobci ulehčeno. O ulehčení ovšem nemohlo
by býti řeči v případech, kde vůbec schází jakýkoli vztah stran ktu~
zemsku. Jiného podkladu jest předpis §u 104 j. n.Ve věcech majetkových jest předpisy hmotného práva přiznána stranám v rozsáhlé míře
smluvní volnost. Na poli práva procesního jest tato smluvní volnost
potud omezena, pokud to veřejné zájmy a péče o řádný a spolehlivý
běh soudního řízeni dovolují. S toho hlediska vzešel předpis §u 104
j. n., v němž nečiní se výslovně rozdílu ani mezi státními příslušníky
ani mezi osobami bydlícími v tuzemsku nebo v cizině. Zákon neobírá
se výslovně těmito okolnostmi ani v tom směru, zda tuzemci neb osoby
v tuzemsku bydlící mohou se dohodou podrobiti cizozemskému soudu,
a .ani.v tom směru, zda osoby v cizině bydlící mohou se dohodnouti na
příslušnosti tuzemských soudů. Při výkladu zákona ohledně těchto otázek jest míti tedy především před očima, že zákon chtěl ponechati stranám vůli, by se podrobily soudu, který dle svého přesvědčení uznávají
nejpříhodnějším pro projednání sporu. V praxi uznává se .závaznost
smlouvy, kterou strany, mající bydliště v tuzemsku, podrobují se pří
slušnosti cizího, dokonce i cizozemského rozhodčího soudu .. (Srovn.

rozhodnutí tohoto nejvyššího soudu ze dne 20. ledna 1920, R I 23/20,
uveřejněné ve sbírce Vážný pod čís. 373.) Ohledně opačných případli
jest uvážiti, že i cizinci v cizině bydlící mohou míti rozumný zájem na
tom, by spor projednáván by: čsl. soudy. V projednávaném případě
obě strariy dovolávají se svědectví osob, v tuzemsku bydlících, zejména
úředníků čsl. tabákové režie a též smlouvy ujednané s touto režií a
navrhují dotazy na tuto režii a žalobce i dotaz na bursovní komoru'
v Praze, žalovaná pak dovolává se i' spisů zemského civilního soudu
v Praze a žalobce kromě toho poukazuje i na jmění žalované strany,
v tuzemsku prý ležící. Patrno tedy, že některé skutečnosti, které jsou
podkladem žaloby i obran žalov.ané strany, odehrály se na čsl. území
a že prorogace v tomto případě má podklad v určitých rozumných
důvodech a v určitých vztazích k tuzemsku, a nelze přisvědčití názoru
žalované strany, že rozhodnutím rekursního soudu se vlastně jen obcházejí předpisy cizích státních útvarů o příslušnosti. Zároveň z těchto
konkretních okoiností jde na jevo, že by neodpovídalo §u 104 j. n., bránití v tomto případě stranám, by se nepodrobily způsobem v §u 104
odstavec druhý j. n. uvedeným příslušnosti tuzemských soudů, a jest
nezávažno, zda by i sudiště původně uplatňované (§ 99 j. n.) obstálo, .
když obě strany jsou cizinci v cizozemsku bydlícími. Podotýká se, že
žalovaná strana nemůže si stěžovati do toho, že proti své vůli připra
·vena byla o právo, státi před svým řádným soudcem; poněv'ldž nejde
o sudiště protí její vůli jí vnucené.
čís.

3913.

I v místech, kde sídlí dva nebo více advokátů, může strana podati
odvolání do soudního protokoln, pak-li žádný z oněch advokátů nechce
nebo nemůže převzíti její zastupování.
(,Rozh. ze dne 28.

května

1924, R I 415/24.)

žaloba byla pro c e sní m s o ude m p r v é s t o I i c e zamítnuta. V místě procesního soudu sídlili dva advokáti. Odvolání žalobkyněbylo jí prvým soudem vráceno, ježto nebylo podepsáno advokálem, a udělena žalobkyni lhůta k nápravě tohoto nedostatku. žalobkyně,
oznámivši ve lhůtě soudu, že jeden z obou advokátů zastupuje žalovanou, druhý pak že odmítl převzíti její zastoupení, podala odvolání do
soudního protokolu. O d v o I a c í s o u d Odvolání odmítl maje za to,
že žalo'vaná měla si opatřiti zastupování cizím advokátem a uvedl dále
v d ů vod ech: Tím, že nebylo lze dosíci podpisu některého z 'Obou
advokátů, v místě usedlých, nenabyla žalobkyně práva, prohlásiti odvolání do soudního protokolu, ježto předpis §u 465, odstavec druhý
c. ř. s. jest povahy nutící a nepřipouští výjimek. Odvolání žalobkyně
jest proto, pokud bylo vzneseno písemným podáním, podle §u 467 čís. 5,
pokud pak bylo prohlášeno do protokolu, podle §u 465, odstavec druhý,
c. ř. s. nepřípustno, pročež je bylo dle §u 471 čís. 2, 473 odstavec prvý
a 474 odstavec druhý c. ř. s. odmítnouti.

K e j v y Š š í s o u cl zrušil usnesení odvolacího soudu a uložil mu,
by, nedbaje dúvodú, pro které odvolání odmítl, o odvolání po zákonu
jednal.
Důvody:

Rekursu nelze upříti oprávněnosti. Nehledě k tomu, že odvolací
soud, i kdyby jeho právní názor byl správným, neměl odvolání prostě
odmítnouti, nýbrž měl je straně vrátiti, by domnělou formální vadu
odstranila (§ 84 a 85 c. ř. s.), sluší uznati, že výklad, jejž odvolací soud
dává ustanovení §u 465 odstavec druhý c. ř. s., je příliš úzkým. Úmyslem zákona jest, že strana nemá býti nucena, vyhledávati za účelem
sepsání odvolacího spisu právní pomoc advokáta, nesídlícího v místě
soudu. Má-Ii straně tato výhoda býti zachována ve všech případech,
jak to zákon, nečině výjimek, zřejmě má na mysli, nutno připustiti,

by odvolací spis byl nahrazen přiměřenými prohlášeními do soudního protokolu i tenkráte, když v místě soudu sídlí více advokátů, ale
žádný z nich zastupování strany převzíti nechce nebO' nemůže, neboť

v tomto případě měla by se věc pro stranu právě tak, jako kdyby
v místě soudu advokátů nebylo. Je1ikož je zjištěno, že v místě přísluš
ného soudu sídlí jen dva advokáti, z nichž jeden Hstupuje odpůrce
a druhý zastupování rekurentky odmítl, není protokolární forma odvolání pochybena. Byla-Ii však žalobkyně oprávněna, prohlásiti odvolání
do soudního protokolu, které je, pokud je zákon připouští, rovnocenné
s odvoláním podaným ve formě přípravného spisu, advokátem podepsaným, a učinila-Ii tak, jak je nepochybno, ve lhůtě stanoJ/ené jí dle
§u 85 odstavec druhý c. ř. S., podala 'Odvolání nejen v přípustné formě,
l1)'rbrž i zavčas.
Čí,s.

3914.

Bylo-li v posledním poříizení ustanoveno, že určité v posledni:m povyjmenované movitosti mail. připadnouti jednomu,
kdežto vše o s t a tni pak druhému, dlužno považovati onoho za odkazovníka, tohoto za dědice ze závěti.
řízení podrobně

(Rozh. ze dne 28.

května

1924, R I 428/24.)

V posledním pořízení Aloisa M-a byly jednotlivě vypočítány veCI,
jicl).ž se má dostati dceři Anně"a dále uyedeno: »Vše ostatní náleží mé
dceři Marii.« K pozůstalosti přihlásily se obě dcery ze závěti. S o u d
P o z ů s t a los t n í přijaLna soud příhlášku Marie M-ové, .nikoliv však
přihlášku Anny M-ové. považuje ji za po.uhou odkaz()vnici. Ve stížností
namítaly obě účastnice, že nejde o závěť, nýbrž o pouhý dovětek a že
pozLtstalost měla býti projednána na základě dědické- posloupnosti ze
zákona. Rek II r s 11 í s o II d usnesení prvého soudu potvrdil. D Ltvo cl y: Stěžovatelky postrádají v doslovu závěti ustanovení dědice
z dúvodu, že dědic n~pí tam výslovně »jako takový« jmenován, čímž
není prý zákonu vyhov'ěno. Názor tento jest mylným. Ustailovením dě

dice ve smyslu §u 553 obč. zák. rozuměti dlužno každé prohlášení zůCivilní rozhodnutí VI.

53

stavitele, že určité osobě zanechává svou pozůstalost buď celou nebo
v poměru v celku určenou část její (zlomek), tedy nikoliv určité
pře~m~!y poz?stal?sti. I;!a ~Iovech, jaktmi ~stan?venímí to se děje, níjak
nezaleZl, ponevadz nenI zakonneho predplsu, ze jmenování dědice se
musí státi určitými »slovy«. Stačí, když úmysl zůstavitelův jest jasným.
Dle toho však nelze poslednímu pořízení Aloisa M-a upříti náležitostí
závěti, ježto po índividuelním výpočtu věcí a předmětů, jež připadnouti
mají .d~eři Anně 0-ové, nař!zuje zůstavitel, že »vše ostatní«, tedy již
mkoh mdlvlduelne označeny zbytek celkem pozůstalosti »náleží mé
dceři Marii«. To nelze jinak než jako ustanovení dědice posuzovati a
právem bylo proto projednání pozůstalosti provedeno na základě posloupnosti ze závěti.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
nějakou

Důvody:
Mimořádný dovolací rekurs spatřuje zřejmé porušení zákona nižšími soudy ve výkladu posledního pořízení Aloisa M-a ze dne 3. června
1918, pokud byla uznána za dědičku ze závěti Marie M-ová, Anna M~ová
pak za odkazovnici. Posledním pořízením nebyla sice žádná z těchto
zůstavitelových dcer výslovně povolána za dědičku, nýbrž jen ustanoveno, že dceři Anně mají přináležeti pro případ úmrtí obrazy a jiné
movitostí, v posledním pořízení podrobně vyjmenované - kdežto vše
o s t a t níže náleží dceři Marii. Z toho je patrnou vůle zůstavitelova,
že dceři Anně chtěl zůstaviti jen některé předměty ze svého majetku,
přesně individualisované, že naproti tomu obmyslil dceru Marii veškerým ostatním svým jměním, kterého v poslední své vůli podrobněji vůbec
neurčil. Usuzují-Ii nížší soudy z tohoto obsahu posledního pořízení, že
zůstavitelovu dceru Annu, jež má z pozůstalosti obdržeti věci přesně
označené, jest považovati jen za odkazovnici a že dědičkou ze závěti
jest Marie M-ová, která se má ujmouti všeho ostatního jmění zůstavi
telova, nejsouc omezena poslední vůlí na nějaké určité předměty, nepnčí se tento právní názor nikterak zákonu, nýbrž vyhovuje ustanovením §§ 532 a 535 obč. zák. a dlužno mu přisvědčiti.

čís.

3915.

Pohodlnější nebo prospěšnější užíváni oprávněného pozemku (§ 473
obč. zák.) může záležeti í v tom, že vlastník nemusí jezditi po svém
a může přejížděti po cizúu pozemku.
Zásad zákona ,o cestě z nouze nelze použíti, jde-li o platně 11 a-

byt á práva služebnosti cesty.
(Rozh. ze dne 28.

května

1924, Rv I 275/24.)

žaloba o nález, že žalovanému nepřísluší služebnost jízdy po louce
byla pro c e sní m s o ude m p r v é s t o I i c e zamítnuta, o d vol a c í ms o ude m bylo žalobě vyhověno. Ne j vy Š š í
s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.

žalobkyně,

Důvody:

Oba nižší soudv zjistily souhlasně, že žalovaný, pokud se týče jeho
pi;edchůJci v držb~ vykonávali po více než 30 roků právo vozové cesty
po louce žalobkyně čís. kat. 757 na !~n způsob, že tudy o senách a otavách jezdili na louku čís. kal. 758 a cast role ČIS. kat. 759, .s !" ~poJen,?lI;
Soud odvolací však na rozdíl od soudu prvm stohce odplfa teto drzbe
učinek vydržení služebnosti s ůdúvodněn!~l',Ž,e, prý nejde o služ:?,~ost
pozemkovou, ježto ji není třeba k prospesneJs!mu neb? P?ho~lneJsl:'.'.~
užívání pozemků žalova.ného, Ježto prý má ~teJn?~ ba Jeste pnhodr:eJsl
cestu po svých pozemclch, dusledkem če~oz prX Jde ~youhous~uzeb~
no st osobní, vykonávanou z čistě osobmho zajmu, .lIZ .nelze p.nznah
vpočtení držby předchůdc~ po rozumu. §u 149'3 obc ..zak. S n;zo,ren;
odvolacího soudu nelze vsak souhlaSIt!. § 473 obč. zak., na nemz se
názor ten patrně zakládá, označuje za pozemkovou služ,ebnost takové
právo k použiti cizí nemovitosti, které, sJ?oJeno )e~t .s drzbou poze~ku
k jeho prospěšnějšímu nebo pohodlneJsrn~u uZlvam; )In~k )e sl~~b
nost osobní. Rozdil je tedy v tom, zda CIZI nemovltosÍl UZlva z pr!cllly
užívání vlastního pozemku, či bez ,této. spojit~sti P?uze pr~ ,0sobl1l potřebu. Ježto žalovaný, pokud se tyče jeho predchud;l, ~vaz~h po pozemku žalobkyně otavu a seno ze svých luk, vykonaval~.p:avo ~~ ?r?
teuto svůj pozemek k jeho prospěšnějšímu ne~o pohodlnejslmu U~IVal1l.
Mluví-Ii zákon i o »pohodlnější~« užívání, Je z t?~O patrn~c ze neuznává služebnost za přípustnou jen tehdy, je-h tez hospodarsky nezbytna; po hod lín e b o pro s p ě c h o ~ r á vně n é ~ o P o z e m~
k u !11 Ů Ž e z á lež e t i tře b a I v tom, z e v I a s tnI k. n .e m u Sl
jezditi po vlastním a mŮže přejížděti po clzlm pazem k u. Není také případné, soudí-Ii odva!ací sou~ ?a >~osobnos!«
práva z toho, že prý žalovaný po pozemku zalobkyne JezdI proto, .ze
Olla zase jezdí po jiném jeho pozemku. I kdyby ton;u bylo tak, nečrnll?
by to služebnost pouhým právem .,:sobním, n",bot mo~.ou SI maJ1tel~
pozemků takové služebnosti povahu ~ebo .trpetr navz~j~m bez nu!ne
potřeby z důvodu skutečného D<:?O treba Ije~ don:nel~ho pOh?dh a
nebylo by lze právům těm odepnÍ! povahu prava, vecneh.?, kdyz jS~~ ~
vykonávána v užívání pozemků. V p.opnu »po~odh« obsazeny J~ou )!~
bez toho převážně momenty osobm. Odvolacl soud ostatne prehl!zl,
že onen dle jeho názoru pohodlnější příjezd P? ~ozemk!", ~al?van~110
jest zřízen teprve v posledních letech, kdy vydrzel1l dle zJ1st~m prveho
'soudu bylo již dávno dokonáno. Až do té doby bylo tedy prav? to vy:
konáváno jako právo věcné a již z tohoto důvodu ~e1ze cel?u predchoz l
držbu prostě pominouti, jak činí soud odvola;:í. T!l11'to, p~avnlln P?s!t~
pem nelze tedy žalovanému namítané vydržem sluzebnost!, .P~o nez Zjl~
štěny jsou všecky zákonné předpoklady, oduznah "a, ;r:rrn!-~I odv?laCI
soud že žalovanému služebnost tato přes to nepnslusl, jezto ma po
svých pozemcích ještě lepší cestné spojení, nep?;"kytuje z,~~on.. pr,o .takové rozhodnutí opory. Soud odvolací předevslm prehhzl zJ1stem ~
úsudek soudu prvého, že na pozemku žalovaného vadí volné a 'pohodln,~
jízdě dosud dva kameny, z nichž ~e jeden přej.e~i nedá, a dale ,me,~s!
prohltibina, že by tedy i po této strance mUSIl byh Vjezd teprve nalezlte
'3"

~tpraven a zařívzen, aby vyh?věl úplně potřebě, jaké slouží dosud sl uzebno~t; krome toho jes: vjezd na louku čís. kat. 575 široký 2·50 m
~. v z.ahyb,: 2·.8? m,. kdezto vjezd na pozemku žalovaného jen 1·80 m
s"o. ky, takze jlZ z techto okolností jasně vysvítá že potřebě pozpnl'
• Iovane'110 (OSU
jdi'
I
' žalobkyně uv'"
- KUI'
za
viezd
po pozemku
' - 1 ' , .epe vy' vlovuje
'
J
'
aZl-1
se, ze z~ ovany tUlI~ svazl Seno a otavu a k těmto jízdám potřebuje
poh~dlne a pIO.storne ~esty. y~hledem k tomuto stavu.jde tedy vlastně
o ot,azku, zda ~alovanemu muze býti toto náležitě vydržené právo odll~::ano proto,. ze dosud SIce nemá, zříditi si však může stejně pohodlný
prrjezd po. sv,;m ~ozel."ku. K otázce této lze odpověděti jenom záporně.
§ ,484 o~c. zak., jedna Jen ,ob In e z o v á n í neúčelné šíře vykonávanjch sluzebnosh a nepnchazl v tomto případě ve zřetel s hledisek '-

.o

n~zbytných ~estách,

pla~'~ě

kona o
zejména jeho §u 24 nelze zajisté na
n c. b y t,a vecn.~ prava (na rozdi! od pro p ů j č e n é h o práva cesty
n<;zbytne) pOUZltI. Vzhledem na průhlednost právní otázky není třeba
nazor tuto projevený blíže doličovati,
čís.

3916.

Pokud ručí za nákupy pro mamelovu domácnost manželka sama
a pokud ručí za ně mamel.
(Rozh. ze dne 28.

května

1924, Rv I 359/24.)

Ž~lobu obcholi11í firmy na Marii K-ovou o zaplacení předmětů, odebr,a:lych pro don;acnost, pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e za~~~t., o.d vol a c I S? u d uznal dle žaloby. Ne j v y Š š í s o u d zruSL rozsudek odvolaclho soudu a vrátil mu věc, by ji znovu projednal
a rozhodl.
Důvody:

Dovolání jest opodstatněno. Odvolací soud vychází z názoru že
za na~upy !11al1že~ky,. učiněné na úvěr pro manželovu domácnost 'ručí
v prve rad;, n;anzelka jako. smluvní strana a vedle ní manžel podle
§u 1043 obc, zak., a,vyslovuje zejména, že žalovaná je povinna zaplatiti
za, potreby odebran~ r,ro domác~o~t, když je sama objednávala a nehla,Slla, v y s 1.0 V? c, ze objednava z manželova příkazu. Dle §u 91
obc. z~k. n.ese, n.aklad. na vydržování domácnosti manžel. Dle §u 92
obč. zak. pnsplva r;oan::elka manželi ve vedení domácnosti a vykonává
neb? "-echa vykon:vah)eho příkazy. Jest tedy k vedení domácnosti'
opr~vnena, zastava v nem manžela a má plnou jeho moc by opatřila
potreby pr? domácl:ost. Dle §u 102~ obč: zák. řídí se obje;n plné moci,
n~~,-hv zvlasť, vymezen, ~le obstaravaneho předmětu a jeho povahy.
Tll.:, z: .manz.el!,a osobne nakupUje na úvěr potřeby pro, domácnost,
nenl Jeste rozresena ot~z~a) zda činí tak na účet vlastfl( či manželův.
Aby lT~anzelk~: I;akupujlc: potřeby pro domácnost, výslovně prohlašovala, ze tak ~1.11l z~ mal2~elaJ nebude vždy potřebí, prohlášení taková
mohou se stah micky, ClIly konkludentními, není-li dle okolností pov

chyb, že jde o nákupy pro domácnost manželovu v meziCll jepen potřeb: a že manželka zř~jmě jedná .na účet manželův. I úniysl stran pro
koho a načí účet Se nakupuje, posuzovati jest podle okolnosti případu
podle pravidel poctivého právního styku (§§ 863,914 a 1029 obč. zák.).
Dle těchto hledisek nutno řešiti otázku, kdo byl smluvní STranou při

odběru pro domácnost a .iak.o .smluvnÍk míněn. Třebaže zákon pro dateli
potřeb pro domácnost na manželčinu objednávku neukládá výslovně,
by zkoumal, za koho a za či účet se objednávka děje, a třebaže nestanoví nikde důměnky, že děje se tak na účet manželúv, vyžaduje toho
pochvo st právniho styku, by i prodatel vzal zřetel k takovým okolnostem případu, z nichž plyne, že smluvníkem má býti manžel, že se na~
kupuje na jeho účet, jeho jménem a že manželka jeho záležitost obstarává, a aby považoval v takových případech za Sl11'luvníka samotného
manžela. To došlo výrazu i v písemnictví, které zásadně při obstaráván: potřeb pro domácnost uznává zástupčí postavení manželky
(»SchlUsselgewalt« srov, Krainz-Ehrenzweig: System §§ 123 a 434;
Anders: FamiIienrecht str. 98). Písemnictví pokládá tu manžela za jeclin(; zavázaného, pokud se manželka sama zavázati nechtěla. I v juclikatuře odůvodňuje se závazek manželův za manželčiny nákupy na úvěr
bud'to §el1l 1042 obč. zák. nebo shora uvedenou zástupči mocí manželky. Ale v projednávaném případě netřeba se obírati ručením manželovým, nýbrž ručením manželky. Tím, co uvedeno, není nikterak řečeno,
že manželka za nákupy na úvěr pro domácnost neručí. Nespadají-li
v rámec potřeb domácnosti dle okolností případu, nejde-li z okolností
na jevo, že jednala při nákupu na manželův účet a jmenem jeho, zejména dala-li manželka na jevo, že ona sama chce býti smluvní stranou,
že ona zaplatí bud' sama nebo vedle manžela, bude rozhodovati její vůle
a vůle jejího smluvníka a bude dlužno chrániti i dúvěru prodatele, který
úvěr chtěl poskytnouti manželce, Odporovalo by poctivému právnímu
styku, by dodatečně v takových případech chtěla manželka poukazem
na to, Že jde o potřeby domácnosti, ujíti placeni úvěru, který jen jí byl
poskytnut vzhledem na její majetek. Soud odvolací vycház~je z názoru,
že pouhá skutečnost objednávky manželkou stačí k založení jejího závazku, nezabýval se otázkou, mezi stranami spornou, zda dle okolností,
jež žalobkyni' pokládá za konkludentní činy, vyjadřujíci, že žalovaná·
sama chtěla býti považována za smluvní stranu a platiti a to ať již bez
manžela nebo vedle něho, nebyl- založen- její viastní závazek, a dál-e ani
otázkou, zda výslovným slibem, že sama zaplatí, tak neučinila, nebo pak
závazek svého nB_nžela nepřevzala, "i když se původně za- smluvní stranu
považovati nechtěla. Právní názor odvolacího soudu jest však vzhledem
k tomu, co bylo již uvedeno, pokud nepřihlíží ke shora naznačeným
okolnostem, mylným, zejména i pokud míní, že jen výslovný projev
manželky, že nejedná za manžela, zakládá její závazek. Soud odvolací
nevyřídil proto plně odvolání žalobkyně, vycházeje z názoru, že okolnosti žalobkyní tvrzené jsou nerozhodny. Osudek odvolacího soudu, že
žalovaná nedala na jevo, že chce objednávati za manžela, odporuje již
i zjištění prvního soudu, že dávala zasílati účty za odebrané zboží na
manžela a tento že po většině na ně také platil. Tyto okolností pustil
odvolací soud se zřetele.
.

čís.

3917.

Byly-li peníze uloženy před měnovou rozlukou u cizozemské filiálky
tuzemské banky, lze je požadovati pouze u filiálky a ve měně státp
filiálky.
(Rozh. ze dne 28.

května

1924, Rv I 365/24.)

žalobkyně měla uloženo u lvovské filiálky pražské banky k l. lednu
19196.319 K 99 h, jež částečně vybrala, takže dne 22. dubna 1919 zů
stalo na knížce 2819 K 99 h. žalobě na pražskou ústřednu banky o zaplacení 2819·99 československých korun pro c e sní s o udp r v é
s t o I i c e vyhověl, o d v ol a c í s o u d žalobu zamítl. O ů vod y:
Podle vkladních podmínek, jichž obsah nebyl popřen, jest vklad splatným pouze na předložení vkladní knížky a musí tato knížka býti před
ložena ústavu -- zde tudíž filiálce ve Lvově - který evidenci o vkladu
vede, a není pochyby o tom, že vklad dle těchto podmínek ústavem,
který vklad přijal, nezbytně před výplatou likvidován býti musí a že
teprve po likvidaci vkladatelem výplata může býti požadována. Tomuto
stěžejnimu požadavku strana žalujíci nevyhověla, vkladni knížky žalované bance v Praze ani filiálce ve Lvově nepředložila, omczivši se na
to, toliko písemně se dotázati žalované banky, zda ochotna jest vklad
vyplatiti. O tom nemůže býti pochyby, že vkladatel nepředloživ vkladní
knížky k likvidaci, výplatu vkladu podle vkladních podminek požadovati
nemllže a následkem toho také vyplacení soudně domáhati se nemůže,
pokud nesplnil hlavní a nezbytné podmínky každé výplaty vkladu.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

o ů vod y:
Je samozřejmo již z pojmu rozluky měny a plyne jasně též z ustanovení §u 1 nařízení vlády republiky čsl. ze dne 6. února 1919, čís. 57
sb. z. a n., o zákazu převodu pohledávek a úhrad·z ciziny do územi
republiky čsl. a §ú 12 posledni věty nařízení ministra financi ve srozumění s ministrem spravedlnosti ze dne 25. února 1919, čís. 86 sb. z.
a n., že po rozluce měny sdiIely peněžní korunové hodnoty osud měny
toho území bývalého státu rakousko-uherského, na němž v době rozluky byly, třeba patřily občanům čsl. státu; jich převod z ciziny do čsl.
státu a naopak byly zakázány. Proto, i kdyby zde nebylo vkladních
podmínek, zjištěných soudem odvolacím, jež strany ovšem vážou tak,
pk soud odvolací rozhodl, bylo by jen důsledkem měnové rozluky dle
shora uvedených zákonných předpisů, že by dovolatelka mohla své
peníze požadovati jen tam a v té měně, kde a ve které je v době rozluky
uložila neb uloženy měla, tedy u filiálky lvovské, po případě jejího
plnomocníka likvidátora.
čís.

3918.

Lze se zaručiti i za budoucí, v době záruky ještě neurčité pohledávky. Stačí, že prohlášení rukojmího, že héře na sebe záruku, bylo

P í sem n é, neni třeba, by všechny podmínky rukojemské smlouvy
byly obsaženy v písemném prohlášení.
(Rozll. ze dne 28. května 1924, Rv I 376/24.)
žalobě, opírajíci se o záruční prohlášení žalovaného, bylo vyhověno
s o u d Y vše c h tří s t O I i c, Ne j v y Š š í m s O ude m z těchto
důvodů:

S hlediska nesprávného právního posouzení napadá dovolání názor
odvolaciho soudu, že záručný list ze dne 18. dubna 1921 je závazným,
ačkoli neuvádí ani hlavního dlužníka, ani peníz, po který se žalovaný
zaručil. Jeho vývodům nelze přisvědčiti. Záruka za ,budoucí" v době zaručení co do výše ještě neurčité pohledávky, zeln~e~a na pro za pohledávky, které vzniknou z přisIíbeného běžného ~veru za. obch?dn~ho
spojení, jsou ode vždy obvykly a uznává~y platnymI,. neboť. nem pra;rního předpisu, pro který by byly nepl~tny~m. N~]de-It, o Itstmu, na za:
kladě které má býtr vloženo kn~ho~nt pr,avo zas~a~nt pro. pos~ytnuty
úvěr podle §u 14 knih. zák., nent vubec treba,' ~vadetI v m.?e~IZ ne~o
nejvyšší mez, do které se úvěr záruk.ou z,,;jíštu]e, a lze ,tUdIZ .trm spIse
pokládati za dostatečně přesný pro],e~ v~le (§ 869 oo~: za~.), pr~
hlásí-Ii ručitel že ručí »až do odvolan,,< pko v tomto pnpade. že zaruční listina z~ dne 18. dubna 1921 výslovně nejmenuje hlavního dlužníka je sice pravda, než ani to není na újmu její určitosti a platnosti
(,§ 869 obč. zák.). Uváží-Ii se t05!ž, že ~a~?vanf ?yl t!ch~m. spo.leční
kem fy S., která u žalobkyně pozlvala v~tslho uv.e:u~, ze. It~ttna Je sepsána na papíře s nadpisem této f,Irmy a z~ !,e take ]e)I?' Jmenem pode~
psána nelze za daných okolnostr podle ]eJlho zevne]sku pochybovatr
o tom'. že dlužníkem je firma S. a žalovaný ručitelem. Také t,tebylo ve
SpOrtl nikým ani tvrzeno, že někdo z účastníků,' natmě žalovaný sá~
měl kdy sebe menší pochybnosti, že vzal na sebe zaruku za dluh one
firmy. Neplatnost záruční listiny pro te~to ~ed~sta~ek nel~e v~vozo:,atr
ani z předpisu §u 1346, odstavec druh~ obc. zak .. ren ,vyzadu]e ovsem
písemnost pro prohlášení, jímž se ruko],,?í ~avazu]e, a~sak toIr~o pr~to,
by se zabránilo ukvapeným a neroz~aznym.. sm,louva,;, ,ruko]ems.kym~
Je proto jeho účelu vyhověno, bylo-Ir prohlasem ru~?JmI, podl~ Jehoz
obsahu ručení béře na sebe písemně vyhotoveno a ]lm podepsano. Že
by v něm musely býti obsaŽeny všechny podmínky, rukojemské sI'.'louvy, předepsáno není. Stačí, když v tomto směru nenI me~I strana,?I nejasno. V tomto případě je zjištěno, že žalovaQý Sl byl vedom, zac, komu a za koho se zaručuje, a že záruční listinu podel's~1. Nemůže pro!o
jeho pokus, takto platně převzatého závazku se zho,strtr pro o~.~ ~omn~
lou formální vadu, podle zákona míti úspěchu. Jezto by!? z]ls;eno, ze
žalovaný se zaručil za »d o č a s n o u pohledávku«, nem'ilze S,VU] za~a:
zek obmezovati na částku, s kterou pohledávka byla po pravu prave
jen v den převzetí závazku, nebo-Ii na to, co činilo saldo žalující strany
dne 18. dubna 192 í.

841
čís.

3919.

V objednání obrazového díla určitých umělců jest spatřovati smlouvu kupní, nikoliv smlouvu o dílo.
Proto, že slovní doprovod obrazového díla pochází od jiného spisovatele, než byl uveden v nabídce, nejde ještě za všech okolností o
jiné dílo.
(Rozh. ze cine 28.

května

1924, Rv I 409/24.)

Zalovaný objednal u ža1ujicí firmy obrazové dílo. Dle prospektu měl
slovni doprovod k obrazům pocházeti od spisovatele Dr. H-a. Ve skutečnosti napsal tento spisovatel slovni doprovod pouze ku nepatrnému
počtu obrazů, kdežto ostatni opatřil doprovodem spisovatel Dr. K. Žalobu na zaplacení díla pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e zamítl.
D ů vod y: Není pochybnosti o tom, že se tu jedná o smlouvu o dílo
ve smyslu §u 1151 obč. zák. Nastává tudíž povinnost podnikatele, žalující strany, by dílo nechal vypracovati pod svou osobní zodpovědno
stí. Zjištěná okolnost, že slovní doprovod jest sepsán k 17 obrazům
od Dra H-a a k ostatním 93 obrazům od Dra K-a, jest podstatnou vadOU objednaného díla, dílo neodpovídá výslovně ujednaným podmínkám, objednatel, žalovaný, má právo od smlouvy ustoupiti (§ 1167 obč.
zák.), jak to žalovaný také učinil, dav žalující straně k disposici jak
obrázkovou část tak i díl textové části, pOkud byl dodán, i desky. O d vol a c í s o ud uznal dle žaloby a uvedl mimo jiné v d ů vod ech:
Z ústního jednání a z důkazů neplynou žádné skutečnosti, dle kterých
mohl by býti právní poměr stran posuzován podle ustanovení obč. zák.
o smlouvě o dílo. Z objednacího listku jest vidno, že žalovaný objednal u zástupkyně žalujicí strany na základě podminek oběžníku žalující strany celkové vydání obrazového díla, sestávajícího z 11 sešitů po
10 obrazech za úhrnnou cenu 440 Kč (dle účtu za 465 Kč), kterou zavázal se splatiti v měsíčních lhůtách, uznav neodvolatelnost objednávky. I když nebylo toto »dílo« tehdy ještě úplné, nejde o smlouvu
dle §u 1151 obč. zák., neboť závazek žalující strany vůči žalovanému
týkal se pouze dodání uměleckého a literárního produktu, daného na
trh pro široký kruh odběratelstva a nikoli jeho zhotovení dle individuelního vkusu a potřeby objednatelovy. Jde tedy správně o smlouvu
trhovou (dodávací), kterou jest posuzovati vzhledem k živnosti žalu-.
jící strany dle obchodního zákona, třebaže není obchodem u žalovaného (čl. 277 obch. zák.).
N e j vy.š š í s o u cl nevyhověl dovolánÍ.
D

ů

vod y:

žalovaný-, trvaje při svém názoru, že jde správně o smlouvu o dilo
a nikoliv o smlouvu kupní, dovozuje, že jest oprávnčn od smlouvy ustoupiti, ježto objednal dílo literárně esthetické, které dle přípovědi
v prospektu co do textové části mělo býti sepsáno spisovatelem Drem

I-i-cm a že nemůže býti nucen, aby smlouvu dodržel, když mu žalobkyně
dilo tohoto autora, jehož literární osobnost byla pro objednávku žalovaného směrodatnou, dodati nemŮže a místo něho dod-ati chce avšak také nedodala clílojiného autora. Tato změna, odporující
smlouvě, jest prý podstatnou vadou, která žalovaného opravňuje ke
zrušeni smlouvy, a nárok žalobkyně příčí se prý předpisu §u 1052 obč.
zák., neboť, nemá-li tato vůbec možnosti, smlouvu splniti, nemůže též
na žalovaném žádati, by z této smlouvy plnil. Vývody tyto nelze však
uznati oprávněnými. Nejvyšší soud souhlasí s odvolacím soudem v tom,
že nejde o smlouvu o dílo, nýbrž o smlouvu kupní, kterou, ježto jest obchodem na straně žalobkyně, posuzovati jest dle předpisů obchodniho
zákona (čl. 277 obch. zále) , a poukazuje v té příčině k odůvodnění napadeného rozsudku. Ze zjištění nižších soudů plyne, že smlouva byla
ujednána vzhledem k obsahu prospektu, v němž se přislibuje obrazová
část koupeného dila od akademického malíře M-a a textová část od
spisovatele Dr. H-a, a lze tedy tento slib pokládati za přípověď sníluvní.
Nelze však přehlížeti, co žalobkyně proti námitkám žalovaného o povaze této smlouvy uvádí a dťJkazem znaleckým prokázati se snažila, že
dílo bylo dle prospektu ohlášeno a ke koupi nabizeno především jako
dílo obrazové, při němž arciť umělecká individualita. malíře dodává
dilu zvláštní osobité hodnoty, kdežto slovní doprovod, kterým měl k zobrazeným partiím podán býti příslušný dějinný výklad s uměleckým a
krajinným popis·em, jest podružnější součástí díla, která může býti rovnocenně nahrazena dílem jiného autora, který má stejnou literární Zpllsobilost pro sepsání tohoto slovného doprovodu. Z toho, že textová
část má býti dodána z části z péra jiného autora, nebylo by tedy lze
beze všeho ještě us'uzovati, že se tím koupené dílo stává zcela různým
od onoho, které dle prospektu bylo nabizeno a dle něho koupeno; o
podstatné vadě díla pak bylo by lze mluviti ien. tehdy, když' by touto
změnou autora stalo se dílo podstatně méněcenným. Leč úvahy tyto,
které by byly arciť vyžadovaly znaleckého posouzení, mohou zůstati
úplně stranou a není tedy třeba nabízených znaleckých důkazů vzhledem k zjištěné okolnosti, že žalovaný, byv dne 18. října 1922 od žalobkyně o celou tehdy již splatnou kupní cenu upomenut, žádal ji dopisem ze dne 22. října 1922 prostě jen o poshovění a o povolení splátek. Tento dopis žalovaného spadá dle zjištěného stavu věci do doby,
když již o tom věděl, že žalobkyně nemťiže dodati další textovou část
od Dr. H-a, jak bylo v prospektu přivoděno, nýbrž že dodá text od spisovatele .Dr. K-a, a ježto se žalovan)r v dopisu tom o této, jak nyní míní
»podstatné« vadě ani nezmiňuje a z ní žalobkyni výtek ani důsledků
co do závaznosti a splnění smlouvy nečiní, dlužno z toho dle §§ů 863,
914 a čl. 278 obeh .. zák. důvodně uSlIzovati, že žalovaný tuto změnu autorství textové části jako protismluvné plnění nebo podstatnou vadu vytýkati nemínil, s ní se spokojil a na ni přistoupil. Lze dále poukázati
k tomu, že žalovaný obrazovoLl část díla dobral celou bez textové části
a že ani při tom proti oné zmčně žádných výtek nečinil. Dlužno-li
těchto okolností usuzovati. na
nemůže mu nyní, když je žalován

z

souhlas žaiovaného s touto změnou,
o doplacení kupní ceny, býti přiznán
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oprávněný důvod ke zrušení smlouvy. Žalovaný vytýká dále v dovolání
odpůrkyni nereelnost a dovolává se pro své stanovisko i ohledů právní
etiky, uváděje zejména, že stejně jako on, byli žalobkyní zkráceni i oba
autoři. K těmto vývodům a k tvrzení, že se žalobkyně mezitím octla
ve vyrovnacím řízení a stala prý se insolventní, nelze nejvyššímu soudu
přihlížeti, ježto jde vesměs o nepřípustné novoty, které jimi zůstávají,
i když by se tvrzené skutečnosti byly udály snad již po skončení jednání v první stolici (§§ 482 a 504 c. ř. s.). Kromě toho nelze závěry,
jež žalovaný z toho činí pro sebe a proti žalobkyni, uznati ani za správné, uváží-Ii se, že žalobkyně dodala žalovanému z této smlouvy část

koupeného díla a textovou část od Dr. K-a, kdežto žalovaný na celé
dílo v úhrnné ceně 465 Kč splatil dosud jen 55 Kč 34 h, z čehož jest
patrno, že žalobkyně velmi značně předstihla žalovaného v plnění
smlouvy. Z toho, že žalobkyně nedodala ještě žalovanému zbývající
textové části od Dra K-a, nevyplývá nic pro procesní stanovisko žalovaného, ježto žalovaný jest v platebním průtahu a kromě toho i odpírá přijati toto smluvní plnění (§ 1062 obč. zák.). Zákonu jest plně
vyhověno tím, že se žalobkyně ve sporu nabízí, toto dlužné ještě
smluvní plnění žalovanému proti zaplacení dodati (§ 1052 obč. zák.).
Čís ..

3920.

Tím, že sprostředkovatel realit po živnostensku nemá úřední koncese, nestávají se nicotnými obchody, jím sprostředkované.
května

1924, Rv I 425/24.)
,
žalobu Karla Z-a o zaplacení sprostředkovatelské províse o b a
niž ší 's o u d y zamítly.
N e j vy Š š í s o u d zrušíl rozsudky obou nižších soudů a vrátil
věc prvému soudu, by ji znovu projednal a rozhodl. V otázce, o niž
tu jde, uvedl v
(Rozh. ze dne 28.

důvodech:

Odvolací soud mIni, ze když Karel Z., o němž zjišťuje, že realitní
sprostředkovatelství obstarává po živnostensku, ale nemaje k tomu pří
slušné koncese úřední, ač je mimo to takto pn živnostensku vykonávaný provoz trestným, i tento sporný obchod učinil za tohoto stavu
zakázanosti a nedovoleností, jest tento sporný obchod podle §u 879
zák. nedovoleným a nicotným. Nelze tento právní názor odvolacího soudu sdíleti, neboť byť i Karel Z., nemaje koncese pro sprostřed
kování realit, nebyl podle živnostenských předpisů oprávněn takové
obchody konati po živnostensku, z toho dúvodu se nestávají jeho jednotlivé 'Obchody sprostředkovatelské podle §§ů 878, 879 obč. zák. nícotnými, poněvadž zakázanost dotýká se pouze osoby Z-ovy, níkoli
s ml u v n í hop ř e d m ě t u (srv. § 879 obč ..zák., podle kterého, co
je nedovoleno, nemůže se státi pře d m ě tem platné smlouvy) obchody ty pak jalw takové nejsou v zákoně ani zakázány, ani za neplatny, nebo nedovoleny prohlášeny.
obč.

Čís.

3921.

Byla-li lideikomisární substítuce pravoplatně pojata do odevzdací
listiny a knihovně poznamenána, nelze se otázkou platného zřízení Iideikomisární substituce zabývatí ve sporu pro porušení fideikomisární
substituce.
§ 18 odstavec druhý nesp. pat. má na mysli jen takové třetí osnby,
jichž práva, v době projednání pozůstalostí jíž pozůstávající, byla opatřenim mimosporného soudce nějak dotčena.
Zcízení nemovitostí, ohledně nichž v pozemkové knize jest právoplatně poznamenána fideikomisární substituce, jest neplatným.
(Rozh. ze dne 28.

května

1924, Rv I 596/24.)

Nemovitosti zapsané nyní ve vl. čís. 73 poz. kn. kat. obce S. a čís.
187 poz. kn. kat. obce D. byly rovným dílem vlastnic)vím manželú
Václava a Růženy B-ových, rodičů nynějších žalobců. Po smrti Václava
B-a odevzdána byla jeho pozůstalost pravoplatnou odevzdací listinou
okresního soudu ze dne 7. května 1919 v základě posloupnosti ze závěti jeho manželce Růženě B-ové se závazkem, že dědička. postoupí jedenkráte veškeren svůj majetek, tedy i druhou polovici svých nemovitostí, některému z dětí, které bude nejhodnější. Usnesením okresního
soudu ze dne 7. dubna 1920 bylo pak podle odevzdací listiny vloženo
mimo jiné také na pozůstalostní polovici nemovitosti pro Růženu
B-ovou právo vlastnické, omezené fideikomisární substitucí ohledně celých nemovitostí ve prospěch nezletilých dětí, nynějších žalobců Josefa, Marie a Ludmily B-ových. Přes to postoupila Růžena B-ová
smlouvou, ve formě notářského spisu sepsanou a jako »smlouva postupnÍ« označenou ze dne 1O. dubna 1920 svému druhému manželovi
Josefu Z-ovi, nynějšímu žalovanému, neoddělenou polovici shora uvedených nemovitostí za postupní cenu 11.500 Kč a bylo pak v základě
této listiny usnesením okresního soudu ze dne 23. září 1921 vloženo
na tuto neoddělenou polovicí právo vlastnické pro Josefa Z-a a poznamenánsoučasně na listu B zákaz zcizení ve smyslu odst. 9 svrchu ci-o
tovaného notářského spisu. žalobci domáhali se rozsudku, aby vklad
vlastnického práva Josefa Z-a prohlášen byl za neplatný, aby žalovaný
byl povinným uznán výmaz tohoto práva do 14 dní pod exekucí provésti a aby po marném uplynutí této lhůty bylo lze na základě rozsudku
žalující straně samé o výmaz tohoto vkladu zakročiti na útraty žalovaného. Pro c e sní s O udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl, o d v o I a c í s o u d jí vyhověl.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovoI.ání.
Dúvody:
Jde o žalobu na neplatnost knihovního vkladu podanou od těch,
kdož tvrdí, že byli tímto vklndem ve svém knihovním právu porušeni,
proti tomu, kdo z neplatného vkladu přímo knihovního práva nabyl. Jde
tedy o žalobu ve smyslu §§ů 61 a 62 knih. zák. žalobci nežádali v ža-

lobní prosbě vý'slovně o »obnovení předešlého knihovního stavu«'jak § 61 knih. zák. praví - a proto nález rozsudečný v tomto směru
žádného výroku nemá (§ 405 c. ř. s.). To však nevadí tomu. by nebylo
vyhověno žalobní prosbě tak jak zní, je-Ii odůvodnčna. Jest tedy zkoumatí, zda byli žalobci v nějakém svém knihovním právu vkladem vlastnického práva žalovaného porušeni. Žalovaný vytýká odvolacímu soudu nesprávné právní posouzení věci v tom směru, že přijal za podklad svého rozhodnuti právoplatnou odevzdaci listinu ze dne 7. května
1919. Výtka tato není oprávně!'a. Právo fideikomisární substituce, založené pro všechny tři žalobce Ý ·odevzdaci listině, jest pro žalovaného
skutečnosti, kterocu v tonito sporu otřásati nemůže. Zabýval-Ii se odvolací soud přes to námitkami, které žalovaný v tomto směru činil projednání pozůstalosti, zkoumal-Ii i odvolaci soud, zda poslední pořízení
bylo platné, a zda lideikomisárni substituce nejen ohledně pozůstalostní
polovice, n:íbrž i ohledně druhé polovice platně k místu přišla, učinil
tak nadbytečně, protože otázka platného zřízení lideikomisarní substituce po rozumu §u 608 obč. zák. ve prospěch žalobců byla v řízení pozůstalostním a v odevzdací listině právoplatně pro (ičastníky rozřešena
a protože dotyčné obmezení vlastnicliého práva manželčina bylo podle
§u 174 odstavec druhý čís. 3 nesp. pat. právoplatně do odevzdací listiny pojato a podle §u 158nesp. pat. rovněž právoplatně při vkladu
vlastnického práva přední dědičky poznamenáno. Touto poznámkou
bylo obmezení vlastnickéhó práva fiduciářky s vyznačením jmen substitutů takovým způsobem v patrnost uvedeno, že nikdo se nemohl na
neznalost tohoto obmezení odvolávati (judikát čís. 214 Nejvyššího
soudního dvora dříve ve Vídni ze.dne 16. března 1915, uveřejněný pod
čís. 1631 úř. sb. a Věstník mín. sprav. z roku 1904 str. 167-168).
Opačný názor procesního soudu, který přezkoumával výsledky pOZl1stalostního řízení, přivoděn byl je" mylným výkladem §u 18 odstavec
druhý nesp. pat. ohledně práva »třetích osob na jednání nesúčastně
ných«. Zákon má na mysli jen takové třetí osoby, jichž. práva. v době
projednání již pozůstávající byla opatřením mimosporného soudce ně
jak dotčena. žalovaný byl ovšem »třetí osobou« - jak sta jiných osob
- ale nějaké jeho právo projednáváním pozůstalosti dotčeno nebylo,
protože tehdy k nemovitostem, o které jde, žádného práva neměl. Otázka, které ze tří žalujících dětí jako lideikomisárních substitutů nemovitosti skutečně obdrží, nepřichází pro tento spor v úvahu, protože nejedná se ještě o splnění substituce a protože dosud přísluší substituční
právo všem třem žalobcům. Tím jsou vyřízeny všechny vývody dovolání, pokud se zabývají otázkou svrchu uvedenou. Dovolání vytýká odvolacímu soudu, že nesprávně posoudil věc po stránce právní také v t0111
směru, že přiznal substitučnímu závazku přední dědičky takový právní
účinek, který působí neplatnost knihovního vkladu vlastnického práva
žalobcova. Leč ani v tomto směru není dovolání v právu. Zřízením fidei~
komisární substituce nabyli žalobci nástupnického práva k celým nemovitostem, jejíchž neoddělená polovice byla žalovanému fiduciářkou
do vlastnictví postoupena. Toto nástupnícké právo bylo zákonným způ
sobem v lmize pozemkové zapsáno a jest tedy právem knihovním. Toto

nástupl1icke právo bylo však vkladem vlastnického práva žalovaného
porušeno. Nelze ovšem při svědčiti odvolacímu soudu, že dědička nabyla 'jer práva požívacího a že vlastnicí se nestala; naopak Růžena
B-ová opět provdaná Z-ová stala se vlastnicí pozůstalostní polovice
nemovítostí a zůstala vlastni ci druhé polovice, ale její právo vlastnícké
bylo obmezeno tak, že samovolnč podstatou věci nakládati nesmí a že
přisluší jí jen práva a povinnosti požívatelky (§§ 509, 511-513 obč.
zák.). Fiduciářka nebyla tedy oprávněna z nemovitostí, substitučním
závazkem zatížen)Tch, zciziti neoddělenou polovici, a ježto tak přece
učinila, jest zcizení to neplatné. Netřeba se zabývati otázkou, zda by
byla mohla fiduciářka onu polovici zciziti se zachováním substitučního
závazku, neboť tak neučinila; zákaz zcizení pojatý do odstavce devátého cit. not. spisu, nenahražuje zachování substitučních práv, zejména
když žalovan.ý podle zmíněného odstavce byl by povinen převzatou
polovíci postoupiti některému z dětí jen proti výměnku nebo přiměřené
výplatě, a když tato polovice byla již zatížena Člvěma značně vysokými
po~ledávka!l1i věřitelů žalovaného Josefa Z-a. Knihovní soud neměl
ovsem vzhledem k lideikomisární substituci, z pozemkové kníhy zřejmé,
povol~h vklad vlastmckého práva pro žalovaného, nemaje souhlasu substItutu, al1l schválení poručenského soudu ohledně nezletilcu.Ale
právě tato okolnost názorně ukazuje, že nelze v cestě sporu odepříti
ochrany takovým porušeným substitučním právům, zéjména když substltUtl - pko v tomto přípaciě - o povoleném vkladu vlastníckého
práva nového spoluvlastníka nebyli řádně vyrozuměni, takte by se
lehce mohlo státí, že by vlastnícký podíl žalovaného přešel do rukou
třetího sinlSu~árníh? právnípo nástupce, který by byl bezelstným, že
by se protJ nemu zaloba o výmaz neplatného vkladu podle §u 64 knih.
zak. promlčela a že by fideíkomisární substitutí o své nástupnícké právo
přišli. V t?mto případě ovšem předpis §u 64 knih. zák. nepřichází
v . uvahu (pk se odvolací soud domníval), protože žalovaný z neplatneho vkladu přímo kníhovního práva nabyl (§ 62 knih. zák.).
čís.

Zákoo
ř.

O

3922.

obchodních pomocnícich ze dne 16. ledna 1910, čís. 20

zák.

Zaměstnavatel není oprávně!! započísti obchodnímu pomocníku do
služebních požitků to, co obchodní pomocník pobíral za nemoci z dů
vodu veřejnoprávního pojištění, při čemž jest lhostejno, zda. pojišť ovací příspěvky platil zaměstnavatel či zaměstnanec.

(Rozh. ze dne 28.

května

1924, Rv II 142/24.)

Žalobce byl továrním mistrem v závodu žalované. Byv předčasně
propuštěn, domáhal se. služebních požitků za dobu výpovědní a vyplacení peníz~, jejž si byla žalovaná srazila ve výši podpory, již pobíral
zalobce za sve nemOC1 z důvodu veřejnoprávního pojištění. Pro c e sní
s o u cl p r v é s t o I i c e žalobu zamítl a uvedl v otázce, o niž. tu jde,

v d Ů vod ech: Pokud se týče nároku na vrácení nemocenské podpory 624 Kč, jest směrodatným § 8 odstavec druhý zákona o obeh. pom.,
dle něhož to, co zaměstnanec pobíral po dobu svého zaneprázdnění
na základě veřejnoprávního pojištění, na jeho peněžité požitky zaúčto
váno býti nesmi. Dle tohoto ustanovení zdá se tato část žalobního nároku býti ospravedlněna. Žalobce obdržel - jak z oboustranného před
nesu stran jde na jevo - od žalované po dobu své nemoci od 5. do
17. února a od ll. do 21. dubna 1923 nezkráceně požitky jemu příslu
šící tak, jak kdyby byl pracoval. Mimo to však obdržel též nemocenskou
podporu 624 Kč od nemocenské pokladny. Tato podpora byla mu však
žalovanou vzhledem k tomu, že obdržel po dobu nemoci plně své požitky a nemocenských příspěvl'ů neplatil, z jeho peněžitých požitků sražena. Okolnost, že žalobce nemocenských příspěvků neplatil, žalobce
sám připustil. Ustanovení §u 8 odstavec druhý zákona o obch. 1'0111'.
může, ačkoliv to tam výslovně obsaženo není, míti jen ten smysl, že
obnosy tam uvedené, k nimž náleží i nemocenská podpora, zaměstnanci
nesmí býti zkráceny, pokud se týče z jeho peněžitých požitků sraženy,
když zaměstnanec pojišťovací příspěvky platí, poněvadž mu tímto způ
sobem mají býti nahrazeny výlohy, povstalé mu placením pojišťovacích
příspěvků. Neplatí-li tedy zaměstnanec jako v tomto případě žalobce
- pojišťovacích příspěvků, nemá s nemocenským pojištěním žádných
výloh a jest ospravedlněno, že se mu, když po dobu své nemoci své
plné peněžité požitky obdrží, nemocenská podpora z jeho peněžitých
požitků srazí, poněvadž by jinak po dobu své nemoci neporovnatelně
byl lépe na tom, než zaměstnanec, jenž musel platiti pojišťovací pří
spěvky. O d vol a c í s o u d zrušil usnesením ze dne 16. listopadu
1923 napadený rozsudek a vrátil věc prvému soudu, by ji znovu projednal a rozhodl. D ů vod y: žalobcovo odvolání jest odůvodněno,
pokud se obrací proti tomu, že napadeným rozsudkem byl zamítnut též
jeho nárok na náhradu nemocenské podpory 624 Kč. V tomto' směru
nelze přisvědčiti právnímu názoru procesního soudu, neboť podle jasného doslovu §u 8 odstavec druhý zákona o obchodních pomocnících
nesmějí býti částky, jež zaměstnanec po dobu své nemoci pobírá z dů
vodu veřejnoprávního pojíštění, započteny v peněžité požítky, aniž jest
při tom číněn rozdíl, zda zaměstnanec pojíšťovací příspěvky též zaplatil. Podle §u 40 zák. o obch. pom. nemůže býti právo, příslušející
zaměstnanci z uvedeného zákonného ustanovení, služební smlouvou ani
zrušeno ani omezeno. Žalovaná však již uvedla okolno,sti, z níchž by
bylo lze seznatí, že se žalobce vzdal příspěvků nemocenské pokladny
nikoliv ve služební smlouvě, nýbrž dodatečně dobrovolně. O tom nabídla žalovaná též důkaz svědkem a výslechem stran a podle průvod
ního usnesení 'byl onen důkaz též připuštěn, nikoliv však proveden.
Poněvadž však okolnost, zda se žalobce a za jakých okolností vzdal
nemocenské podpory, jest závažnou pro rozhodnutí tohoto sporného
bodu, musil býtí rozsudek podle §u 496 čís. 2 c. ř. s. zrušen a věc vrácena procesnímu soudu k doplnění v uvedeném smyslu. Pro c e sní
s o udp r v é s t o I i cena to uznal žalovanou povinnou vyplatiti žalobci sražený peníz. O d vol a c í s o u d rozslldek potvrdíl.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovoláni.

Dl/vody:
Dovolatelka uplatňuje nesprávné posouzení právní) které spatřuje
v tom,' že odvolací soud nezodpověděl správně _právní otázku, zda se
smí zřízenec, jehož služební poměr musí býti posuzován poclle předpis,!
zákona o obchodních pomocnících, vzdátí nároku na nemocenskou podporu čili nic, zda se smí dohodnouti se zaměsfnavatelem, že mu bude
platiti po celou dobu jeho nemOce celou mzdu, a že si za to smí ponechávati od ne mocenské pokladny nemocenskou podporu zaměstnancovu.
Dovolatelka tvrdí, že žalobce věděl, že mu patři po dobu nemoce nemocenská podpora, ale že mu nepatří mzda. Nebyl tedy podle dovolatelky
v omylu, v tom byla, ač-li může běžeti o omyl, dovolatelka, a žalobce,
pobíraje mzclu i za nemoce, využitkoval tohoto dovolatelčina omylu
ve svůj prospěch a tím se obohatil na dovolatelčiny útraty, což jest
jednáníni, příčícím se dobrým mravům. Nelze schválití tento právní
názor clovolatelky. Právní názor, vyslovený ve zrušovacím usnesení odvolacího soudu ze dne 16. listopadu 1923, jest správným. Podle §u 8
odstavec druhý zákona o obchodních pomocnících nesmějí býti částky,
které zaměstnanec pobírá v době zaneprázdnění v tomto předpísu uvedeného (nemoc, nehoda) na základě veřejnoprávního pojištění započítávány do jeho příjmů, a vztahuje se tato úplata na veškeré služební
příjmy zaměstnancovy. Tento předpis je dle §u 40 ci). zákona před
pisem donucovacím, proto nemůže býti služební smlouvou ani zrušen,
aní obmezen. Domnívá-li se dovolatelka, že jednala jenom z uznalosti,
ale nejsouc k tomu povínna, když vyplácela žalobci po dobu jeho nemOce celou mzdu, jest na omylu, jako je na omylu, domnívá-li se, že
placení celé mzdy ji opravňovalo, aby si zadržela žalobcovu nemocenSkOll podporu, neboť jejímu právnímu názoru nesvědčí shora citované
předpisy. Byl tedy žalobce oprávněn z důvodu §u 1431 obč. zák. domáhati se zaplacení toho, co si dal z právního omylu vlastního dovolatelkou ze svých příjmů sraziti.
čís.

3923.

Zaměstnanci na zabraném majetku jsou povinni (§ 6 zákona ze dne
12. února 1920, čís. 118 sb. z. a n.) sděliti závady ve správě majetku
pouze dotazujícim se osobám dozorčím.
Zákon o statlmvých úřednicích ze dne 13. ledna 1914, čís. 9 ř. zák.
Pozbyl-Ii zaměstnavatel důvěry k zaměstnanci, jest oprávněn propustiti ho bez zavedení kárného řízení.

(Rozh. ze cine 28.

května

1924, Rv II 298/24.)

Majitel zabraného velkostatku propustil ze služby svého důchod
ního, ježto na něho udal u Státního pozemkového úřadu, že na panství
špatně hospodaří. Žalobu propuštěného na majitele panství, že se propuštění prohlašuje nepřípustným a že jest žalovaný povínen ponechati
žalobce nadále ve službách a platíti mu služební požitky, o b a niž š í

s o II d Y zamítly, o d vol a c í s o II d z těchto cl ů vod ů: Nesprávné
právní posouzení vidí žalobce v tom, že jeho jednání seznal prvý soudce
objektivně způsobilým, aby ho zbavilo důvěry. Jak je svědky dokázáno,
je pro služební poměr rozhodující jedině služební pragmatika, služební
instrukce a pak ovšem též zákon n statkových úřednících ze dne 13.
ledna 1914, čís. 9 ř. zák. Propuštění ze služby dopisem ze dne 20. května
1923 stalo se, jak v tomto dopisu výslovně jest uvedeno, dle §u 29·
čís. 1 zákona ze dne 13. ledna 1914, čís. 9 ř. zák., poněvadž žalobce
svým jednáním prohřešil se těžkým způsobem na důvěře svého zaměst
navatele. Zdali bylo jednání žalobce objektivně zpúsobilým, aby tento
dúvod propuštění byl prokázán, jest věcí uvážení soudu. Žalobce, který
byl dle služební pragmatiky povinen hájiti zájmy zaměstnatele, který
byl vůči zaměstnateli vázán k povinné vážnosti, oznámil u pozemkového úřadu, že majitel velkostatku (žalovaný) se snaží všemi možnými
prostředky využíti své panství do· té doby, než je bude musiti předati,
a že lesní rada Gustav H. byl.dán proto do pense, že vykořisťování
panství bráuil, aby postupu majitele nestál v cestě. To jest zajisté či
nem, který jest objektivně způsobilým ve smyslu §u 29 čís. I zákona
o statkových úřednících, aby se pro něj stal úředník nehodným důvěry
zaměstnatelovy. K správnému posouzení toho činu nutno též přihlížeti
k pohnutkám, které zřízence k činu vedly. Žalobce odvolává se v tom
směru na své právo a svou povinnost, v §§ 6 a 7 zákona ze dne 12.
února 1920, čís. 118 sb. z . .a n. vytknutou, a na ochranu zřízenclt tímto
zákonem zajištěnou (§ 22 zák.), tvrdí, že právní názor prvého soudu,
že toto právo a tato povinnost přináleží zřízenci jen vůči osobám dozorčím, když jest jimi dotazován, jest nesprávným, protože prý jest
zákon dle jeho ducha a smyslu tak vykládati, že musí zřízenci, na zabraném statku zaměstnaní, tak jednati, by vše zamezili, co je řádnému
hospodaření na závadu. Avšak tomu náhledu nelze přisvědčiti. Vykládati zákon dle jeho ducha a smyslu lze jen tehdy, není-li sporná otázka
vůbec zákonem upravena. Pakliže však zákon, jako v tomto případě
§§ 6 a 7 cit. zák., povinnost zřízence konkretně a zvlášť upravuje a
dosah povinností zřízenců zevrubně vymezuje, platí jen to, co je zákonem v takovém případě ustai10veno,· a nelze zákon povrchně vykládati a ukládati zříz,encům ještě jiné povinnosti, než jsou zákonem přesně
stanoveny. Nemúže se proto žalobcek ospravedlnění svého. cinu odvolávati na to; Že plnil povinnost,z.ákonem mu uloženOu.
. N e j VY, Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

usta!lOY(.:nÍ dovolatei sám má za přežitá) platí zákon ze dne 13. ledna
1914, čís. 9 ř. zák., a takto doplúuje ustanoveni služební pragmatíky.

Není tudíž zaměstnavatel vázán jedině služební pragmatikou, pokud jde
o roz\'ázt~1í služebního ruměru) nýbrž slouží I1lil k tomu účeli i onen
zákon a zejména ustanovení §u 29, to tím spíše, když ve služební pragmatice jest rovněž ustanovení O propuštění bez výpovědi a bez kárného
řízení. Dovolatel byl ze služby propuštěn podle §u 29 čís. I cit. zák.
proto) že oznámením Státnímu pozemkovému úřadu, k němuž nebyl vyzván, a jehož dosahu si byl plně vědom, vinil majitele velkostatku, že
se snaží všemi možnými prostředky panství využiti, že se hospodářství
neprovádí racionelně, čímž se dotkl těžkým způsobem důvěry svého
zaměstnatele. Dovolatel však nebrojí v dovolání proti tomuto důvodu
propuštění, nýbržobmezuje se jen na to, že n;b~l<: p:ot~ ně,mu, jako
definitivnímu úředníku, zavedeno a provedeno karne setrem a ze nebylo
kárnou komisí o jeho poklesu rozhodnuto, neboť bez kárného šetření
mohl prý býti propuštěn jen na zvláštní osobni nařízení :,najitele velkostatku. Než dovolatel přehlíží ustanovení §u 47 (2) sluz. pragm., kde
si majitel panství vyhražuje, že může př;nésti ~ýIUČI:ě so.~ě, vyhr,:~~n~
zařízení a rozhodnutí na osobu své duvery, a ze byJO z]1steno mZSlffil
soudy, že takovou plnou moc udělil svému generálnímu .zmocněnci Joselu Sch-ovi. K těmto právům patří také v §u 4 (3) sluz. pragm. uvedené oprávnění dáti výpověď, nebo propustiti ze služby na zvláštn~
nařízení majitele panství ve vyjimečných případech, kde. není třeba a~l
zavedení kárného šetření, ani rozhodnutí kárné komIse. O tom, ze
k takovým vyjimečným případům jest počítatí i tento případ, k?~ dů
věra zaměstnavatelova oním oznámením byla otřesena, nelze mlh pochybnosti, když i zákon o statkových úřednících přiznává zaměstnateli
právo, by z důležitého důvodu předčasně bez výpovědi rozvázal služební poměr, a právě v §u 29 čís. 1 cit. zák. za takový důleŽItý důvo~
pokládá ztrátu důvěry pro chování úředníka. V t?mto s.~?;u byl ta~o~y
důvod zjištěn a dovolatel, nenapadale pravni nazor nlzslcb soudu, ze
jest tu případ §u 29 čís. 1 zákona o statk. úřednícich, přiznává mlčky
jeho správnost a tím i opodstatněnost okamžitého rozyázání služebního poměru propuštěním. Netřeba se proto vývody, pokud se jimi uplatňuje nesprávný výklad služeb"ní pragmatiky a pokud se tvrdí, že bylo
třeba zavedení kárného šetření za tohoto stavu dále obírati. Jinak zejména ohledně toho, zda konal dovolatel svou povinnost se zřetelem
na zákon čís. 118 z roku 1920 - poukazuje se na důvody odvolacího
soudu, jež nebyly dovoláním vyvráceny. Ostatně by ani vznesený nárok
v rozsahu zažalovaném nebyl podle §u 32 o statkových úřednících
odůvodněn.

Nespiávné právní posouzení věci shledává dovolatel v t0111, že odvolací soud nesprávně vykládá· ustanovení služební pragmatiky, jíž odporuje propuštění bez výpovědi a bez zavedeni kárného šetření. Jest
správné, že služební pragmatika jest podstatnou součástí služební
smlouvy, vždyť byl dovolatel na základě služební pragmatiky roku 1920
ustanoven provisorním úředníkem na panství B., později pak definitivním a konečně jmenován ústředním důchodním. Nemůže, však býti
pochybnosti ani o tom, že vedle služební pragmatiky z roku 1897, jejíž

čís.
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Cennýpaplr obihá ve smyslu §u 11 (1) nařízení ze dne 13. září!
1920, čís. 532 sb. z. a n. tam, kde jde obchodem z ruky do ruky, neb
odkud jedině může býti uveden do obchodu, poněvadž je tamu!ožen.
(Rozh. ze dne 30. května 1924, Rv I 42/24.)
CiVHnl rozhodnuti VI.

V roce 1912 zakoupila žalobkyně od tehdejší hanky ·Z. se sídlem
~ pľ~ze k0121Ll~ální obligace vv.]:ominální cenč 70.000 K a, ponechavsi
je v usc,hove t;to banky, 'p0z~eil r. 1916 převedla je do úschovy banky
U., kdez od te doby nepretmte se nacházely. Na základě koncesní listiny ministerstva financí ze dne 21. prosince 1921 byla zřízena žalovaná banka Z. se sídlem v Praze, ježto shora zmíněná banka Z. se
sídlem původně v Praze ještě před 28. říjnem 1918 svoje sídlo byla pře
ložíla do Vídně, ponechavši v Praze svoji filiálku. Když pak bylá zří

zena banka Z., tu s povolením ministerstva financí postoupila banka
~. se. sídlem ve yídni své hypotekární a komunální pohledávky na

uzeml repubhky Ceskoslovenské, na základě kterých vydala zástavní
listy a komunální obligace, této nově zřízené bance Z. v Praze. Tato
banka Z. se sídlem v Praze se zavázala při převzetí těchto pohledávek
závazky, plyno~cí ze z~stavních listů a komunálních obligací, vydaných
ban~o~ Z. ve Vldlll, v Ceskos!ovenské republice v oběhu se nalézajících,
pOČ111aje od toho, dne, kdy v Ceskoslovenské republice přestala možnost,
zaplatIt1 pohledavky v nekolkovaných bankovkách Rakousko-Uherské
bank~, v českoslov~nské vměně,plniti a do 6 měsíců ode dne, kdy povolem k postoupem a prev~eh pohledávek byla dána, ony od banky
Z. ve Vldnl, tedy clzozemske společnosti vydané a v tuzemsku v oběhu
se nalézající cenné papíry za vlastní, na československou měnu znějící
vyměniti. žalobkyně, bydlící v nynější ltalii, domáhala se na. žalované
ba~ce Z. výměny k?n;unálních,obligací za nové komunální obligace
v ceskoslovenske mene. žalobe bylo vyhověno s o u d Y vše c h tří
st o I1 C, Ne j v y Š š í m s o ude m z těchto
důvodů:

Ve .věci sa~2é dluž~o, ř~šiti otázku, zda jest pokládati komunální
dluhoPISY, o nez Jde a Jez, jak zjištěno, žalobkyně v roce 1912 zakou~tla od,ba~ky Z., tehdy ještě s.e sídlem v Praze a které ponechala v její
usc~ove az. do ro.ku 1916, k~y ,Je, převedla do úschovy banky U. v Praze,
kdez . se az do JIch ?d~~z,dam zalované za účelem výměny nepřetržitě
nachazely, - za oblhaj1Cl v tuzemsku a. tudíž účastny nostrifikace po
rozumu §u
odsta':.~c c) nařízení vlády republiky českDslovenské
ze dne 13: zan,1920, CIS. 532 sb. z. a.n., pokud se týče vyhlášky minis(e,~stv~ fl11anc~ ze dne 4. února 1922, čís. 4001/161-11/3, dle tohoto
nanzelll vydane. Oovolac1 soud sdílí právní názor soudu druhé stolice
~e ce?ný p."pír ?bíhá tam, kde jde obchodem z ruky do ruky, neb odkucl
Jedme muze byh uveden do obchodu, poněvadž je tam uložen. Jest
SIC; pravda, že převod cen~'jch papírů může se státi také pouhým při
pS~!"m k dobru ~~~o k hZ1, pokud se týče připsáním protihodnoty,
alllz, by n;?sllo, dOj1h k efek!lvníomu předání papíru. Leč pokud i v takovem pnpade cenny papu zustane nadále v úschově tuzemského
ústavu, nepřestane býti v oběhu zde, ať již jeho nový nabyvatel jest
t~zemcem . nebo clzoz~mcem. Oovolatelka zaměňuje pojem »Oběh paPlru« s narokem na jeho vydání. Nařízení vlády republiky českoslo
v~nské ze dne 13. září 1920, čís. 532 sb. z. a n., vydané na základě
zakona ze dne 15. dubna 1920, čís. 337 sb. z. a n., má za účel, by

!!,

upravilo pOlnéry clzozenlsk)rch akciovýcl~ sp.olečností ~en~~žních, které
dne 28. října 1918 na území republiky ceskoslovenske mely a posud
mají pobočné ústavy II příslušnéh?, tuzemskeho ~O~tdl~ v obchocll~l reJ~
střík zaps.lné. Tedy možnost dalslho obchodo\'a111 ,techto sl2?lecnostl
v tuzemsku jest v popředí, nikol.i úprava valuty, ktera Jen nepnfl10 byla
nostrifikačním nařízením dotčena. Pro zpúsob úpravy tohoto obchodo~ání byly proto rozhodnými zájmy jak ončchsp~lečností',!ak i osob,
které' s nimi byly v úzkém obchodním sty~u bud Jako. \'~ntele, neb~
dlužníci. A jen s tohoto h,lediska Ize"vykladay jed;lOthva .ustanovell!
onoho nařízení a nelze z ruzných zvlast111ch predplsu, tykaJ1Clch. se jIných oboru (na př. zákon ze dne 18. března 1921, čís. 142 sb. z. a, n.,
nařízení ze dne 7. dubna 1921, čís. 151 sb. z. a n.), usuzovati, pk C1ll!
dovolatelka na tendenci nostriiikačního nařízení a jeho dosah. Kdyby
se tedy ani 'nepřihlíželo ku přípisu minister:tv~ financí z~ dne 30. dubn,a
1923, čís. 45.339,12189/23-11 A 3, dle nehoz toto m111lsterstvo, podavajíc osnovu vládního nařízení ze dne 13. zváří 1?~?, čís: ?3~ ~b. z. a n.,
rozumělo výrazem, uvedeným v §u II nar. »dllcl dluZ111 uplsy (htry)
v tuzemsku obíhající« takové cenné papíry, které se v }.uze.msku ,v den
vyhlášení tohoto nařízení n a I é z a I y a nebyly ': ne]3keho ?~vodu,
zejména podle §u 15 vládního nařízení ~e dne 12. ~re~na 1919, c~s. 126
sb. z. a n., z oběhu v tuzemsku vylouceny - a jlmz vlastne c1an ]e~t
autentický výklad onoho o?ratu »dílčí dlužní úpisy v tuzemsku 0::)]hající«, plyne správnost nazoru sOl~du. druhe st,ohce"v tomto smeru
nejen ze slovného výkladu onoho rce111, ale take, z ucelu a tenden~e
nostrifikačního nařízení samého. Není proto am treba ut1kah se k vy~
jimečnému ustanovení §u II odstavec f) nař., poněvad! dle st,,;vu Vě,CI,
tak, jak byl zjištěn, nemůže býti ~ochybnostr.~. tom, ze. sporne paplry
v den vyhlášení tohoto nařízel11,. t. J. dne 24. zan 1920, byly v tuzemsku
v oběhu.
čís.
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Zřekla-Ii se manželka při rozvodu nároku na výživI1é, ač mDhla
předpokládati, že se stane neschopnou k výdělku, nemůže se při napotomní neschopnosti domáhati výživného.

(Rozh. ze dne 30. května 1924, Rv I 472/24.)

°

žaloba rozvedené manželky
placení výživného byla zamítnuta
s o u d Y vše c h tří s t o I i c, N e j v y Š š í m s o u cl e 111 z těchto
diivodil:
Oovolatelka má právní posouzení věci za P,Ocll):b~né, ježt? její nárok na novou úpravu výživného následkem zmen] jeJ1ch po~eru nebyl
uznán za oprávněný. Oovolatelka tvrdí, že manzelovy pomery se sIce
n~změnily, ale ona že upadla do choroby a není následken; toho sCh?pna výdělku, což již dostačuje, by provedena byla n?va upr~va, vyZlVného, poněvadž úmluvy, upravujíci majetkove pomery manzclu, JSou
54'

vž~y !nyšleny s výhradou rebus sic stantibus, jak již Nejvyšší soud

opetne rozhodl. I kdyby tomu tak bylo, nebyl by nárok žalobkyně podle
jejího ,vlastního tvrzení, že odbytné, :,ylo stanoveno na dobu až clo proved<;m rO,zluky, na kterou se, p,omyslelo, za rok, vznikl do žaloby, podane 4. cervence 1923, kdyz zalobkyne am netvrdí, že rozluka byla
provedena ,a když žalovaný se zavázal v notářském spise, platiti jí ještě
po dv~ m~s;ce, po r;arození ,~ruhého, .. te~ldy ,ieště nenarozeného 'yna
400 Kc meslčne, Nez dovolacl soud pnsveclcu]e právnímu názoru obou
nižších soudů, že výhrada rebus sic stantibus nemá platnosti v tomto
případě, poněvadž žalobkyně při úpravě majetkových poměrů před rozvodem mohla a musela na to mysleti, že by se mohla státi neschopnou
výdělku, když se zbavovala úplně tohoto zdroje výživy a zřekla se veškerých nároků proti svému manželu, které jí příslušejí z jakéhokoliv
právního důvodu nyní, nebo ještě snad vzniknou v budoucnosti. Zde jde
jen o to, zda je takové zřeknutí po zákonu platné. Na tuto otázku jest
odpověděti kladně. Není ustanovení. které by bránilo svéorávné manželce, zříci se výživného vůči manželu, (Judikát čís. 244.) . Možnost, že
by manželka padla v budoucnosti na obtíž veřejné dobročinnosti není
tomu na překážku. Nárok manželky na výživu, které ona se zříká' může
býti již ztracen jejím jednáním v manželství, jímž zaviňujé rozvod manželstvL V takovém případě jest zřeknutí se výživného za odbytné jen
patrný úspěch, kterého by manželka nedosáhla právem, Z toho viděti
že manželka může míti velký zájem na tom, aby se vyhnula sporu o roz~
vod manželství a do"jhla přiměřeného odbytného. Právní posouzení odvola~ího vsoudu, že, žalob~yně nemá nároku na výživné vůči žalovanému,
ponev~dz s:. ho vyslovne vzdala, odpovídá zákonu a není proto dovolaCl duvod CIS. 4 §u 503 c, ř. s. opodstatněn.
čís.
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Náležitosti žalobnlho návrhu žaloby na zrušení spoluvlastnictví
(§ 830 obč. zák.).
. Klesání ~en nemovi!ost~ a kol~sll;vé hospodářské a měnové poměry
neJSOu na zavadu rozdelent spolecneho vlastnictví aniž přicházejí v úvahu subjektivní poměry toho kterého spoluvlastníka.
.
(Rozh. ze dne 30. května 1924, Rv I 475/24,)

Žalobě o nález, že žalobkyni přísluší vůči žalovanému právo žádati
soudní dražbou zrušení společného vlastnictví k domu čp. 918 se zahradou, a že jest žalovaný povinen svoliti ke zru.šení společného vlastnictví a k tomu cíli povoliti soudní dražbu nemovitosti, pro c e sní
s o udp r v é s t o I i c e vyhověl, o d vol a c í s o u d rozsudek potvrdiL
Ne j vy š ší s o u d nevyhověl dovoláni.
D ů vod y:

Dovolání uplatňuje důvody čís. 2 a 4 §u 503 c. ř, s., ale neprávem,
Dovolatel vytýká nesprávnost posouzení otázky, zda zrušeni společného

vlastnictví J':_' nevčasnÉ: a zda dčje se k jeho škodě) a dále vadnost 11.1padeného rozsudku pu stránce formální. V této příčině má rozsudek odvolacího soudu za mylný', poněvadž doslov nálezu prvního soudu prý
neodpovídá zákonu, lleboť dílči žaloba nesmí podle §u 351 ex. řádu
obsahovati žádost o způsobu dělení, nýbrž má se omeziti na žádání, že

má býti děleno, pokud se týká podle jakých dílů, tak že potvrzený rozsudek prvního soudu je prý vadným. Pokud jde o formální stránku rozsudku,jest především připomenouti, že podle §u 830 obč. zák. má každý
spoluvlastník právo žádati, aby společenstvi bylo zrušeno, ne však v nevčas nebo na škodu ostatních spoluvlastníků a, nemůže-li společná věc
býti rozdělena, má se podle §u 843 obč. zák. i když toho jediný podílník žádá, prodati soudní dražbou, Soudní dražba neřídí se, jak dovolatelmylně za to má, podle §u 351 ex. L, nýbrž podle ustanovení §u 352
ex. ř. a provede se podle ustanovení §§ů 272 a 280 cís, pat. ze dne 9,
srpna 1854, čís. 208 ř. zák. Původní žalobní žádost žalobkyně, že jí
vůči žalovanému přísluší právo, žádati zrušení společného vlastnictví
k domu čp, 918, zapsanému ve vložce čís. lIli pozemkové knihy pro
kat. obec K., soudní dražbou, jest po zákonu správna a správné jest i doplnění její, že žalovaný jest povinen trpětí zrušení společného vlastnictví soudní dražbou podle §§ů 830 a 843 obč. zák. i §§ll 272 a 280 nesp.
pat Pokud jde o hmotnou stránku věci, nelze uznati napadené rozhodnutí za nesprávné. žádost žalobkyně o zrušení společného vlastnictví
není ani v nevčas, ani na škodu žalovaného. Klesání cen nemovitostí neodůvodňuje této námitky žalovaného. Aní hospodářské poměry a zvláště

valutové kolísání

vlastnictVÍ,

poněvéIdž

nepřekážejí

peníze a jiné

právu
věci

žalobkyně

j sou

V

na zrušení spolu-

stálém vzájemném vztahu

a hodnoty se vyrovnávají. škoda žalovaného, kterou snad utrpí dražbou
nerozhodují subjektivní
pomhy, které se dotýkají věci samé. Je tedy úplně nerozhodno,že žalovaný jako spoluvlastník dražbou společného vlastnictví snad ztratí výhoc,y, jichž mu spole-

společného domu, není zde rozhodna, poněvadž
poměry spoluvlastníkovy, nýbrž jen objektivni

čenství

poskytovalo tím, že provozuje v nemovitosti živnost.
čís.
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ZáKon o obéhodních pomocnících ze dne 16. ledna 1910, čís. 20
zák.
Ustanovení deiinitivní není ještě o sobě ustanovením »na doživotí"
ve slUvslu §u 21.
ř.

(Rozl1. ze dne 30.

května

1924, Rv I 684/24.)

žalovaný spolek uveřejnil dne 24, prosince 1910 v časopise mserát,
že obsadí místo druhého pokladního úředníka a že toto místo jest pro
zpllsobilého žadatele životním postavením a k vyslužbě oprávňujícím.
Žalobce byl pak na svou žádost dopísem žalovaného ze dne 19. ledna
",911 za druhého pokiadního úh2uníka ud 1. dubna 19 i 1 přija.t, nejprve
prozatimně na rok, až jak se osvědčí. V 10m dopisu se pravilo, že po

uplynuti jednoroční lhůty stane' se ustanovení žalobcovo definitivním)
a že teprve pak mu budou definitivni ujednání příslušeti, která při uspokojivých pracích záležejí v pěti kvinkvená1kách po 200 K a v nezávazné remuneraci z čistého zisku. Dopis ten obsahoval také větu: »Výpovědní lhůta stanoví se na tři měsíce.« Po uplynutí roku bylo žádosti
žalobcově O definitivní ustanovení vyhověno dopisem žalovaného ze
dne 1. května 1912 s tím, že jeho požitky budou co nejdříve upraveny,
a že výpověď se strany žalobcovy musila by se dáti tři měsíce před
koncem čtvrtletí. Žalobce pozbyl za služebního poměru u žalovaného
sluchu, stal se nezpůsobilým ke styku se strauami, a byl mu na jeho
žádost ze dne 7. srpna 1916 přidělen jiný obor činnosti, než až do té
doby zastával. Dopisem ze dne 14. června 1923 dal žalovaný žalobci
tříměsíčni výpověď na dobu od 1. července do 30. záři 1923. Žalobce
domáhal se rozsudku, by bylo zjištěno, že tato výpověď jest neplatná
a neúčinná, protože mu místo bylo propůjčeno jako doživotni postavení
a definitivně, tedy samo sebou již nevypovědite1ně. Žalovaný spolek
namítal, že místo nebylo žalobci propůjčeno nevypověditelně na dOživoti, n)'brž proti tříměsíční výpovědi, a že mimo to žalobce mohl býti
podle §u 27 čís. 2 zák. o obch. pom. v každé době propuštěn, protože
pro sluchovou vadu není způsobilý, by konal služby, při ustanovení
smluvené. Žaloba byla zamítnuta s o u d Y vše c h tří s t o I i c
N e j v y Š š í m s o u cl e JE z těchto
'
dllvodů:

Nesporno, že pro tento případ platí předpisy zákona o obchodních
pomocnících ze dne 16. ledna 1910, čÍs. 20 ř. zák. (§ 2 čís. 2). Správně
uvádí dovolatel v dovolání a správně uváděl již také v odvolání, že rozhodnutí tohoto sporu závisí jen na zodpovědění otázky, zda žalobce
přijat byl do služby žalovaného »n a do ž i v o t í« ve smyslu §u 21
zákona, protože v tomto sporu jdc jen o to, zda výpověď žalobci jest
platnou a účinnou, vždyť žalobce nebyl ze služby propuštěn, nýbrž vypovězen. První soud zodpověděl otázku služebního poměru »na doživotí« záporně, odvolací soud kladně, ale přes to nevyhověl odvolání žalobcovu, odůvodniv svůj rozsudek předpisy §u 27 čÍs. 2 a 5 cit. zák.
Jde o výklacl služební smlouvy mezi žalobcem a žalovaným. Jde tedy
o otázku právni, a nikoliv skutkovou - jak míní žalobce, - která také
v řízení opravném může býti přezkoumána. V tomto sporu nelze souhlasiti s odvolacím soudem, který z inserátu a z dopisů žalovaného vyvodil, že žalobce po absolvování provisoria ustanoven byl definitivně,
t. j. na dobu života, a není zejména případným poukaz na § 860 obč.
zák. ve znění třetí novely, který roku 1912 ještě v platnosti nebyl. Naop,:k přisvědčiti jest právnímu závěru procesniho soudu, že doživotní
sluzební poměr ve smyslu §u 21 cit. zák. z uvedených listin vyvoditi
nelze, třebaže nelze souhlasiti ani s oněmi vývody procesního soudu,
které čínil z pensijního pojištění žalobcova. Předpis §u 21 zákona o obchodních pomocnících jest jen výhodou pro zaměstnance, kdežto pro
zaměstnavatele jest takový na doživotí uzavřený služební poměr vů
bec nevypověc1itelným a jen z důvodu§u 27 cit. zák. rozvázatelným.
Vzhledem na tyto, pro zaměstnavatele velinizávažné důsledky takového

noměru, pokládá se ustanovení na doživotí za ujednané pouze v těch
případech, když to lllezi stranami po zralé úvaze došlo výrazu tak jasně
a zřetelně, že o tom nemůže býti pochybnosti, že obě strany takové ujednání skuJ-,ečnt: zai11)rŠlely. Z pouhého udělení definitivy, není-li služebního řádu, který by pojem tento blíže vymezoval, a který by zároveň
i vzájemné závazky druhé strany náležitě stanovil, nelze ještě souditi,
že tím ujednán byl služební poměr »na doživotí«. To nelze vyvozovati
ani ze znění inserátu, který sliboval »životní postavení«, protože tímto

výrazem se označuje jen materiehú strá~ka J'?s!a~ení, ž,e totiž se hodí
k založení životní existence, ale hm nem Jeste recello, ze postav.em to
c o d o t r v á n í má býti pro zaměstnance doživotní. Z listin shora
uvedených nejde nijak na jevo, že chtěl žalovaný přijati žalobce na doživoti a že by chtěl vzdáti se práva výpovědniho. Zejména nelze to vyvozovati z toho, že v dopisu ze dne 1. května 1923 jest řeč jen o výpovědi se strany žalobcovy, protože v dopisu o provisorním ustanovení
jest jasně řečeno, že výpovědní lhůta se ustanovuje ,na tři měsí<;e, protože tato věta zařazena jest až za sliby, které byly za10bcI uČ1lleny pro
při pad jeho definitivy, a protože z nedostatku zmínky o výpovědi s~
strany zaměstnavatele v dopise ze dne ,I. května 1.923 ne:ze v~vo::o,,:atJ
ono přesnéůjednáni, kterého by bylo treba k zalozel1l onech zavaznych
účinků podle §u 21 cit. zák. (v témže smyslu čís. 1498 sb. n. s~ a k~men~
tář Mayer-Grúnberg str. 260). Nerozhodno Jest v tomto smeru, Jak SI
žalobce sám své definitivní ustanovení vykládal, netlí také rozhodna
okolnost, co se rozumí v obchodním životě a zejména u peněžních
ústavů »definitivnim ustanovením«, nerozhodno jest konečně, jaký služební řád p1ati pro úředníky. spořitelen, neboť, nehledě k tomu, že žalobce takový služební řád tvrdil a předložil až v odvoláni, tedy OPO"
zděně, uvádí sám, že žalovaný spolek nenáleží ke svazu spořitelen a že
ieho úředníci nejsou organisováni, takže nějaká obdoba služebních řádů
'jiných peněžních ústavů, ani zvyklost nemůže tu platiti. Proto nebylo třeba prováděti důkazy o těchto nerozhodných okolnostech a ne~
zůstalo řízeni neúplným. První soud, maje rozhodnouti o připustnosh
výpovědi, nezabýval se vůbec otázkou důvodilpro okamžité propuštění
žalobcovo ve smyslu §u 27 zák. o obeh. pom., nýbrž jen otázkou »doživotního postavení« Žalobcova. Proto také odvolání žalobcovo jen o
této posléz uvedené otázce jednalo, takže odvolací soud neměl se pouštěti do řešení důvodů pro propuštění, nemaje pro řešení této otázky
ani odvolacích důvodů, ani dostatečného skutkového podkladu (§§ 462,
467, 488 a 498 c. ř. s.). Dovoláni žalobcovo právem tuto výtku .odvo1acím~ soudu činí, ale jinak ovšem napadá jen tu část rozsu_dkovýcl;
důvodů, která se zabývá přípustnosti okamžitého propuštěnÍ. Za10val:a
strana která i ve druhé stolici zvítězila, nemohla ovšem jen proh duVOdŮl~ odvolacího' soudu dovolání podati. protože však odvolací soud
ve věci správně rozhodl, a také otázku t. zv. doživotního ustanovení
řešil, a protože tu jde jen o ot,ázku práv:,i, která k řešenJ je z:alá,.by10
napadený rozsudek sice. ve veei potvrdlŤl, ale Jeho oduvo~?ell1 J1,nyn:
odůvodněním nahraditi. Podle toho, co bylo uvedeno, SlUSl pokladalt
tříměsíčni smluvenou výpověď, proti jejíž formální i časoVé náležitosti
námitky uplatněny nebyly, za platnou a pm zalobce účinnou.

čís.
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Zásaqa §u 269 obč. zák., podle níž pro duševně chorého, nad nímž
nebdí ani otec ani poručník, nutuo zříditi zákonitého ochránce nedoznala změny řádem o zbavení svéprávnosti.
'
Jakmile zjednán spolehlivý podklad pro úsudek o trvalé, hlubší duševní chorobě, nutno zahájiti řízení o zbavení svéprávnosti.
Okolnost, zda duševně chorý jest či není chován v ústavě, jest Právě
tak nezávažnou, jako nezáleží na tom, zda jest či neni majetným.
(Plenární usnesení ze dne 3. června 1924, čís. pres. 36/24.)
Ministerstvo spravedlnosti obrátilo se na předsednictví Nejvyššího
soudu s tímto dopisem: Při prohlídkách soudů bylo shledáno, že ně
kter~ ~oudy nezahajují řízení za účelem zbavení svéprávnosti u osob,
ktere JSou chovány v ústavech choromyslných a nemají jmění. Následkem toho soud, pov.olaný k tomu §§ 16 a násl. řádu o zbavení svéprávnosti, provádí po uplynutí lhůty, stanovené původním usnesením, opě
tovné znalecké vyšetření osoby, chované v ústavu (§ 23 (3) řádu o
zbavení svéprávnqsti), čímž vzcházejí značné náklady, které placeny
jsou ze státní pokladny. Soudce nemusí Ovšem zahájiti řízení za účě
lem zbavení svéprávnosti, není-li ustanovení opatrovníka třeba ani za
účelem správy jmění, ani za účelem péče o osobu opatrovancovu (§ 1
a 2 slova »mohou« a výklady ministerstva spravedlnosti ve Věstníku
z roku 1916 na str. 247 a 251); než shora vylíčený postup soudů má
v zápětí kromě značného zatížení státní pokladny, i značné zatížení
soudců samotných. Zmocněnec ministerstva spravedlnosti byl proto
náhledu, by soudům, příslušným ku rozhodnutí o zbavení svéprávnosti,
bylo uloženo, by i u nemajetných osob, v ústavě držených, zahájily
vzdy zákonné řízení a soudu příslušnému dle §§ů 16 a násl. pak oznámIly, zda byla osoba, chovaná v ústavu, dána pod opatrovnictví a další
ponechání její v ústavě schváleno.
V r c h n í ze 111 sk Ý s o u d v P r a z ~ projevil s těmito vývody
souhlas. Uvedl ve svem posudku v podstate toto: »Nutnost opětného
rO:h?dn?t! o příp~,stnosti, chovati. ch?rého v uzavřeném ústavě po
rocm lhu!e, nastava dle §u 23 (3) ledme, nenařídil-li mezi tím opatrovnický soud sám, aby byl chorý v ústavě umístěn. Shledá-li znalec hned
v.!ízení. o pfípustnosti umís~ěnh ústavě, že jde o nepochybný a nev)'l~cltelny pnpad choroby dusevn!, poskytUje § 33 soudu, jenž je povolan rozhodovatI o zbavení svéprávnosti, možnost, ,použíti do 6 měsÍCl!
dobr?z?ání toho .a zpravidla ;lebude tu tedy závady, by do roka nebylo
dotycne usnesem v mocI prava a aby soud opatrovnický nemohl uči
niti další opatření o umístění v ústavě. Závada spočívá tedy jedině
v tom, že řízení o zbavení svéprávnosti nebývá buď vůbec zavedeno nebo
se zastavÍ, nebo že není provedeno včas. V zákoně samém není vlastně
odůvodněno, by řízení o zbavení svéprávnosti při chorobě duševní.
které má být! za~edeno z .111?ci úřední, zavedeno nebylo nebo bylo zastaveno, ponevadz ho nem treba a naopak i u osob nemajetnýcb nelze

pokládati opatření takové za zbytečné. Nesnáz bylo by lze odstraniti,
kdyby bylo soudúm uloženo, by, když jde o nepochybnou a nevyléči
telnou chorobu dúševnÍ, zahájily a urYChleně provedly řízení o zbavení
svéprávno·;Ťi, jakmile jim soud, rozhodující o přípustnosti péče ústavní,
oznámí právoplatné své usnesení a zašle znalecký posudek. Aby se tak
co nejdříve stalo, může býti soudům rovněž uloženo pouhým výnosem
ministerstva. Soud vyslovivší zbavení svéprávnosti vyrozumí tak jako
tak ihned příslušný soud opatrovnický, jemuž může býti uloženo, by
v takových případech hned rozhodl o umístění v ústavě, čímž by dle
§u 23 odpadla potřeba nového rozhodování o otázce té a nového ohledání znalci na útraty státu.«
P r e s i d i u m v r C h n í h o zem s k é h o s o u d u v Brn ě zaujalo k věci toto stanovisko: »Praxe, podle níž soudy nezbavují choromyslné osoby, které jsou drženy v ústavech pro choromyslné a které
nemají majetku, buď úplně nebo částečně svéprávnosti, nes o uhl a s í
s e z á k on e m. Neboť § 21 obč. zák. ustanovuje, že osoby, ktere nemohou pro vady ducha o své věci samy náležitě pečovati, jsou pod
zvláštní ochranou zákona, a § 269 obč. zák. nařizuje: »Těm, kdož nemohou věcí svých samy opatřovati a práv svých hájiti, má soud, není-li
ani moci otcovské, ani poručenské, zříditi opatrovníka.« Toto ustanovení občanského zákona nebylo změněno ustanovením §u 1 cís. nař.
ze dne 28. června 1916, čís. 207 ř. zák., jež praví v odstavci prvém i druhém, že choromyslné osoby, tam uvedené, mohou býti úplně neb čá
stečně zbaveny svéprávnosti. Neboť slovo »mohou« má naznačiti patrně jen možnost úplného neb částečného zbavení svéprávnosti a nemění uvedeného předpisu §u 269 obč. zák. Nikde není výslovně ustanovena výjimka, že netřeba pečovati o zletilé choromyslné, držené v uzavřených ústavech, nemají-li majetku.
I líto choromyslní jsou pod
zvláštní ochranou zákona, mají osobní práva, mají právo na svobodu,
a zejména na to, by nebyly zbytečně v ústavě držány a na svobodě obmezovány. Z toho se dá dovoditi, že podle zákonamá býti každý choromyslný, pokud oň již nepečuje poručenský nebopatrovnický soud, hned
úplně neb částečně zbaven svéprávnosti. Rovněž z důvodů účelnosti a
úspory nákladl! se to doporučuje. Opatrovnický soud má pak povinnost
pečovati o své svěřence a tázati se ústavu nejméně jednou za rok po
zdravotním stavu svého svěřence a podle toho o dalším ponechání jeho
v (,stavě rozhodnouti. Vzhledem na to, že i pro přeplněnost ústavůcho
romyslných uzdravené osoby se v ústavech pravidelně nezadržují, nemá opatrovnický soud s takovými choromyslnými, kteří jsou v ústavě
a isou úplnč· nemajetni, jiné práce, než každoročně nejméně jednou se
otázati ústavu po jejich zdravotním stavu a dle toho pak další zaříditi.«
ježto spornou v soudní praxi se stala otázka, zdali §em 1 řádu
o zbavení svéprávnosti změněno bylo ustanovení §u 269 obč. zák., žádá
ministerstvo předsednictvo Nejvyššího soudu, by otázku předložilo plenárnímu senátu k rozhodnutí, po případě ku posudku.
Plenární senát Nejvyššího soudu zaujal k otázce stanovisko, vyjáve shora uvedených právních zásadách.

dřené
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boce lIráže~íd osud »volně« se pohybujících nemajetných »blázínků
dobráků« i~:.)t ožehavou otázkou sociá1ní pÉ:če a příliš dobře znám, než

vod y:

Mluva obecného občanského zákoníka v projednávané otázce jest
jasná a nedopouští výhrad ni úchylek. Podle §u 21 obě. zák. ti, kdož
pro vadnost ducha nejsou s to, by si sami své věci řádné obstarávali,
jsou pod zvláštní záštitou zákona. V §u 187 obč. zák. slavnostně se prohlašuje, že osobám, jež netěší se péči otcovské, a jsou nezletilé nebo'
z jiné příčiny nejsou s to, by si samy své věci obstarávaly, poskytují
zákony zvláštní ochranu poručníkem aneb opatrovníkem. Podle §u 188
obč. zák. používá se opatrovníka, by obstarával věci těch, kdož z jiného
důvodu, než pro nezletilost, nejsou s to, by si, je sami obstarávali.
V §u 269 obč. zák. se bez výhrady ukládá soudu za povinnost, zříditi
opatrovníka neb obstaravatele záležitostí těm, kdož, nejsouce pod mocí
otcovskou nebo poručenskou, nejsou s to, by si sami své věci obstarávali a sami svých práv dbali. Podle tohoto jasného a nepochybného
stanoviska a přesného rozkazu obecného občanského zákoníka lze pro
dobu, než nabyl účinnosti řád o zbavení svéprávnosti, uznati za jedině
správné stanovisko, že pro duševně chorého nutno vždy zříditi zákonného zástupce, jakmile zjednán spolehlivý podklad pro úsudek o trvalé,
hlubší duševní chorobě hez rozdílu, zda duševně chorý jest v ústavě a
zda má majetek, čili nic. Pravda ovšem, že již před účinností řádu o zbavení svéprávnosti lze se u některých soudů setkati s obmezujícím výkladem zákona, kotvícím ve stanovisku, že pro choromyslnost a slahomyslnost není nezbytně nutno zříditi opatrovníka, nýbrž že dlužno tak
učiniti jen tehdy, je-li na tom nějaký zájem. Nezřizovali proto někteří
soudové opatrovnika v případech, kde podle jejich míněni byla péče
o choromyslnou nebo slabomyslnou osobu zbytečná, ježto osoba ta nebyla v takových osobních a majetkových poměrech a vztazích, že by
hyl o třeba, něco zaříditi. Takovýto vyjimečný případ shledáván zejména u nemajetných choromyslných anebo slabomyslných, kteří buď
chováni byli v ústavech pro choromyslné nebo jako »blázínci dobráci«
žili »volně« v »přiměřených« osobních poměrech. Než tento postup ně
kterých soudů, jenž nikoli v poslední řadě děkoval za svůj původ nemístným snahám šetrnosti vůči státní pokladně, byl v přímém rozporu'
s jasným a bezvyjimečným přikazem zákona a vycházel nad to z před
pokladu, jenž ve svém jádru byl pochybeným, příče se správnému postřehu života a zásadám lidskosti. Heslo, že netřeba přes jinak splněné
zákonné podmínky příkazu k zakročení zřizovati pro choromyslného
nebo slahomyslníka opatrovníka tam, kde není co obstarávati, přeneslo
se přes skutečnost, že potřeba péče o osobu a majetkové věci choromyslných anebo slabomyslných v pravdě v ž d y zde· jest. Potřeba péče
o osobu choromyslného neho slabomyslného nestává se zbytečnou ani
u těch, kdož chováni jsou v ústavě pro choromyslné, ani u těch, kdož
jako nemajetní »blázínci dobráci« žijí volně ponejvíce ve svých domovských obcích. Potřeha péče o osobu choromyslného nebo slabomyslného
v prv naznačených případech prokázána jest více než s dostatek poměry, jež přiměly zákonodárce k tomu, hy vydal předpisy o soudním ří
zení při přijetí do uzavřených ústavů (lIl. oddíl, §§ 16 až 24 řádu
o zbavení svéprávnosti). Žalostný, namnoze cit lidské důstojnosti hlu-

aby bylo 'třeba, teprve zevrubně odů~odňovat~J že právě .ti.~o ubožáci
Dotřcbují nezbytně někoho, kdo po zakonu pecoval by O ]e]lch osobu,
;1emají-li se státi' terčem nelidského cynismu, hříčkou pro »kratochvíli«
nadějné mládeže a předmětem. ~!koř!~ťovál1í ~vé, b~ť iv ~bmeze~é p:a-
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. covnl schopnosti. Co pak se tyce pece o majetkove veCl nemajetnych
choromyslných a slabomyslných musí i oni z něčeho ?ýt~ živi a musí
i zde býti někdo, kdo po zákonu byl by povmen a opravnen, staratI se
o to, by na výživu dostalo se jim všeho toho, nač z jakéhokoli důvodu a
vůči komukoli mají právní nárok. Ponechati takovéto ubožáky bez
osobní péče opatrovníka znamená ve valné části případů upírati jim
i tu péči, jíž dostává se němé tváři, a, ponechati je bez majetkové péče
opatrovníka, znamená, vyřaditi je pro nomohoucnost jejich vůle a nedostatek zákonného zastoupení z veškera právního života, jehož nutně
účasten jest každý člověk. To i ono bylo by právě oním zjevem, nad
nímž musel by se cit lidské důstojnosti uzardíti a k jehož ustálení soud,
strážce zákona a spravedlnosti) a to v mezích zákona, vyšší sociální
spravedlnosti, nemůže nižádným způsobem pomocnou ruku podati. Jde
nyní jen o to, zda a pokud ono, stavem věci plně odůvodněné stanovisko a onen bezvyjimečný příkaz obecného občanského zákoníka doznaly změny řádem o zbavení svéprávnosti. Z vysvětlivek bývalého c.
k. ministerstva spravedlnosti k řádu o zbavení svéprávnosti (věstník
c. k. ministerstva spravedlnosti z roku 1916, částka Xlll.) a z referátů
a návrhů právního výboru (uveřejnění'ch u Hermanna, Entmlindigungsordnung 1916) lze ovšem seznati, že vláda měla úmysl, uzákoniti vylíčenou praxi některých soudů, považujících uvalení opatrovnictví pro
choromyslnost nebo slabomyslnost pouze za opatření fakultativní, a že
i právní výbor po vysvětlení zástupce vlády s tímto stanoviskem se konečně spřátelil. Tento úmysl vlády m.ěl podle oněch pramenů vzniku
řádu o zbayení svéprávnosti dojíti výrazu volbou slova »mohou«
(»kbnnen«) v §u 1 řádu o zbaveni svéprávnosti. Nelze o ·tom pochybovati, že kdyby byl zákonodárce skutečně v zákone samém vyjádřil,
co vyjádřiti zamýšlel, nepříslušelo by soudu, zkoumati udržitelnost anebo
neudržitelnost důvodů, jež zákonodárce k tomu přiměly, a nebylo by
lze, odchýliti so od zákona s poukazem k tomu, že ona praxe některýc~
soudů, jíž zákonodárce propůjčil moc zákonné normy, nebyla ve shode
se stanoviskem obecného občanského zákoníka, na jehož půdě se proti
zákonu vyvinula. Než dlužno i tu trvati na obecně uznávané zásadě, že
zákonem jest vše, co v zákoně vyjádřeno, třeba to zákonodárce říci nezamýšlel, s druhé strany však jen to, co v zákoně samém došlo vý-.
razu, třebaže zákonodárce více říci zamýšlel. Tu pak dlužno prohlásiti,
že pouhým použitím slova »mohou« (»kbnnen«) v §u 1 řádu o zbavení
svéprávnosti zákonodárce v otázce, o niž tu jde, nikterak nevyjádřil,
co normovati zamýšlel. Smysl §u 1 řádu o zbavení svéprávnosti, jak toto
zákonné ustanovei1Í zní, jest ten, že dlužno rozlišovati podmínky, za
nichž jest přípustným úplné, a podmínky, za nichž jest přípustným je~
částečné zbavení svéprávnosti. Jen ton smysl slova »mohou«, jehoz
k vůli tomuto rozlišování použito i v prvém, i v druhém odstavci §u 1

řádu O zbavení svéprávnosti, 'podává se z doslovu zákona.
Nehledíc
k tomu, jest nauka i praxe za jedno v názoru, že výraz »může«, »lze«
a pod. neznamená soudcovskou libovůli. Splněny-li zákonné podmínky
soudcovské' činnosti nebo soudcovského opatření nebo rozhodnuti,
soudce zakročiti, opatření učiniti nebo rozhodnuti vydati musí, aniž
mu dovoleno, činiti to závislým na dalších podminkách, v zákoně nevyjádřených. Se' slovem »může«, »mohou«, »Ize« a pod. setkává se vy-.
kladač práva zejména v zákonech procesních a exekučních, aniž smí
mu napadnouti, by z tohoto slova vyvozoval pro sebe právo, tvořiti
další podmínky zákonem nevyjádřené. (Budiž tu příkladmo uveden § 42
ex. ř., kde praví se rovněž »kann«, není však žádné pochyby, že soudce
exekuci odložiti musí, nastal-Ii některý z případů čís. 1~8 téhož §u,
pakli ovšem tu nepřekáží ustanovení §u 44 ex. ř. Z nynějších zákonů
budiž poukázáno k zákonům o odkladu exekuce vyklizením (nařízení
čís. sb. 409/20, zákony čís. sb. 86/23, 86/24), kde také, jsou-li tu podmínky zákonem stanovené, soudce odi}lad exekuce povoliti musí, pokud se týče musí odklad odepříti, pakIÍ podmínky ty splněny nejsou.)
Tím osoboval by si soudce právo, které jen zákonodárci přísluší, a vnášel by do zákona nejistotu a zmatek. Stanovisko, zde zaujaté, že §em 1
žádu o zbavení svéprávnosti nedoznal změny bezvyjimečný příkaz
§§ů 21, 187, 188, 269 obč. zák., sdílí v podstatě i Sternberg (Entmiindigung, Kommentar und System), poukazuje (J. sv. str. 42 a 43) k tomu, že při zbavení svéprávnosti nejde jen o soukromý zájem jednotlivce,
nýbrž o opatření veřejného zájmu, který vyžaduje, by osoby, které nejsou způsobilé k právnímu obchodu, byly též skutečně označeny jako
k tomu nezpůsobilé, bez ohledu na to, zda na ten čas mají příčinu svou
způsobilost tu projevovati. Dr. Ervin Hellmer (Gerichtszeitung 1917
str. 446 a násL) a Jindřich Sturm (Gerichtszeitung 1918 str. 326 II
násl.) dospívají sice k názoru, že zbavení svéprávnosti jest stanoveno
fakultativně, jsou však nuceni doznati, že praxe této volnosti zneužívá
a že by proto měl soud v každém případě svědomitě zkoumati, zda tu
nejsou podmínky zbavení svéprávnosti. Tím však oba spisovatelé při
znávají soudci nevym'ezitelllé právo volného uvažování v otázce, v niž
doslov zákona práva toho mu nedává. Hermann (Entl11undigungsordnung, 1916) vyjadřuje se (str. 2, pOZll. 3 k §u 1) o otázce takto:
»Od zbavení svéprávnosti lze upustiti, když ani osoba chorého ani
jeho jmění neposkytují k tomu zvláštní příčiny, na př. u mn~hých
dobromyslných, kteří v plné svobodě žijí ve venkovských obcich. Prokáže-Ii se však nutnost trvalého umístění nemajetného choromyslného
v ústavě, bude se odporučovati zavedení řízení o zbavení svéprávnosti,
by bylo zamezeno rok od roku opětovné usnášení se o zadržení v ústavě
,(§ 23 (3). Soud opatrovnický může zadržení osoby, zbavené svéprávllosti, v ústavě naříditi bez časového obmezenÍ«. Toto stanovisko nelze
však ze shora uvedených důvodů sdileti, to tím méně, že právě u nemaJetného choromyslného, jenž trvale umístěn byl v ústavě, bude daleko méně příčiny k zbavení svéprávnosti, než u nemajetného choromY,sl!'ého, jenž jako nevyléčitelný, ale dobromyslný byl z ústavu propusten aneb vůbec do ústavu ani nepřišel. Podotýká se konečně, že

Nejvyšší soud v zájmu včci a všestranného vyřešení prob1emu neshledal závady, jíti ve svém posudku poněkud dále, než snad jeho posudek vyžádati bylo úmyslem.
čís.
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Pro nárok na náhradu škody,opírající se

O

to, že zasílatel neuplat-

ňoval proti pojišťovně včas nároku z pojišťovací smlouvy, neplatí promlčecí lhůta čl.

386 obeh. zák.

(Rozll. ze dne 3. června 1924, R I 4 I 4/24.)
Žalovaná zasílatelská firma dala zásilku, vypravenou dne 26. ledna
1920, k příkazu žalobkyně pojistiti, neuplatnila však dle tvrzení žaloby
včas nároku z pojišťovací smlouvy, pročež se na ní žalobkyně domáhala náhrady škody. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl, ježto žalob ní nárok byl uplatňován až po lhůtě čl. 386 obch. zák.
O d vol a c í s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc prvému
soudu, by, vyčkaje pravomoci, ji znovu projednal a rozhe,dl. D ů vod
Dovolávajíc se sdělení žalované v dopisu ze dne 1. brezna 1923, ze
pojišťovna odepírá další jednání, pon,ěvadž je ta.to v.ěc"promlčena, žaluje žalobkyně žalovanou o nahradu skody, ktera pry Jl vzmk.la tepr,"e
promlčením nároku proti pojišťovně,. tvrdic, že toto p;omlčen!. zavll1!l~
žalovaná. Neuplatňuje tedy náhradl1lho naroku za ztratu ZbOZI, procez
není námitka promlčení podle čl. 386 obch. zák. odůvodněna a nutno
jednati o nároku, skutečně uplatňovaném. První soudce v tom ohledu
tvrdí, že žalobkyně neuplatňovala proti pojišťovně nároku ze smlouvy
pojišfovací a že nelze proto tvrditi, že jest nárok promlčen. Nezjistil
však, zda mohla tak žalobkyně učiniti vůbec a zavčas zvláště. Pro bezpečné posouzení této otázky jest však nezbytně třeba, by dříve bylo
zjištěno, zda pojistila žalovaná žalobkyni vlastním jménem, takže po~
jišfovna proto odmítla se žalobkyní jednati, jak tvrdí žalobkyně, Čl
jménem žalobkyně, jak namítá žalovaná, či na účet žalobkyně po rozumU
§u 69 zákona ze dne 23. prosince 1917, čís. 501 ř. zák., jehož se žalovaná dovolává. Jen pak bude lze bezpečně pOSOuditi, zda byla žalobkyně povinna na pojišfovně náhradu pojištěné škody vymáhati žalobou
a tím promlčení zabrániti, či zda bylo to povinností žalované, a zda
tudíž tímto opomenutím žalovaná zavinila, že pojíšťovna může náhradu
pojištěné škody důvodně odpírati, zvláště, když žalovaná v dopisu ze
dne 26. červen a 1922 žalobkyni upozorňuje, že pojišťovna částečným
placením pojištěné sumy svou náhradní povinnost uznala (§ 1497
obč. zák.).
N e j v y Š š Í s o u d nevyhověl rekursu.

r

Důvody:

Odvolací soud správně poukazuje k tomu, že právnim důvodem
žaloby jest v podstatě nárok na náhradu škody, kterou prý žalobkyně

lobee přihlásil pro sebe, manželku (žalovanou) a obě děti z tohoto
manželství ve smyslu čl. 80 mír. smlouvy St. Germainské ze dne 10. září
1919 svůj nárok" na přiznání rakouské příslušnosti a byla na zákl(~clě
tohoto přihlášení jemu, manželc.e i oběma dětem rakouská státní pří
slušnost udělena a jsou oba manželé dle potvrzení magistrátu ve Vídni
ze dne 10. ledna 1924, vysvědčen.í tomu připojeného dosud rakouskými
příslušníky. Tím jest prokázána nesprá,vnost žalobcem tv:;en~ přísluš
nosti, domovským listem obce S. dolozene, a Je proto pnslusnost dovolaného soudu podle §u 100 j. 11. nav. znění neodůvodnčna, neboť
když strany j sou cizími přislušníky a zde ani nebydli, není tu příslušn~sti
tuzemského soudu ani podle §u 76 ani podle §u 100 J. n. noveho znem.
Tato nepříslušnost nemÍlže býti odstraněna ani dohodou stran, poněvadž
prorogace ve sporných věcech manželských ve smyslu posledního odstavce §u 104 j. n. jest vzhledem k ustanovení dvor. dekretu ze dne
15. července 1796 a 23. října 1801, čís. 542 sb. z. s., které jurisdikčnÍ
normou zrušeny nebyly, a ustanovení odstavce druhého čl. ll. čís. 7 zák.
ze dne 1. dubna 1921, čís. 161 sb. z. a n. přípustna jen, když aspoň
jeden z manželů je v tuzemsku usedlým. Zaklád,á tU?Íž tato ~epřísluš
nost tuzemského soudu zmatečnost rozsudku 1 TlZenl Jemu predchazejicího dle §u 477 čís. 3 c. ř. s., k níž sluší přihlížeti z moci úřední,
v kterémkoli období, tedy i v řízení odvolaCÍtn (§ 42 odstavec prvý,
§ 43 j. n. a § 240 odstavec druhý c. ř. s.), ježto prvý soud otázkou
touto vlibec se nezabýval a o příslušnosti dosud právoplatně rozhodnuto nebylo. Nebyl proto zemský civilní soud v Praze ku přijetí žaloby
a projednání sporu příslušným, i když námitka nepříslušnosti vznesena
nebyla a bylo jak rozsudek napadený, tak i řízení jemu· předcházející
jako zmatečné dle §§ 471 čís. 5, 473 a 478 odstavec prvý c. ř. s. zrušiti
a žalobu pro nepříslušnost soudu odmítnouti.
N e j v y Š Š Í s o u d zrušil napadené usnesení a uložil odvolacímu
soudu, by, nepřihlížeje k domnělému důvodu nepříslušnosti, znovu
o odvolání rozhodl.
.
D Ů vod y:

utrpěla tím, že žalovaná neuplatňovala proti pojišťovně v čas nároku
z pojišťovací smlouvy, čímž prý zavinila jeho promlčenÍ. Nejde tedy
o přímý nárok ze ztráty zboží ve smyslu čl. 386 obell. zák., ný'brž o ná"hradu škody podle §§ 1295 a násl. obč. zák. Proto také nelze v tomto
případě otázku promlčení žalobního nároku posuzovati poclle čl. 386
obch. zák., nýbrž podle všeobecných předpisů občanského zákona,
jmenovitě podle §u 1489 obč. zák. Tím ovšem zůstává nedotčenou
otázka, zda jest žalobní žádost věcně odůvodněna. Proto správně vyslovil odvolací soud dále, že třeba zjistiti, zda pojistila žalovaná zboži
svým vlastním jménem, či jménem žalobkyně, a že teprve z těchto zjištění bude možno bezpečně posouditi, zcla vlibec, pokud se týče do
jaké míry lze činiti žalovanou firmu zodpovědnou za opomenuti, jež
jí žaloba vytýká. K §u 69 zákon\l ze clne 23. prosince 1917, čís. 501
ř. zák. ovšem přihlížeti nelze, poněvadž dosud neplatí (sb. n. s. čís.
1737). Bude však také vzíti zřetel k tomu, zcla snad podle výsledků
uvedených právě zjištění žalovaná své povinnosti k zajištění nároků
žalobkyně z pojištění zboží nedostála jinakým zplisobem. Stěžovatelka
má za to, že žalobkyně sama měla poclati žalobu na pojišťovnu, nebyla-lí spokojena s částečnou náhradou. To by byla však mohla žalobkyně učiniti jen tehdy, kdyby byla bývala k podání této žaloby
oprávněna, což právě nařízen}'m šetřením má býti prokázáno.
čís.

3930.

Nedostaviv se k prvému roku, musí žalovaný nechati proti sobě platiti i skutkové údaje žaloby, jimiž jest odůvodňována příslušnost. K nedostatku tuzemského státního. občanství nemůže soud hleděti z úřadu,
nevznikly-li v tom směru po,chybnosti. K založení sudiště dle §u 104
j. n. vyžaduje se, by strany bydlely v tuzemsku, pouze tehdy, jsou-ll
cizo.:emci.
(Rozh. ze dne 3. června 19124, R I 432/24.)
Žalobce, bydlící ve Vídni, žaloval manželku, bydlící rovněž ve Vídni,
na zemském soudě v Praze o rozluku manželstvÍ. Ježto se žalovaná
k prvému roku nedostavila, vyhověl pro c e sní s o u cl p r v é s t oI i c e žalobě rozsudkem pro zmeškánÍ. O cl vol a c í s o u cl zrušil napadený rozsudek i s předchozím řízením a odmítl žalobu. D ft vod y:
Žalobce odůvodňoval v žalobě příslušnost zemského civilního soudu
v Praze tvrzením, že přísluší do obce S. u Znojma, že je českosloven
ským státním příslušníkem a že je tudíž dovolaný soud pro tento spor
příslušným, poněvadž obě strany bydlí v cizině. Opírá tedy žalobce pří
slušnost o § 100 j. n. v doslovu zákona ze dne I. dubna 1921, čís. 161
sb. z. a n. (čl. ll. čís. 7), který předpokládá, že strany nebo žalovaný
má právo domovské v některé obci, kde' platí zákon O příslušnosti
soudnÍ. žalobce předložil domovský list, vydaný obcí S. dlÍe 18. října
1923, jímž se jeho domovská příslušnost do této obce stvrzuje. Žalovaná předložila však s odvoláním vysvědčení spolkového ministerstva
pro vnitro a vyučování ve Vídni ze 14. června 1921, podle něhož ža-
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Rekursu nelze upříti oprávnénÍ. Podle §u 396 c. ř. s. dlužno, když
byl prvý rok žalovanou stranou zmeškán, za pravdivé pokládati skutkové přednesy strany k roku se dostavivší, pokud nejsoll vyvráceny
důkazy, po ruce jsouCÍmi, a na tomto základě rozhodnouti dle návrhu
žalobcova o žalobní žádosti rozsudkem pro zmeškánÍ. Když tedy žalovaná k prvému roku se nedostavila a žalobce učinil návrh na vydání
rozsudku pro zmeškánÍ. musil prvý soudce uvěřiti tvrzení žalobcovu,
že jest dosud příslušným doS. u Znojma a že tudíž jsou státními občany
republiky Československé jak on, tak i jeho manželka, ano toto jeho
tvrzení bylo nad to dosvědčeno domovským listem obce S. ze dne 18.
října 1923. Dle §u 100 j. n. ve znění, upraveném odstavcem sedmým
článku ll. zákona ze dne 1. dubna 1921, čís. 161 sb. z. a n., byla na
tomto základě odůvodněna příslušnost zemského civiln.ího soudu v Praze
ku projednávání rozepře, když oba manželé bydlí ve Vídni a podle domovského listu a tvrzení v žalobě obsaženého do československé republiky jsou příslušni. Předložila-li žalovaná s odvoláním průkaz spol-

kového ministerstva ·pro vnitro a vyučování ve Vídni ze dne 14. června
1921, podle něhož bylo oběma manžeWm propůjčeno dle čl. 80 smlouvy
občanské, byla to n o v á o k o I n o s t
s.), k níž soud odvolací neměl přihlížeti, a přihlížel-li k ni
nicméně, rozhodoval na jiném základě, nežli soud prvé stolice, jenž
vydal rozsudek pro zmeškání, což jest vzhledem k ustanovení §§ 396·
a 482 c. ř. s. nepřípustno. Bylo věcí žalované strany, by se k roku
dostavila a při ústním jednání přednesla své námitky a zvrátila žalobcovo tvrzení o příslušnosti do S. a o státním občanství českosloven
ském. Nedostavivši se k prvému roku, mlčky se podrobila příslušnosti
soudu, u něhož byla žaloba podána, podle §u 104 poslední odstavec
j. n. a mlčky přiznala C§ 267 c. ř. s.) i žalobcovo československé státní
občanství. Poněvadž otázka státního občanství v tomto případě nenáleží jako způsobilost k právům, způsobilost státí k soudu atd., k okolnostem, jež podle §u 6 c. ř. s. dlužno vyšetřití z mocí úřední, nebyl prvý
soud povinen, když pochybnosti se nevyskytly, by z moci úřední zkoumal, zda strany jsou státními příslušníky Československé republiky čili
nic. Neprávem proto odvolací soud vzal zřetel k okolnostem a důkazům,
teprve v odvolání předneseným. Náhled odvolacího soudu, že vyloučena
jest prorogace dovolaného soudu, ježto žádný z manželů nebydlí v tuzemsku, není správným, neboť předpoklad tento se vyžaduje jenom,
když strany nejsou zdejšími příslušníky. Příslušnost i!:e státu Česko
slovenskému byla však prvým soudem právem vzata za prokázánu
(§ 396 c. ř. s.). Neprávem proto shledal odvolací soud rozsudek prvého
soudu zmatečným a neprávem jej zrušil a žalobu odmítl.

St. Oermainské rakouské právo
(§ 482 c.

ř.

čís.
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Do rozhodnutí rekursního soudu o tom, kdo má konečně hraditi poplatky znalecké, povstalé spoluúčinkovánún znalců při zřízení pozůsta
lostního inventáře, jest dovolací rekurs nepřípustným.
(Rozh. ze dne 3.

června

Důvody:

X. cis. nařízení ze dne 1. června 1914, čís. 118 ř. zák., jímž
byl § 14 nesp. říz., jsou nepřípustny rekursy proti usnesením
soudu druhé stolice, týkajícím se otázky útrat a znaleckých poplatků.
Dovolací rekurs směřuje protí usnesení soudu rekursního v otázce, kdo
má konečně hraditi poplatky znalecké, povstalé spoluúčínkováním
znalců při zřízení pozůstalostního inventáře, zda útraty ty, stěžovatelkou
prozatímně zaplacené, má jí nahraditi podstata pozůstalostní a zda má
Dle

čl.

čís.
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Jest dostatečným Cl8vědčenlm nebezpečí (§ 370 ex .. ř.) ku povolení

zajišťovací exekuce proti veřejným společníkům, byl-li vyhlášen na
jmění společnosti úpadek a žádali-Ii společníci za povolení práva

chudých.

(Rozll. ze dne 3. června 1924, R I 443/24.)

Návrhu, by byla povolena zajišťovací exekuce. s o udp r v é s t ol i c e vyhověl, rek u r sní s o u d návrh zamítl. D ů vod y: Návrh
žalobce za zajišťovací exekuci opírá se jen o to, že bylo žalovaným
povoleno právo chudých a že byl na jmění fy lvI.,jejíž společ~ík~ j~ou
oba žalovaní, vyhlášen úpadek. Ona okolnost, z mz se vyvozuJe, ze za-

lovanÍ nemají žádného jmění, není ohrožením nároku, jenž má býti ",za.~
jištěn, poněvadž nepřízl'livé majetkové poměry ~amy o sob~ l1;d.ostacuj!
k povolení zajišťovací exeknce. Vyhlášen~I~1 upadku na )men~ ;;p~le.
v

čenské firmy, za jejíž obchodní dluhy mCl pouze spolecenske ]mem,
nejsou dotčeny majetkoprávní poměry .ie.dn?t~ivých ~pole~čníků, poku~d
nebyl. vyhlášen úpadek též na soukrome ]lnem osobne ruClC1Ch spolecníků, poněvadž ustanovení §u 199 dřívějšího konkursního řádu nebylo
pievzato. novým konkursním řádem zlO. prosince 1914, čís. 337 ř. zák.
a účastníkum jest tudíž volno, navrhnouti vyhlášení úpadku i v tomto
směru. Jmění společníků ztlstává tudíž vyhlášením úpadku na společenskou firmu nedotčeno a není proto ani v

tqmto

smčru ohrožena do-

bytelnost zažalovaného nároku.
.
N e j vy Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.

1924, R 1 435/24.)

Návrhu, by pozůstalost byla přidržena k náhradě útrat inventury,
p o z Ů s t a los t n í s o u cl vyhověl, rek u r sní s o u d napadené
usnesení zrušil a poukázal navrhovatelku na pořad práva.
N e j v y Š š í s o u cl odmítl dovolací rekurs.

doplněn

tom uS/ti rozÍloclimto v řízellí nesporném J či pořadem práva. Usnesení
nižších soudů týká se tudíž otázky útrat v řízení nesporném) a jest
proto proti usnesení soudu druhé stolice podle §u 14 nesl'. říz. dovolací rekurs nepřípustn)rm.

Ci

Důvody:

Lze při svědčiti rekursnímu soudu, že udělení práva chudých o sobě
nestačí na osvědčení, že by bez provedení exekučních úkonů dobytí
peněžní pohledávky, soudem přiřčené, bylo Zmaře!lO, nebo .značné st~
ženo. Ale navrhovatelka poukázala také k tomu, ze pOV1l111l JSou ]edlnS'mi veřejnými společníky firmy lvi., na niž byl vyhláš~n úpadek. Re~
kursní soud má pravdu, že tím dle platného konkurs".lho prav~ n~!;l
dotčeno jmění veřejných společníků firmy. Ale rekursm so~d prehhzl,
že obě tyto okolnosti pospolu, zejména také ta okolnost, ze opravo
chudých bylo žádáno teprve ku konci sporu a úvaha, ž,e p~ovin~í vy~lá
šenÍ úpadku na svou firmu dopustili, což se v obchoc\m111 Zlvote nedeJe,
pokud lze tomu nějak zabrániti, nasvědčují dosti zř~jm~ tomu, že j~s~
ohroženo uspokojení jejich věřitelů, zejména tedy tez narok vymahaJICl
věřitelky.
Civilu! rozhodnutí VI.

55

čís.
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Lhůta čl. 386, obch. zák. jest lhůtou prornlčecí. Nárok na náhradu
škody proti zasílateli, ježto se nesúčasmil zjišťování škody na zboží,
není omezen lhůtou čl. 386 dbch. zák.

(Rozh. ze dne 3. června 1924, Rv I 50;'24.)

mHa pojišfovnč" a t í 111 S e s tal 0, že eráru nebyly vyplaceny pojištěné sumy. Nárok iako\l)', nespadající pod ustanovení prvého odstavce
čl. 386 obch. zák., llepromlčuje se ve lhútě tam stanovené, nýbrž v pravidelné lhůtě promlčeci. NeprávcI11 tedy pokládaly nižší soudy žalob ní
nárok proti firmě Jose! K. za promlčený, a neprávem měly za to, že vúči
této žalované jest věc zralá k rozhodnuti a že lze vydati dílčí rozsudek,
zamítající žalobu, pokud na ni byla podána.
čís.

()desilatel~~máh~1 ~e na zasílateli"náhrady škody, ježto se žalovan)'

nes~čast1l11 Zj1stO.V~~1 skody na.zbozl. () b a niž š í s o u d y žalobu
zamltly, Ne J v y s S I S o u d zrusII rozsudky obou nižších soudů a vrátil věc prvému soudu,.by ji znovu projednal a rozhodl.

Kupitel, jenž odstoupil od smlouvy, nemůže od volby ustoupiti a
domáhati se náhrady škody, ježto kupní cena a dopravné, jež mu mají
býti vráceny, byly poklesem měny znehodnoceny.

Důvody:

• Nižší so~dy zal~lít1y žalo~u ~roti firmě josef K pouze a jedině proto,
ze se don;1l1valy, ze zalob1l1 narok proti ní jest promlčen dle prvého
od~tavce. cl. 386 obch. zák. Dovolacímu soudu jest se tedy zabývati
tohko otazkou, zda Je tento právní názor správný čili nic. K této otázce
odpovídá dovolací soud záporně. Žalující strana udala při roku cine
13. září 1923, .že žalovaná firma byla jejím přímým smluvníkem, a to
spedlterem, a ze se z to hop o !TI ě r II domáhá na ní zažalované náhrady Š~ody. Prot,o platí tu. ovšem předpisy čtvrté hlávy čtvrté knihy
obchodmho zakomka o zaSilatelství ,a platí zejména též čl. 386 obch.
zák., cll.e jehož p;vého odstavce se žaloby proti, zasílateli pro úplnou
ztr~tu, ubytek, poskození nebopozděné odevzdání zboží promlčují uply~utm: Jedn~ho ro~u. jde o pravou lhůtu promlčecí a názor žalované,
ze Ihuta ta J~st Ih,:to.u p:opad?ou, nemá ~ zákoně opory. Žalující strana
uve~la k oduvodne~1 sveho naroku na nahradu škody v podstatě toto:
Zb~ZI, d~pravovane z Antv.erp,. došlo do Loubí částečně poškozeno
~ častečnev vykradeno, a ponevadz v Loubí nebylo možno, přesně zjistiti
ubytek a skody, dc:hodly. se .súčastněn~ strany, že se zevrubné zjištění
stane te~rve.v Brne. (Kralo~e PO~I). FIrma B., která obstarala dopravu
do L?~b!, ~dehla
zalovane !1f1ne jose! K, jež byla pověřena dopravou
a pOj1stemm zbozl v tuzemsku, a žádala ji, by učinila v Brně náležitá
opa!ření. .Ale žalovaná firma Josef K neučinila ani v tomto případě ani
v pnpade druhem, kele bylo zboží dopravováno z Koblenze žádného
opa.tř~ní, .by ztrát~ a š~ody byly v Brně zjištěny a reklamovány, a tím
~avl11lIa skodu v zalobe naznacenou. Nárok na náhradu škody, uplatno~any na tomto. sk~tkovém podkladě, jest nárokem zcela jiného rázu,
nez naro.ky, ~:ere ma na mysh prvy odstavec čl. 386 obch. zák. Neniť
odvoz~van pn.n:o ze ztráty, pokud se týče z poškození zboží; nežádáf
~e na zal~van.c Jak? zasíl~teh .n~hrada škody proto, že nebyla s to odeI zd~tr ve~kere Z?OZ1; ponevadz cast se ztrahla, aniž proto, že odevzdala
zbozl ~?skozene; duvodem. upl~tňovaného nároku na náhradu škody
Jest spise s a m o s t a t n y c I v II n í de I i k t zasílatele záležející
v. tom, že žalovaná, zanedbavši péče řádného zasílatele (čl.' 380 obch.
zak.), se nesúčastnila zjišt'ování škod v Brně, aniž je včas a řádně ozná-

!?
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(Rozh. ze cine 3.

června

\924, Rv J 276/24.)

žaloba kupitele o dodání zboží a náhradu škody z opozděného dodání byla zamítnuta s o u c\ Y vše c 11 tří s t o I i c, N e j v y Š š í m
s o ude m z těch to
důvodů:

Že vykonala volbu v tom smyslu, že ustoupila od smlouvy, žalobuznává, míní však, že volba ta je v jejím případě odvolatelnou,
ježto se stala pro ni hospodářsky bezcennou, protože kupní cena a dopravné, jež jí vráceny býti mají, byly poklesem kursu marky a rakouské
koruny znehodnoceny, její volební právo že tedy obžívlo, že může změ
niti volbu a žádati náhradu škody. Tento názor jest mylným. Když žalujíCÍ' dopisem ze dne 22. prosince 1921' volbu konala, 111usila si uvědo
miti právní její následky, a nemůže, pokud právě volbou samou škodu
trpí, sváděti vinu toho na žalovaného. Ale trpí-Ii škodu ještě dalším poklesem marky nastalým po době, kdy pro žalovaného následkem její
volby vzešla povinnost kupuí cenu a výlohy dopravní napřed zaplacené
zpět vrátiti, aniž by od něho této povinnosti včas bylo bývalo vyhověno, mohla by od uěho žádati leda náhradu škody, způsobené tímto
prodlením, jak to žalovaný v dovolací odpovědi své sám výslovně uzná- ,
vá, nemůže však od uěho žádati náhradu škody pro nesplnění neb opozděné splnění smlouvy, od níž sama ustoupila.
kyně

čís,
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Závodní výbory (zákon ze dne 12. srpna 1921, čís, 330 sb. z. a n.).
Závodní výbor se zrušuje, když buď činnost z á vod u, nikoU jen
některého odděleni, se v ů b e c na více než jeden měsíc zastaví aneb
aspoň počet zaměstnanců klesne pod 30 nejméně po dobu 3 měsíců,
třebas se činnost nezastavila.
Nárok na mzdu člena závodního výboru propuštěného bez souhlasu
rozhodčí komise netřeba uplatňovati v propadnk lhůtě §u 1162 d) obč.
zák.
(Rozh. ze dne 3.

června

1924, Rv I 291/24.)
55"

Žalobci byli zaměstnáni Li žalované firmy a byli členy závodního výboru; zastavivši počátkem září 1922 práci, propustila žalovaná dne 9.
září 1922 žalobce, aniž by si byla vyžádala svolení rozhodčí komise.
Tvrdíce, že žalovaná byla povinna ponechati je vzhledem k §§t1l11 22
a 25 písm. b) zákona o závodních výborech ještě měsíc ve službách,
domáhali se žalobci zaplacení mčsíční mzdy.
Pro c' es n í s o u d
p r v é s t o I i c e uznal podle žaloby, o d vol a c í s o u d žalobu zamítl, ježto nárok nebyl uplatňován ve lhůtě §u 1162 písm. d) obč. zák.
N e j v y Š š í s o tl cl obnovil rozsudek prvého soudu,
Důvody:

Předepsav v §u 1 (I), že závodní výbor zřizuje se pro každý samostatný závod, v nčmž je trvale zaměstnáno aspoň 30 zaměstnanců a
jenž trvá aspoň půl roku od zahájení výroby, ustanovujc potom zákon
o závodních výborech ze dne 12. srpna 1921, čís. 330 sb. z. a n. v §u 25,
že závodní výbor se zrušuje: a) klesne-Ii počet zaměstnanců po 3 mě
síce pod 30, b) zastaví-Ii závod činnost na dobu delší jednoho měsíce
a že, obnoví-Ii závod opět výrobu, zvolí se ihned nový závOdní výbor.
Poněvadž závodní výbor jest povolán hájiti zájmy zaměstnanců (§ 3
(1» a jest tu tedy k vůli nim a má tu býtí tak dlouho, dokud tu jsou
oni, vyplývá z toho, že nemožno předpis pism. b) vykládati s žalovanou
firmou v. ten rnzum, že zastavÍ-li se činnost v jednom oddělení závodu,
pomíjí úřad oněch členů závodního výboru, kteří byli zaměstnáni
v tomto oddělení, neboť tak by se mohlo státi, že by pominul úřad
všech členů, kdyby náhodou byli z onoho oddělení neb oněch oddě
lení, která byla zastavena, a závod by zůstal bez závodního výboru,
ačkoli tu zůstalo zaměstnanců vÍCe než 30, takže závodní výbor existovati musí. Smysl ustanovení písm. b) je spíše ten, že »činnost«, místo kteréhož rozhodujícího výrazu klade se v posledním odstavci výraz »výroba«, nebyla zastavena, dokud se vůbec v závodě pracuje, nehledě k tomu, v jakých odděleních a kolika dělníky. Smysl celého před
pisu a) a b) tedy jest, že závodní výbor se zrušuje, když bud' činnost
závodu se na víc než jeden měsíc zastaví aneb aspoň počet zaměst
nanců klesne pod 30 nejméně po dobu 3 měsíců, třeba se činnost nezaslavila. Že by však 9. září 1922, kdy žalobci, členové závodního výboru, propuštěni byli z práce, již po 3 měsíce počet dělníků byl býval
menší než 30, anebo že by v závodě práce byla bývala vůbec zastavena, to žalovaná ani netvrdí. Popírala sice, že toho dne zaměstnávala
~lvíce« než 30 dělníků, čímž méně než 30 není vůbec tvrzeno, ale mim'o
to vyplývá z nenapadeného zjištění prvého soudce, že valná většina
dělníků, zaměstnaných ve vedlejších závodech, jichž bylo 100, zůstala,
ježtO' propuštěno jich bylo toho dne jen několik. Co však se týče zastavení práce, tu pravda sice, že dle téhož zjištění pec byla sice jmenovaného dne uhašena a práce tedy v t. zv. produkci, t. j. v hlavním závodě
zastavena, avšak tím naprosto nebyla ještě zastavena činnost celého
závodu jako takového tak, jak to § 25 písm. b) zákona myslí, ježto právě
Ztl stala ve. vedlejších podnicích práce s většinou dělníků v chodu, a to
8-14 dní, jak prvý soud zjišťuje, aniž to bylo žalovanou stranou v od-
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To platí
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také o zjištění, že v ma1ířstv~, ~d"e zall1l:'stnf:~o bylo nelplv 30 a pozd~J~
21 dělníkLI ještě několik meSlCU po 9. zan 1922 se pracovalo, takL
o zastaveni práce nemůže býti řeči, dokud také tato prace nepol1:111ula.
Arci žalovaná strana upírá dělníkům v malířství příslUŠ210st k. z~vodtl:
protože nebyli s žalovanou v přímém pracovním P?meru, l:y~rz byh
najati mistrem M-em jako pod podnikatelem (v odvolal1l mluvl. z,alovana.
výslovně o M-ovu podpodniku ~ Sub~nternehm;n), ale upu·a. JIm Jl
neprávem, aspoň pokud jde o proJednavanou, ot~zku: Jak tO.\lZ bezesporno a ještě dovolání doznávalo, v?hl; tah delmcl v,mal11stvl zaměstnaní do závodního vyboru, z čehoz JIZ prvy soudce pl ave:" ,:soudtl;
třebaže žalovaná v odvolání úsudek ten nechtěla nechat platIt;. ze take
oni byli závodním výborem a tudíž i oběma žal?bci zas!oupem. PravIla-Ii žalovaná v odvolání, že malíři volih nedopatremm a ze t~ byl PIOtlzákonný postup, stačí poukázati na § 19 zákona, ~? do zpusobu porovedení volby a jejího výsledku mohla si i ona stezovalI do 8 dnu u
rozhodčí komise; jestliže to neučinila a ože to u~1111Ia, !o l1etvr~l, .nemůže potom výsledek volby napadati vubec, ne:ku poradem namltky
v tomto procesu a musí si následky spoJene s legalnostl volby takt? ,,:a~
'b't
žalobci tedy zažalovaný nárok na jednOmeslcm
s t a Iou nec h a t II I .
.
9 '" 1922
mzdu mají: poněvadž ale je to m z d a, ježto když bylI dne . zan". .
propuštěni bez souhlasu roozhodčí komise, propuš~ění to b~lo bez,:cmne
(§ 22 zák.) a oni v práci zustalI, a nem to tedy n~rok na na~ladu skod~
pro předčasné propuštění a ,nel:,á místo § 10 16~ pls;n. d) obc. ~ak., !enz
se vztahuje jen na náhradm naroky pro predcasne. vystoupem a predčasné propuštění, nikoli ale na nároky l11zdove. Nelll te9y ;la:-.ok ;lplynutím 6 měsíců prekludován, nýbrž podlé!,á teprv promlcenl ,tnletemu clle
§u 1486 čís. 5 n. zn. obč. zák. Opacny nahled odvolaclho soudu Je
mylný.
čís. 3936.

• to
'voláni napadeno, takze

ZllS

Zadržel-Ii spediter z peněz vyreklamovaných za ztracené, zboží část
za sebou, jest povinen, složiti o svých nárocích podrobný účet.
(Rozh. ze dne 3. června 1924, Rv II 102/24.)
Žaluiící firma svěřila žalované zasílatelské jir~l1ě obs~arání dopravy
zboží, jéž se pak za dopravy na ~ráze ztrattlo .• zalo~ana domahal~ s~
na dráze náhrady škody sporem. Spor ten skoncl I smtrem, po,;le nehoz
vyplatila dráha zasílatelské firmě 34.006 Kč. oTato o za.s,lala z~lobkynl
30786 Kč srazivši si zbytek pro sebe. ProlI zalobe, jlz domahala se
žaiobkyně' na žalované podrobného vy~čtovál~í, za~ a jélk}~Jl1i č~st~(a:l1i
si 3.220 Kč srazila, namítla žalovaná, ze nem povl11na suctovatI, }ezt~
v odvětví spedičním jest zvyklostí, že jest speditér oprávněn" ponechalI
si z došlých peněz 10-20% za námahu, různé výlohy na dra:e, ~~nfe~
rence, cestovní útraty a ztrát~ času a že komitent nenI opravne~, zad:1tt
od zasílatele vyúčtování. Pro c e sní s o u cl p r v é s t 01.1 C C zalobu zamítl,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.

důvodů:

Důvody:

Nesporno jest, že žalovaná zasílatelská firma reklamovala II železnice náhradu škody za ztracené zboží, jehož dopravu z příkazu žalující
firmy obstarávala, že pak za souhlasu žalující firmy svěřila soudní vymáhání náhrady svému právnímu zástupci a že z vydobyté náhradní
sumy podržela si 3.220 Kč 34 h »za útraty a různé jiné výlohy, které jí
ze sporu vzešly,« jak praví v dopisu ze dne 8. října 1921. Ať podržela
si žalovaná firma onu částku za úkony, které předsevzala za řízení reklamačního, nebo za úkony, předsevzaté za sporu, vždy. jest povinna
složiti žalobkyni podrobný účet o této částce. V onom případě jde o
úkony, spadající do rámce spediční' smlouvy (rozhodnutí čís. 318 sb.
n. s.), ve druhém případě jde o smlouvu mandátní podle čl. 1. ob ch.
. zAk. a §u 1002 obč. zák. (čl. 273 a 274 obell. zák.). V prvním případě
jest žalovaná ke složení účtu povinna podle čJ. 387 a 361 obch. zák.,
ve druhém případě podle čJ. I obch. zák. a §u 1012 obč. zák. Jest lhostejno, zda zadržela si žalovaná 3220 Kč 34 h právem a zda přísluší
jí nějaká provise a v jaké výši, protože předmětem tohoto sporu není
zaplacení oné zadržené částky, nýbrž nárok žalobkyně, aby žalovaná
ohledně zadrženého peníze předložila vyúčtování, které odpírá.
čís.

3937.

Tím, že československá republika z nařízení plebiscitní komise ponechala železničního úředníka dříve rakousko-uherského na jeho místě
v plebiscitním území až do rozhodnuti plebiscitn! komise, kolmu místo,
kde sloužil, připadne, nestal se onen úředník úředníkem republiky československé.
.
Není závady, by mezi železniční správou a
sjednána úmluva o pensionovál)í.
(Rozh. ze dne 3.

června

zaměstnancem

nebyla

1924, Rv II 283/24.)

Žalobce, železniční úředník v Bohumíně, byl propuštěn· ze služby
cine ll. března 1919. Skutečnč vykonával však žalobce službu až do 28.
července 1920, kdy byl Bohumín konečně přiznán Československé rec
publice. Za jednání se železniční správou o pensí podepsal žalobce dne
27. října 1920 prohlášení, jímž žádal, by by! pensionován hned od propuštění a sice na základě tehdy platných zákonů, nařízení a pensijních
norem. Na to byl žalobce přeložen na trvalou dovolenou a za základ
vyměření pense byl vzat jeho plat v době propuštění (ll. března 1919).
žaloba na erár, by byla žalobci vyplácena pense dle platu, pobíraného
ku dni,3l. Července 1920, byla zamítnuta s o LI d Y vše c h tří s t oI i c, Ne j vy Š š í!TI S o ude m z těchto

Roznor se spisy spatřuic dovolatel v tom, že odvolací soud v napadeném Irozsudku uvádí, že' dle ziko na ze dne 7. února 19 19, čís. 74 sb.
z. a 11. stali se zaměstnanci státních podniků b)Tvalého státu (patině
Pakousko-Uherska) jen tehdy zaměstnanci státu československého,
když složili slib dle tohoto zákona. žalobce tohoto slib~ n~3Iožil, a nestal se tedy zaměstnancem československ5fch drah .. T~, ze zalobce.z nařízení ll1ezidohodové komise byl (po dobu plebISCItu) ponechan ve
službě železniční i po svém propuštění, nemění na věci ničeho, ježto
komise nebyla orgánem státu československého a upravovala pom~ry
v území plebiscitním po dobu svého trvání. Pozporu tohoto zde vsak
není, poněvadž žalobce, byv. po obsaze~1Í Bohun;ína dne 23. ledn,: 1919
hned druhého dne, t. j. 24. ledná 19l 9 redltelstvlm statmch drah ceskoslovenských jako přednosta stanice v Bohumíně ze služby sproštěn, do
služeb československé republiky skutečně převzat nebyl. a pro!o nerozhodno je, v čí službách byl. Okolnost, ~~ po čas pleblsclt~ sluzbu n~
nádraží v Bohumíně skutečně konal, nenl.'uze na tom nIC zmel11Íl, nebot
toto konání služby žalobcem a i případné jeho přidělení k této služ~ě
československým ředitelstvím státních drah v OlomOUCI bylo jenom dusledkem zvláštních poměrů ve Slezsku následkem plebISCItu a nebylo
proto službou žalobce pro republiku československ~u. Avšak i. k.dyby
tento žalobcem tvrzený rozpor se SpISy v onech ~111erech 3~u~ecne.. zde
byl, nedotýkal by se okolností, pro spor rozh~dnych, kdyzte lest JIsto,
ze žalobce republikou československou byl dan do pense a jeho pensijní požitky jemu touto republikou byly pouká:;ány. a vyplác_eny a.
sporno jest jenom to, od kdy a kolik žalobce z duvodu pense, Ceskoslovenskou republikou mu přiznané od žalovaného československého
eráru má právo požadovati. Není proto dovolací důvod §u 503 čís. 3
c. ř. s. opodstatněn. Tím však vyřízen jest také dovolací důvod nesprávného právního posouzení věci, pokud jej dovolatel uplatňuje v tom
směru, že odvolací soud dospěl k přesvědčení, že dovolatel nestal se
nikdy zaměstnancem českoslovens~ých. státn.ích drah, p~e~ to, ž.': p~
dobu plebiscitu na svém dosavadnn1l' pusoblstr v Bohu1l11lle ~ nanzel1l
ředitelství československých státních drah v OlomOUCI vedL dale v Bohumíně personální kuchyni a když po tuto dobu mu česk~slovenským
erárem vypláceny byly služební požitky jako zaměstnanCI ceskoslovenských státních drah, neboť po dobu plebiscitu nebyl žalobce. ve službách československých státních drah a, Když ho repubhka Ceskoslo~cnská z nařízení plebiscitní komise na jeho místě až do rozhodnutí
plebiscitní komise o příslušnosti Bohumína ponechala, nestal se tímto
ponecháním ve službě jako správce personá!~í kuc~yně z~městnancem
československých státních drah. Na tom nemuze zmel1lŤl mceho, ta okolnost, že mu dopis ze dne 16. prosince 1920, jímž ho ředitelství státních
drah v Olomouci o rozhodnutí o žádosti za pensionQvání uvědomovalo,
byl adresován jako inspektoru čsl. státních drah, neboť pouhé takovéto
označení žalobce v adrese dopisu jako inspektora čsl. státních drah nemohlo přivoditi, by skutečně za zaměstnance českoslo,ve~ských stát?ích
. drah právně mohl býti považován. Pokud jde o ostatl1l vytky po strance

právního posouzení, souhlasí soud dovolací s názorem soudu odvolacího, že pensionování žalobce, t, j. jeho převzetí na účet republiky Če
skoslovenské stalo se na základě dohody stran a že tato dohoda byla
přípustna, poněvadž šlo o s.oukrornoprávní poměr smluvní, který přes
to, že služebním řádem a pensijni normou byl upraven, v projednavaném případě nepozbyl povahy práv soukromých, jimiž žalobce vůči
žalovanému eráru volně disponovati mohl, když, jak svrchu vyvozenQ,
od tohoto eráru do služeb československých státních drah nebyl pře
vzat, po případě toto jeho převzetí. při nejmenším bylo sporno, a on
pensi chtěl dostati vyměřenu a poukázánu právě od republiky Česko
slovenské. Jest proto, jak soud odvolací správně uvedl, pro posouzeni
pensijních nároků žalobcových rozhodnou dohoda mezi žalobcem a
československým erárem ohledně pensionování žalobce o prohlášení
žalovaného ze dne 27. října 1920 se opírající. V prohlášení tomto žalobce nepochybně a závazně vůči žalovanému eráru prohlásil, že se
spokojuje, bude-Ii převzat do pense Československou republikou dnem
propuštěni, tedy dnem 11. března 1919, kdy skutečně jeho propuštění
se stalo a jenom proto,. že v území Bohumína v té době plebiscit se
prováděl, ve skutečnosti provedeno býti nemohlo. Že stanovení tohoto
počátku pensijních požitkú žalobcových bylo jediným z cílů vyjednávání československého eráru se žalobcem, plyne jasně z odmítnutí pů
vodního prohlášení žalobcova dodatkem k jeho žádosti o pensionováni
na ministerstvo československých železnic, ve kterém žalobce chtěl, aby
jeho pensionování stalo se dnem 28. července 1920, t. j. dnem konečného
přiřknuti Bohumína republice Československé. Poněvadž dle prohlášení žalobce dodatkem k jeho žádosti o pensionování učiněného pro
. jeho pensionování platiti měly zákony, nařízení a pensijní normy v době
jeho propuštění platné, nemůže býti pochyby, že den skutečného propuštění žalobcova, t. j. den 11. přezna 1919, měl býti také rozhodným
pro započtení služební doby žalobcovy do pense a pro vypočtení pense
žalovaného dle požitků, kterých žalobce v této době skutečně požíval.
Tvrzení žalobcovo, že jeho prohlášení ze dne 27. října 1920 tohoto
smyslu nemá, a dle jeho úmyslu ani míti nemohlo, poněvadž byl by se
tak vzdával výhod, jemu ze skutečného konání služby až do 28. čer
venCe 1920 plynoucích, kteréžto vzdání se musilo by v jeho prohlášení,
mělo-li by proti žalobci míti právní závaznosti, výslovně býti uvedeno,
není správné, neboť žalobce v době vyjednávání o své pensionování
s úřady republiky Československé, nejsa zaměstnancem českosloven
ských státních drah, nároku na pensi proti republice Československé
vůbec neměl a při nejmenším to bylo sporno a jenC!m dobrovolnýn}
uznáním se strany republiky Československé tohoto nároku proti ní nabyl, to však jen v té míře, jak mezi stranami bylo dojednáno. Kým žalobcovo prohlášení ze dne 27. října 1920 bylo sepsáno, jest nerozhodno,
neboť prohlášení to po stránce formální jest jednostranným prohlášením žalobcovým a této své povahy nepozbylo tím, že svou existencí a
svým obsahem umožnilo dohodu stran o pensionování žalobce česko
slovenským' erárem. Nemá proto významu tvrzení žalobcovo, že pří
padná nejasnost prohlášení proti žalovanému jako jeho stylisátoru musí
býti vykládána.

Příspěvky okresní nemocenské pokladny nepožívají výsadního zákonného zástavního práva na nemovitosti, v níž byl podnik provozován
pouze v prostorově nepřevážné její části.

(Rozll. ze dne 4.

června

1924, R I 417/24.)

žádost okresní nemocenské pokladny, by ji byly z výtěžku exeprodeje nemovitosti přikázány zadrželé příspěvky ve výsadním
ex e k II Č II í s o u d zamítl, rek II r sní s o II d zrušil napadené usnesení a přikázal prvému soudu, by, vyčkaje pravomoci, znovu
nejvyšší podání rozvrhl, a uvedl mim'o jiné v důvodech: Prvý soudce
nepřiznal pohledávce stěžovatelky přednostního práva. Z odůvodnění
napadeného usneseni vychází na jevo, že prvý soudce, řešiv otázku, zda
jsou zde předpoklady pro ono p!ednostní zástavní prá~o, ve smyslu jud.
čís. 150, vycházel hlavně z výmery nemovItostI, v drazbe prodane, uvažuje pokud tato výměra může býti po~ažován~ za ,urč~nu k _účelům pil~
nikářstvi, a pokud nikoli. Toto stanOVIsko nem spravnym. Pn posouze11l
otá~ky, zda nemovitost jest věnována určité živnosti výhradně neb
aspoú převážně, jest především vzíti zřetel na to, zda celé zařízení nemovitosti jest takové, že pouka~uje na živnos~ v ní provozovano~., V to.m
směru přichází zde' v úvahu, ze dle od?ad~lho proto~olu nemuz,e by tI
o tom pochyby, že nemovitost, prodana verejnou drazb?;t, aspon, prevážně jest věnována pilnikářské živnostI a k tomuto ucelu take jest
zvláště zařízena. Neboť, až na to, že dlužník měl v prvním poschodí
byt, jest celá nel\lOvitost věnována pilnikářství a k tomuto také zejména
kučního
pořadí)

zařízena.

Ne j vy Š š í s o II d zrušil I1Qpadené usnesení a uložil rekursnímu
soudu, by, nehledě ke zrušovaCÍm dí'tvodúm svého usnesenI, znovU rozhodl o rekursu. V otázce, o niž tu jde, uvedl v
dúvodech:
Rekursní soud má neprávem za to, že nemovitost povinných dluž-

níků, prodaná ve veřejné dražbě, jest, ne-li úplně, ~spoň převážně vě
nována živnosti pnnikářské a jest pro ni zvlášť zahzena. Podle odhadního protokolu jsou pilnikářské živnosti věnovány a pro ni zvláště zařízeny toliko přízemek hlavní budovy a přízemní přístavba, jejichž plocha měří úhrnem jen 126 m' a v nichž nacházejí se jen 2 dílny o plochách měřících 37 m' a 23 m'. Byt v prvním patře domu (hlavní bu-

dovy)' s plochou 97 111', záležející z kuchyně, mal?110 pokoj:,~ ve~kéh~
pokoje, nádvoří s malým sklepem, zahra?a, ktera sam.a :n~:l 4,1:J
vše to s úhrnnou plochou 632 m' jest mImo provoz p!Il1lkarstvl. Cela
tato nemovitost je tudíž ve skutečnosti obytným domem s nádvořím a
zahradou. Z okolnosti, že v přízemí hlavní budovy a v přístavbě provozována byla živnost pilnikářská, nelze usuzovati, že tato· nemovitost
byla výhradně néb aspoň převážně věnována živn.0sti pilnikářské a
pro ni zvlášť zařízena, neboť používání a zařízení žIvnost! této naprotI

111-,'

pouŽíV~ll.í a za!ízení pro )iné 'úče]y nen.lá takov.é převahy, aby z toho
byla ,zr:ln~a :y~le vlast~lkova, venovatJ nemovItost provozu živnosti.
Vyl11ahaj1cl ventelka pravem vystupuje proti opačnému mínění soudu
rekursního, pročež dlužno její dovolací rekurs uznati důvodným.
čís.

3939.

Kterak jest za úpadkového řízení zciziti věci, k nimž jest uplatňo
váno právo vylučovacl.
(Rozh. ze dlle 4. června 1924, R I 446/24.)
, Komi~ař úpadku zamítl ?ávrh úpadce, by bylo odloženo zpeněžení
upa?kove podstaty, a schva1rl.navrh, by předměty, patřící do úpadkove podstaty, byly pl'O~lany sImonu B-ovi za 7000 Kč z volné ruky,
Rek u r s n I s .o u cl zrusIl napadené usnesení a uložil komisaři úpadku,
by po plavo121.OCI, u~n:senr dale jednal a nové usnesení vynesl. D ů
vod Y:, Zpenez,e11l vecI, do upadkové podstaty patřících, z pravidla státi
se musI sO,udnrm prodeJe11l (~ 119 k~nk. ř.), od čehož přípustna jest
jen tehdy uchylka, kdyz by jlnaky zpusob zpeněžení byl výhodnějším.
Pokud se tkne věcí, ohledně jichž se uplalI'íují práva' oddělovací mohou
tyto bez svole~í op;ávněných .~oli~o dle předpise! :,xekučního řádu býti
zCIzeny, jll1aky zpusob zpenezem Jest se svOlen1l11 komisaře úpadku
:lle ~u 12~
konk. ř. př!pustným jen tehdy, když jest jisto, že vě
ntele, majlcI pravo na oddelení, pokud k zcizení věcí nesvolili budou
z plna z výtěžku, uspokojeni. Napadené usnesení neobsahuje zjiŠtění, že
navrhovany spr~~cem upaclkove podstaty prodej věd, do úpadkové
pO,dstaty naleze]lClch, z vo!ne ruky jest výhodnějším než prodej soudní.
Da1e n:obs,ahu]e nap~dene usnesení zjištění, že věřitelé, mající právo
na oddelenl" s.o.uhlasllI s prodejem věd z volné ruky, a že, pokud nesouhlaSIlI, vytezkem budou kryti. Za tohoto stavu věci nemá soud rekurs ní mo~nost, posouditi, yzda napadené usnesení hoví zákonu, zejména
ustanove!" ffi~ 119 konk. 1'. a §u 120 (2) konk. ř. a jest proto nl!.tno
aby komlsar u~adku v dalším řízeni ještě vyšetřil a zjistil, zda navrho~
va;ly prodej veel, do ~padkové podstaty patřících, jest výhodnějším,
nez so~dl1I prodej, a dale ZJIstil, zda jsou zde předpoklady §u 120 (2)
konk. 1'.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

P)

Důvody:

R?zhodnutí rekursního soudu zakládá se na §u 119 a na druhém odstavcI §u 120 kon~. ř. a, jest nál;,žitě odůvodněno; vývody dovolacího
rekursu ne!so~ ,zpusoblle, by oduvodnění tohoto rozhodnutí vyvrátily.
Zda prodeJ veCI, da upadkové podstaty náležejících, z volné ruky Šimonu B-?vI .. ::a. 7000 .Kč b!,l by výhodnějším než prodej soudní, není
spole~lIve :JI~teno a tr~ba jest v této příčině dalšího šetření, jak to jest
v oduvodne~l us~esenI ;ekursního soudu uvedeno, Správce úpadkové
podstaty oduvoclnuje sve opačné mínění poukazem na nároky třetích

iJsub na '..'ylDUČl'l1í nejpodstatul:jších části aktiv úpadkové podstaty, ale
sám prohlašuje, že nároků těchto neuznává, a soudně není dosud o nich
rozhodnuto; závazek stavitele Šimona B-a, že nevyřízenou otázku vlastnictví dotyčných věcí přejím3. na své nebezpečí, nemůže sám o sobě
vésti k úsudku, že prodej věcí.Z volné ruky šimonu B-ovi jest výhodnějším, než prodej soudní, a to i proto, poněvadž některé z osob) uplatňujících nárok na vyloučení, V)rsl.ovně prohlásily, že s prodejem Šimonu
B-ovi nesouhlasí. Které věci z úpadkové podstaty mohou býti s úspě·
chem učiněn)' předmětem soudního plodeje a zdali by výtěžek tohoto
soudního prodeje stačil ke krytí nákladů řízení proclejového, nelze toho
času 'říci, neboť není pro to spolehlivých skutkových zjištění. Okolnost,
že správce úpadkové podstaty nepojímá, jak uvedeno v dovolacím rekursu, nabídku firmy U. vážně, nestačí k tomu, aby soud nevzal tuto nabídku v úvahu. Pokud správce úpadkové podstaty v dovolacím rekursu
tvrdí, že všecka zástavní práva zanikla vyhlášením úpadku a že tedy
není zde věřitelů, na které se vztahuje druhý odstavec §u 120 konk. ř.,
má patrně na mysli ustanovení §u 12 konk. ř.; ale zjištěno není, zda všech
zástavních práv bylo, jak tento § 12 předpokládá, nabyto ex e k u c í,
a to v posledních 60 dnech pl'ed vyhlášením úpadku, zda jde o případy
podle prvého odstavce §u 12 vyr. ř. a druhého odstavce §u 2 konk. ř.
Rekurstiím soudem nařízeného doplnění šetření je tudíž třeba, by mohlo
býti řádně rozhodnuto O otázce prodeje věcí šimonu B-ovi z volné ruky.
Zdali průtah, ktery vzejde tímto doplněním, hude míti pro úpadkovou
podstatu nepříznivé násleclky, jak správce úpadkové podstaty se obává,
nemůže míti vliv na rozhodnutí o· dovolacím rekursu, nýbrž může býti
toliko důvodenT pro všemožné urychlení potřebného dalšího šetření a
nového soudního rozhodnutí na základě doplněného řízení.
čís.

3940.

Usneseni v exekučním řízení, jimiž byly určeny útraty ~xekučního
řízeru, jsou exekučními tituly ve smyslu §u 1· čís: 1 ex. ř., třebas v nich
nebylo dlužníku nařízeno zaplatiti je vymáhajícímu věřiteli do určité
lhůty pod důhonem práva.
(Rozh. ze dne 4.

června

1924, R J 449;24.)

S o u cl p r v é s tol i c e povolil exekuci na základě usnesení, jimiž
byly v předchozím exekučním řízení upraveny vymáhajícímu věřiteli
útraty. Rek u r sní s o Ll cl exekuční návrh zamítl. D ů v o cl y: Usnesení, jichž se dovolává vyni.áhající strana jakožto exekučních titulů,
byla vydána v exekučni věci, týkajicí se nucené dražby chalupy, a ne·
obsahují soudních nařízení, aby povinná strana zaplatila straně vymáhající částky tam uvedené do určité lhůty, nýbrž upravují pouze náklady onoho exekučního řízení dle jednotiivých jeho oddílů a zjednávají
tím podklad pro konečné vyúčtování vymáhající strany při rozvrhu nejvyššího podání, jež tvoří úhradu pro ukojení jejího nároku. Nejde tudíž
o exekuční tituly podle §u 1 ex. ř., jež by mohly tvořiti podklad usnesení exekuci povolujícího.
N c j v y Š š í s o u cl obnovil usnesení prvého soudu.

Důvody:

REkursní soud posoudil věc nesprávně po právní stránce) maje za
to, že" usn,esení v. řízení ~x;k~čním, pokud jimi, byly, určeny útraty tohoto nzem, neJsou exekucnllTI! btuly ve smyslu §u 1 cís, 1 ex, ř, Ovšem
je vykonatelnost těchto usnesení odvoditi nikoli přímo z nich, nýbrž z exekučních titulů, na základě nichž zavedena byla řízení cxekuční,
v nichž usnesení ta byla vydána, Že tu jde o vykonatelná usneseni, vyplývá již z §u 74 ex. ř. odstavec prvý, podle něhož je dluzník povinen
vymáhajícímu věřiteli na požádání nahraditi náklady exekučního řízení,
kterýž nárok dle odstavce druhého pomíjí, nebylo-li do určité doby zažádáno o soudní u r č e n Í těchto útrat. Již z tohoto předpisu je patrno,
že není třeba v exekučním řízení, by útraty byly přisouzeny, t. j, by
povinné straně bylo nařízeno zapraviti je vymáhající straně do určité
lhťtty, nýbrž že stačí jích určení, a to i po skončení neb zastavení exekuce, což vyplývá ostatně již z povahy exekuce, Dalším dokladem správnosti tohoto názoru je § 76 ex, ř., jenž vylučuje: dodatné určení útrat,
spojených s vybráním exekučních nákladů, Zákonodárci šlo ovšem o
to, by nárok na náhradu útrat exekučního řízení byl podle možnosti
uspokojen v témže řízení exekučním. Nevedlo-li však toto k cíli, z dů
vodů jsoucích mimo vůli vymáhajícího věřitele, nemůže mu býti nepříznivý výsledek exekuce na újmu v ten způsob, by pozbyl nároku na
náklady exekučního řízení právoplatně určené, Nelze proto bránití vymáhajícímu věřiteli, jehož útratová pohledávka zůstala bez jeho viny
bez úhrady, by nevymáhal dodatně zvláštním exekučním řízením útraty,
včas právoplatně určené, a to na základě usnesení exekučního soudu
vydaných důsledkem pllvodního exekučního títulu, ježto nárok jeho na
náhradu těchto útrat z uvedeného důvodu nezanikL Náhledu iomu není
na úkor ani poslední věta §u 76 ex. ř. Podle motivů k tomuto §u má
býti ovšem již v exekučním řízení přihlédnuto k útratám spojeným s vybráním a vymáhánim útrat exekučního řízení, by dodatně bylo zabráněno zvláštní exekuci pro útraty. To však i podle motivů platí jen pro
případ, že exekuční řízení vedlo skutečně k cíli, totiž že dostalo se
úhrady jak pro útraty tak i další náklady spojené s vybráním těchto,
čís.

3941.

Jest-Ii část žalobní žádosti, domáhajíci se určeni jsoocnosti (nejsoucnosti) právního poměru (práva), v pravdě jen odůvodněním další čá
sti žalobnížádosti, domáhající se plnění, není přípustnost oné části žalobni žádosti vázána podmínkami §u 228 c, ř. s.
(Rozh, ze dne 4.

června

1924, R I 453/24.)

Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e zámítl žalobu, by bylo
uznáno právem, že pohledávka žalnjící společnosti na základě dlužního
úpísu ze dne 7, března 1923 ze zápůjčky protí žalující straně co do
204.080 Kč 33 h s přísl. uení po právu, že právo zástavní pro tuto pohledávku s přísL na statku P. neni po právu, a že může na základě roz-
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sudku () tét~) 7(11011ť- h)rti vymazáno a že zalovaná strana jest povinna
vrátit 6J{- úrok ze 204.080 Kč 33 h za dobu od 9. dubna 1923 clo 30,
června 1923 zaplacen.ý. O cl vol a c Í s o II II zrušil napadený rozsudek
prvého soudu a uložil mll, by, vyčkaje pravomoci, ve včci dále jednal
a znovu rozhodl. D ů vod y: První soud zamítl žalobu jako určovací
z toho clúvodu, že není tu na straně žalující zájmu na neodkladném
určení neexistence pohledávky, pro stranu žalovanou penízem 800.000
Kč na nemovitostech strany žalující právem zástavním zjištěné, co do
204.080 Kč 33 h a tudíž předpokladu pro určovací žalobu (§ 228
c. ř. s,). Než takto první soud věc po právní stránce správně neposoudil a nevystihl také žalobního nároku dle celého jeho objemu. Žalobou domáhá se žalobkyně netoliko určení, že pohledávka co do204.080 Kč 33 h a právo zástavní pro ni v tomto objemu na realitách
váznoucí po právu nepozůstává, nýbrž i dále toho, že toto právo zástavní na základě rozsudku o této žalobě může vymazáno býti, že žalovaná jest povinna vrátiti jí 6% úroky ze 204.080 Kč 33 h za dobu
od 9. dubna 1923 clo 30, června 1923 zaplacené a mimo to navrhuje
žalobkyně v žalobě dle §u 410 c, L s" by v rozsudku bylo vysloveno,
že se žalovaná múže sprostití oné povinnosti zaplacením 204.080 Kč
33 h, Žalobní nárok nesměřuje tudíž toliko k určení sporného právního
poměru; nýbrž i k určitému konání strany žalované, to jest, k jejímu
svolení ku knihovnímu výmazu práva zástavního ohledně 204,080 Kč
33 h, dále ku vrácení přeplacených úroků z této bezdúvodně váznoucí
částky a konečně po případě ku zaplacení této částky, Uplatněný nárok na tato konání ovšem má za předpoklad určení dle prvé věty žalobního nároku, že pohledávka žalované strany 800,000 Kč ohledně
204,080 Kč 33 h a právo zástavní za tuto částku knihovně vtělené
po právu nepozůstává; jelikož však při rozhodnutí o každém nároku
na určité konání rozhodnouti jest i o jsoucnosti nebo nejsoucnosti právního poměru, z něhož nárok· na konání, jako zde, se odvozuje, není
v takových případech pro žalobce právního zájmu na zvláštním určení
právního poměru v kladném nebo v záporném sinyslu, poněvadž v nároku na konání zahrnut již jest mlčky nárok ua určenÍ, UrčovaCÍ návrh
žaloby, o níž jde, jest tedy úplně bezvýznamným a pro posouzení žaloby úplně lhostejný a žalobu posuzovati jest výhradně jako žalobu
na konáni. Důsledkem toho první soud neprávem zamítl žalobu pro
nedostatek právního zájmu strany žalující na neodkladném určení nejsoucnosti právě uvedeného pohledávání ve smyslu §u 228 c, ř, s" nýbrž
náleželo mu, jednati o žalobě, pokud má za předmět shora uvedená konání strany žalované.
N e j v'y Š š í s o u d nevyhověl reknrsu,
Důvody:

Odvolací soud posoudil věc správně po právní stránce, Pro soud je
rozhodným doslov žalobní žádosti, nikoliv označení žaloby nebo právní
náhled stran o právní povaze žaloby, Rozhodným je proto, že žalobkyně
domáhá se rozsudku, na jehož základě mohla by na žalované straně
exekučně vymáhati výmaz zástavního práva za určítou část zjištěné

pohledávky, mil1l~ to ~aplacel1í přeplacel1~ část} úro~Ó'".Tllt~ žalobni

žádost nelze zamltnoutJ pro nedostatek zakonnych nalezltostl §u 228
c. ř. s. žalobkyně nedomáhá se podle žalobní žádosti jiného. npž hy
žalovaná strana něco snášela a něco plnila, kdežto předchozí vl":ta v žalobní žádosti, týkající se zjištění neexistence zástavního práva, jest
pouhým odůvodilěním dalšího žalobního nároku, ne však sarnostatn}'111
návrhem. Není proto ani ohledně této části oprávněno zamítnutí žaloby
z c\llvodu shora uvedeného.
čís.

3942.

června

1924, Rv I 392/24.)

žalovaná severočeská firma zaslala do Italic vagonovou zásilku
Rakousko. žalobě československého železničního eráru na odesílatelku o zaplacení dovozného až do pohraniční železniční stanice bylo
obě m a l l i ž š í m i s o u. d y vyhověno, o d v o- I a c í m s o II dem
přes

mimo jiné z těchto d ů vod ů: Procesní soud prvé stolic'e, odsoudív
žalovanou, by zaplatila' žalujícímu eráru požadované jím dovozné, opřel

své rozhodnutí o vyhlášku, vydanou

československýmí

věstník

také ministerstva další, nýbrž nařízení to bylo by vůbec
Není-lí důvodné příčíny, pochybovati o tom, že vyhláška,
o kterou se zde jedná, platí pro všechny občany republiky a že má pro
leznic

státními dra-

hami jménem vlastním a zároveň jménem zúčastněných drah cizích
dne 30. října 1919. Vyhláška ta, spočívající na úmluvě, uiednané v Řezně
dne 8. října 191 9 mezi správami drah československých, rakouských

a italských a upravující přímou přepravu zboží z českoslov~nska do
Italie přes určitě označené přechody rakousko-italské, totíž Brenner,
Innichen a Trbiž, nebyla sice uveřejněna ve sbírce zákonů a nařízení
pro republiku československou, kam, hledíc k obsahu, vůbec aní ncpatří, z toho však ještě nikterak nevyplývají důsledky, jež z této okolnosti vyvozuje žalovaná. Vyhláška ta byla totiž uveřejněna dne 5. listopadu 1919 s doložením, že ustanovení v ní obsažená nabývají platnosti
dnem 3. listopadu 1919, v čís. 89 věstníku pro železnice a plavbu, vydávaného ministerstvem železníc ve shodě s ministerstvy pro správu
průmyslu, obchodu a živností, pak ministerstva pro správu veřejných
prací ze dne 30. prosince 1918, čís. 4 sb. z. a n. na rok 1919 na místě
listu za Rakouska vydávaného (Verordnungsblatt mr Eísenbahnen und
Schiffahrt) k témuž účelu, jako měl tento. Vznik uvedené vyhlášky a
způsob jejího uveřejnění stačí úplně, aby byla založena všeobecná zá-

ještě

zbytečným.
ně

Dopravní řád železniční.
. úmluva o přepravě zboží s italskou železniční správou. Předpisy
dopravního řádu železničního platí pro dopravu mezinárodní jen v mezích úmluvy s tím kterým státem. úmluva s italskou železniční správou,
uzavřená dne 8. října 1919 v Řezně, stala se účinnou uveřejněním ve
Věstníku pro železnice a plavbu.
Tarifem nejsou pouze pravidla o vypočítávání a výši dovozného,
nýbrž souhrn všech předpisů, vztahujících se na smlouvu dopravní, dovozné a poplatky. Pro opatření a změny tarifu není předepsáno uveřejnění ve sbírce zákonů a nařízeni, nýbrž k účinU(jsti jich stačí uveřej
nění ve Věstníku pro železnice. a plavbu.
(Rozh. ze dne 4.

ustanOVť111 v ní obsažen)rch. Náhled zasIával1)! žalovanou, že
ten jest jenom pro úřední orgány správy železniční, a jen pro
ty že platí nařízení tam uveřejněná, j~st očividnč myII:)'lTI, tak ~e. n~ní
ani třeba zvlášt0 ho vyvracefi. Nebot kdyby tornu melo tak byt!, pk
tvrdí žalovaná, byl{f-by nejen těžko vysvětliti, proč při onom nařízení
čÍs. 4 sb. z. a n. z roku 19'19 súčastněna byla. kromě ministerstva že-

vaznost

moc závaznou a

předpokládá-li

se u nich, že se postarají, by se

obeznámíli s obsahem věstníku onoho všude, kde bude jim toho potřebí, jest to u žalované, o níž povědomo jest i soudit odvolacímu z jeho
vlastní zkušenosti, že jest velikou firmou spediterskou, která zabývá se
.v

značné

mUe též mezinárodní dopravou zbOŽÍ,

samozřejmou

povin-

ností, by zjednala sí dokonalou známost všech předpísťt a pokynů, jež
věstník ten přináší, také proto, že by jínak nebyla vůbec s to, by prováděla dopravní úkony, jí svěřované, s péčí řádného obchodníka, jak
jí to zákon. výslovně ukládá. Pozastavuje-li se žalovaná nad tím, že
věstník, O němž

jest

řeč,

vychází jenom v

řeči české, jest to vzhleden~
čís. 122 sb. z. a n. přI
a ředitelové žalované firmy

k jazykovému zákonu ze dne 29. února 1920,

nejmenším nemístným, a nejsou-li majitel
mocni řeči české, neplyne z toho ještě nikterak, že by škodu, která jim
z toho snad vzešla, nebo vzejde, nésti měla správa československých

drah železných, pokud se týče erár československý. Žalovaná firma,
jak jest nesporno, podala dne 21. května 1920 na železniční stanici T.
v čechách vagonovou zásilku opotřebovaných železných stavů tkalcovských, aby byla přímo dopravena přes Liberec a pak přes rakouskoitalský přechod Brenl1er adresátu, majícímu své sídlo v !talii. Přeprava
ta byla přesně dle příkazu pr0vedena, zásilka po Liberci prošla dalšími
hlavními stanicemí Horní Dvořiště-český Heršlág a Inšpruk až do stanice Brenneru, kele předána byla beze všeho drahám italským. Dovozné, vypadající na dopravu ze stanice podací až do posléz jmenované
pohraniční stanice rakousko-italské jest právě předmětem tohoto sporu.
Vzhledem k tOUlU, co bylo již uvedeno o obsahu vyhlášky, pro spor
tento závažné, nemŮže býti ani dost málo pochybným, že právě uve e
dený výkon dráhy patří mezi ony, jež jsou vyhláškou tou upraveny.
Praví-Ii se ve vyhlášce, že »dovozné ze zásilek až do italské pohraniční
stanice, jakož i veškeré výlohy a poplatky, které vzniknou cestou mezi
stanicí podací a ítalskou pohraniční stanicí, musí bezvýjimečně býti
zaplaceny odesílatelem«, jest tím již zcela jasně a určitě vplovenapovinnost žalované, aby dovozné i s vedlejšími poplatky, pk zalobou JSou
vymáhány a jež co do výše nijak nejsou spornými, zaplatila žalujícímu
eráru.

NejvyŠš í soud

nevyhověl

dovolání.

D ů vod y:
Dovolání, opírajícímu se jen o dovolací důvod nesprávného právního posouzeni dle §u 503 čís. 4 c. ř. s., nelze·přiznati úspěc}1u. Žalovaná firma dovolává se neprávem

čl.

12 mezinárodní úmluvy o želez-

niČllÍ

nákladní

smlouvě

ze dne 14.

října

1890,

čís.

186

ř.

zák. na rok

189,2 a§6~ žel. d,opr. ř., a .n;dbá ~,imo to předpisů o závaznosti a vyhlasovam zeleznlclllch tantu. 'l cas sporné nákladní zásilky, totiž
v květnu 1920, nepřistoupila republika Československá ještě k mezinárodní úmluvě z roku 1890. Ponechavši v platnosti zákon ze dne 27.
října 1892, čís. 187 ř. zák. a železniční dopravní řád ze dne ll. listopadu
1909, čís. 172 ř. zák., dala sice zřejmě na jevo, že se chce říditi zásadami tal:' smluvenými, takový jednostranný projev však nestačil, by
I pro ]lne státy byl ve styku s československou železniční správou závazným. K Bernské mezinárodní úmluvě přistoupila československá republika teprve po mírových smlouvách, v roce 1919 vypomáhala si železniční správa ujednáváním jednotlivých, zvláštních dohod s cizími železničními správami. Takovou dohodou byla i úmluva ujednaná dne
8. října 1919 v Rezně se železničními správami rakouskou a italskou
o přímé přepravě zboží z Československa do Italie. Spočívá zásadně na
mezinárodní úmluvě, vykazuje však určité odchylky, a odchylkou jest
právě i ustanovení) že dovo,zné až do italské pohraniční stanice musí
býti bezvýjimečně zaplaceno odesílatelem. Článku 12 mezinárodní
úmluvy nemůže se tedy žalovaná firma s úspěchem dovolávati. Totéž
platí o §u 69 žel. dopr. ř. Podle §u 1 žel. dopr. ř. jest jeho platnost omezena na území vlastního státu. Italská železniční správa nebyla a není
jím vázána, předpis, že odesílatel může dovo,zné zaplatiti buď sám nebo
poukázati je k vybrání II příjemce, vztahuje se jen na zásilky vnitrozemské. Pro zásilky do Italíe platil dříve článek 12. mezinárodní úmluvy,
v květnu 1920 pak ujednání Řezenské. Ovšem platí však i pro zásilku,
za kterou erár požaduje dodatečné zaplacení dovozného až k italským
hranicím, předpis §u 70 žel. dopr. ř. ustanovujicí, že nesprávnosti při
vypočítávání a vybrání dovozného nemají býti ani železnici ani stranám
na škodu, a že lze dodatečně doplatky i přeplatky vymáhati. Tento
předpis, opírající se o čl. 12 mezinárodní úmluvy, nerozeznává, zda
stala se chyba nedbalostí či neschopností úředníka, jemuž vypočítání
a vybrání dovozného náleželo. Jest ve svém všeobecném znění výsadou
železnice, odůvodněnou její povahou jako hromadného dopravního prostředku, při němž nelze se takových chyb uvarovati, a zároveň omezením ručení, uloženého v §u 5 žel. dopr. ř. železnici za její lidi. Proto
jest nerozhodným poukaz dovolatelky na to, že nevybrání dovozného
zavinila dráha sama, a bezdůvodným jest započtením uplatňovaný nárok na n~hradu škody, která jí dodatečným teprve předpisem dovozného
vzejde. zelezniční dopravní řád předpisuje v §u 70 arci, že za doplatek
na dovozném ručí po vydání zásilky adresátovi příjemce, odesílatel že
ručí jenom v mezích svého prohlášení, že chce dovozné platiti sám, takže
v projednávaném případě by žalovaná firma jako odesílatelka doplatkem již povinna nebyla. Uvedený předpis platí však bez výhrady jen
pro dopravu vnitrozemskou, pro dopravu mezinárodní platí jen v mezích platnosti mezinárodní úmluvy, pro styk s ltalií v květnu 1920 při
chází vzhledem k obsahu úmluvy Řezenské jenom odesílatel v úvahu
jako strana povinná k doplacení dovozného k pohraniční stanici italské,
neboť byl k jeho zaplacení bezvýjimečně povinen, a nemohl ho poukázati k vybrání od příjemce. Žalovaná firma jest toho názoru, že Řezenská

úmluva nebyla vyhlášena Ve sbírce zákonLJ a, nařízení a pro~c:)i neza-

vazuje. Názor ten jest llly~llý!ll. ~~jsO'uc. ~t~tll.1 SIl1I.o11V~O~ v UZS~:Ti slova
smyslu, rlý'brž jen dol:O?O~a n1f~Zl ,zeleZ,mC111!111 spr(p~a!,l!, nepotlebovala
b\'ti ona úmluva uvcreJllCna poule zakona ze dne 13. brezna., 191?,
ds. 139 sb. z. a ll. v této sbírce. Železniční správy zavázaly se J~ vzajemně, že upraví přepravu mezi Halií a Českos~ovenske~1.d~e ,doJedna-

i,ých zásad. Ku splnění tohoto záva~ku nebyl,; tr~?a llV,er~]ne11l d~hody,
n}'brž jen přiměřené změny železmcl1lch t~ntu sU,c~st~1l:nyc:l ~tatu. Tarifem nejsou, jak se žalovaná strana patrne do J12111V a, Jen plaVIdla o vy.-

počitávání a výši dovozného, ný?rž po?le §u 6 .~el. dopr. r. a čl. 4 mezInárodní úmluvy souhrn všech predplsu vztahu]lclch ,se na. smlouvu dopravní, dovozné a poplatky. Pocll~ ,§u ~ žel. .?Opr. r. ma]1 ta;lfy ~bsa
hovati také prováděcí ustanovem ku zelez!1lcl1lI11u ,?o~rav.nlInu ~a?uJ

jakož i odchylky ocl něho, které se vzhled~n~ ke zvl,ast11ln; ]ednotlrvym
okolnostem ukáží nutnými. Platnost pr?vadeclch p:~dpl~~ I takov!ch
odchylek závisí jen od schváleni pří:l~sl:éhO doz~rcd10 ~radu ~, vcasného uveřejnění. Podle předtisku vytrs!eneho na~a~dem naldad11lm}!stu
podrobuje se odesílatel nejen předpisnm želez11lc11lh~ doprav11lho,.radu,
nýbrž i předpisům tarifu. Podle nařízeni ze dne ,I O. u~l.or~ 1905, CIS. 14
ř. zák. platně vydaného na základě §~ 4 a 7 zelez~lcn~ho provozov~
cího řádu ze dne 16. listopadu 1851, ČIS. 1 ex 1852 r. zak. a §~ 10 z.akona o železničních koncesích ze dne 14. září 1854, čís. 238 Ť. zak., dale
podle nařízení ze dne 30. prosince 1918, čís. 4/1919 sb. z. a 11. uveřejňují se všechna tarifní opatření a tarifní změny nyní ve Věstníku pro
železnice a plavbu, vydávaném ministerstvem železnic, c,:ž je.st vytčen~
také úvodem na každém výtisku nákladního tanfu pro byvale rakou~ke
i československé dráhy. Tarif se všemi změnami jest mimo to vylo,:e~
ku všeobecnému nahlédnuti u železničních úřadů, a lze si ho opatntr
také koupí. Vyhláškou ze dne 30. října 191.9 o dohod~ Ře~enské a, uveřejněním jejím v čísle 89 .~e dn~ 5. lr~topadu 191~ Ves,tn;ku pro zeh;zni ce a plavbu byl Železlllclll nakladlll tanf pl~~ne zmen;n, a doplnen;
nový předpis, ž~ při přepravě do Italle n2u~í bylI ,dovoz ne az do Italske
pohraniční stamce zaplaceno bezvyJlm,e~ne ode~datel~m, ~tal se vprot~
každému odesílateli účinným, UvereJnem ve sblrce zakonu a nanzem
nebylo třeba, poněvadž není ,podle cito':.anýc,h zákonú a ~ařízení pr~
změny tarifu vůbec předepsano, a ponevadz uvedeny predpls nema
moci zákona, nýbrž jest pouze oznámením nových pod,?ínek, z~ kterých československé železnice přijímají v mez~ch zák~nne smlu~m sv,:body zboží ku přepravě do ltalíe. Nez?ala-lr z~lovana h;ma pn o~esl~
lání zboží tarifni vyhlášky o Rezenske smlouve, nelze Jl sice vytyk~:l
neznalost zákona clle §u 2 obč, zák., lze jí však vytýkalI neznalost Pflslušných tarifních předpisů, kterým se dle předtisku ?ákladního. lr~tu
podrobila, tedy podmínek, za kterých d,ráha ~mlouvu, nakla~m. s 111 UCInila. Tuto neznalost si zavi11l1a sama, zelezmce nema na nI vmy a nemůže býti proto železnici na škodu (§§ 872, 876 obč, zák.),
čís.

3943.

Předpis §u 77 (2) konk. ř. neplatí v řízení vyrovnávacim a jest i ve
CiTllnl rozhodnuti VI.

56

vyrovnávacím řízení
rukám dlužníka.

doručiti výpověď

(Rozll. ze dne 4.

června

knihovní pohledávky k vlastním
1924, Rl' I 44Sj24.)

Na žalobcově nemovitosli vázla pro Josefa K-a pohledávka. V době,
kdy žalobce byl ve vyrovnání, doručena byla žalovanému, tehdy vyrovnaCÍmu správci žalobcovu, výpověď pohledávky Josefa K-a, žalovaný
však žalobce o výpovědi nezpravil. Tvrdě, že mu opomenutím zpravení
o výpovědi byla způsobena škoda, domáhal se žalobce odškodnění na
žalovaném. žaloba byla zamítnuta s o u d Y vše c h tří s t o li c, N e jvy Š š í m s o ude 111 z tě,chto
důvodů:
Výpověď knihovní pohledávky, daná Josefem K-em žalobci, měla
podle §u 59, §u 123 čís. 1 a §u 124 knih. zák., kteréžto zákonné před
pisy byly podle čl. XIlJ. čís. 2 uvoz. zák. k ex. ř. a podle §u 108 c. ř. s.
zachovány v platnosti, doručena býti žalobci k vlastním rukám. Nerozhodno bylo při tom, že byl tenkrát ve vyrovnávacím řízenÍ. Ustanovení druhého odstavce §u 77 konk. řádu, že, pokud řízení úpadkové
trvá, zásilky, určené pro dlužníka, mají býti doručovány správci úpadkové podstaty, neplatí obdobně v řízení vyrovnávacím, neboť zahájením
řízení tohoto není podle §u 8 vyr. řádu na rozdíl od >ju 1 konk. řádu
odňato dlužníkovi volné nakládání jeho jměním a není správa jeho jmění
přenesena na orgán soudně zřízený. Doručení výpovědi K-ovy žalovanému jako vyrovnávacímu správci žalobcovu nemělo tedy právního
účinku proti žalobci, z čehož následuje, že žalobce nebyl povinen výpovědi této dbáti, dokud se o ní sám náležitě nedověděl, a že tedy nemůže svou žalobu opírati s úspěchem o okolnost, že žalpvaný buď vůbec
ho nezpravil, nebo ho pozdě zpravil o výpovědi. Tím, že žalobce před
časně zaplatil Josefu K-ovi vypověděnou pohledávku a že za tímto úče
lem prodal předčasně svůj majetek, jednal na vlastní vrub a nemůže
náhradu škody, jemu tím snad vzešlé, žádati na žalovaném a to ani
úplně, ani částečně, poněvadž svou škodu zavinil úplně a výhradně sám.
čís.

3944.

Spory mezi držiteli cukru a cukerní komisí o vrácení přeplatků
nelze řešiti pořadem práva. Uznáním nestává se veřejnoprávní nárok
soukromoprávním.
Soudům nelze přezkoumávati platnost nařízení, upravujících pří
pady, jichž rOllhodování jest vyjmuto z pravomoci soudů.
(Rozh. ze dne 4. června 1924, Rl' I 505/24.)

o žalobě eráru na drží tele cukru o zaplacení nedoplatku za odebraný cukr rozhodl pro c e s n i s o u d l' r v é s t o I i c e věcně. O dvol a e í s o u d zrušil napadený rozsudek i s předchozím řízením pro

zma+ečnost a odmítl žalobu. D LI v o Ll y: Nelze sdíleti názor prve-ho
soudce, že tento spor patří na pořad práva soukromého Ll že rozdíl mezi
cenou cukru, platnou prc v)rrobní, ob(~obí 1~lY/20J. é~ ~e~oll) p1p: t l1;'1I
pro výrobní období 1920/21, kt_~ry ma dlc_zal~by Jeste zalovany ule
§u 17 nařízení vlády ze dne 23. nJ~a 1920, CIS. ~8!. sb. z; a n. zar.htlÍl
státnímu přeplatkovému fondu, ma so.ukromop~·avJ1[ p~~dhll., ~ell.l. I~O
chyby, že stát, kt:rS' jest veřejnop,ráv,1ll111 jlodmete"J11., l11uz,e bX t1 k Jll1yl:::
podmětúm v pomeru soukroll1opr~vn.lln aneb? vereln.o~ravI1l,I.n' Je:t pn
tom rozeznávati zela stát vystupLqe Jako nOSItel vereJne moCI II vykonu
svých výsostnícll práva zda tudíž orgán za něh,?- )e,dnajíc.í --::- zde cukerní komise ~ jest činným jako orgán této vereE1e :11OC1: CI zda v.>:stupuje stát jako majitel po(~:iku ,soL!~ron;ohospodar~keho, Ja~o POd;"ťÍ
soukromoprávní. V onom pnpade vee vubec nep~tn I~a pOl ~d pl ava.
Že v tomto případě se jedná o veřejnoprávní pomer a .ze ulo~elll I
bírání uvedeného cenového rozdílu vyplývá z výsostlllho prava statl::
na základě něhož jest stát oprávněn, ukládati občanům pO~ll1n(}stl,_ pr;
čemž, jako- při všech veřejných dávkách) jest Ol! sam opra,vnen ,a obca~e
jsou opět jen samí zavázáni, jest patrno ze zpusobu, pkym davka byla
stanovena, i z účelu, k jakému sloužila dle sam~ho obsahu cltova.neho
nařizení vlády. Pokud se týče způso~u urče?í d~vky, byla cukernl komise zřízena jako orgán státni v zajlnu veskereho obyva,telstv~,. t~dy
v zájmu veřejném, a členové jeji byli vybave11l postavelllm vere]nych
úředníků a zaručena i komisi pomoc a přispění všech ostatních přísluš
ných úřadů státních. Cukern! k?rr~is,e_ byla dle d:~hé~o odstavce §u
cit. nař. povolána, jako vymeřuJlcl urad, ~rčltt VySl pre~l~tku a dle pa~
tého odstavce téhož §u i ustanovili zpusob Jeho vyblranl. O~a take
spravovala zvláštní státní fond přeplat~ový,.?~ něh~ž se ,ony p.repla~ky
odváděly, a zúčtovala je po zapravelll rezlJJ1lch nakladu l':llllsters~v~
financí. Pokud se týče účelu přeplatkové 9ávky, byl.a tato d,avka pr,ave
tak, jako jiné veřejné dávky určena pr~ vseobeene u~oIY,~tatn,1 sp:av.y,
ježto plynula, jak již uvedeno, do s~~tl1lho fondu, byVSI z.uctov~r;a s 1';;nisterstvem financÍ. Spory mezI drzlteh cukru a cu~e~m komiSI v pll~
čině takovýchto přeplatků nelze tedy pokládati za ve Cl ~bčansk~pravm
dle §u 1 j. n. Vždyť jedná se vlastně o spor mezI poplatmkerr; a urade~: .
o státní dávku. Na tom nemění ničeho, že stanovení této davky a je];
vybírání se vzhledem k mimořádným poměrům, pro které byl~ ,cuk~ľm
komise založena, odlišuje od praVidelného stanovem a vyblr~l1l vereJných státních dávek. Dle §u 2~ cit. nař. přísluší o.s_tatně, p;~tr vsem u.s~e
sením, opatřením a rozhodnuhm cukerm, kOll11,Se uca~!mk~mJ a tedy 1 ~~- .
lované straně stížnost k ministerstvu fll1ancI po pnpade k tomu mll1lsterstvu, do j~hOž působnosti předmět stíŽi10sti ~áleží. Tin:to v5Tslovn,~m
ustanovením jest veřejnoprávní povaha přeplatku, plyn?uclch do zvl~st
ního státního fondu přeplatkového nejlépe eharaktensovana a porad
práva jest již z tohoto důvodu pro žalovaného úplně vy~ou~~n, a po~
skytnuta mu ochrana cestou veřejnoprávnÍ. Co se konečne tyce t~rzen!
eráru, že se v tomto případě jedná vlastně jen o ?o?atek ke kupl1l cene
a to o dodatečné zvýšení kupní ceny za dodany zalobkYl1l cukr, Jest
toto tvrzení rovněž neodúvodněno. Z §§ 1 (J), 8 (2),9 (4) a z §u 11,
cit. nař. jest patrno, že cukr byl pouze dán pod závěru a že cukernl

:y-

1.1

Mi'

10mbe byla poukázána, určovati, kdo může býti jeho kupite!em, že však
se nestala ani prodatelem ani dodavatelem a .že tedy přeplatek, jejž
měla vybírati, nepřestal z toholo dilvodu býti veřejnou dávkou. Uznala-li
žalovaná strana v zápisu ze dne 2. října 1920 svou povinnost zaplatiti
nyní sporný přeplatek (cenový rozdíl), nemohla tím nějak změniti veřejnoprávní závazek v soukromoprávní.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu.
Důvody:

Dovolací soud shledává rozhodnutí druhé stolice správným a stačí
v té příčině poukázati k obšírným a veskrz správným důvodům napadeného, usnesení, které nejsou nikterak vyvráceny vývody dovolání,
správně rekursu. Vzhledem k těmto vývodům jest jen připomenouti, že
dovolacímu soudu nepřísluší úvaha o tom, zda jest usnesení odvolacího
soudu, zdůrazňující veřejnoprávní povahu zažalovaného nároku, ve
shodě s ustanovením> §u 1 zmocJ1ovacího zákona ze dne 15. dubna 1920,
čís. 337 sb. z. a n., neboť tím by řešil platnost vládního nařízení ze dne
23. října 1920, čís. 581 sb. z. a n., k čemu však povolán není. Přezkou
mati po rozumu §u 102 úst. listiny platnost uvedeného 'nařízení, byl by
soud oprávněn jen tenkráte, kdyby lento případ do jeho pravomoci náležel. Uznal-li však odvolací soud zcela správně, že tato věc jako záležitost nikoliv občanská, na pořad práva nenáleží (§ I j. n.), jest soudům veškerá kritika onoho vládního nařízení odňata. Na nerozhodnost
protokolu ze dne 2. října 1920 poukázala druhá stolice také zcela správně, vycházejíc z právního názoru, že se veřejnoprávní nárok uznáním
nestává nárokem neb závazkem soukromoprávním.
Čis. 3945.

Právní souvislost ve smyslu §u 391, odstavec třetí c. ř. s. Pohledávka na zaplaceni za dodaný elektrický proud není v právnl souvislosti
s pohledávkou odběratele na náhradu škody z protismluvniho nedodávání proudu.
_
(Rozh, ze dne 4. června 1924, Rv I 572/24.)
Proti žalobě o úplatu za dodaný elektrický proud namitla žalovaná
. ~irma za~očtením vzájemnou pohledávku na náhradu škody, ježto prý
zalobkyne neoprávněně zastavila dodávání proudu. Pro c e sní s o u d
p r v é s tol i c e uznal dílčím rozsudkem podle žaloby, neshledav, že
namítaná vzájemná pohledávka jest v právní souvislosti ,se žalobní pohledávkou. O d vol a c í s o u d rozsudek potvrdil. Dů vod y: Odvoláním ~alovaná jedině ~platňuje, že pohledávka žalobní a vzájemná
pohledavka, kterou namlta započtením, jsou v takovém právním spojení, jak je má na mysli § 391 c. ř. s. a že tudíž vzhledem k třetímu
odstavci §u toho nebylo přípustno, vydati dílčí rozsudek. Tomu však
tak není. Žalovaná na základě kupní smlouvy, se žalobkyní učiněné
odebírala od ní elektrický proud pro svůj závodní podnik a sama při~

zn{n:á, že z dll\'()d~t toho dosud cl!uhuje žalobkyni za dodaniT proud
splatnou již kupní cenu, jež podle omezené žalobní prosby jest na ní
vymáhána. Namítá-li nyní žalovaná proti této uznané pohledávce, že
žalobkyně, zastavivši neoprávněně dodávání proudu, způsobila jí škodu,
žalobní pohledávku převyšující. a uplatňuje tuto svou vzájemnou pohledávku - která ovšem teprv má býti prokázána jak co do právního
dťtvodu, tak i co do výše, - tím,že namítá ji započtením, jest již z při
rozené povahy věci patrno a samozřejrno~ že každá z obou uvedených
pohledávek zakládá se na zcela jiném právním důvodu na jedné
straně povinnost k zaplacení ceny kupní za zboží, podle smlouvy dodané, na straně druhé nárok, vyplývající z povinnosti k náhradě škody.
To stačí úplně, by zvrácen byl náhled žalované, že jde tu o pohledávky,
které jsou spolu v právním spojenL
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Dův(')dy:

Dovolací soud sdílí úplně právní názor odvolacího soudu, že dílčí
rozsudek jest v tomto případě po rozumu §u 391 odstavec třetí c. ř. s.
přípustným a že tu nejde o vzájemnou pohledávku, jež jest se žalovanou
pohledávkou v právní souvislosti. Tato právní souvislost není, jak dovolatelka tvrdí, dána již tím, že oba nároky se zakládají na téže smlouvě,
poněvadž na obou stranách se tvrdí, že tato smlouva byla pOJušena
a sice II žalobního nároku tak, že nebylo -dbáno placení, II vzájemné
pohledávky pak, že nebylo dbáno povinnosti k dodání. S odí'rvodněním
tímto nelze souhlasiti. Co jest rozuměti pod právní souvislostí, vyložil
tento dovolací soud obšírně ve svém rozhodnutí čís. 1192 sb. n. s. a ve
svém rozhodnutí čís. 1650 téže sbírky, a stačí v tomto případě poukázati
k tomu, že pod právní souvislostí jest rozuměti takovou souvislost, že
bue!' obě pohledávky vyvěrají z jednoho a téhož společného skutkového
stavu, jenž tvoří pro obě jich právní dťtvod, jako na příklad úplatná
smlouva, takže jsou navzájem tak podmíněny, že, neexistuje~1i ten dúvod pro jednu, jsa třebas neplatným, neexistuje ani pro druhou, anebo
takovou, že sice každá vznikla z jiného právního důvodu, avšak podmíněnost nastala jinak, na př. smlouyou aneb předpisem zákona. To
plyne se samozřejmého dllvodu zákona, že jen tam, kde není právě
možno rozhodnouti o nároku žalobním samotném bez současného rozhodnutí o vzájemném nároku, nemá se rozhodovati o žádném zvláště,
nýbrž o obou najednou; kde však to možno jest, není příčiny, aby se
tomu bránilo. V projednávaném případě není právní souvislosti v tomto
smyslu. Nestačí, by oba nároky měly sví'rj původ v jedné a téže smlouvě,
ježto jedna a táž smlouva může vésti k různým právním pOměrlt111 s r11znýmí skutkovými podklady. Žalobkyně žádá splnění smlouvy a zaplacení ceny za dodaný elektrický proud, kdežto žalovaná firma požaduje
náhradu škody proto, že jí proud ten proti úmluvě nebyl dále dodáván.
Těmto nárokům není nic společno; o povinnosti k zaplacení dodané11ú
proudu lze zřejmě docela samostatně rozhodnouti, neboť při vzájemném
nároku na náhradu škody jest tvrditi a dokazovati docela jíný skutkový
a právní stav. Nárok na náhradu škody neplyne z dodací smlouvy, 11):\HŽ

teprve z jejího porušení a zakládá se proto na skutečnosti, která následovala teprve po smlouvě. Řádné rozhodnutí o ža!obním nároku bylo
tedy' možné.
čís.

3946.

Výkazy o nedoplatcích úrazové pojišťovny dělnické jsou exekučním
titulem podle §u 1 čís. 13 ex. ř., jsou-Ii opatřeny doložkou politického
úřadu o vykonatelnosti.
(Rozh. ze dne 4.

června

1924, R II 190;24.)

s o udp r v é s t o I i ce' povolil exekuci na základě výkazů.o nedoplatcích úrazové pojišťovny dělnické, rek u r sní s o u d exekuční
návrh zamítl. D ů vod y: Výkazy o nedoplatcích obsahují pouze potvrzení zemské politické správy O jejich vykonatelnosti, nezávislé od
právní moci předpisu. Podle článku Ill. uvozovacího zákona k ex. ř.,
§u 1 čís. 12 a §u 54 ex. ř. nestačí však toto potvrzení k povolení soudní
exekuce, neboť dle §u 26 zákona ze dne 28. prosince 1887, čís. 1 ř. zák.
na rok 1888, lze nedoplatky úrazové vymáhati zpravidla cestou správní,
výkaz stanoví závaznost povinného z předpisu §u 825 obč. zák. o spoluvlastnictví, tedy níkoliv přímý závazek povinného a je proto zapotřebí
výslovného potvrzení, že Výkaz nabyl také právní moci, čehbž však
v tomto případě není.
N e j v y Š š í s o Ll d obnovil usnesení prvého soudu.
D ů vody:
Nejvyšší soucl rozhodl v obdobném případě usnesením ze dne 14-.
ledna 1922, Č. j. R I 10/22, otištěném ve sb. n. s. pod čís. 1435, Ve
smyslu judikátu nejvyššího soudu vídeňského čís. 251, a trvá na názoru
jím projeveném i v této exekuční věci, v níž jde o výkaz ncdoplatkú
úrazové pojišťovny dělnické, kdežto v onom případě šlo o výkaz nedoplatk~ společenstevní nemocenské pokladny. Avšak co do vykonatelnosti
vykazu o nedoplatcích není rozdílu mczi oněmi ústavy, jak je patrno
již z jndikátu čís. 251, zejména však z předchozího judikátu čís. 144
v n~111ž oba jmenované ústavy jsou výslovně uvedeny, ježto jde vžd}:
o príspěvky k veřejnoprávnímu pojištění. Je proto výkazy ty posuzovati
co do vykonatelnosti stejně. Dovolací soud poukazuje strany na uvedené své rozhodnntí, nepokládaje za nutno důvody jeho znova uvádětí.
čís,

3947.

Byl.-I~ nezl~tiIe~ ve. sp~ru ,zastoupen pouze zákonným zástupcem,
nas1;Uv~ Jeho umrhm prer~se!ll. sporu a není zákonný zástupce nadále
opravnen ve sporu pokracovah. Na soudu jest by postupoval podle

~
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1"5
• s.
;) c. r.
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(Rozh. ze dne 5. června 1924, R I 324/24.)

Žalobu tlezL Jiřiny f\i\-ové o uznáni otcovství a placení výživného
13 r o c e s rl í s o Ll cl P r v l: s t o li c e rozsudkem ze dne 12. února
1924 zamítl. žalobkyně dne 4. února 1924 zemřela. Odvolání poručníka
\) cl vol a c í s o u d odmítl. D ů v o cl y: Z rozsudku odvolal se Josef
13. jako poručník nez!. Jiřiny lvI-'JVé. Joset 1:3. není však k podání odvolání již oprávněn, neboť dle úmrtního listu ze dne ll. března 1924 žalující dítko již dne 4. února 1924 zemřelo. Smrtí jeho nastalo absolutní
ukončení poručenství (§ 249 obč. ZáK.) a tim zanikl i úřad poručnika.
Odvolání bylo tedy podáno osobou, jíž tento opravný prostředek nepřísluší) a bylo proto jako nepřípustné v neveřejném zasedání odmítnuto
\§§ 471 čís. 2, 472, 473, 474 odstavec druhý c. ř. s.). Smrtí žalujícího
ditka nastalo přerušeni řízení bez ohledu na to, zdali okolnost tato
soudu nebo odpůrci byla známa, či nikoli, a není ani třeba, hy vysloveno bylo soudním usnesením. Okolnost, že žalující dítko v době úmrtí
mělo zákonného zástupce, nepřekáží přerušení, poněvadž zákonný zástupce není procesním plnomocníkem strany, jíž byl ustanoven (§ 155
c. ř. s.). Důsledkem přerušení však jest, že procesní úkony za přerušení
předsevzaté jsou dle §u 163 odstavec druhý c. ř. s. vůči právním zástupcům strany zemřelé bez právního účinku a stanou se platnými jen
tehdy, budou-li schváleny, buď tí!11, že se výslovně za platné uznají,
anebo, pokud proti nim opravný prostředek je přípustným, tím, že
opravného prostředku nebude použito. K tomu účelu bude ovšem třeba,
by v přerušeném řízení bylo pokračováno, což odpůrce může přivoditi
návrhem, by rozsudek doručen byl právnímu nástnpci strany žalující,
jejž pojmenuje (§ 155 c. ř. s.) a soud odvolací bude míti možnost pře
zkoumati rozsudek, za přerušení řízení vydan)', teprve, až IJLtele-1i napacicn osobou, jíž opravný prostředek po zákonu přísluši.
N e j v y Š š í s o li cl zrušil usnesení odvolacího soudu, rozsudek
soudu prvé stolice jakož i sporné řízení, počínajíc ode dne úmrtí dítěte
a uložil soudu prvé stolice, by jednal dále a učinil nutná opatření.
Důvody:

Zákon (§ 155 e. ř. s.) stanoví, že řízení se přerusu]e smrtí strany
je'l1om tehdy, když zemřelá strana nebyla zastoupena ani advokátem,
ani jinou osobou, opatřenou od ní procesní plnou mocí. Přerušení řízenÍ.
z příčiny úmrtí strany vyjimečně nenastává jen tenkrát, když strana
měla ve sporu procesního zmocněnce, a nelze tohoto vyjimečnčho před
pisu použiti, byla-Ii zemřelá strana ve sporu zastoupena pouze zákonným zástupcem. Smrti poručencovou končí se poručenství (§ 249 obč.
zák.), nastává samo sebou přerušení sporu (§ 155 c. ř. s.) a poručník
není oprávněn jménem poručencovým dále jednati (Neumann, komentář k civilnímu procesu, 3. vydání str. 786, Hora čs. civilní právo procesní, díl 1. str. 281). V tomto případě tudíž nastalo úmrtím nezletílé
Jiřiny lvI-ové jako žalobkyně přerušení řízení ve smyslu oněch ustanovení a první soud následkem toho neměl po její smrti dále ve věci jednati, ježto poručník jako zákonný zástupce nebyl k dalšímu vedení sporu
oprávněn, když osoba, kterou jako zákonný zástupce zastupoval, zemřela. Řízení, provedené po úmrtí nezletilé Jiřiny lvI-ové, jest proto ve

smyslu §u 477 čís. 4 c. ř. s. zmatečné a bylo řízení, ocl léto doby provedené, zrušiti, což již měl učiniti ve smyslu §u 471 čís. 7 c. ř. s. soud
odvolací. Bude proto nutno, aby soud postupoval dle §u 155 c. ř. s.
Ustanovení §u 6 c.ř. s. nelze vzhledem na jeho znění zde užiti.
čís.

3948.

Generální zastupitelství cizího podniku nelze pokládati za provozování obchodu ve smyslu čl. 271 a násl. obeh. zák. a nelze je tudíž zapsati do rejstříku.
(Rozh. ze dne 5.

chocini a živnostenské komory a rozklauu též z tohoto dalšího ÚÚVO(~U
nevyhověl. Rek II r sní s o II d napadené usnesení potvrdil z důvodů
prvého soudu.
Ne j v y Š š í s o II tl nevyhověl dovolacímu rekurs ll.

června

1924, R I 41 1/24.)

Rej S tří k o v Ý s O u d zamitl žádost firmy »Sch. a L.«. velkoobcho.d zbožím textilním a střižním, o zápis změny v předmětu podniku
»Generální zastupitelství M-ových textilních závodů akc. spo1.«. D úvod y: Správní komise pro obchodní a živnostenskou komoru, vyří
zením ze dne 18. září 1923 ve věci firmy »Sch. a L.« po provedeném
šetření sem oznámila, že firma skutečně zastupuje firmu »M-ovy textilní závody« a to v oboru zboží barevného (bavlněného). Opovězený
předmět podniku »generální zastoupení M-ových textilních podnikú«
sám o sobě nelze však dle správní komise považovati za provozování
obchodů ve smyslu č1. 271 a násl. obch. zák. Ježto tu tedy nejde o živnostenské provozování obchodů ve smyslu čl. 271 a násl. obch. zák.,
neni třeba do obchodního rejstříku zapsati změnu v předmětu podniku:
»generálni zastupitelství M-ových textilních závodů«, zůstává jako
předmět podniku toliko zapsán velkoobchod zbožím textilnim a střiž
ním. R o z k I a d u rejstříkový soud nevyhověl a předložil jej jako stíŽ·nost rekursnímu soudu s tímto o ti Ů vod II ě 11 í 111: Soud rejstříkový
trvá na napadeném usnesení co do celku jeho obsahu z důvodů tam
uvedených, k nimž se poukazuje a které vývody rozkladu nijak vyvráceny ani seslabeny nejsou. Vzhledem k lémto vývodům, o nichž opět
ným dotazem u obchodní a živnostenské komory konáno bylo šetřeni,
dodává se toto: Označení generální »zastupitelství« při firmě veřejné
obchodní společnosti vůbec přípustným není, ježto vzbuzovati by muhlo klam1noll domněnku, že jde o representaci cizozemské akciové společnosti »M-ových textilnich závodů A. S.« ve smyslu čl. IV. nařízení
ze dne 29. listopadu 1865 čís. 127 ř. zák. Správní komise· pro obchodní
a' živnostenskou komoru vyřízením ze dne 7. ledna 1924 k opětnélnu
dotazu oznámila, že se zápisem zvoleného předmětlt podniku, Generálni zastoupení M-ových textilních podniků nesouhlasí. Tento před
mět podniku naznačuje, že podnik, nyní provozOVai1}T pod firmou »Sch.
a L« jest buď skladem nebo prodejnou neb odštěpným závodem firmy
»M-ovy textilní podniky«, ne však samostatným podnikem firmy: »Sch.
a L.<<. Z důvodu, že není z předmětu podniku patrnou samostatnost podniku, není možno tento předmět podniku zapsati do obchodniho rejstříku. Z rozkladu vyplývá, že jde o větší spojitost uvedeného podniku
s firmou »M-ovy textilní podniky« než o pouhý poměr dvou kUpCl',
tedy patrně o poníěr námezdní. Soud rejstříkový sdilí tento názor ob-

Důvody:

Nejvyšší soud sdílí právní názor obou nižšich stolic, že opověděný
podniku »Generální zastupitelství M-ových textilnich podniků
A. s.« nelze pokládati za provozováni obchodu ve smyslu článků 271
a násl. obch. zák. Stěžovatelka sama přiznává, že. dosavadní veřejná
společnost, firma Sch. a L., přestala pracovati na vlastní účet a že se
bude zabývati výhradně zastoupením M-ových textilních závodů. Tím
vzdala se však veřejná společnost Sch. a L. samostatné působnosti, jakou má na zřeteli čl. 85 obch. zák., a možno· ji nadále pokládati za zrušenu ve smyslu čl. 123 čis. 4 obch. zák. Jde tedy v podstatě vlastně
o zápis společnosti nové, jejíž výhradným·předmětem podniku má bS'li
generální zastoupení určité akciové společností, tedy obchodování na
cizí účet, cOž zřejmě odporuje pojmu a podstatě veřejné obchodní společnosti. (čl. 85 obch. zák.) V ostatním stačí poukázati na správné,
stavu věci i zákonu hovící dttyody rozhodnutí obou nižších stolic.
předmět

čís.
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Přípustnou jest změna žaloby, dovolává-Ii se právní podmět, vystupnjící původně vlastnún jménem, pozdeji práva jménem osoby třetí.
Neuvedeno-Ii v rozsudečném výroku, že ža1obceža!uje nejen vlastním jménem, nýbrž i v.zastoupení třetí osoby, nejde o zmatečnost dle
čís. 9 §u 477 c. ř. s.; nápravu lze zjednati podle §u 419 poslední odstavec c. ř. s.

(Rozh. ze dne 5.

června

1924, Rv I 489/24.)

Celá řada majitelů jatek, na prvém místě Bedřich R, domáhala se na
žalovaném zapravení poplatku za používání jatek. K Bedřichu R~ovi při
stoupila jako vedlejší intervenientka jeho manželka Marie R-ová jakožto spoluvlastnice podílu, na jehož základě žaloval Alois R. S o u cl
p r v é s t o I i c e vedlejší intervenci připustil a povolil též změnu
žaloby v ten rozum, že Bedřich R žaluje jednak jménem svým, jednak
jménem své manželky a uznal částečně dle žaloby: O d vol a c í s o u d
zamítl návrh na připuštění vedlejší intervence a změny žaloby, nevyhověl odvolání žalobců, k odvolání žalovaného pak žalobu zamill.
Ne j v y Š š í s o II d nevyhověl dovolacímu rekursu žalobců do V)Troku o vedlejší intervenci, vyhověl mu však do v)'roku o změně žaloby a obnovil v tomto směru usnesení prvého soudu, dovolání žalobců
pak vyhověl, zrušil napadený rozsudek a uložil odvolaCÍmu soudu, by
po opravě, předsevzaté soudem prvé stolice ve smyslu §§ů 419 a 422
c. ř. S., nehledé k použitému dL'tvodu zamítaCÍmu, ve věci samé znova
rozhodl.

Dúvody:
Pokud jde o zmčnu žaloby, kteréž odvolací soud nepřipustil, nelze
sdíleti jeho názorú, ze kterých má za to, že subjektivní změna žaloby
ve smyslu, o který jde, neni přípustna, naopak takováto změna žaloby,
kde subjekt právní, vystupující původně vlastním jménem, později jménem kohosi třetího práva se dovolává na př. poručník, zmocněnec, dě
dic, manžel, anebo naopak, jest podle nauky í praxe přípustnou. (Víz
Neumann ku §u 235 c. ř. s. str. 985, Ott, ll. díl řízeni soudního, str. 40
a rozhodnutí býv. videňského nejvyššího soudu z roku 1899 čís. 3403
uveřejněné v Ol. U. N. F. pod čís. 545, dále rozhodnutí nejvyššího
soudu vídeňského ze dne 20. ledna 1913, č. j. R II 1168/12 uveřejněné
v Právniku z roku 1914 str. 285.) Správně proto prvý soud změnu žaloby připustil, jelikož v tomto případě, ve kterém manžel Bedřích R.
svým prohlášením pouze vyznačil, že zažalovaný podíl hodlá vymáhati
z polovice jménem vlastllÍ1Tl~ a z polovice jménem své manželky, dosavadní vedlejší intervenientky Marie R-ové, nebylo třeba se obávati znač
ného stížení nebo průtahu jednání (§ 235 c. ř. s.). Připuštěnou změnou
žaloby padá ovšem přípustnost vedlejší intervenience, jelikož manželka
Bedřicha R-a od tohoto okamžiku vstoupila jako společnice rozepře do
sporu, stala se stranou, přestala tedy býti třetí osobou ve smyslu §u 17
c. ř. s. Avšak ani ve věci samé nelze sdíleti názor odvolacího soudu, že
se žalobcům nedostává aktivního oprávnění k žalobě proto, že není současně uplatněn i nárok z podílu Marie R-ové. Toto nazírání na věc zde
vůbec v úvahu nepřichází a bylo jen neplodně a bez věcného oprávnění
zvířeno námitkou žalovaného. Ve skutečnosti vymáhají v š i c hni podílníci žalobou ce I Ý společný nárok ze všech podílů, podíl jediné spoluvlastnice Marie R-ové, zastupující '/H; společného majetku, byl spoluzažalován v žalobním podílu jejího manžela, který v žalobě sice neprohl~sil, ~e žalobu podává v jejím zastoupení, ale při ústním jednání vysvethl, ze Jest vlastnlkem Jednoho podílu, který byl svého času rozdělen
na dvě polovice, COž souhlasí s výpisem z pozemkové knihy kat. obce
města V., a jenž výslovně prohlásil, že opravuje žalobní žádost v tcn
sIT''Ysl, že podíl jeho dělí se pro něho i jeho manželku stejným dílem,
kteréžto prohlášeni, jež jevilo se býti změnou žaloby v. subjektivním
smyslu" bylo. usne,seníl1l p.rocesnf~o. soudu schváleno. Že manžel byl
opravnen v teto vecI, ktera se tyce Jen správy majetku, podati žalobu
též jménem své manželky, jest zjevno z §u 1238 obě. zák. Jsou-li však
takto ;,a stra~ě žalobní zastoupeni všichni podílníci, pozbývá ovšem již
11m namltka zalovaneho, I kdyby Jí bylo lze nějaký právní význam při
čísti, veškerého věcného podkladu. Prvý soud dopustil se však při sepisování rozsudku nesprávnosti potud, že neuvedl v hlavě rozsudku při
vyjmenování jednotlivých žalobců u jména Bedřicha R-a, že tento žaluje nejen jménem vlastním, ale také jménem své manželky Marie R-ové
takže pří všeobecném znění rozsudečného nálezu, podle kterého žalo~
vaný jest povinen zaplatiti žalobcům ..... , nebylo by zjevno, že mezi
žalobci jest také Marie R-ová. Marie R-ová ostatně sama jako žalobkyně ~ystupovala, o~šem jen pod titulem §u 20 c. ř. s., jehož se mylně
uovolavala, a Jest téz podle procesní plné moci právně zastoupena týmž

právním zástilpc<2!1I; jako ostatní ždlobcL V tomto směru jde však o patrnou nesprávnost ve smyslu §1I 419 C. ř. s,) která jen o111yll1)'111 vynecháním při sepisování rozsudku se shěhla, jelikož nesouhlas toho, co
soud vyslovil s tím, co vysloviti chtěl, jest zcela zřejmým z jeho odúvodně nÍ. Vždyť hned v první větě rozhodovacích důvodů uvádí soud
mezi ostatními jako žalobce v)Tslovně 111\anžele Bedřicha a .Nlarii R-ovy
a z další věty) kde pravÍ, že »manžel múže podati žalobu i jménem
manželky, neuváděje tohoto zastoupeni,« ..... a že »slušelo by žalobě
vyhověti, i kdyby pouze manžel žaloval sám,« plyne, že pokládal Marii
R-ovou za stranu rozepře. Podle §u 477 čis. 9 c. ř. s. nezakládá takové
nedopatření zmatečnosti, jelikož lze je odstraniti pouhou opravou rozsudku (§ 419 poslední odstavec c. ř. s.) dovolacím soudem nařízenou.
čís.
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žalobce, k jehož žádosti postoupil původně dovolaný sborový soud
okresnímu soudu, nemůže u tohoto soudu žádati, by věc byla postoupena původně dovolanému soudu, ježto jest prý vskutku přísluš
ným sborový soud.
věc

(Rozll. ze dne ll.

června

1924, R I 445/24.)

Žalobce původně podal žalobu na žalovanou banku o zaplacení služného, splatného dne 1. srpna 1923 ve výši 4583 Kč 33 h u obchodního soudu v Praze. K námitce věcné nepříslušnosti soudu, vznesené
žalovanou stranou při prvním roku vzhledem na výši zažalovaného obnosu, prohlásil se obchodní soud usnesením ze d11e 25. února 1924 věcně
nepříslušným a k návrhu žalobce byly spisy postoupeny k dalším'u ří
zení okresnímu soudu pro věci obchodní v Praze. Podáním ze dne 8.
března 1924 učinil však žalobce u tohoto soudu návrh, aby žalobu obchodnímu soudu v Praze zpět postoupil, ježto tento soud prý přece dle
§u 55 j. n. jest k projednání žaloby příslušným. O k r es n i s o u d pro
věci obchodní v Praze návrhu vyhověl a spisy obchodnímu soudu opět
postoupil. Rek u r ,; n í s o u d zrušil napadené usnesenÍ. D ů vod y:
Stížnost jest odůvodněna, ježto, vyslovil-li již jednou obchodní soud
v Praze usnesením ze dne 25. února 1924 právoplatně svou věcnou liepřislušnost, a žalobu k návrhu žalobce samotného dle §u 261 c. ř. s. postoupil okresnímu soudu pro včci obchodní v Praze, byl tento soud tímto
usnesením dle §u 46 j. n. vázán - a nemohl žalobu již k návrhu žalobce
odstoupiti soudu za včcně llepříslušna se prohlásivšÍmu.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Stanovisko rekursního soudu, že nemůže žalobce, když obchOdní
soud jednou již vyhověl námitce věcné nepříslušnosti a postoupil k žalobcovu návrhu (§ 261 odstavec šéstý c. ř. s.) žalobu okresnímu soudu
pro věci obchodní jako soudu věcně příslušnému, u tohoto soudu žádati, by byla žaloba, ježto prý obchodní soud jest přece příslušný, 10-

~ol1du ,zpět postoupena) není 11.ijak vývody :ekurentovými vyvráStanovIsko rekursl~lho soudu ma v ustan~vem §u ,46 odstavec prvý
J. n. plnou oporu, nebot dle tohoto ustanovem, byla-ll pravoplatnč vyslovena nepříslušnost některého soudu, jest toto rozhodnutí pro soud
k němuž se věc potom; dostane, závazné. Názor rekurentův, že ustano~
vení §u 46 j. n. týká se jen případu, kde jde o příslušnost obecného nebo
obchodního soudu a níkoli případu, kde jedná se o příslušnost sborového neb okresního soudu, nelze jíž vzhledem k samotnému doslovu
§u 46 j. n., který tohoto rozdílu nečiní a zní, jak právě uvedeno, všeobecně zastávati. Rovněž nelze sdíleti stanovisko rekurentovo, že jest
na místě a nutno, aby žaloba byla zpět postoupena obchodnímu soudu,
protože prý zažalovaná pohledávka jest částí nezapravené, v celkové
její výši částku 5.000 Kč převyšující pohledávky a že tím (§ 51 a 55
j. n.) je.dána prý výhradná příslušnost obchodního soudu. I kdyby skutečně zažalovaná pohledávka byla jen částí nezapravené, uvedenou výši
přesahující pohledávky, nic by to na věci neměnilo, ježto i v tom pří
padě podle ustanovení §u 46 j. n. rozhodnutí obchodního soudu o jeho
nepříslušnosti zůstává závazným. O výhradnou, to jest výlučnou pří
slušnost obchodniho soudu (§ 51 odstavec druhý j. n.) nikterak však
nejde, neboť strany mohly by se podle §u 104 j. n. i na příslušnosti
okresního soudu dohodnoutí a ostatně není správné tvrzení žalobce, že
zažalovaná pohledávka byla zažalována jako část nezapravené pohle c
dávky, neboť žalováno jest o zadržené jednoměsíční služné a to pro
sebe a úplně samostatně. Lze sice připustiti, že vzhledem k jiným obvyklým sporům mezi stranami u obchodního soudu podle udáni žalobce
vedeným, bylo by snad účelno a .úsporno, kdyby také tento spor byl
projednán u tohoto soudu, ale proto nelze říci, že napadené usnesení
jest proti zákonu a nesprávné.

muto

~eno.
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Odklad exekuce vyklizením (zákon ze dne 26. dubna 1923, čís. 86
sb. z. a 11.).
Dána-Ii výpověd' pozůstalosti, jest posuzovati přípustnost odkladu
exekuce dle poměrů pozůstalosti, nikoliv dle poměrů universálního dě
dice, jemuž pozůstalost dosud nebyla odevzdána.
(Rozh. ze dne ll.

června

1924, R I 461/24.)

Žádosti pozůstalosti, jíž dána výpověď z najatých místností, o odklad exekuce vyklizenim s o udp r v é s tol i c e vyhověl, rek u r s 11 í
s O u d žádost zamítl.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

D ů vod y:
Stěžovatelka posuzuje otázku, zda měla býti exekuce vyklizením dle
§u 1 (1) zákona ze dne 26. dubna 1923, čís. 86 sb. z. a n. odložena nikoli. s hlediska pozůstalosti, které byla dána výpověd', nýbrž s hlecÚska

universální \:ědičk,y tl. jejích potřeb. Zcela neprávem) neboť poVinl1)'111
v:. sn:ys~~l ,cltovan6ho předpisu nellí dědička, která ve příčillČ v úvahu
pn:ha~eJlcI sml~uvy nájemní nemůže se dovolávati předpisu §u II Hi a)
obc. zak. protoze l:)řed u s k II teč n ě 11 í m přechodu nájemního práva
na ni byla nájemní smlouva s pozůstalostí výpovědí rozvázána, což také
z to~o, je, zřejl11,o, že; k?yby se takový pře;h~d uskutečnil, musila by výP?vc,;J dan~. bytr d~dlcce. Z ~oho vyplyva, ze na tom nesejde, zdali se
decllcka I11UZ'; vykazat; n.alezltostmI shora citovaného předpisu, které
by ospravedlnovaly JeJI narok na odklad exekuce ale na tom sejde zda
může tento nárok prokázati vypovězená pozůstalost. Po této st:ánce
rekurs.:~í .soud sp;-ávně uz;,al, ~e pozůstalost jako taková řečeného nároku clmtr nemuze, protoze nabytek a véci clo pozůstalosti té náležité
mohou býti uloženy kdekoli.
l
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žaloba o výmaznou kvitanci ohledně zaknihované pohledávky spadá
pod výlučné sudiště §u 81 j. n.
(Rozh. ze dne 11.

června

1924, R 1 463/24.)

Žalující firma zadala žalobu, jíž dOll1áhala se na žalovaném vystavení kvitance za účelem výmazu zástavního práva, váznoucího pro žalovaného na žalobkynině nemovitosti, II okresního soudu ve V., v iehož
obvodu byla zavazená nemovitost. Námitku místní nepříslušností s o u d
p r v é s t o I i c e usnesením pojatým do rozsudku zamítl, o d vol a c í
s o u d námitce vyhověl a žalobu odmítl.
N e j v y Š š Í s o u d změnil napadené usnesení v ten rozum, že ob··
novil ,ohledně námitky nepříslušnosti usneseni prvého soudu a uložil orlVOlaCIll1U soudu, by rozhodl ve věci samé.
Důvody:

.Reku~su nelze upříti oprávnění. Pro rozhodnutí tohoto sporu o pří
,lusnost Jest podstatnou otázka, zda žaloba jest žalobou. jíž domáhá se
žalobkyně toho, že jest prosta zástavního práva za zbytek kupní ceny
'; k11lhovn~ vl?žce, pro žalovanou firmu vloženého, pokud se týče toho,
ze .toto vecn~ pravo k ;,e:n.ovitém~ statku jest zrušeno (§ 81 j. n.).
Otazku tuto Jest zodpovedetr kladne. žalobkyně navrhuje v žalobní žádosti, by uznáno bylo právem, že žalovaná strana jest povinna do 14
dnů pod následky exekuce jí vystaviti v řádné formě výmazní kvitanci
na onu pohledávku s příslušenstvim. Výslovně v žalobě uvádí, že pohledávku tu žalované straně podle podminek kupní smlouvy ze dne 30.
řij~a .~ 912 ,VYPověděla, že žalovaná strana vzala výpověď na věclomí,
a ze Jl take byla dlužná pohledávka řiditelstvim diskontní společnosti
v Berlíně zaplacena. Nelze pochybovati o tom, že takto žalobkyně v žalobě tvrdí, že zástavní právo pro shora uvedenou pohledávku pominulo
a . že tato, žalob,a jest správně žalobou na uznání pominutí (zrušení,
vymaz) zastavmho práva, pro kterou jest podle §u 81 j. n. příslušným

894

895

okresní soud ve V. Právem stěžovatelka dovozuje, že jde zde o žalobu
v~ smyslu §u 81 j. 11.) protože povinnost, vystaviti vý"maznou kvitanci
předpokládá, že ono knihovní právo, které má býti vymazáno, po právu
již nepozůstává. I když žalobní žádost zní na vystaveni vSrmazné kvitance, tedy na určité plnění, jest v této žalobě mlčky obsažena také žaloba určovaCÍ a zakládá žaloba nárok na vystavení vymazné kvitance
vskutku na tu skutečnost, že zástavní právo zaplacením pohledávky pominulo a má býti vymazáno (zrušeno); jde tedy c žalobu ve smyslu
§u 81 j. n. Povinnost vystaviti vý'maznou kvitanci jest již jen důsledek
pominutí zástavního práva.
čís.

3953.

Zajištění dle čl. III. uv. zák. k ex. řádu nemůže se erár domáhati pro
nárok soukromoprávní, třebas se byl s náhradním nárokem připojil
k trestnímu řízení.

(Rozll. ze dne ll. červua 1924, R 1 465/24.)
Návrhu eráru, by proti firmě N. povoleno bylo prozatímní opatření
1. zápovědí, by nenakládala s pohledávkou, již mi na vkladním listu
u banky L., 2. zákazem disposice zásohami benzinu" 3. zabavením zásob benzinu, s o udp r v é s tol i c e vyhověl, rek u r sní s o u d
návrh zamítl. D ů vod y: žádost opírá se o předpisy dvorních dekretů
ze dne 18. září 1786, čís. 577 písm. c) a ze dne 24. října 1806, čís, 789
sb. z, s., které dle čl. III. ex. ř. zůstaly v platnosti. Než, podle náhledu
rekursního soudu, neprávem. Oba dvorní dekrety mají na zřeteli jen veřejnoprávní nároky eráru. Dle dvorního dekretu ze dne 24. října 1806,
čís. 789 sb. z. s. mají administrativní úřady zaříditi zajištění jen takových pohledávek a požádati za jich výkon soudní Mady bezprostředně
nebo prostřednictvím fin3nčnÍ prokuratury, které se k soudnímu řízení
nehodí a o nichž přísluší výhradně politickým úřadům konati šetření
i rozhodovati. Zejména to pak zdůrazňuje čl. 111. uv. zák. k ex. ř., jehož
se dovolává strana ohrožená, který má na zřeteli pouze dávky k úče
lům veřejným, jakož i takové pohledávky pokladny státní, o nichž rozhoclovati a jež likvidovati přikázáno jest úřadům správním. Také 50nvislost s §§y 38 a 41 knih. zák. ukazuje nepochybně, že nedopouští se
tam záznam práva zástavniho pro nároky, které jen řádným pořadem
právním mohou býti přiznány, k pouhé žádosti úřadu správního. V tomto případě běží o nárok na náhradu škody, kterou prý strana ohrožená
asi utrpěla ve výši do 3,000.000 Kč tím, že odpůrkyně porušila smlouvu
na dodávku a bezplatné uskladnění 100 cisteren lehkého leteckého benzinu rumunského původu, ježto prý je důvodné podezření, že dodávaný
benzin neměl objednané a smluvené jakosti. Zřejmo, že běží o polrledávku eráru ze smlouvy soukromoprávní a nikoli o pohledávku veřejno
právní, o níž by rozhodnouti měly správní úřady. Jest na bíledni, že
o této náhradě škody by rozhodoval jedině řádný soud (§ 1338 obč,
zák.). Ohrožená strana sama ke konci žádosti žádá o uděleni nejménc':
roční lhůty k podání žaloby. Sama tedy ohrožená strana přiznává, že

uplatnění nároku ll1úže se s úspěchem díti jen cestou soudní a nikoli
POUh)TI11l pořadem správnÍll1 čímž sama podkopává' prRvni základ na
:lěmž bud~j~ s\~'ou žádost~.yý'po~et čl. Il~. :r~. zák. k ex. ř. jest výluČ;l}Tm
aned~pol1s\J vykladu rozs.lrovacrho, kdyz clanek ten jest výjimkou z praVidla cl. 1. odstavec druhy llV. z~k. k ex. ř. Z toho plyne, že otázka při
p~stn~~h l~~vr~ovane~o proz~tIl11n~ho. opa,t!ení řídí se povsechnS-nú
p~edp.lS~ §Šu 3,9 ~ nasl. e~. f; a I11kol} zvlastn!rni předpisy, jež má ua
~,lete!l c .. III. ~v',zak. k e~. r. Ncbyl~ vubec osvedčeny podmínky proza:lll1n,:110 opahel1l a to a~1 pOhled,ávKa ani nebezpečenství v §il 379 ex.
r. poz,"ldovanc. Ne11l osveclcena predevším pohledávka náhradní. Osvěd
čení pO,hledá,vky podává se dožá~ál1ím a zmocněním se strany ministerstva NarodI1l obrany ze dne 7. brezlla '19~4 řízell}T111 na českou finanční
prokurat~lru. o přiměřené zaji~těni. Takový výměr pokud se týče dožádam spravl1lho organu vysbcIlo by na povolení prozatímného opatření
po rozumu shora citovaných dvorních dekretů z roku j 786 a 1806
v nichž se lwluví o »nařízení« fiskálního úřadu nebo »dožádání«. Jak jiŽ
bylo d?líčeno,. nelze tu použíti zmíněných předpisú, které mají na zřeteli
jen verejnopravI1I pohledávky eráru a takové dožádání úřadu správního
není vlastně ničím jiným, než pouhým tvrzením strany ohrožené, za niž
prohlášení mohou činiti jen úřady na venek stát representující. Nehledě
k, tomu, mluv~zl11íněné dožádálú M. N. O. pouze o podezření, že odpurkyne porusIla smlouvu dodavací, odhaduje škodu předpokládanou
do ~ý~e 3,000.000 Kč s tím, žese jednání k zjištění této škody současně
z~vade)Í. Jest nepochybno, že podvodnými manipulacemi, které jsou
predmetem zavedeného trestního řízení jak u soudú civilních tak i voje,nskýcv~'. utrpěla státní správa neobyčejné mra v n i š k od y, pokud
vsak ,bezl, o, skodu h In O t n o .u, n;lze ji dnes vůbec ani spolehlivě ba
am pnblIzne stanOVIli, pk take zdurazI1I1 ve svém projevu ve sněmovně
m~I1Istr vN; 0,.1 kdy?y se sn~dv tomto směru připustilo, že se zřetelem
ke znacnyn; uplatkum, kt~r~ :1f1;,a N. posky~~ dle správ novinářských
I v ~fIcleln!ch. lIstech uvereJnenych, lze se VSI pravděpodobností před
pok}adatl.' ze
z~kalkulovala tyto značné úplatky do ceny zboží,
takze zdanlIve pnl11erena cena zbOží neodpovidala ve skutečnosti běžné
c~ně tržní, ne? ž~,firl1]~ počftala i Se zisky, ve které doufala při podvodnem potvrzem zJlsťovai1! vahy dodaných cisteren nebo při pouhém uo'dání benzinu horší jakosti a že tudíž osvědčen jest takto tře b a sne
úp 1 n ě právní základ návrhu jako návrhu na náhradu škody, bylo by
n~tno tento nedostatek úp I n é II o osvědčení zejména ve směru výš e
nahrady po }OZUI11 II §~ 390,ods.tavec prvý ex. ř. nahraditi jistotou, jež
by byla ulozena strane ohrozene. Naprosto však chybí podmínka druhá
pro povolení prozatímného opatření, totiž osvědčení nebezpečenstvÍ
v odstavci druhém §u 379 ex. ř. vytčeného. Strana ohrožená v ů b e c
a n r. ~ e t v r vd í, . že by odp~rkyně ch~v.aja se způsobem vytčeným
v prave CIt. predplsu, tnn mene pak nablzl o tom osvědčení. Vycházelať z toho mylného právního předpokladu, že vystačí se s předpisy shora
cI,tovanych, dvorních dekretů a článkem III. uv. zák. k ex. ř., kde netřeba
vubec os.~:dčovalI nebezpečenství takové. Pouhá skutečnost, že proti
funkcl.onarU111 fIrmy N. a pnym osobám jest zavedeno trestní řízení nestačí k osvědčení, třeba tvrditi i osvědčiti nebezpečenství s II b j 'e k _
J

yIn;,a r:':

t i v n í, tkvící v chování odpůrkyně, nas\.'čdčujícím maření nebo stížcnl
dobytí nároku náhradního, nestačí povšechné objektivní nebezpečenství.
Naprostý nedostatek této základní podmínky pro povolení prozatímného
opatření nedá se vůbec nahraditi nebo doplniti jistotou (a contrario
§u 390 ex. ř.).
Ne j vy Š Š j s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

CeTlí včci nárokem dle §u 366 n. n, obč. zák. a nárok z deliktu neb trestního porušení smlouvy na náhradu škody nárokem dle XXX. hlavy. Nelze tedy zajištění povoliti jinak, než jsou-li tu podmínky prozatímního
opatření elle §u 379 n. 11. ex. ř., tu však nebylo nebezpečí, v0řiteli hrozicí, t. j. ohrožení jeho nároku, nejen osvědčeno, ale ani tvrzeno, a to
ani v návrhu ani v onom přípisu min. N. O., jímž návrh jest podložen.
Musilo by bl'ti činy dlužníka doloženo, že on pravděpodobně se chystá
k nějakému l!Stranění těch kterých kusů svého majetku ve smyslu
§u 319, odstavec druhý ex. ř. Že by nebezpečí prokázáno bylo zavedením trestního řízení proti veduucím činiteWm dlužnice, jak stížnost
míní, s tím naprosto souhlasiti nelze, neboť z toho ještě nenásleduje,
že odpúrkyně hodlá provésti nějaký ustraňovacíčin, čin, jímž byl svůj
majetek příštímu záboru věřitelovu uzmula. Zavedení trestního řízení
s řízením adhaesnÍm jen uokazuje, že' navrhující strana nárok svůj
soudně uplatňuje a že tedy dlužníku odsouzení hrozí, to však není ničím
jiným, než co se děje podánim každé žaloby. Jako však žaloba není
ještě osvědčením nebezpečí, tak jím není ani návrh adhaesní. Že jím
trestní stíhání samo o sobě není, o tom netřeba se ani šířiti, to tím méně,
když trestní řízení zavedeno proti činitelům odpůrkyně, nikoli proti
odpůrkyni, jež je dlužnicí a jež, jsouc společností, jest osobnosti od
oněch činitelů rozdílnou. Míní-li konečně stížnost, že rekursní soud,
měl-li pochybnosti o nebezpečí, měl prvému soudci uložiti, aby si od
navrhovatele vyžádal osvědčení nároku, dlužno ji odkázati na § 389
ex. ř., jenž soudci ukládá pouze, aby si vyžádal osvědčení o tvrzených
v návrhu skutečnostech, nikoli však i, aby vyžádal· si i tvrzení sama,
jichž k založení nároku na prozatímní opatření třeba, t. j. udání skutečností jej zakládajících. Ty ale právě v návrhu chybí, pokud jde
právě O nebezpečí a proto nějaké doplňování možné nebylo, nýbrž jest
navrhující straně zl!Staveno, aby si podala návrh nový, tentokrát správně
vypravený, má-li takové skutečnosti, jež by nárok na prozatímní opa-

Dllvody:
Správně rekursní soud vyslovil, že zajištění dle čl. IlI. úv. zák. k ex.
a dle dvorského dekretu ze dne i 8. září 1786 čís. 577 písm. c) a ze
dne 24. října 1806, čís. 789 sb. z. s. jest přípustno jen pro veřejnoprávní
nároky eráru, neboť to jasně plyne z doslovu poslednějšího dekretu,
jenž mluví výslovně o zajištění pohledávek, jež se k soudnítnu řizer.i
nehodí, nýbrž o nichž výlučně politickým úřadum šetření, rozhodnutí a
exekuce přísluší, jakož i dále z doslovu čl. lIl. sama, jenž - vuči dří
vější soudní praxi, jež toho nedbala -. zachovává výslovně v platnosti
předpisy o zajištění Ca vymahání) daní a jiných plnění k veřejným úče
lum, dále jiných ohledně vymáhání daním na roveň po stavených povinností, jakož i takových pohledávek státního pokladu, ohledně nichž při
kázáno jest rozhodnutí a likvidování správním úřadům, dále předpisy
o zajištění důchodkových pokut a pohledávek z nájemních smluv o veřejných duchodcích, při čemž nelze nepoukázati také na dekret dv. kom01'y ze dne ll. dubna 1848, čís. 1134 sb. z. s., jenž vykládá, že dekretem ze dne 24. října 1845, čís. 907 sb. z. s. ničeho změněno nebylo na
ustanoveních dekretu ze dne 24. října 1806, čís. 789 sb. z. s. a že tedy
záznam práva zástavního na reality k zajištění erárních zadrželostí na
daních a jiných erárních pohledávkách, jež nespočívají na soukromoprávním titulu, od správních úřadů přímo u soudů žádán býti může.
V tomto případě však nejde o nárok veřejnoprávní, nýbrž o nárok na
náhradu škody z činu nedovoleného, tedy požadavek čistě soukrol11oprávní, to tím spíše, když tento čin a škoda záležejí prý dle přípisu min.
N. O. ze dne 7. března 1924, jenž je základem návrhu, v tom, že následkem úplatků benzin, jejž odpůrkyně na základě dodací smlouvy dodávala, neměl smluvené jakosti, takže by šlo o vadné pJnění, jehož přijetí
se strany erárních orgánů docíleno bylo od dodavatele činem nedovoleným (úplatky), což spadá zcela jasně pod XXX. hlavu obč. zák., zee
jména pod § 1295 n. n. a § 932. Tento soukromoprávní nárok nestal se
veřejnoprávním tím>, že uplatňován jest v řízení adhaesním, t. j. že se
s ním erár připojil k trestnímu říiení zavedenému proti činitelům odpůrkyně pro úplatkářství, neboť soukromoprávní nárok, uplatňovaný
v trestním řízení, zustává i nadále nárokem soukromoprávním, ježto mění
se tím jen způsob jeho, uplatňování, nikoli však jeho povaha. To uznává
hlava XX!. trestního řádu, její nápis i obsah jednotlivých ustanovení,
mluvíce o »soukromoprávních nárocích« poškozeného a podmínkách
jeho přisouzení, pokud se týče jeho odkázání na pořad práva soukromého, a nazývajíce majitele jeho »soukromým účastníkem«, k čemuž
srovnati sluší i §§y 47-50 tr. ř., jež též jej tak zovou i jeho nárok.
I uplatňuje-li se v adhaesním řízení, zustává soukromoprávní nárok nárokem dle občanského práva, tak nárok vlastníkův proti zloději na vrář.

tření oduvodňovaly.

čís.

!

3954.

NárOk proti ministerskému komitétu pro likvidaci

komise liliové na zaplacení mzdy za
řadem práva.
(Rozh. ze dne 11.

června

čištěni

líhu jest

československé

uplatňOlvati

po-

1924, R I 470/24.)

Žalobu na ministerské komité pro likvidaci československé komise
lihové o zaplacení mzdy za čištění líhu s o udp r v é s tol i c e k námitce nepřípustnosti pořadu práva odmítl, rek u r sní s o u d zamit1
námitku nepřípustnosti pořadu práva. D ů vod y: Rozhodnutí o námitce nepřípustnosti pořadu práva závisí na řešení otázky, zda žalobní
nárok vznikl z poměru veřejnoprávního či soukromoprávního. V té pří
čině jsou především směrodatny předpisy nařízení ze dne 7. května
1920, čís. 355 sb. z. a n., kterými byla upravena organisace a působCivilni rozhodnuti VI.

57

nost československé komise líhové. Podle §u 6 tohoto nařízení b\"!a
líhová komis·e ,zřízena jako pomocný orgán státní pro přechodní dóhu
do pOměrll mírových pro veškeru péči o v)"rohu, nerušené zásobování
a řádné hospodaření líhem, byla tedy orgánem veřejné správy státní.
Avšak zkoumají-li se podrobněji předpisy nařízení, lze seznati, že lihové komisi byly přikázány také úkoly, které spadají do obom práva
soukromého. K těmto úkolům sluší zajisté počítati veškeru činnost,
uvedenou v §u 19 odstavec ll, pod písm, a) až dl, V projednávaném
případě jde o smluvenou, pokud se týče nařízením ze dne 6, z"ří 1922
ČÍS. 282 sb. z. a n. stanovenou mzdu za čištění líhu a přichází tu tedy
v úvahu činnost lihové komise (jejího předsednictva), naznačená
v §u 19 odstavec ll, písm, d) pokud se týče v §u 11 písm, c) nařízení
čis, 355/1920, Mluvi-Ii v těchtn ustanoveních o přikazování surového
líhu k čištění za smluvenou mzdu a o uzavírání ratifikačních úmluv
s rafineriemi, má nařízení na zřeteli zajisté smlouvu dle §§ 1151 a násl.
obč. zák., a, poněvadž žalob ní nárok z takové smloLÍvy vyvěrá, nelze
pochybovati o tom, že jde o nárok soukromoprávní, o němž sluší rozhodovati řádným soudům, neboť smlouvou o čištění líhu za mzdu byl
mezi žalobcelTI a lihovou komisí založen poměr, v němž obě smluvní
strany stojí naproti sobě jako právní podměty souřadné (koordinované), nikoli jedna (žalovaná) jako vrchnost oproti druhé (žalobci)
jako poddanému, Ustanovení §u 15 nařízení čís, 355/1920, jímž se stanoví pořad stolic při rozhodování o stížnostech proti opatřením před
sednictva lihové komiSE, vztahuje se samozřejmě pouze na nároky rázu
veřejnoprávního, neboť ustanovenim tím nebylo a nemohlo býti ničeho
změněno na zásadě §u 1 i, n, Ustánovení §u 15 v době podané žaloby
ovšem již neplatilo, byvši zrušeno nařízením ze dne 19. říjne. 192'2,
čís, 300 sb, z. a n, V tomto nařízení jest opět upraven postup stolic a to
pro rozhodování o stížnostech do usnesení, opatření a rozhodnutí meziministerského komitétu, které bylo pověřeno likvidaci líhové komise, ale
a111 ustanoveoí §u 1 bod 9 tohoto nařízení, jimž se tak stalo, nelze vykládati jinak, než ustanovení §u 15 nařízení čís, 355/1920 a sluší je
omeziti pouze na nároky rázu veřejnoprávního. O správnosti názoru
tuto zahájeného svědčí zákon ze dne 8, června 1923, čís, 121 sb, z,
a n, v souvislosti s vyhláškou ze dne 6, října 1923, čís, 184 sb, z, a 11"
a s vyhláškou ministerstva financí, obchodu, zemědělství a pm zásobování lidu v souhlasu s ministerstvem spravedlnosti ze dne g, listopadu 1923, Č, j, 110,567/9357 /IV, A/10; otištěnou v úředním listě republiky Československé ze dne 29, prosince 1923, čís, 294 strana 87í.3,
V citovaném zákoně a důsledkem toho i ve vyhlášce posléz uvedené
rozeznává se totiž přesně mezi nároky veřejnoprávními a soukrollloprávními a uznává se možnost (nutnost) pořadu práva před přísluš
nými soudy ve příčině uplatňování nároků soukr01l10právních oproti
československé komisi líhové. Poněvadž, jak dovozeno, žalobní nárok
patří na pořad práva, bylo k důvodné stížnosti strany žalující rozhodnouti, jak se -stalo. Jen mimochodem se poznamenává, že pro otázku
příslušnosti v tomto případě není směrodatným zákon ze dne 2, listopadu 1918, čís, 4 sb, z, a n,
Ne j vy Š š í s o u cl nevyhověl dovolacímu rekursu.

Důvody:

V,'vodV dovolacího rekursn nejsou s to, by zvrátil}r zevrubné, duchu
platn)'Ch l1ařízení odpoYídajicí dúv?dy :'ekurs:l,í!l~ l;snesťílí. Nelze o tom
pochybovati, že přikazování surov,?ho .lihl~ k Clsten~ za smluvenou, mzdu,
uzavírání ratifikačních úmluv s rafJnenel111 (§ 19 plS111. d) a II plsm. a)
nař. ze dne 7. května 1920, Čís.355 sb. z. a n.) je zařaditi mezí obchody,
provozované čsl. komisí UhovoLl jako právnick?u. ~?obou na její vlastl:Í
účet ve smyslu §u 6 (4) cit nač', tedy mezI JeJI agendu obchodl1l,
soukromoprávní ve smyslu §u 18 cit. nař. I přiv činnost:ch" ~. §u .: 9 ~ař.
uveclen)Tch, je potřebí správní s~ránky: ~~:rá vsa,k mUSl l?ytl odhsov~n~
od obchodního jejího provede!1l, ktere JIZ spacta do ;"tranky.obeho,"I1I"
soukromoprávní, o niž jde v tomto případě, V ostatl1lm stačl pou~azatI
na obsah dúvodů rekursního usnesení, zejména na zákon ze dne 8. cervna
1923, čís, 121 sb, z, a n" a na vyhlášku ze dne 6, října 1923, čis, 184
sb. z. a n.
čís.

3955.

Dle irancouzského šekového práva jest vydaný šek vůbec neodvolatelným.
'
Pokud jest odvolatelným dle tuzemského práva.
Z toho že šekovníku nepřísluší proti vydateli šeku právo postižní,
nijak ještě neplyne, že neměl by šekovník proti v~dateli še.ku nár~ku
na náhradu toho, co za něho k jeho příkazu a v Jeho mezlch na sek
vyplatil.
(Rozh, ze dne'll, června 1924, Rv I 159;24.)

Žalovaná tuzemská firma, vydala roku 1914 šek na nyní žalující
francouzskOL; banku, Šek byl převeden na T-a, jenž jej včas p~esent.oval!
a po soudním zakročení vyplatila žalující banka šr;k T ~O~L ~alobe, JIZ
domáhala se na žalované firmě náhrady vyplaceneho sekoveho pemz,e
s příslušenstvím, bylo vyhověno s O ú cI y vše c II tři s t O I i c, N e I-~
v y š š í m s O ude m z těchto
důvodů:

Není sporu o tom' že žalovaná neměla u žalobkyně pohledanosti
(úhrady), nýbrž že z~ souhlasu banky U" používala její pohl~danosh
u žalobkyně k vydávání šeků na žalobkynI, V dopISU ~e .dne :' srpn~
1914 jímž oznámila žalobkyni že na ni vydala sporny sek, zal ovana
výsldvně žádala, by žalobkyně,'bude-li šek předložen, jej.uhradila k tíži
banky U" a z dopisu ze dne 10, srpna 1914 lest patrno,.ze O tom zplavila též banku U, Byť i dle úmluvy mezI stranami rozepre a bankou U;,
tato vždy, kdykoli žalovaná vydala šek na jeji poh!~dan5'st II žalobkyne,
měla žalobkyni zpraviti návěštím, a ve S)'0rnem pr!p~de se tak nestalo:
mělo to pouze ten význam, že žalob kyne, vyplahvsl sek z lohl~dan~s,h
banky U, bez jejího předchozího návěští, byla by po pnpade pra,a
vůči majitelce pohledanosti, t, j, bance U" ale nebylo by lze z toho vy5í~

voditi, že v poměru k žalované ,žalobkyně nemčla vyhověti jejímu šekovému poukazu. Právem tedy odvolací soud vyslovil, že okolnost, zda
banka U. měla žalobkyni jako šekovníkovi oznámiti vydání sporného
šeku, pro rozhodnutí tohoto sporu jest bezvýznamnou. Ani jinak nelze
však za odllvodněnu uznati výtku nesprávného posouzení právního. Lze
připustiti, že dle šekového práva a to dle práva francouzského i tuzemského - žalobkyni - šekovníkovi - proti žalované - vydateli
šeku - nepřísluší právo postižnÍ. Z toho však neplyne, že žalobkyně,
když byla rozsudky francouzských soudCi donucena, vyplatiti šekovou
sumu v době, kdy pohledanost banky U., na kterou žalovaná vydala
šek, byla vyčerpána, nemá vůbec .nároku proti žalované a že se této
nedostává pasivni legitimace. Žalovaná poukázala žalobkyni, aby za
ni vyplatila určitý peníz (šekovou sumu) osobě třetí, a žalobkyně, ať
již dobrovolně nebo pod nátlakem vydaných rozsudků, tak učinila. Netřeba ani zkoumati, zda šlo o pouhý příkaz (mandát) či o poukaz (asignaci); zda v tom směru platí předpisy práva francouzského či česko
slovenského; a zda dlužno použiti ustanovení zákonů občanských či
obchodního práva; neboť již dle obecných pravidel právních má žalobkyně, která nebyla dlužnicí žalované, právo žádati, by jí žalovaná nahradila to, co k jejímu příkazu vyplatila, pokud tak učinila v mezích
daného příkazu. V tom směru žalovaná ovšem namítá, že odvolala šek
dne 22. prosince 1914, a že důsledkem toho žalobkyně nebyla oprávněna, vyplatiti později šekovou sumu Juliu T -ovi, na něhož byl šek rukopisem převeden a jehož bezelstnost nebyla vzata v pochybnost. Než žalovaná přehlíží, že pro otázku, jaký právní účinek mělo odvolání šeku,
platí zase předpisy práva šekového. Dle francouzského šekového práva
(zákon ze dne 14. června 1865) vydaný šek 'jest vůbec neodvolatelným,
poněvadž francouzské právo vychází se stanoviska, že vydatel šeku
postupuje majiteli šeku svou pohledanost u šekovníka, pokud se týče
část této pohledanosti, rovnající se šekové sumě (srovnej: Pavlíček
»Chek ve vědě a zákonodárstvÍ« str. 102; Canstein »Der Scheck nach
clem 6sterreischischen Rechte« str. 8; Klier »Rakouský zákona šekový«
str. 105). Dle československého práva šekového (zákon ze dne 3. dubna
1906, čís. 84 ř. zák.) však jest odvolání šeku vydatelem Pl'O šel<ovníka
jen tenkrát účinným, 1. když šek, znějící na jméno nebo na řád, jejž
vydatel zaslal přímo šekovníkovi, by tento dodal šekovou sumu tomu,
kdo jest označen jako příjemce platu, výslovně se odvolá prve, než šekovník splnil tento příkaz; a 2. byl-Ií šek výslovně odvolán po zameškání presentační lhůty nebo pro ten případ, kdyby šek v presentační
lhůtě nebyl předložen k výplatě, v kterémžto posléz uvedeném případě
odvolání stane se účinným pro šekovníka teprve, když prošla lhůta presentační (§ 13 šek. zák.). Těchto předpokladů tu nebylo, neboť šek
nebyl zaslán přímo šekovníkovi s příkazem, uvedeným pod 1. a odvolání
stalo se teprve, když bezelstný majitel šeku T. byl jej žalobkyni již
předlOŽIl k výplatě. Nevadí, že žalobkyně původně odmítla výplatu,
odvolávajíc se na zákonné příročí, neboť tím, uznávajíc jinak povinnost
platební, domáhala se pouze poshovění, vyhrazeného jí zákonem. Ať se
tedy odvolání šeku posuzuje dle francouzského nebo dle českosloven
ského práva šekového, vždy dlužno tvrditi, že nemělo vůči žalobkyní

nrávnfho. účinku. Nfunitkv) na nichž žalovaná trvá v dOVOlacn11 nZClll,
~ejsou tedy odúvociněJl)r; a proto nebylo lze vyhověti dovolání.
čís.

3956.

Dovolací soud jest vázán toliko skutkovým zjištěním, na jehož zásoudy určily bolestné, přísluší mu však právo zkoumati, zda
bolestné jest přiměřené okolnostem takto zjišténým.
Třebas výše náhradního nároku byla žalobcem udána teprve po
právoplatném rozhodnutí o důvodu náhradního nároku, jest přisouditi
úroky již ode dne uplatňování důvodu náhradního nároku.

kladě nižší
přisouzené"

(Rozh. ze dne 11. června 1924, Rv 1 21G/24.)
žalobkyně byla přejeta automobilem žalované společnosti. K žalobě o náhradu škody, zadané na soudě dne 26. října 1920, uznal procesní soud prvé stolice žalob ní nárok co do důvodu dvěma třetinami
po právu. Obě vyšší sto!ice ;ozsudek, pot~r9i1y· Dn~. 6.. května 1922
uplatnila žalobkyně krome, ]1nych polozek, jez t~ nepnChaZejl ~ úvahu,
číselně nárok na bolestne pemzem 300.000 Kc. Pro c e s n I s o u d
p r v é s t o I i c e přiznal žalobkyni 200.000 Kč s úroky od 6. května
1922. Rozsudek napadly odvoláním obě strany. O d vol a c í s o u cl
vyhověl odvolání žalobkyně potud, že přiznal jí úroky z přisouzených
200.000 Kč též za dobu od 26. října 1920. do 5. května 1922 a uvedl
v tomto směru v d ů v o cl ech: Právem cítí se žalobkyně stížena tim,
že jí nebyly přiznány 5% úroky z 200.000 Kč již ode dne podání"žalo,by
(od 26. října 1920). Nárok na přiměřené bolestné byl vznesen ]Iz v zalobě a udání výše bolestného bylo vyhraženo, poněvadž žalobkyl;~
v době podání žaloby ještě byla v obdobi operace a nedalo se wehz
předvídati, jakého druhu bolesti budou a jak dlouho potrvají. Nár,ok

na náhradu škody, tudíž také na placení bolestného povstal z poranem
při nehodě. Tím, že žalovaní po podání žaloby žalobkyni neuspokojili,.
naopak její nároky popírali, byli v prodlení, a jsou tudíž podle §u 1333
obč. zák. povinni platiti úroky od tohoto dne. Okolnost, že výše poža~
dovaného bolestného mohla se určiti teprve trváním a komplikacemI
ozdravovacího procesu a že trváním nemoci rostla, nemění ničeho na
povinnosti žalovaných. Od povinnosti k placení úroků byli by se mohli
osvoboditi jen tím způsobem, že by byli po podání žaloby nabídli žalobkyni přiměřené bolestné. jiné pojetí vedlo by k neudržitelným dú~
sledklll11, že poškozený musil by trpěti tím' větší majetkovou ztrátu,
čímž těžší by bylo jeho poranění a čím déle by trval ozdravovací proces.
Těžce poškozený by byl tudíž k dobru poškoditele na tom hůře, než
ten, kdo vyvázl s malým poraněním. Bylo tudíž přiznati žalobkyni 5%
úroky ze 200.000 Kč ode dne podání žaloby, tudíž od 26. řijna 1920.
Ne j v y Š š í s o li d nevyhověl dovolání ani té ani oné strany a
uvedl v otázkách, o něž tu jde, v

Obě

strany napadají v)'ši

přiřčellóho

bolestnéh6) jež se žalovaným

zdá býti přílišným, kdežto žalobkyně pokládá je za nízké, odtajíc se
při tom arci v rozporu s obsahem své dovolací odpovědi, v které se
staví na stanovisko, že v)'ľok nižších soudú o výši bolestného v třetí
stolici vůbec již přezkoumati nelze. Toto stanovisko není ovšem správné;

dovolací soud jest vázán toliko skutkovým
nižší soudy

určily

bolestné, ale

přísluší

zjištěním,

na jehož

základě
při

mu právo zkoumati, zda

souzené bolestné jest přiměřené okolnostem takto zjištěným (§ 1325
obč. zák.). Bera za základ to, co o způsobu, míře a trvání bolestí žalobkyně a o jejích osobních a životních poměrech) jakož i o všech
ostatních okolnostech, přicházejících v úvahu pro výměru bolestného,
v rozsudcích nižších soudů skutkově bylo zjištěno, uznává také dovolací soud přiměřeným bolestné 300.000 Kč, z něhož bylo žalobkyni
přisouzeno 200.000 Kč, když žalobní nárok dle právoplatného mezitimního rozsudku důvodem jen co do dvou třetin trvá po právu. Žalovaní
napadají dále přísudek 5% úroku z bolestného za dobu od podání žaloby - 26. října 1920 - do 6. května 1922 - kdy žalobkyně číselně
uplatnila bolestné -

než ani v tom

směru

jednáno pouze o důvodu nároku, ostatně neměla ani příčiny. Jakmile

však o důvodu nároku právoplatně bylo rozhodnuto, ihned - podáním
ze dne 6. května 1922 - uvedla čísliCi požadovaného bolestného.

3957.

K bedlivosti řádného obchodníka (čl. 282 a 344 obeh. zák.) náleží
jen znalost všeobecných, nikoliv však specielních, časově obmezených
a jen pro některé odběratele význam majících tarifních předpisů.
(Rozh. ze dne 11.

června

Do souboru této

pečlivosti

náleží také, by

vyplnění

nákladního listu o

každém z vagonl! stalo se způsobem) který jest jednak dopravními usta-

novenimi předepsán, jednak jest žalobci hospodářsky prospěšný. Jakmile byl železnicí podle §u 6 dopravního řádu pro železnice (nařízení
vlády republiky československé ze dne 13. května 1921, čís. 203 sb. z.
a n.) vyhlášen způsob o označování uhelného mouru - prachu ~ velikosti zrna nejvýše 5 111111 v čÍs. 28 věstníku pro železnici a plavbu cine
8. dubna 1922 pro nákladní list při dopravě tohoto zboží, byla žalovaná jako odesilatelka podle předpisu §u 56 odstavcc prvý písm. d)
téhož vlád.

nař.

povinna, aby uhelný moul", podávan)' jí k dopravl:) takto

označila.

N e j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
Důvody:

nelze jim dáti za pravdu.

Vliči vývodům dovolacího spisu žalovaných připomíná se toto: Lze při
pustiti, že přisouzené úroky v pravdě nejsou úroky z prodlení, nýbrž
úroky procesní. Nehledíc k žalobám dílčím, netvoří rozsudek nového
práva, nýbrž určuje sporný poměr právní, má tedy ráz deklaratorní,
nikoli konstitntivní. To platí také o žalobách o náhradu škody, třebaže
soudce teprve stanoví částku) příslušející žalobci. Také rozsudek, odsuzující žalovaného k zaplacení částky takto určené, má ten význam,
že žalovaný mčl žalobci nahraditi přisouzenou částku. Jest obecným
právnim pravidlem - došedším výslovně výrazu zejména i v §u 338
obč. zák., že žalobce, vysoudí-li při, má obdržeti vše, co by měl, kdyby
byl při zahájení sporu úplně býval uspokojen. Vzhledem k tomu nezáleží v tomto případě na tom, že žalobkyně v žalobě, vyhradivši si uplatnění nároku na bolestné) neuvedla hned jeho číselné_ výše, aniž IJa t0111)
kdy mohla aspoň přibližně tak učiniti. K tomu žalobkyně, dokud bylo

čís.

d()pravného ::-~tallovcl1j pro mour do :5 1111n, domáhal se žalobce na ža10van(;m náhrady skody. I-") ľ o c e s II í s o Ll cl P ľ V é s t o li c e žalobu
zamítl) o cl vol a c í s o u Ll uznal podle žaloby. D ú vod y: Žalovaná
strana byla povinna, by, odesíiajíc jednotlivé vagony uhelného mouru,
zařídila vše tak, by obchodní zajmy žalobcovy byly pečlivě opatřeny.

1924, Rv I 459/24.)

žalovaný zaslal žalobci 18 vagonů mouru. Na dopravném bylo zaplaceno 17.166 Kč 60 h. Tvrdě, že žalovaný, opomenuv udati, že mour
byl pouze velikosti 5 mm, způsobil, že nebyla poskytnuta 25%ní sleva

Při svědčiti sluší odvolacímu soudu, že žalovauý byl dle čl. :,4,; a
282 ob ch. zák. povinen, by odesílaje mour drahou, dbal opatrnosti řád
ného obchodníka, při čemž ruči dle §u 1313 a) obč. zák. i za zavinění
třetích osob, kterých při tom použil. Byla-li povinná péče řádnéil'J obchodníka zachována či porušena, závisí od okolností každého jednotlivého připadu. Dozajista náleží odesílateli, by nákladní list vyplnil zpttsobem předepsaným, za škodu, která by vad n Ý m vyplněním náklad. ního listu žalobci byla vzešla, ručil by žalovaný. Nelze však souhlasiti
s odvolacím soudem, že tarifní vyhláška čís. 70 ze dne 8. dubna 1922
uložila odesilateli za povinnost, by při zasíláni uhelného moUlu uvedl
velikost zrna v nákladním listu. Tímto tarifním předpisem byla poskyt-

nuta průmyslovým závodům, zařízeným na otop mourem slEwa na dovozném pro uhelný mour zrna menšího než 5 !li/n, a sice zavázala se

dráha vrátiti, prokáže-li se, že v roce 1922 průmyslový závod odebral
aspoň 100 tun takového mouru, 25 procent placeného dovozného, při
čemž dle všeobecných předpisLJ jest třeba i dovoz mouru i placené dovozné prokázati nákladními listy. Uplatnění nároku na slevu závis; na
vúli průmyslového závodu. Nebylo předep,áno, by při zasílání mouru
bylo v nákiadnÍm listu vždy uvedeno, jakého jest zrna, ale náleželo
ovšem průmyslovému závodu, který chtěl činiti nárok na slevu, by se
postaralo vyznačení zrna již v nákladním listu. V tomto případě bylo
to věcí žalobcovou, neboť on žádal za slevu. Žalovanému nelze to ukládati za povinnost. Mezi stranami nebylo smluveno, že žalovaný prodává
a žalobce kupuje mour pod 5 mm. Naopak byl položen důraz na to, že
mour má býti zrnitý, a, jelikož na šachtě, z níž měl býti dodán, byl vyráběn kromě mouru o zrnu 5 111m i mour se zrnem 7 mm, vyhovovalo
spíše dodáni tohoto zrnitějšího mouru objednávce. žalovaný mohl dle
smlouvy dodati m'our obojí, při dodání mouru o zrnu 7 mm, nebyl by
měl žalobce vůbec nároku na slevu dovozného proti dráze. Že byi du-

dán mour výhradně o 5 mm, ~talo se náhodou a jen náhodou se tedy
stalo, že žalobci vůbec vzešel nárok na slevu. žalobce nikdy neoznámil
žalovanému, že pro případ takové náhody se bude domáhati slevy, a
neudělil mu žádného na slevu se vztahujicího přikazu. Zaviněni zalovaného by bylo možno spatřovati za tohoto stavu věci pouze v tom, ie
nepočítal sám S možností takové náhody a s možným pozdějším rozhodnutím žalobce, domáhati se slevy na dovozném. To by však byla
již přemira opatrnosti, přesahující daleko péči, uloženou řádnému obchodníku při plnění smluvených obchodů ve prospěch druhé strany.
Odporovalo by zásadám obchodní poctivosti a důvěry, by žalobce, opomenuv sám včas učiniti opatření, potřebná k využitkování nového tarifního předpisu, mohl přesunouti následky tohoto opomenutí na svého
smluvníka a ukládal mu takto povinnost větší péče o zvláštní se smlouvou přímo nesouvisející zájmy žalobcovy, než jim žalobce sám věno
val. Neprávem poukazuje žalobce i odvolací soud v té příčině na to, že
žalovaný jest obchodníkem uhlím a proto povinen znáti tarifní před
pisy o dopravě uhlí. Nehledíc k tomu, že sleva na dovozném byla poskytnuta ve prospěch průmyslových závodů, zařízených na otop mourem, a nikoliv ve prospěch obchodníků uhlim, takže nikoliv žalovaný,
nýbrž žalobce měl na ní zájem, mohla by podrobná znalost tarifnich
předpisů, přesahující míru, každému obchodníku potřebnou, býti požadována sice od speditera, jenž za úplatu obstarává na cizí účet dopravu
zboží (§ 1299 obč. zák., čl. 379 obch. zák.), nikoli však od žalovaného,
jenž byl ku žalobci jen v poměru prodatele ke kupiteli a byl podle čl.
344 a 282 obch. zák. povinen zachovati jen obyčejnou bedlivost řád
ného obchodníka. K této bedlivosti náleží jen znalost všeobecných tarifních předpisů a žalovaný osvědčil ji dostatečně tím, že prodané zboží
označil na nákladním listu názvem, na němž dle tarifu jest závislá všeobecná sleva sazby. Že by k pečlivosti řádného obChodníka náležela
také znalost všech specielních, časově omezených a jen pro některé
jeho odběratele význam majících tarifních předpisú, nelze uznati.
čis.

čil,

3958.

žaloba dle čl. XLII. uv. zák. k c. ř. s.
Na tom, kdo se domáhá vyjevovaci přisahy o
že jest tu skutečně nějaké jmění.
(Rozll. ze dne ll.

června

jměni,

jest, by

osvěd

1924, Rv I 504/24.)

žalobě, domáhající se
jmění po Antonínu S-ovi,

na žalovaných, by udali, co jest jim známo o
a, by složili přísahu o tom, že jejich údaje
jsou správné, pro c e sní s O udp r v é s t o I i c e vyhověl, o d v o I a c í s o u d žalobu zamítl.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Dovolatel vytýká odvolacímu soudu, že se uchyluje od zjištění první
stolice, nemaje prokázáno, že tu byl nějaký majetek po Antonínu S-ovi,

žr- však nezjistil opaku. Z toho odvozuje) že jest domněnka, že Antonín
S. zanechal nějak)! majetek na hotovosti, a že více není potřebí k opodstatnění žaloby dlc článku XLII. uvoz. zák. k civil. řádu soudnímu, a
také) že jest domněnka, že žalovaní vědí o tomto majetku. Odvolací
soud, opakovav dúkazy die §u 488 c. ř. s., byl oprávněi1,uchýliti se od
zjištění soudu pi'vé stolice a učjniti samostatná zjištěnÍ. S těmi se však
dovolatel rozchází, neboť odvolací soud zjistil, že nebylo dosvědčeno,
že po Antonínu S-ovi zůstala větší částka, která nebyla pojata do jeho
pozůstalosti, dále, že nebylo dosvědčeno, že peníze ty vzala jeho manželka Anna S-ová clo nemocnice v T., a že je ještě měla v den svého
úmrtí. Pokud se dovolatel rozchází se zjištěními odvolacího soudu, neprovádí uplatněného důvodu po zákonu. jinak sluší uznati, že odvolací
soud posoudil spornou věc po právní stránce správně, rozhodnuv o žalobním návrhu zamítavě; neboť, bylo-Ii zjištěno, že nějaké jmění, o
němž, nebo o jehož zatajení nebo zamlčení a, co ie o tom známo, má
býti přísaháno, vůbec neexistuje, plyne z toho bezdúvodnost žaloby,
opírající. se o předpis čl. XLI!. uvoz. zák. k c. ř. s.
čís.

3959.

Kdo podporuje uchazeče o úvěr tún, že na jeho požádání podává
poskytovateli úvěru nevyžádané jím informace o úvěrní schopnosti uchazeče, jest povinen, přesvědčiti se o správnosti své informace a jest práv
z následků informace nesprávné (§ 12990bč. zák.).
(Rozh. ze dne ll.

června

1924, Rv 1 525/24.)

žalobce domáhal se na žalovaném náhrady škody, ježto ho uvedl
v omylo úvěrové schopnosti josefa P-a, jemuž byl žalobce na základě
informací žalovaného poskytl zápůjčku. O b a niž š í s o u d y žalobu
zamítly, o d vol a c í s o u d z těchto d ů vod ů: Zajisté nelťe důvodně
pochybovati o tom, že podle občanského zákonníka může vzejíti povinnost k náhradě škody i při uvedení v omyl mimo poměr smluvní, a že
toto uvedení v omyl nemusí býti obmyslným. Vyplývá tak z §u 7 obč.
zák. ve spojení s ustanoveními §§ů 1299 a 1300 obč. zák. Podmínkou
však jest, by takové uvedení v omyl bylo při nejmenším zaviněným, po- .
něvadž bez zavinění není povinnosti k náhradě. Rozhodným jest tudíž,
zda jest v chování žalovaného, jak prvým soudem bylo zjištěno, zavinění čili nic. TutQ otázku prvý soud právem zodpověděl záporně. Žalovaný nebyl ani podle §u 1299 obě. zák. ani podle §u 1300 obč. zák.
povinen, by udíleje radu, by josefu P-ovi ·byla zápůjčka poskytnuta,
vynaložil zvláštní péči a také nedostal za svou radu nijaké úplaty. Mohla by proto býti řeč o zaviněném jednání jen tehdy, kdyby bylo prokázáno, že žalovaný měl příčinu k tomu, aby pochyboval o správnosti
údajů a ujišťování Josefa P-a. Nic takového nebylo ve sporu zjištěno,
zvláště nebylo zjištěno, že žalovaný znal majetkové poměry josefa P-a
a že věděl, že jeho informace a ujišťování nejsou věrohodny. Stalo-Ii se
však uvedení v omyl bezelstně a nelze-Ii v něm ani spatřovati kulposní

chování žalovaného; schází vešk{~r):" právní dúvod, by by! přidržen k náškody a právem bylo žalob ní žádání zamítnuto.
Ne i v y š š í s o u cl zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil věc
prvému soudu, by ji ZI10V11 projecl:1al a rozhodL

hradě

D ů vod y:
Dovolací soud schvaluje právní názor odvolacího soudu, že podle občanského zákonníka mŮže nastati povinnost k náhradě škody pro uvedení v omyl mimo smluvní poměr i v případech pouhého zaviněni (§§y
7, 1299 ~ 1300 obč. zák.)~_Ale nelze souh!asití s názorem, že žalovaný
se ZaVlllCl11 nedopus!!!. Nlzsl soudy by mely pravdu, kdyby uchazeč o
zápúi,čl~u, Fr~nt~šek P., byl žalo~ci sám vylič!l své poměry pro poskytnuti uveru zavazne a kdyby se zalobce, ať jiz na jeho výzvu nebo sám
od se~e, byl pak na žalovaného obrátil s dotazem, zda je pravdou, co
FrantIsek P. uda!. V tomto případě mohl žalovaný podati žalobci bezelstně i zprávu, pravdě neodpovídající, jelikož, nejsa povolán, podávati
takové zprávy, neměl povinnosti vynaložiti neobyčejnou a zvláštní obezřetnost, najmě nemusel snad konati napřed potřebná šetření o pravdivosti udání Františka P-a. Naopak by tu žalobce jednal na vlastní nebezpečí, neobrátiv se na osobu neb ústav, jenž takové zprávy dle svého
povolání podává a pak také ovšem za jejich správnost ručí. Ale tak se
věc nemá. Žalovaný přišel k žalobci spolu s Františkem P-em za tím
účelem" aby 1;'": zápůjčku opatřil pO,kud se týče,~ by přiměl žalobce k 1'0skytnutr zapuJcky a podporoval žadost Franliska P-a tím, že žalobce
uj~šfoval, že P-ovi úplně věří a že by mU peníze sám pújčí1, kdyby je
mel po ruce. Za týmž účelem též uvedl, že František P. má elegantní
byt o 3 pokojích v T. a také cenné papíry, ačkoliv to, jak musil při svém
vyslechu pko strana připustiti, slyšel jen od Františka P-a. Pakliže žalov~ný přišel s. F!antiškem P-el11 k žalobci za tím účelem, aby 111U podal
o n;'111 ,a Jeho uv~ru~odnos_bpříznivou zprávu a takto žalobce k poskytnutI zapujčky pnmel, zmeml se tím podstatně jeho poměr k žalobci'
tím vz.al _žalovaní' ?e~ P?~ře~y a dobrovolně na sebe jednání, které ji~
nvak ,nale~2 l~formvacnl1n u;adu111 a ústavům, a k jehož výkonu je zapo!rebl zvlast~lch ve~olr.ostr a neobyčejné obezřetnosti a dal tím na jevo,
ze tyto potrebne ~edo.mostr, a vlastnosti má. UčinÍ'! tak, jest žalovaný
p_odk §u 12_99 obc. za~. ?rav z toho, že oněch vědomostí neměl a potrebne obezretnostr nesetni, a nemůže se hájiti tím že nevěděl že to
co mu František P. o svém bytě a o svých cenných' papírech řekl, nenl
pI:a~dou, ~eboť bylo_za tohoto stavu věci jeho povinností, by před podam111 zpravy alespon o tom se přesvědčil, zda je pravdou co mu v t0111t? sl1ičr~ sdělil pouze _Fran!išek P. Žalovaný však této p~zornosti nešet:21, ba zalo~c~ am ner:kl" ~e to, co vmu o majetkových poměrech Frantr~k~ P~a ~delrl, vlastne VI len od neho samého. Nejde tedy jen o zavinel11, nybrz o hrubou nedbalost, za kterou žalovaný musí zodpovídatí.
čís.

3960.

. I el_~ldric~é vedení j~st ,díle~ ve smyslu §u 1319 obč. zák. Pokud
Jest drzltel chla prost rucem za skodu, způsobenou přetržením drátu.
(Rozh. ze dne 11. června 1924, Rv I 546/24.)

Žalobcovy koně přiš1y za terlYlloty do styku s přetržen)'mi dráty
'elektrického ';cc;cnÍ II utrpl'ly pora:1;:'n(. Zalohl' na -obec jakožto podnikatelku ekktrárny o náhradu škody o b a niž š í s o II II Y co do duvodu ·vyhuvěly, o cl vnl a c í s o II II mimo iiné z tčchto cl li vod ll: Názor, že ustanovení §u J 319 obč. Lák. nelze 'použíti na elektrické' vedení,
jest mylným, nebof jest nespornQ, že vedení jest součástí elektrárny žalované. S touto však všechna zařízení, nutná a účelná k jejímu -provozování, podléhaji ustanovení §u 1319 obč. zák., tudíž i vedení, nutná
k využiti elektrické síly. Žalovaná byla by musila tudíž dokázati, by se
zbavila povinnosti k náhradě) že se drát nepřetrhl proto, že byl vad115'111, l1)lbrž že příčinou toho byla událost, zasáhnuvší z venčí. Pouhé domněnky v tomto ohledu nemohou sprostiti žalovanou právě tak břemene
důkazního, které nese, a v důsledku toho i povinnosti k náhradě, jako,
okolnost, že neučinila k odvrácení nebezpečí, spojeného s přetržením
drátů, proto žádných dalších bezpečnostních opatření, poněvadž měla
za to, že drát vedení je bezvadným a vady ve struktuředrátll nejsou zevně nápadny, ježto je dokázáno, že takové vady při výrobě cirátů mohou se přihoditi a že tudíž rozumně lze očekávati bezpečnostní opatření
proti eminentnímu nebezpečí, jež hrozí obecenstvu v případě doteku
s přetržen)rm drátem.
N e j vy Š š í s o -u cl žalobu zamítl.
Důvody:

Dovolatelka spatřuje nesprávné posouzení právní v oclvoiacím rozsudku ve třech směrech: 1. že nemělo býti použito předpisu §u 1319
obč. zák.) poněvadž v tomto případě nejde ani o stavbu, ani o dílo) n5rbrž jde O dráty elektrického vedení, které, přetrhavše se, visely volně
ze žerdě až na zemi, a, byvše napojeny elektrickým proudem, zpúsobily
žalob ní škodu, 2. že nemělo býti použito předpisu§u 1319 obč. zák.
z toho důvodu, poněvadž dovolatelce nemůže býti na vadnosti elektrického vedení přičítáno nějaké zavinění, které předpokládá Ť!,nto před
pis, jenž se na ručení za výsledek nevztahuje) a že by žalobce zavinění
to musil dovolatelce dokázati, 3. že úraz zaviněn byl jedině nedbalostí
kočího, pokud se týče žalobcovou. Nelze však dovolatelce dáti za pravdu, byť i slušelo uznati, že je uplatněný důvod ve příčině rozhodující
náležitosti citovaného předpisu opodstatněn. 1. Tak nelze souhlasiti
s dovolatelkou ve příčino bodu prvého, naopak dlužno schváliti právní
názor odvolacího soudu, že cl í lem podle §u 1319 obč. zák. sluší rozuměti také elektrické vedení, což není výkladem extensivním, jaký by byl
ostatně při tomto specielním předpisu nepřípustný. Ovšem rozumí ·se tu
dílo vyvedené na nějakém pozemku, ale tím právě jest elektrické vedení,
kterým se z elektrárny po žerdích, v zemi trvale zapuštěných a po drátech, na těchto upevněných, rozvádí elektrická energie. 3. Také nelze
souhlasiti s dovolatelkou ve příčině bodu třetího, podle kterého spatřuje
žalobcovo zavinění v fom) že poslal svého kočího s nákladem porcelánu
(25 q) v září v noci s dvěma těžkými koňmi ve 14 na 10, a že mu nedal ku pomoci nějakého průvodčího, a dále v tom, že kočí, když zpozoroval na zemi zablesknutí krátce před nehodou ve vzdálenosti 2-3 m

ocl žerdě, měl užiti obyčejné opatrnosti (§ 1297 obč. zák.) a měl se se
svítilnou na jeho voze visící přesvědčiti, jaká je příčina zablesknutí a
je-li cesta volná, že, když tak neučinil, že sporný úraz sám zavinil. Proto

nelze souhlasiti, poněvadž v žalobcově počinu, jenž se při užívání svých
kočí a rozesílání naložených. povozů musí říditi požadavky a pravidlv
svého zaměstnání, nelze spatřovati nějaké zavinění. A také ho nelz~e

!

spatřovati v chování kočího, když bylo zjištěno, že zablesknuti činilo
dojem blýskání na časy. 2. Ale nelze úplně souhlasiti s dovolatelkou ani
ve příčině bodu druhého, a to potud, pokud dovolatelka míní, že by Žalobce musil dovolatelce nějaké z a v i n ě n í na vadnosti elektrického
vedení dokázati. Ručení držitele nějakého díla neni podle §u 1319 obč.
zák. bezvýminečné, nýbrž zákon dopouští mll podle svého vzoru (§ 836
německ. obč. zák.) odvod v ten způsob, že je náhradní povinnosti prost,

dokáže-Ii, »že vynaložil veškeru, ku odvrácení

nebezpečenství

žádoucí

péči«.

Než tu nelze přisvědčiti ani právnímu názoru odvolacího soudu,
podle kterého by dovolatelka musila dokázati, aby se zbavila povinnosti
k náhradě, že se drát nepřetrhl proto, že byl vadný, nýbrž že přičinou
toho byla událost, zasáhnuvší z venčí, Tím ukládá odvolaci soud držiteli díla, když po něm požadufe ručení za vadu drátu, t e d y z a vad u
k o n str u k t i v n í, rozsáhlejší ručení, nežli které se dá srovnati· i obmezujícím ustanovením,

vyjádřeným

slovy »žádouCÍ

péče«,

předpisu

§u 1319 obč. zák. V této příčině je rozhodujícím odvolací zjištění od prvé
stolice dle §u 498 c. ř. s. osvojené, podle kterého vedení elektrického
proudu bylo provedeno podle stávajících zákonných i podle zvláštních
předpisů, podle kterého je drát vedení měděný, takové dráty měděné že
však mají tu a tam zjevně nepoznatelné nedostatky, které jsou příčinou,
že také zevně zcela bezvadný drát vedení n á hle se přetrhne. Ale znalec také potvrdil, že se takové vady ani nedají poznati, že tedy nemůže
kontrolujícímu montéru dáváno býti za vinu, když jich nepozná, a také
potvrdil, že se měděný drát může následkem' takových vad neuvidilelných přetrhnouti, třeba po desetiletém užívání bez jakýchkoliv vlivťr
vnějších. Dále je v této příčině rozhodujícím, že žalobce spatřoval dovo1atelčino zavinění v tom, že se žerď, na které byly upevněny dráty,
kolísala a že dráty musily býti velmi špatné jakosti, poněvadž by se
jinak pouhým kolísáním žerdě nepřetrhly, a dále v lom, že dovolatelka
ponechala dráty na náležitě neupevněné žerdi. Leč po této stránce vyznělo

znalcovo dobrozdání v ten rozulll, že ani najetí na

žerď

pcmá nÍ-

jakého významu, poněvadž se tím dobré dráty nepřetrhají, že na žerdi
byly troje dráty, ale přetrhl se pouze jeden a to ten silnější. Přihlédne-li
se k předpisu §u 1319 obč. zák. a k rozdělení průvodního břemene
v něm uvedeného, pozná se, že bylo na dovo1atelce jedině, aby dokázala, »že vynaložila veškeru ku odvrácení nebezpečenství žádoucí péči«.
Pokud se týče špatné jakosti drátů, nevyšlo ani znaleckým, ani jinými
dtrkazy ničeho na jevo, z čehož by se dalo souditi na vadnost a špatnon jakost drátů, poněvadž na žerdi byly troje dráty, ale přetrhl se pouze
jeden a to ten silnější a okolnost, že dovolatelk'a ponechala dráty na
náležitě neupevněné

bylo

zjištěno,

žerdi, je podle znalce bezvýznamn}'m,

nepřetrhají.

poněvadž

se

Naproti tomu sluší uznati, že ničím tím, co
nedá se ospravedlniti žalob ní tvrzení, že dovolatelka ne-

tím dobré dráty

~'-ynalozila veškeru ku odvrácení nebezpečenstvÍ- žádoucí péči. Odvolací
spatřuje nedostatek péče v tom, že nebylo zjištěno, kdy byly dráty
posledně kontrolovány, ale nehledí-li se k tomu, že přerušení proudu je
podle všeobecné známosti v cC'Jtrále okamžitě poznatelné, závažno je
hlavně, ke kontrola je proti utajen)'1l1 vadám drátu bezbranná, poněvadž
měděné dráty maji tu a tam zjevně nepoznatelné nedostatky, které jsou
příčinou, že také zevně zcela bezvadný drát vedení n á hle se přetrhne,
ale na druhé straně je závažno, že bylo zjištěno, že vedení elektrického

soud

proudu bylo provedeno podle stávajicích zákonných i podle zvláštnich
Í,ředpislt, tedy že bylo se strany dovolatelky učiněno vše, co bylo v její

silách. Na konec je závažno, že pravá

r

příčina, proč

se drát

přetrhl,

ne-

byla zjištěna, takže sluší za to považovati, že jde o náhodu, ta však podle §u 1311 obč. zák. jde na vrub toho, v jehož jmění se udála. Dovolací soud poznává, že žalobní nárok neni důvodem svým po právu, a poněvadž to značí ve skutečnosti bezdůvodnost celého žádání žalobního,
vyhovuje oprávněnému dovolání, mění rozsudky nižších stolic a žalobu
zamítá.
čís.

3961.

předpokládají, že jde o listinu, již má strana
knihovnímu soudu po prvé. Byl-Ii prvopis listiny již předlo
žen a knihovním soudem schválen, stačí poukázati v knihovní žádosti
na ono rozhodnutí.

§§y 87 a 88 knih. zák.

předložiti

(Rozh. ze dne ll.

června

1924, Rv I 550/24.)

Žalobu o výmaznou kvitanci pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e
zamítl v podstatě z toho důvodu, že žalobci dostalo se výmazné kvitance
již před žalobou. O d vol a c í s o u d rozsudek potvrdil.
N e j v y Š š í s u d nevyhověl dovolání a uvedl o otázce, o niž tu
jde, v

°

důvodech:

Právní názor nižších soudú neodporuje předpisu §§ů 87 a 88
knihovního zákona, který předpokládá, že jde o listínu, již strana má
předložili knihovnímu soudu po prvé. Jen v tO~ltO případě vyžaduje
knihovní zákon předložení prvopisu, jelikož knihovní soud podle §u 27
knih. zák. musí též zkoumati, zda nemá listina viditelné vady, jež by
mohly otřásti její věrohodností. Byl-li prvopis listiny již předložen a
knihovním soudem s hlediska §§ů 26, 27, 31 a násl. knih. zák. schválen,
stačí poukázati v knihovní žádosti na toto dřívější rozhodnutí.
čís.

3962.

Obchodní pomocníci.
Úprava hmotných poměrů zaměstnance úmluvou, již uzavřel s ním
zaměstnavatel po zastavení podniku, nepodléhá ustanovenlm §u 20 zák.
o obch. pom.
(Rozh. ze dne 11.

června

1924, Rv I 573/24.)

žalobce byl zaměstnán u Jiřího K-a j'ako obchodní pomocník. Dne
1. listopadu 1922 oznáml1 Jiří K. žalobci, že musí v podniku práci zastaviti a žalobce dnem 30. listol1adn 1922 z podniku propustiti. a vyplatil žal<?bci měsíční služné 600 Kč, s čímž žalobce souhlasil. Na Illll'nÍ
Jiřího K-a byl po té vyhlášen úpadek, k němuž žalobce přihlásil pohledávku na služném za čtyři měsíce. Ježto pohledávka nebyla uznána, domáhal se žalobce na úpadkové podstatě Jiřího K-a zaplacení 2.400 Kč
(služné za prosinec 1922 až březen 1923), ježto mu nebyla dána řádná
výpověď ve 1I1lttě §1l 20 zákona o obeh. pom.
Pro c e sní s o Ll cl
P r v é s t o I i c e žalobu zamítl, o d vol a c í s o II d uznal podle žaloby. D ů vod y: Vzhledem k tornu, že šlo o pOlllěr zaměstnavatele
k obchodnímu pomocníku, tvoří základ pro posuzování sporu zákon ze
dne 16. ledna 1910, čís. 20 ř. zák. a nařízeni ze dne 9. ledna 1919, čis.
14 sb. z. a n. nařízení .ze dne 28. února 1919, čis. 108 sb. z. a n., naří
zení ze dne 17. prosince 1919, čís. 675 sb. z. a n., zákon ze dne 15
dubna 1920, čís. 337 sb. z. a n., nařízení ze dne 24. Června 1920, čís.
395 sb. z. a n., nařízení ze dne 30. prosince 1920, čís. 694 sb. z. a n.,
nař-Ízení ze dne 23; června í921, čís. 218 sb. z. a n.) nařízeni ze dne 29.
prosince 1921, čís. 498 sb. z. a n., nařizení ze cine 30. června 1922, čís.
í80 sb. z. a n., nařízení ze dne 22. prosince 1922, čÍs. 381 sb. z. a n.
Nařízením čís. 108/1919 bylo v §u 2 ustanoveno, že počínaje 8. únorem 1919 může zaměstnavatel, není-li umluvena delší lhůta výpovědní,
dáti výpověď jen ve smyslu §u 20 zákona o obch. pom., zachovávaje
lhůtu tam stanovenou. Ustanovení toto bylo blíže vysvětleno v nařízení
ze dne 24, června 1920, čís. 395 sb. z. a n., kde v čl. III. se dí: § 2 odstavec prvý nařízení ze dne 28. února J 9'1 9, čís. 108 sb. z. a n. bude
zníti: Od 1. června 1920 může zaměstnavatel, není-li umluvena delší
lhůta, dáti výpověď jen ve smyslu §u 20 odstavec prvý; zákon o obell.
pom., zachovávaje výpovědní lhůtu, tam stanovenou. Tímto .nařízením)
vydaným v rámci zákona čís. 337/1920 a prodlouženým nařízením čÍs.
381/1922 do 31. května 1923 platnost odstavce druhého §u 20 zákona
o obch. pom. zrušena a zůstala v platnosti jen zákonná lhůta §u 20 odstavec prvý, leč že by smluvena bylá lhůta delší, než zákonná. A v tomto
případě smluvil žalobce s K-em v listopadu a prosinci 1922 lhůtu kratši,
než zákon dovoluje, tedy proti zákonu a je smlouva ta právně bezúčinná,
ničí (§ 879 obč. zák.) a platí zákonná lhůta §u 20 odstavec prvý zák.
o obch. pom. Jest tudíž nárok žalobcův odůvodněn ve zmíněném zákoně.
Ne j vy Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.

ben)'ch) ve sbirce z2konú čl nařízení v roce 1919 pod čís. 14, 108, 675,
v roce 1920 pod čís. 395, 694, v roce 1921 pod čís. 218 a 498 a v roce
1922 pod čís. 180 a 381 vydaný!;;'i. zejména předpisu §u 2 (1) vládního
nařízení čÍs. sb. lOS z rokl! 191fJ a čl. III. vl. nař. čÍs. sb. 395 z roku
1920, vydaným v rámci zákona ze dne 15. dubna 1920, čís. 337 sb. z.
a n., přehlíži však, že předpisy, jichž se dovolává, byla jen upravena
výpovědní lhůta ve prospěch zamčstnanců v případě, když byl služební
poměr jednostranně vypovězen zaměstnavatelem, že však jimi nebyla
zapovězena dohoda zaměstnavatelova se zaměstnancem o úpravě jeho
hmotn)TCh naroků, když poměr zamč·stnanecký byl srovnalou vlití stran
při úplném zastavení podniku rozvázán. Dovolací soud jest v tomto pří
padě vázán skutkovým zjištěním nižších soudú, že zaměstnavatel Jiří K.
oznámil 1. listopadu 1922 žalobci, že práci ve svém podniku musí zastaviti a z podniku ho propustiti dnem 30. listopadu 1922 a že tohoto
dne vyplatil žalobci služné za měsíc listopad 600 Kč, oznámiv mu opětI;ě
zrušení služebního poměru, a žalobce s tím souhlasil. Tímto ujednáním
byly smírně urovnány hmotné nároky žalobcovy, vzniklé následkem zastavení provozu strojírny a nešlo o nějakou novou úpravu služební
smlouvy, když žalobce ze služeb zaměstnavatelových byl propuštěn a
když bylo prvým soudem zjištěno', že ku slíbenému obnovení služebního
poměru, kdyby práce později oživla, nedošlo. žalobcú,: nárok, opírající se o ustanovení §u 29 zákona o obchodních pomocnících ze dne 16.
ledna 1910, čís. 20 ř. zák., jež podle §u 40 tohoto zákona má povahu
předpisu donucovacího, byl by oprávněným, kdyby šlo o smlouvu služební, jež by ovšem nesmrěla odporovati ustanovením zákona, v §u 40
výčetmo uvedeným. Zde však byly hmotné poměry žalobcovy upraveny
,mírem (§ 1380 obč. zák.) po úplném zastavení práce v podniku a dohodnutí toto nemá povahy smlouvy služebni, nýbrž smlouvy zrušovaCÍ
a není při něm tedy vůle stran obmezena. Nepříčí se tedy předpisům
výše dotčeným, jsouc platným a pro obě strany závazným a bylo by mu
lze sice odporovati pro podstatný omyl (§ 1385 obč. zák.), kterého však
žalobce v řízení v prvé stolici ani neuplatňoval.
čís.

3963.

Uplatnění náhradních nároků musí se státi ve lhůtě §u 34 zák. o obchodních pomocnících u soudu příslušného.
Ustanovení poslední věty §u 1497 obč. zák. jest použiti i při lhůtách
propadných.

Důvody:

(Rozll. ze dne 11.
Dovolání, uplatúující1llU dovolací důvod nesprávného právního posouzení věci \§ 503 čís. 4 c. ř. s.), nelze upříti oprávněnost, zejména
pokud napadá právní názor odvolacího soudu, že u·jednání mezi Jiřím
K-em a žalobcem při ukončení slnžebního poměru následkem zastavení
provozu jeho prúmyslového závodu jest právně bezúčinným(ničím) ve
smyslu §u 879 obč. zák. Odvolací soud má za to, že takové ujednání
příčí se ustanovení §u 20 zákona ze dne 16. ledna 1910, čís. 20 ř. zák.,
doplněnému nařízeními k ochraně zaměstnanců, tomuto zákonu podro-

žalobě obchodního
výpovědní lhůtu pro c

června

1924, Rv 1 618/24.)

pomocníka o zaplacení služného za tříměsíční
e sní s o udp r v é s t o I i c e vyhověl, odvol a c í s o Ll d žalobu zamítl. D ů vod y: Odvolatel namítá, že žaloba měla býti zamítnuta, poněvadž žalobce neuplatni! nároku v propadné lhůtě šestiměsíční podle §u 34 zákona o obchodnich pomocnících
a §u 1162 písm. d) obč. zák. Jest sice lhostejno, jak také odvolatel
uvádí, zda tato právní otázka posuzuje se podle toho či onoho zákon-
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llého ustanovení, ale soud odvolací jest téhož názoru) jako soud prvý,
že nutno zde použiti ustanovení zákona o obchodních pomocnících. Dle
§u 34 zák. oobch. pomocnících musí býti náhradní nároky z důvodů
předčasného vystoupení nebo, pře.dčasnéh? propuš~ění podle §u 28 .~
29 téhož zákona clo šesti meSlCU soudne vymahany. JInak pomlJcJI.
Lhůta tato počíná uplynutím dne, kdy došlo k vystoupení nebo propuštění. žalobce tvrdí, že byl žalovaným bezdůvodně propuštěn 2. prosince 1922 a uplynula tudíž šestiměsíční preklusivní lhůta, k níž soudce
z úřední moci přihlížeti musi, dnem 3. června 1923. žaloba však byla
podána u příslušného soudu prvé stolice dne 31. července 1923. Před
pis §u 1497 obč. zák. jedná sice o lhůtách promlčecich, platí však v naznačeném směru obdobně i o lhůtách propadných, poněvadž o těchto
zákon se nezmiňuje, a § 232 c. ř. s. nečiní rozdílu mezi lhůtami pr{)mlčecími a propadnými a ustanovením »podání žaloby u soudu« před
pokládá, že žaloba podána byla na soucle příslušném. Nemuže býti také
pochybnosti o tom, že nárok žalobou uplatňovaný je náhradním nárokem ve smyslu ustanovení §u 34 zák. o obch. pomocnících, poněvadž
žalobce odvozuje jej z ustanovení §u 29 téhož zákona. Z toho plyne, že,
poněvadž žaloba ve IMtě propadné u příslnšného soudu prvé stolice
podána nebyla, nárok ten pominul a žaloba měla býti zamítnuta.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovol ani.
Důvody:

Dovolání, uplatňujíc dovolací důvod §u 503 C1S. 4 C. ř. s., pokládá
za nesprávný právní názor odvolacího soudu, že, nebyla-Ii žaloba bě
hem šestiměsiční propadné lhůty (§ 34 zákona o obch. pom. ze dne 16.
ledna 1910, čís. 20 ř. zák.) podána u soudu příslušného, zaniká nárok,
byť byl uplatňován včas u soudu nepříslušného. Ustanovení §u 24 tohoto zákona, dle něhož náhradní nároky v něm výčetmo uvedené, musí
býti ve lhůtě šesti měsíců soudně uplatněny, jinak pomíjejí, nelze rozuměti jinak, než, že uplatněni nároku musí se státi u s o u dup ř í s 1 u š n é h o, což předpokládá i věta druhá §u 232 odstavec prvý c. ř.
s. Podána-Ii žaloba u nepříslušného soudu, a byla-Ii jím právoplatně
odmitnuta (§ 230 c. ř. s.), nemůže to založiti právní účinky přetrženi
běhu lhůty propadné a jest přisvědčiti právnímu názoru odvolacího soudu, že zásady, vyslovené v poslední větě §u 1497 obč. zák., lze obdobou použiti i při lhůtách propadných. Žalobce nemůže se ani dovolávati
ustanovení §u 261 odstavec šestý c. ř. s., ježto ani netvrdil, že u živnostenského soudu byla odpůrcem vznesena námitka věcné nepříslušnosti
a že učinil včasně návrh, aby věc byla přikázána soudu příslušnému,
jím jmenovanému. Nebylo tu tedy ani zákonných podmínek pro postup
podle §u 261 odstavec šestý c. ř. s.
čís.

3964.

Zaopatřovací požitky bývalých zaměstnanců na velkém majetku p{)zemkovém (zákon ze dne 18. března 1921, čís. 130 sb. z. a n.).

Nároku na zaopatř{)vací požitky nemá manželka zaměstnance, propuštěného bez nároku na pensí a dosud žijícího, třebas jí byl zaměst
navatel dobrovolně p{)skytoval dar z milosti, časově omezen~·.
(Rozh. ze dne 11.

června

1924, Rv I 629/24.)

žaloba bývalého zaměstriance na velkém majetku pozemkovém a
jeho manželky na majitele velkostatku o placení zaopatřovacích požitků podle zákona čís. sb. 130/21, byla zamítnuta s o u d Y vše c h
tří s t o I i c, N e j vy Š š í m s o ude m z těchto
důvodů:

Nižší soudy souhlasné zjistily, že žalovaný propustil žalob:e ze
svých služeb dnem 1. března 1913 se ~trátou náro,ku na pen~l ,a .ze se
žalobce vzdal jakéhokoliv odporu proh tomuto svemu propustem spojeného se ztrátou pense pro něho a, v případě jeho SIn:ti, pr0,ieho. m~n
želku a děti. Dále zjištěno jest oběma nižšími soudy, z.e ,nem spravnym
tvrzení žalobců, že žalovaný vYIE'2řil podporu z mlloslt zalobcl ku placení jeho spolužalující manžeke, nýbrž že tato ,podpor~ z l.mlosh byla
žalovaným vyměřena žalobkym a to na dobu pred~m pre~~e omezenou
(3 létaj. Těmito zjištěními jest s,nud dovolací vá~an a muze proto. na~
padený rozsudek po stránce pravm podrobllt prez~umu, je~ v ramel
těchto skutkových zjištění. Ze zjištění soudu odvolaclho, ze z~lobce ze
služeb žalovaného propuštěn byl dne 1. března 1913 bez ~aroku n~
pensi pro sebe, po případě manželku a děti, plyne logir;ky, ze v ~obe
vydání zákona ze dne 18. března 1921, čís. 130 sb. ~. a n. ne?yl br,valým zaměstnancem na velkém majetku pozemkovem, ktery pozl~al
z důvodu trvalého služebního poměru na velkém majetku pozemkovem
daru z milosti. Jest proto správným, stavu věci a zákonu odpovídajícím,
právní názor soudu odvolacího, že se na žalobce· onen zákon ne~ztah~je
a že nemůže proto na žalovaném žádatí úpravu svých zaopatrovaclch
požitků ve smyslu téhož zákona. Pokud jde o žalobkyni, ne~í tato vdovou a děti žalobců sirotky po bývalém zaměstnanci na velkem majetku.
pozemkovém, kterému by zaopatřovací požitky podle ono~~ z~kona
příslušely, a na které by týž měl nárok. Z toho důvodu nemuze z,~lob
kyně nejsouc vdovou, svůj nárok žalobou uplatňovaný o onen zakon
opříti, nehledě k tomu, že by dle tohoto zákona jí jako vdově zaop~Uo~
vací požitky v požadované výši vůbec nikdy nepříslušely. Dar z mllostJ
jí a jejím dětem po dobu 9 let (3krát po třech létech) žalovaným dobrovolně poskytovaný, časově vždy přesně omezený, ne~í s, ohl~dem na
tuto přesnou časovou omezenost darem z mIlostI, pky, predplsy §~ 1.
zákona ze dne 18. března 1921, čís. 130 sb. z. a n. maj1 na myslI. Nem
proto ani z tohoto důvodu, jak soud odvolací správně vyvodil, její nárok na zaopatřovací požítky proti žalovanému odůvodněným. Tvrz~ní
dovolání, že napadený rozsudek odporuje slušnosti a jest v roz~oru .s 111.tencemi zákona ze dne 18. března 1921, _čís. 130 sb. z. a n., nem spravne,
neboť zákon tento chrániti chce bývalé zaměstnance na velkém majetku pozemkovém, kteří svou poctivou službou zaopatřovací požitky si
Ciy'Unl rozhodnutí VI.
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zasloužili, nechce však chrániti' ty, kteří svou nepoctivosti propuštění
ze služeb velkého statku pozemkového a s tím spojenou ztrátu zaopatřovacích požitků sami zavinili.
čís.

3965.

Dopravní řád železniční.
Stačí, bylo-li oznámení o překážce v
nicí na zástupce odesílatelova.
(Rozh. ze dne 11.

června

dopravě řízeno

odesílací sta-

1924, RII 191/24.)

Žalobce zaslal v říjnu 1921 vagon zboží do Maďarska. Vzhledem
k mobilisaci proti Maďarsku byl vagon vrácen zpět do stanice odesilací, načež žalobce poslal vagon do Maďarska znovu a zaplatil znovu
dopravné. Žalobu na dráhu o náhradu škody pro c e sní s o udp r v é
s t o I i c e zamítl, o d vol a c í s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc prvému soudu, by, vyčkaje pravomoci, ji znovu projednal a rozhodl.
N e j v y Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a uložil odvolacímu
soudu, by o odvolání znovu rozhodl.

o ů vod y:
Odvolací soud opua svůj názor, že železnice jest žalobci práva ze
zažalované škody o to, že žalobce nebyl podle §u 74 (,2) žel. dopr. ř.
uvědoměn o zastavení dopravy do Maďarska a nebyl požádán O příkaz,
při čemž vychází z nesporných skutečností, že zásilka byla podána
na dráhu v O., že na nákladním listu byl označen jako desílatel žalobce
pod svou brněnskou adresou, že stanice Teplá-Trenčanské Teplice dala
mu zásilku k disposici prostřednictvím stanice odesílací, a že stanice
odesílací nevyrozuměla žalobce pod adresou udanou v nákladním listu,
nýbrž správce pily v O., kde byla zásilka naložena. V §u 74 žel. dopr. ř.
není ustanoveno, jakým způsobem má býti odesílatel uvědoměn o dopravní překážce a požádán O příkaz. Podle obdoby § 81 (1) žel. dopr. ř.
má se to státi stanicí odesílací, ač nebylo-li již v nákladním listu navrženo, aby se tak stalo přímo, telegraficky neb poštou, takový návrh
nebyl však v tomto případě učiněn. Podle §u 73 (3) žel. dopr. ř. musí
příkaz odesílatelův býti podán u stanice odesílací, Jednala tedy stanice
Teplá-Trenčanské Teplice podle předpisů, odeslavšL vyrozumění odesílatele na stanici O. jako stanici odesílací. Tato stanice jednala 'ovšem
na nebezpečí železnice, když vyrozumění neodeslala žalobci hned na
adresu udanou v nákladním listě, nýbrž obrátila se o disposici na správce
místní pily, kterou byla zásilka naložena; tento její postup neihohl však
býti za daných okolností žalobci 'na škodu, nýbrž jen 'na prospěch,
neboť zabezpečoval nejbezpečnějši a nejrychlejší vyřízení. Správa pily
přijala vyrozumění o dopravní překážce a udělila příkaz, aby zásilka
byla dopravena do stanice B. Písemní disposice datovaná v O. dne
31. října 1921, jest podepsána jménem žalobce správou pily. Správa

pily přijala a vyříd]1a tedy vyrozumění dráhy o dopravní překážce jménem odesilatelovým a jako jeho zmocněnec. I když k tomu snad nebyla
od počátku oprávněna, schválil žalobce tento její postup dodatečně
(§ 1016 obč. zák.) tím, že uznává disposici správce pily za disposici
svou a buduje na ní svůj žalobní nárok, tvrdě, že dráha se dopustila
vůči němu zavinění tím, že oné disposice neposlechla. Vyrozumění
správce pily o dopravní překážce musí býti proto posuzováno tak, jako
by byl býval řádně vyrozuměn žalobce sám. Rozhodnutí odvolacího
soudu, že železnice jest povinna žalobci náhradou škody, poněvadž ho
neuvědomila dle §u 74 (2) žel. dopr. ř. o dopravní překážce, spočívá
na nesprávném právním posouzení věci, pročež musilo býti ZrUŠE!TIO a
odvolacímu soudu býti uloženo, aby rozhodl o odvolání znova bez
ohledu na tento svůj názor.
čís.

3966,

Vyrovnací řád.
Vyrovnání neodporuje společným
stanovena delší, jednotná splatební
kovanou většinou věřitelů.

zájmům věřitelů již proto,
lhůta, jež byla schválena

že byla
kvalifi-

(Rozh. ze dne 11. června 1924, RII 193/24.)
V Yr o v n a

C

í s o u d vyrovnání p'otvrdil, rek u r sní s o u d ode-

přel vyrovnání potvrditi. N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého

soudu.
O

Ů

vod y:

Věřitelé, firmy Leopold F. a Rudolf E., podaly rekurs proti potvrzení
vyrovnání z důvodu, že výhrady dlužníku, ve vyrovnání poskytnuté,
jsou v rozporu s jeho jměním a že vyrovnání odporuje společnému
zájmu věřitelů. Rekurs pak v podstatě provedly v tom' směru,,Že vyrovnací kvota 35%ní jest splatnou do 18 měsíců najednou a nikoli v 18
měsíčních lhůtách, což je lhůtou příliš dlouhou, tím spíše, když není
postačitelné záruky za správné zaplacení vyrovnací kvoty. Soud rekursní vyhověl rekursu z důvodu, že lhůta splatnosti vyrovnací kvoly
jest příliš dlouhá a že dle vyrovnání může dlužník během Y22 roku
uspokojiti některé ze svých dosavadních věřitelů dříve, kdežto ostatní
věřitelé by musili čekati až do posledního měsíce platební lhůty, a že
jest na bnedni, že se takové jednání příčí zájmům věřitelů, kteří mají
nárok na stejnoměrně a současné uspokojení svých skoro na jednu tře
tinu snížených pohledávek. Leč vyrovnání bylo přijato většinou věřitelů,
kvalifikovanou dle §u 42 vyr. ř. s vyrovnací kvotou a s platební lhůtou
odpovídající čl. 1. zákona ze dne 26. dubna 1923, čís. 99 sb. z. a n.,
a když věřitelé, o dlužníku a stavu jeho závodu zajisté dobře informovaní, s tímto způsobem vyrovnání se spokojili, aniž by nějaké záruky
správného a stejnoměrného splácení vyrovnací kvoty byli žádali, nemá
soud vyrovnací důvodu, by v tom směru na vyrovnání čeho měnil. Starost o takové záruky přenechává vyrovnací řád věřitelům, jak z motivů
zákona (Oenkschrift) k §§ 46---48 patrno.
5S'

· čís. 3967.
I manželský otec potřebuje v mezích §u 233 obč. zák. zmocnem
opatrovnického soudu k zahájení spom jménem nezletilého dítěte.
Do usnesení poručenského soudu, júnž vyhověno návrhu otce, by
nezletilému dítěti byl zřízen opatrovník k činu a udělen mu příkaz k vedení sporu, jest oprávněn stěžovati si zletilý sourozenec nezletilcův.
Rozhoduje o návrhu na zmocnění .k vedení rozepře zákonným zástupcem poručence (dpatrovance) jest soud povinen, by vzal v úvahu
i pravděpodobný výsledek sporu a jeho nutnost.
(Rozh. ze dne ll. června 1924, R II 195/24.)
Návrhu Rudolfa K-a, by jeho nezletilému synu Ferdinandu K-ovi
byl zřízen opatrovník k činu a tomuto udělen přikaz (zmocnění) ku
vedení sporu s bratrem nezletilce Františkem K-em, por uče n s ký
s o u d vyhověl, rek u r sní s o u d k rekursu Františka K-a návrh
zamítl. Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu Rudolfa K~a.
Důvody:

!II

';11

",

Především dlužno zkoumati, zda stěžovatel jako otec na rozdíl
od poručnika a opatrovníka - potřebuje ve smyslu §u 233 obč. zák.
zmocnění opatrovnického soudu k zahájení sporu jménem nezleti1ého
syna. K této otázce jest přisvědčiti. V daném případě šlo by o dalekosáhlý spor majetkový, který pro příští zaopatření nezletilcovo mohl by
míti rozhodující význam. Nemohl-li by otec volně bez opatrovnického
schválení nakládati předmětem tohoto sporu, nemohl-li by volně nároku
žalobního ani se vzdáti ani smír uzavříti (§§ 244 a 1380 obč. zák.),
nemůže zajisté bez takového schválení ani do sporu se pustiti. Nejde
tu již jen o úkon, který by náležel k obyčejnému hospodaření, jak to
má § 233 obč. zák. na mysli, naopak jest to úkon větší dftIežitosti.
Objem moci otcovské jest sice v ohledu na osobu nezletilého dítěte
větší, než objem moci poručníka neb opatrovníka, ale v ahledusprávy
jmění a majetkavých práv dětí jest otec poručníkavi před zákanem
úplně na roveň postaven. Jest to zřejmo z §u 149 abě. zák. ze slav »jmenuje saud jiného. správce« i z §§ 150 a 175 obč. zák., podle kterých musí
otec také skládati účet a má co do, jmění provdané nezl. dcery práva
a pavinnasti apatrovníka. Dále dlužno zkoumati otázku, také v dovolací stížnosti uplatňovanau, zdali odpůrce František K. byl oprávněn
ke stížnosti do usnesení akresníha soudu, jímž byl jeho nezleti1ému bratravi zřízen opatravník k činu a zmocněn ku zahájení sporu. Otázku
tu jest rovněž zadpavěděti kladně. Podle §u 9 nesp. říz. má právo stižnosti ten, kdo cítí se stížena opatřením -mimasparného saudce. Tím
razumí zákon takové účastníky provedeného. řízení, jichž práva - ať
již majetkové nebo rodinné - opatřením mimosparného soudce nějak
bylo dotčeno. S tahoto hlediska nebyl by František K. ke-' stižnasti
oprávněn, třebaže má býti ve sparu, k jehož zahájení soudní zmocnění
byla uděleno, stranou žalovanou, nebať tím nebyla mu způsobena ještě
žádná újma a zůstávají mu všechny obrany. ve sporu vyhraženy. úkalem opatravnického soudu není, by hájil zájmy stěžovatelovy, které by

snad se zájmy jeilO nezletilého bratra byly \' rozporu:, n5rb~-ž by ~!ji1
jen zájmy nezietilcovy. Přes to však !;elze v tO~,tO. pr~pade ~rant!sk~
K-ovi právo stížnosti odepří~í. učel, zakona, ,chr,anrh pl ed pos~oZe~~!"
zájmy osab z~jáštní och::ane soudu odp,orucenych (§ 21,,?bc. ,~aL)
vede k tamu ze nutno pnznah pravo shznost! take nejbhzsl111 pnbuzným chráně;ce. Právo toto není sice v zákoně výslovně přiznáno, al;
jest je uznati ve zřejmé obdobě předpisů §§ 178,217, ?51 a ?52 a~?:
zák. a §§ 185, 203 a 219 nesp. ř!z. První řad!, p,redp!su zmoc,nu]e pr~"
buzné dovolati se ochrany soudu proh parusem prav soudnrch chraněnců se strany zákonných zástupců; ~:uhá řada př:~pis~. dov?luje,
by soud v pachybných a důležitějších pnpadech ne]blIzs! pnbuzne vyslechl. František K. tvrdí, že atci nejde o zájmy jeho· nezletiléha syna,
nýbrž o zájmy vlastní, že nezletilý Ferdinand K. Sp?ru nechce a, Ž':
má býti jen zavlečen do. sparu, kterým by mu byly ,zpusab~ny zb~tecne
útraty a kterým by byly sváry mezi bratry zbytečne vyv?lany. Ma ted~
zletilý bratr již padle §u 178 obč. zák. právo, ab~ dovol~val ~e pamac~
soudu v zájmu svého nezletilého saurozence. Ve vec! s~me nem, davola?!
stížnast opadstatněna. Opatrovnický sau?ce, rozha~u]e-II o na,:,rhu zakannéha zástupce na zmocnění k vedem sporu p,"er;em nezlehlc:, nemůže ovšem předem věděti, zda setká se sp?r . .' uspechem, ale ,pres to
nemůže tuto otázku pustiti se zřetele a mus! ]! zkoumah aspon. v tom
směru, zda zamýšlený spor nebude buď patrně beznadějným, nebo zbytečným, nebo aspoň předčasným. Vždyť jde t~ při ~ejmen.ším a nákladr
prahraného snad sporu, které by. nest.!~ly zakonneho zastupce, nybrz
nezletilce. Saud tedy, male chraml! za]my nezlel!lcovy (§§ 21 a 265
obč. zák.) jest povinen v úvahu vzíti i pravděpodobný výsledek sporu
a jeho nutnast. Padle okolnasti nebyla by vylaučena, by soud nežádal
od zákonného zástupce záruku, že jeho chráněnec sporem ke škodě
nepřijde, ať již záruka ta záležela v osobním závazku zákonného. zástupce, že případné náklady sporu, které by stihly jeho chráněnce, ze
svého nahradí, nebo v jiné záruce. Také mÍ!Že býti na místě' osobní výslech nezletilcův o jeho mínění, zejména, jde-Ii - jako v tomto případě
_ o nezletilce, který již do roka má dasíci svéprávností. V daném
případě bylo by však vedení sporu při nejmenším předčasné.
čís.

3968.

Zhorší-li se napotom majetkowé poměry manželovy, lze k jeho n ávrh u snížiti výživné, vyměřené manželce prozatímním opatřením za
sporu o rozluku.
(Rozh. ze dne 11. června 19,z4, R 11 204/24.)
Za sporu o rozluku bylo manželce povoleno prozatimní opatření
v ten způsob, že bylo manželi uloženo, by platil manželce měsíční výživné 800 Kč vzhledem k tehdejšímu měsíčnímu příjmu manželovu
3100 Kč. Tvrdě, že se napotom jeho příjmy ztenčily na 1.900 Kč, damáhal se manžel snížení výživného.. S o udp r v é s t o I i c e návrh
zamítl, rek u r sní s o u d snížil vyživovaCÍ příspěvky na 500 Kč mě
síčně. N e j v y Š š í s o u d k dovolacímu rekursu manželky zrušil usne-

sení obou nižších soudů a vrátil věc prvému soudu, by, doplně řízení,
znovu rozhodlo návrhu manželově na sníženÍ. V otázce, o niž tu jde,
uvedl v
dilvodech:
Pokud jde o stanovisko rekurentky, že nelze výživné, jež bylo prozatimně ve sporu o rozluku manželce podle §u 117 obč. zák. a §u 382
čís. 8 ex. ř. ustanoveno" k manželovu návrhu vzhledem ke zhoršeným
jeho majetkovým poměrům snížiti a že manželi v takovém případě nezbývá, než proti exekuci, vedené na základě usnesení prozatimní výživné stanovícího, nastoupiti žalobou podle §u 35 ex. ř., nelze toto sta-

,novisko uznati za správné. I výživné, prozatfm po rOzumu shora uvedených ustanovení (§ 117 obč. zák. a § 382 čís. 8 ex. ř.) manželce vyměřené má odpovídati majetkovým poměrům manželovým a také u tohoto výživného jako u výživného vůbec co se týče vyměření, platí zásada »rebus SIC stantibus«. Proto" zhorší-li se majetkové poměry manželovy, není důvodu, proč by soud nemohl k návrhu manželovu prozatimně
určené výživné změniti a je snížiti. Že by snížení mohlo nastati toliko
k žalobě a zejména k žalobě! po dlel §u 35 ex. ř., pro tento názor není
v zákoně opory.
čís.

3969.

Vedlejší intervenient jest oprávněn podati opravný prostředek, tře
bas ho nepodala strana, k niž se přidružiL
Vliv zákona ze dne 22. 'března 1920, čís. 197 sb. z. a n., na uzavřenou již smlouvu o těžbě živic.
(Rozh. ze dne ll. června 1924, Rv II 152/24.)
Žalobce postoupil smlouvou ze dne 24. března 1920 žalovaným kutiska. Proti žalobě, domáhající se na žalovaných, by za účelem splnění
smlouvy provedli ve lhůtě, která jim soudem bude určena, nejméně
3 pokusné vrtby do hloubky 100-150 m a jednu vrtbu do hloubky
300-500 metrů v místech odborníky určených, po případě ještě další
vrtbu, která by odborníky za nutnou byla uznána, namítli žalovaní, že
smlouva pozbyla účinnosti a platnosti pokud se týče pokusných vrteb,
poněvadž nastaly nepředvídané okolnosti, jež nutno považovati za nezdolnou moc. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl
v podstatě proto, že smlouva ze dne 24. března 1920 jest VI rozporu
se zákonem ze dne 22. března 1920, čís. 197 sb. z. a n. O d vol a c r:
s o u d rozsudek potvrdil. D ů vod y: Nelze sice při svědčiti názoru
prvního soudu, že smlouva ze dne 24. března 1.920 jest v rozporu se
zákonem. Nehledě k tomu, že smlouva tato byla uzavřena před účin
ností zákona ze dne 22. března 1920, čís. 197 sb. z. a n., byli by žalovaní
dle §u 17 tohoto zákona dále oprávněni bývali, kutati na živice a je
těžiti, kdyby nebyli opomenuli žádati o prodloužení kutacího oprávněnÍ.
Teprve tímto opomenutím se situace pro strany valně změnila, neboť
nové právo kutací, které žalovaným bylo uděleno, nezahrnuje dle §n 6

uvedeného zákona i právo hledati a těžiti živice. Žalovaní by ovšem
byli oprávněni kutati na jiné horniny, k t901U však dle smlouvy nejsou
povinni. Jest samozřejmé, že nezapočne nikdo s vrtbami, velký náklad
vyžadujícími, aniž by měl k tomu znaleckého podkladu. Vždyť žalobce
ve své žalobní prosbě sám uvádí, že vrtby mají býti provedeny na místech, odborníky určených. Jak však vysvítá z výpovědi znaleckého
svědka, podal on stranám po prohlídce terainu posudek v ten smysl,
že tam mimo naftu nic jiného nebude. Se zřetelem na tento posudek
nelze přičítati smlouvě ze dne 24. března 1920 jiný smysl, než, že se
žalovaní zavázali kutati na živice a pouze za účelem tím provésti pokusné vrtby, nezavázali se však provésti pokusné vrtby bez ohledu na
budouCÍ nález. Tomu není nijak na odpor, že se smlouva také zmiňuje
o jiných cenných horninách, neboť strany mohly s tím počítati, že se
při kutání na živice snad náhodou vyskytnou také jiné cenné horniny,
a pro případ, že by se byly tyto těžily, měl ovŠem žalobce také nárok
na další odměnu. Opomenutím žádosti o prodloužení kulacích oprávnění
pozbyli však žalovaní právo kutati na živice. Dle §u 1 zákona ze dne
22. března 1920, čís. 197 sb. z. a n., jest právo, kutati na živice, vyhraženo státu. Žalovaným jest tudíž zabráněno, kutati na živice a za tím
účelem provésti pokusné vrtby a kdyby přes to tak učinili, dopustili by
se trestného. činu dle §u 236 hor. zák. Z důvodu tohoto nelze vyhověti
žalobní prosbě a odvolání musilo býti zamítnuto.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání žalobcovy vedlejší intervenientky.
D ů vod y:
Názoru žalovaných, že dovolání vedlejší intervenientky není pří"
pustným, jelikož žalující strana, ku které vedlejší intervenientka pnstoupila, nepodala dovolání, nelze přisvědčiti. Z ustanovení §u 19 c. ř. s.
jest zřejmo, že vedlejší intervenient má právo, uplatňovati na podporu
hlavní strany útočné a obranné prostředky, nabízeti důkazy a předse
bráti všechny jinaké procesní úkony, tedy i podati opravné prostředky.
Procesní úkony vedlejšího intervenienta jsou ovšem jen potud právně
účinné pro hlavní stranu, pokud neodporují jejímu vlastnímu procesnÍlnu jednání. V tomto případě žalobce ovšem nepodal dovolání, avšak
výslovně se ho nevzdal a proto nelze říci, že dovolání vedlejší intervenientky odporuje procesnímu jednání hlavní strany. Dovolání vedlejší
intervenientky jest tedy přípustno (viz Dr. Václav Hora, Odvolání podle
rak. civ. řádu soudního, 1915, str. 18 a Dr. Jiří Neumann, Komentář
k c. ř. s. str. 495). Po právní stránce dlužno ovšem souhlasiti s dovolatelkou, že nelze žalobu zamítnouti s poukazem na § 236 horního zá-.
kona proto, že žalovaným jest zabráněno, kutati na živice a za tímto
účelem provésti pokusné vrtby a, kdyby přes to tak učinili, že dopustili
by se trestného činu ve smyslu uvedeného místa zákona. Odvolací soud
přehlíží, že žalobce nežádá na žalovaných, by kutali bez úředního po, volení a že i po vydání zákona ze dne 22. března 1920, čís. 197 sb. z.
a n., -jest možno, přenechati právo, kutati na živice, soukromníkůffil, jak
je zřejmo z ustanovení §§ 3, 4 a 9 tohoto zákona. Než přes to nelze dovolání vyhověli. Uvedeným zákonem byl dosavadní obsah kuta cích práv

oll1ez~n

a bylo nařízeno, že právo, kutati na živice a je těžiti, vyhražuje
se statu a ze tento co do vyhradných kutišť, ohlášených před účinností
tohoto zákona, to jest před 9. dubnem 1923, jest oprávněn, žádati, by
propůjčk,,:, tř~tích osob byla mu přiznána za náhradu (§ 17). Prvý
soudce zjlsťu]e, že strany a zejména žalovaní při uzavírání smlouvy ze
dne 24. března 1920 nevěděli o tom, že uvedený zákon bude vydán
a žalobce sám udal, že neví, byla-li při vyjednávání o něm řeč. Risiko'
které převzali žalovaní ve smlouvě, bylo tedy nepředvídatelným způ~
sobem zvýšeno tím, že stát může, ovšem za náhradu, o jejíž výši rozhoduje báňské hejtmanství, po případě soud (§§ 17 a 19 uvedeného
zákona) převzíti na sebe veškeré hospodářské výhody, spojené s ná~ezem ~ívic, kdežto ~trany vy:oh,ázely z předpokladu, že případný nález
ZIVIC zustane k volne dIsposIcI zalovaných. Vyslovilť žalobce v uvedené
smlouvě přání, by mu 'v případě příznivých výsledků vrteb počátkem
těžby byl poskytnut administrativní úřad přiměřený jeho způsobilosti
a jeho hornickým znalostem i zkušenostem. Dle smlouvy měli žalovaní
žalobci nebo jeho právním nástupcům zaplatiti 250.000 Kč v případě
kdyby se našla nafta nebo jiná cenná hornina v takovém množství, ž~
její těžení bude výnosným a že s tímto těžením bude započato. Nelze
pochybovati o tom, že strany zde měly na mysli těžení žalovaných, nikoliv těžení státu. Jde zde ovšem o odvážnou smlouvu ve smyslu §§ 1275
a násl. obč. zák., než dovolatelka přehlíží, že žalovaní dle zásady §u 1276
obč. zák. spornou smlouvou nabyli nároku na případný trvalý zisk
jejž nemu,sili postoupiti žádnému, tedy ani státu. O absolutní nemož~
nosti plnění v tomto případě ovšem nemůže býti řeči, než žalobcova
žádost, by žalovaní byli odsouzeni k provedení vrteb, jež jsou spojeny
s milionovými náklady, ačkoliv jejich risiko §em 17 uvedeného zákona
bylo podstatně a nepředvídatelným způsobem zvýšeno, odporuje zásadě §u 1447 obč. zák., dle které není přípustno, žádati plnění, hospodářsky nemožné anebo nedostižné. Kdyby se žalobě vyhovělo za účin
nosti zákona ze dne 22. března 1920, čís. 197 sb. z. a n., ukládaly by
se žalovaným oběti, jicbž na nich rozumně a spravedlivě nelze žádati
a to ani za předpokladu, že by kutací práva byla bývala včas obnovena
a že by žalovaní byli ihned po uzavření smlouvy byli započali s pokusnými vrtbami a bez ohledu na smlouvu uzavřenou státem v roce 1921
se společností S. Možnost, vyslovená v §u 3 uvedeného zákona, že ministr veřejnýcb prací udělí žalovaným právo, kutati na živice, l1a určitý
čas, neodstraňuje nikterak zvýšení risika žalovaných, o němž byla již
řeč. Dovolatelka má pravdu v tom, že výhradná kutiště žalovaných neomezovala se původně na živice, neb přes to žalovaní nejsou dle
smlouvy ze dne 24. března 1920, která v prvé řadě mluví o- naftě, povinni, kutati na jiné horniny, jelikož" jak správně uvádí odvolací soud,
dle posudku znaleckého svědka nelze očekávati, že by při kutání se
našlo něco jiného než nafta a naftové plyny.
čís.

3970.

V tom, že byly koupeny cenné papíry za účelem spekulačním, ,nelze
ještě o sobě spatřovati diferenční obchod.
(Rozh. ze dne 11. června 1924, Rv II 230/24.)

žalovan)! přikázal žalující bance, s níž byl \' <:bchodním ,spojení, by
pro něho koupila 50 akcií. Banka pří~azLl ;yhovela a d0r;'ahala se na
žalovaném zaplacení kupní ceny. zalobe bylo vyhoveno s o II d Y
vše c h tří sto I i c, N e j v y Š š í m s o II tl e i11 z těchto
důvodu.

žalovaný rozhodl se podle svého skutkového přednesu k sjednání
differenčního obchodu o sporných 50 akciích. Toto tvrzení samo o sobě
nestačí, ježto právní otázku, zda jde o diferenční obchod, lze posouditi
jedině podle skutknvých okolností. K posouzení tomu stačí skutkový
přednes žalovaného, že akcie byly mll nabídnuty žalující bankou ke
koupi, a skutkové zjištěni, že mu akcie ty byly skutečně prodány a pro
něho llloženy, tak že může s nimi ještě 'dnes nakládati. Nezáleží na tom,
že žalovaný nezaplatil ihned kupní ceny, což není podle §u 1063 obč.
zák. překážkou platné kupní smlouvy, ani na tom, že žalovaný prohlásil
státní půjčku svobody, uloženou u žalující banky, za úhradu pro případ
kursovního rozdílu, ježto žalovaný ,netvrdí, že půjčku tu ponechal nadále v úschově u žalobkyně k naznačenému účelu. Ostatně byla půjčka
ta podle přiloženého výpisu z knih žalující banky složena II ~í tepr~e
v roce 1921, kdežto koupě akcií stala se roku 1920. Uvedene skutecnosti nestačí, by mohlo se z nich souditi na povahu diferenčního obchodu, zejména nevyplývá ze skutkového přednesu žalovaného, že úmysl
stran nesl se k tomu, by žalovaný nenabyl vlastnictví akcií, nýbrž měl
jedině nárok na případný rozdíl kursů. Je možno, že žalovaný koupil
akcie ty skutečně za účelem spekulačním, chtěje jednou získati prodejem jich za vyšší cenu, avšak ani to nestačí k podstatě diferenčního
obchodu.
čís.
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Cizozemská akciová společnost potřebuje připuštění vlády i k tomu,
by se stala komanditistkou tuzemské společnosti.
(Rozh. ze dne 12. června 1924, R I 429/24.)
Rej s tří k o v Ý S o u d nařídil komanditní společnosti, by před
ložila doklady o tom, že obě cizozemské akciové společnosti, které jsou
komanditistky, byly vládou Československé republiky po rozumu cís.
nař. ze dne 29. listopadu 1865, čís. 127 ř. zák. připuštěny, aby v tuzemsku jako komanditistky nové společnosti provozovaly obchody.
D ů vod y: Dle čl. 1. a ll. cís. nař. z roku 1865 smějí cizozemské ,akciové
společnosti pod svou firmou obchody v tuzemsku provozovati jen tenkráte, byly-li vládou k tomu připuštěny, a dle výnosů ministerstva vnitra
ze dne 4. března 1919, čís. 6618/19 a 14. července 1921, čís. 46.902/21
(věst. min. sprav. 19,19 str. 38 a 1921 str. 110) jElst zvláštního připu
štění třeba též tenkráte, účastní-li se cizozemská akciová společnost
na tuzemské společnosti s r. o. jako společník. Z toho plyne, že cizozemská akciová společnost i v tom připadě, má-li provozovati v tuzem-

sku obchody jen jako komanditistka, potřebuje zvláštního připuštění
po rozumu cis. nař. čís. 127/1865, poněvadž by jinak mohly předpisy
tohoto cís. nař. lehce býti obcházeny. Rek u r s n i s o u d napadené
usneseni potvrdil, přidav se k jeho důvodům.
N e j v y Š š í s o u cl nevyhověl dovolacín',u reku.rsu.
Důvody:

Jak cís. nařízení ze dne 29. listopadu 1865, čís. 127 ř. zák., tak i navlády republiky Československé ze dne 27. července 1920, čís. 465
sb. z. a n., a rovněž i výnosy ministerstva vnitra ze dne 4. března 1919,
čís. 66i18/19 a ze dne 14. července 1921, čís. 46.902/21 sledují účel,
by tuzemské správě státní bylo umožněno zkoumati, zda jsou splněr:y
zákonné podmínky, a jak dalece se snáší s hospodářskými poměry státu"
aby cizozemské akciové společnosti a komanditní společnosti na akcie
(pokud se týče společnosti s ručením obmezeným) zakládaly v tuzemsku
svá sídla, zde obchodovaly a se rozvíjely. Proto vyhražuje již ono cís.
nařízení ve čl. ll. státní správě, by rozhodla, zda jest takovéto cizozemské společnosti k živnostenskému provozu jich ohchodů V tuzemsku
připustiti, a stanoví ve čl. l. podmínky, za jakých se tak může státi.
Bylo, by proto přímo v rozporu s tendencí těchto předpisů, by cizozemské společnosti uvedeného druhu mohly bez předchozího připuštění
tuzemskou státní správou provozovati obchodní činnost v tuzemsku,
třeba jen jako komandihstky. I když se připustí, že komanditista jako
takový není obchodníkem, přece jen může v určitém případě svou znač
nější kapitálovou účastí na podniku komanditní společnosti vykonávati
rozhodný vliv na celý vývoj, směr i rozsah provozu společnosti, k níž,
přistoupil, pokud se týče již spolutvořil, ba může ji úplně ovládnouti,
poněvadž společnost po případě jeho vkladu postrádati nemůže, s ním
stojí i padá. Byl-li by pak nad to předmět podniku cizozemské společ
nosti téhož druhu jako onen společnosti komanditní, mohlo by to ve
skutečnosti znamenati splynutí, totožnost obou, takže by pak cizozemská společnost provozovala vlastně v tuzemsku svůj podnik, aniž
by si byla dříve zjednala předepsané svolení státní správy, tedy s obejitím zákona. K tomu poukázaly již správně oba nižší soudy a připojuje
se dovolací soud i v ostatních směrech k důvodům jich usnesení.
řízení

čís.
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V mimosporném řízeni má se doručování díti z úřadu, pro zp,ůsob
doručováni zůstal v platnosti i nadále § 6 nesp. říz. Nařídil-li soud doručení modrým lístkem, nabývá usnesení účinnosti yÍ!či účastníku teprv,
když mu bylo doručellO do vlastních rukou.
(Rozh. ze dne 12.

řízení o zajištění půdy drobným
d rekurs drobných pachtýřů pro

V
so

II

června

1924, R I 459/24.)
pachtýřům
opozděnost.

odmítl rek II r sní
D ů vod y: Podle

§u 89 c. ř. s. a §u 211 jedno ř. přísluší o~šem sou~u, by určil ~působ
doručení; avšak v tomto případě nebylo treba dorucel1l k vlavstnl r~cel
jak se stalo poněvadž nejde o připady, které §§ 106 a 108 C. r. S. prectpokládají, ~ýbrž jde o doručeni náhradné, jehož platnost není závisiou
na tom ,by podání, jež jest doručiti, do~lo do !.uko~ ~trany, pro kterou
jest určeno. Naopak předpis §u 102 c. r. s .• pnpoustI, ~eb~l.a-I! osob.a:
které má býti doručeno, zastižena doma, ~e. doruče.lll muze s~ stah
účinně každé dorostlé domácí osobě, a, nem-I! to mozno, prona]lmat~1!
v domě bydlícímu nebo dozorčí osobě od .ně~o ustano~en<; .. Z .toho duvodu nelze na udání žádosti o nové dorucem usneselll VZltI zretel, doručení ze dne 29. a 30. září 1920 jest míti za platné a rekurs jest pokládati za opozděný. Na věci ničeho nemění: ,že u~nesení bylo znoVU ~o
ručeno a že stížnost byla podána ve Ihůte, počI:a~le od tO?oto noveho
doručení, poněvadž na pravoplatnost roz~odnutI jest hle~etI ~ pO~!l1nosti úřední a, neodmítl-li opozděnou ~tIžnost soud prve slol!ce, jest
tak učiniti soudu rekursnímu (§ 523 c. 1'. s.).
Ne j v y Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a núídil rekursnímu
soudu, by o rekursu do usnesení prvého soudu znovu jednal a rozhodl.
Důvody:

Jak z důvodové zprávy k §u 88 zákOI;a o org. soud~ plyne,. ~ošla
jeho předpisem pouze výrazu zásada, do,. te .doby v §u 213 sou.?m I,nstr;
obsažená, a v §u 87 c. ř. s. vyslovena, ze 1 v 111lmOSpOrnem nzem ma
se doručování díti z moci úřední, naproti tomu však pro způsob doručování zustal v platnosti i dále předpis §u 6 cís. patentu ze dne 9. srpna
1854 čís. 208 ř. zák. Dle spisů prvý soud, jsa k tomu tímto zákonným
usta~ovením a §em 211 jedno řádu oprávněn, nařídil, aby jeho usnesení
ze dne 27. září 1920 bylo doručeno stěžovatelům modrým lístkem doručným což znamená dle §u 212 odstavec třetí jedno řádu, že se tak
. mělo ,Úti k vlastním rukám. Stěžovatelé v žádosti ze dne 25. března
1924 v níž navrhují, aby jim ono usnesení bylo doručeno, namítají,
že ji';" dosud toto usnesení nebylo doručeno, a že jejich podpisy na zpátečních lístcích s datem 29. a 30. září 1920 nejsou jejich vlastnoručními.
Kdyby okolnost, že doručení nestalo se k jich vlastním rukám, jak bylo
prvým soudem nařízeno, byla správna a pravdlva, nem~hl~ by ono us n;sení proti nim nabýti právní moci, žádost jejIch o dorucem by byla oduvodněna a nebyl by rekurs do usnesení toho; podaný dne 14. dubna
1924, opozděným, poněvadž doručení, nařízené prvým soudem dne
28. března 1924, se stalo dle zpátečních lístků dne 1. dubna 1924.
Proto bude na rekursním soudu, jenž vycházel z mylného názoru, že
v tomto případě nešlo o doručení k vlastním rukám,. aby zjistil, zd~:~
zakládá se na pravdě tvrzení stěžovatelů, že usnesem ze dne 27. zan
1920 nebylO jim dne 29. a 30. září 1920 doručeno k vlastním rukám,
a aby dle výsledku šetření v tomto směru o jich rekursu clo usnescm
prvého soudu znovu rozhodl.

924
čís.
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Ustanovení §u647 obč. zák. nelze použiti, jde-Ii o otázku, kdo bude
ndeikomisárnúu nástupcem odkazovníka.
(Rozh. ze dne 12.

června

1924, R I 478/24.)

jeCIlI1ym omezením a s jedinou změnou, obsaž~nou v druhé větě XVI.
odstavce poslední vůle, týkající se pouze Vojtěcha D-a. Nižší soudy tudíž posoudily věc správn'~ po stránce právní projevivše mínění, že teprv\, po smrti stěžovatelově bude možno posouditi, kdo jsou jeho zákonnými dědici a tedy jeho substituty, a že jimi budou osoby, které
v době smrti stěžovatelovy budou jeho zákonnými dědici bez ohledu na
to, zda jíž v době smrti Bély D-a žili, byli počati, či teprve později.

Poslední vůlí ustanovil zůstavitel Běla O. v odstavci I. universálnimi
svého jmění tří dítky: Vojtěcha, Rudolfa a Marii; v odstavci ll.
odkázal synu Rudolfovi a dceři Marii veškeré cenné papíry, každému
polovici, a v odstavci XVI. ustanovil, že synové Vojtěch a Rudolf nejsou oprávněni se jměním, které na základě této závěti obdrží, volně
nakládati, nýbrž jsou povinni, je po své smrti svým zákonným dědicům
zanechati. Ole dílčílístiny činilo čisté jmění, Rudolfu O-ovi připadlé,
419.141 K, z toho zákonný díl povinný 257.315 K, a jmění závazkem
substitučnim stižené 162.432 K, k jehož zajištění složeny byly do soudního uschování pro )>substitučni podstatu Rudolfa O-a« cenné papíry
v nominální ceně 169.400 K. Návrh Rudolfa O-a, by substituční svazek
ohledně substituční jistiny 169.400 K nom. byl zrušen a by jistina byla
rozdělena na dva stejné díly, s o udp r v é s t o I i c e zamítl, r e k u r sní s o u d napadené usnesení potvrdil.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

Manžel domáhal se na manželce za rozvodového sporu náhrady nákladu, jejž byl vynaložil, spravuje manželčin podnik. Žalobě bylo vyhověno
s o u d Y vše c h tří s t o I i c, N e j v y Š š í m s o ude 111
z těchto

O Ů vod y:

důvodů:

Stěžovatel má za to, že jeho lideikomisárním substitutem může býti
po jeho smrti toiiko jeho bratr Vojtěch a nikdo jiný, a to ptoto, poně
vadž, jak stěžovatel se domnívá, mohou vzhledem k ustanoveni §§ů 641
a 684 obč. zák. fideikomisárními substituty býti jen osoby, které v době
smrti zůstavitele, nařidivšího fideikomisární substituci, byly již na živě
nebo podle zásady §u 22 obč. zák. byly v době této již v mateřském životě počaty, a, poněvadž takovou osobou byl jako stěžovatelův přiští
možný dědic jen jeho bratr Vojtěch. Stěžovatel se tedy domnívá, že jen
on a tento jeho bratr mají právo k substituční podstatě, z čehož podle
jeho míněni plyne, že zrušením substitučního svazku nebudou dotčena
práva jiných osob a že tudiž oni dva mohou souhlasnou vůlí domáhati
se zrušení tohoto svazku. Stěžovatel spatřuje proto zřejmou nezákonnost v mínění soudů nižších, že jmění, stižené fideikomisární substituCÍ,
o kterou jde, má býti zachováno zákonným dědin!m jich obou bez rozdílu, zda tito dědicové již žílí, neb aspoň počati byli v době smrti zůsta
vitele, či teprve později se narodílí, se narodí, nebo počati budou. Stě ..
žovateli nelze přísvědčiti. Ustanovení zákonné, že odkazu může nabýti
jen osoba, která dožíla se zůstavitelovy smrti, a tedy žila neb aspoň
byla počata, když zůstavitel zemřel, nemůže zde přijíti v úvahu, poně
vadž nejde o otázku, kdo jest přímým odkazovníkem zemřelého Bély
O-a, nýbrž o otázku, kdo bude fideikomisárním nástupcem stěžovatele
a jeho bratra, v této příčině pak rozhoduje jasné znění poslední vůle
zemřelého Bély O"a, podle které substituční podstata připadne po jejich
smrti jejich zákonným dědicům, vyjma Lauru D--ovou, tedy jen s tímto

Mylným jest názor dovolatelky, že ujednání, kterým manželka pomanžela správou jmění, vyžaduje formy notářského spisu. Podle §u 1238 obč. zák. jest, pokud manželka neodporuje, míti za to, že
pověřila manžela správou svého volného jměni. Právo manželovo, volné
jmění manželky spravovati, se tudíž vůbec nezakládá na smlouvě, nevyžaduje proto, by bylo založeno dolmnce smlouvou ve formě notář
ského spisu, a není tohoto proto třeba ani tehdy, projevuje-li manželka
jen se zákonnou úpravou správy jejího jmění ještě výslovný souhlas.
Otázkou, zda jest notářského spisu třeba, když manželka manželi poskytuje smlouvou též užívání svého jmění, není třeba se obírati, neboť o ten
případ tu nejde. Stejně správně posoudil odvolací soud věc co do nároku na úroky. Podle §u 1239 obč. zák. jest na manžela, pokud jde o
správu jmění, pohlížeti až na jisté výjimky stanovené v jeho prospěch,
právě tak, jako na jiného zmocněnce. Má proto také jako každý jiný
zmocněnec, jak vyplývá ze zásady §u 1014 obě. zák. o právech zmocněnce, nárok na zákonné, ode dne vynaložení i bez upomínky jdoucí
úroky, z hotovostí ve prospěch zmocnitele vynaložených, což blíže jest
dolíčeno jak v obecně známých dílech Krainz-Ehrenzweig, System des
Privatrechtes z r. 1920, v §§ech 300 a 383, Mayrs Lehrbuch des bilrgerlíchen Rechtes, sv. ll!. str. 14, tak zejména obšírně v díle Schey, Obligationenrecht, str. 585 a 651. Zaručuje-li záko.n v §u 1239 obč. zák.
takto manželi, vedoucímu správu manželčina jmění, právní postavení
zmocněnce se zvláštními výsadami, není důvodu a také není žádných
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dědici

Ujednání, jimž manželka pověřuje manžela správou svého jmění, nevyžaduje formy notářského spisu. Manžel má proti manželce nárok na
zákonné úroky z hotovosti vynaložených v její prospěch za správy jejího majetku. Za trvání manželství nenastává promlčení nároku na náhradu těchto úroků. Zmocněnému manželi náleží, by zařídil placení
úroků podle zásady §u 1416 obč. zák.
(Rozh. ze dne 12. června 1924, Rv I 388/24.)

věřuje

předpisů, z kterých bylo by l~e dovozovati, že ?htěl ho při~raviti o ,vý~
hodu, stanovenou bez omeze01 v §u 1495 obě. zak. ve pros pech manzelu
co do vydržení a promlčení vzáíemných práv, jež tedy platí i pro manžela, spravujícího manželčino j111'ění. Právem proto odvolací soud v)(řkl,
že žalobci promlčení úroků za trvání manželství se žalovanou podle
§u 1495 obč. zák. nemohloo~ůbec ~ni zap~číti. Měl-ližalobce z áko
n Ý nárok na úroky, nemuze se zalovana neznalostt tohoto prava. liZ
podle §u 2 obč. zák. platně dovolávati, aby vyvrátila správnost názoru.
odvolacího soudu, že pro súčtování úroků ze založených částek platí
zásada §u 1416 obč. zák. Napadajíc tento názor dále též poukazem
k tomu, že tato zásada předpokládá určitý úmysl dlužníka, jak úroky
mají býti súčtovány, a že této zásady tudíž na ni použíti nelze, když
sama jako dlužnice ani nevěděla, že má povinnost úroky platiti, pře
zírá, že její nevědomost byla nahrazena vědomostí jejího manžela zmocněnce, jemuž také přináleželo, aby placení úroků zařídil tak, jak nejlépe vyhovovalo zájmu jeho dlužníce a mandantky, totrž podle §u 1416
obč. zák., jenž v první řadě chrání zájmy dlužníkovy. Ostatně je tu tato
otázka naprosto podružného rázu, jelikož se nárok na úroky vzhledem
na manželský p0111'ěr dosud vůbec nemohl promlčeti a tedy aní na tom
nezáleží, za kterou dobu zpět úroky byly účtovány.

I:.:

čís.
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Peníze, vypůjčené na úpis válečných půjček, jest splatiti v Kč, tře
bas válečné půjčky byly mezitím znehodnoceny.
V případech n u t tll Ý c h jest okresní v Ý bor oprávněn schváliti
usnesení obecního výboru o uzavřeni zápůjčky k úpisu válečných pújček. Zda jde o případ »nutný", jest posouditi samosprávným orgánům.
Usnesení obecnlho výboru v čechách o upsání válečné půjčky jest
neplatné, nebyly-li pntomny dvě třetiny členů.
(Rozh. ze dne 12. června 1924, Rv I 398/24.)
Žalující záložna domáhala se na žalované obcí placení úroků z lombardní zápůjčky, kterou prý obec uzavřela za účelem úpisu válečné
půjčky. O b a niž š í s o u d y uznaly podle žaloby.
N e j vy Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil věc
prvému soudu, by ji znovu projednal a rozhodl.
D

ů

vod y:

Nesprávné právní posouzení této rozepře) jejímž předmětem jest
platnost tří komunálních zápitjček, které žalobkyně žalované obci poskytla při úpisu V., VI. a VIII., rakouské válečné půjčky, spatřuje dovolatelka v tom, že odvolací soud I. nepovažoval ze, odůvodněnou námitku clausula rebus sic stantibus, 2. uznává, že došlo k schválení všech
tří zápůjček nadřízeným samosprávným orgánem, 3. t11'á za platná usnesení žalované obce ze dne 6. června 1917 a ze dne 23. června 1918 o úpisu
na VL a VIII. válečnou rak. půjčku. K bodu 1.: Jal< soudy nižších stolic

správně

dovodily, jde o závazek ze smlouvy o pUJcce. Dle přesného
§u 6 zákona ze dne 10. dubna 1919, čís. 187 sb. z. a n. jest
závazky, znějící na koruny rakousko-uherské, platiti v československých
korunách, při čemž se počítá jedna rak. uh. koruna za jednu čsl. korunu.
Okolnost, že dovolatelka použila zapůjčené valuty k nákupu cenných
papírů, nyní znehodnocených, je v tomto případě nerozhodna, neboť
žalobkyně neuvedla žalovanou stranu v omylo výhodnosti úpisu váleč
ných půjček a o samočinném jich umoření, a předpoklad žalované strany, že titry rak. válečných pitjček podrží vždy svou cenu, byl pouhou
pohnutkou dle §u 901 obč. zák. pro platnost smlouvy o zápůjčce nerozhodnou, což již jasně dovodil odvolací soud, prohlásiv v důsledku
toho znehodnocení těchto cenných papírů za náhodu, jež škodí tomu,
v jehož jmění se udála (§ 1311 obč. zák.). Není tudíž tato námitka odůvodněna.
.
předpisu

K bodu 2.: Jest pravda, že usnesení obecního výboru o sporných zápůjčkách, které neměly býti kryty z běžných příjmů, a překračovaly
roční příjmy z obecního jmění, musila býti dle §u 97 odstavec třetí obecního zřízení ze dne 16. dubna 1864, čís. 7 z. zák. pro čechy schválena
okresním zastupitelstvem<, a že v tomto případě schválena byla jenom

okresním výborem. Ale podle §u 65 odstavec druhý zákona o okresních
zastupitelstvech ze dne 25. července 1864, čís. 27 z. zák. pro čechy
mohl toto schválení v případech nutných uděliti i okresní výbor. Kdy
jde o takovýto případ nutnosti, zákon výslovně nepraví, a věc jest zů
stavena volnému uvážení samosprávných orgánů, pročež použití před
pisu §u 65 odstavec druhý cit. zák. nemůže míti v zápětí neplatnost
schvalovacího úkonu okresního výboru. Proto jest v tomto sporu zcela
nerozhodno, jak odůvodňuje okresní výbor ve svých schvalovacích
usneseních, proč o n schvaloval usnesení o úpisu válečných půjček.
K bodu 3.: Za to v tomto směru nelze dovolání upříti oprávnění.
Bod tento týká se jen VI. a VIII. válečné půjčky. Dluhopisy na ,zápůjčky
k těmto úpisům nebyly dosud vyhotoveny a upisovací přihlášky a to na
VI. vál. půjčku, podepsaná starostou, jedním radním a dvěma členy výboru, a na VIII. vál. půjčku, podepsaná jen starostou, neobsahují poukazu na usnesení obecního výboru ani poukazu na vyšší schválení
úpísů a zápůjček s tím souvisejících, a nelze tytO' listíny pokládati za
listiny vykazující náležitosti §u 55 ob. zřízení, i netřeba se jimi dále
vůbec obírati. Za to jest po rozumu §u 867 obč. zák. zkoumati onu pro
rozhodnutí podstatnou okolnost, zda sama usnesení žalované obce o
úpisu VI. a VilI. rak. vál. půjčky a o vzetí zápůjček k úpisům těm jsou
po zákonu platna. Dle §u 30 ob. zřízení jest obecní výbor v záležitostech
obecních orgánem usnesení činícím a dle §u 31 čís. 3 téhož zřízení má
bráti v poradu a se usnášeti o všech věcech, které nepatří k obyčejné
správě jmění. Není-li platného usnesení obecního výboru, nemŮže dojíti k platnému ujednání smlouvy (tedy ani smlouvy o zápůjčce) s obcí
a nemůže ani schválením se strany nadřízeného samosprávného orgánu
tento nedostatek býti nahražen. Schválení nadřízeného úřadu neděje se
s hlediska přezkumu po stránce hmotněprávní, nýbrž jde tu jen o výkon
práva dozoru nad tím, aby neztenčeným udržáno bylo kmenové jmění

a kmenový statek obec a obecních ústavů (§ 96 obec. zřízení). Dovolání poukazuje na nespornou okolnost, že při oněch dvou ZáPlljčkách
nebyly přítomny dvě třetiny členů obecního výboru (při usnášení o Vl.
vál. půjčce jen 21 a VlIl. vál. půjčce jen 23 členu místo 24), tudíž, že
usnesení v oněch schůzích nevyhovují předpisu §u 43 obecního zřízení,
dle něhož žádá se pro usnesení, k jichž platnosti třeba vyššího schválení, přítomnosti dvou třetin členů, totiž dvou třetin zákonného počtu
členů. Tento zákonný předpis jest povahy donucovací, a soudy nejsou
oprávněny, aby s ohledem na dočasné poměry prostě ho nedbaly anebo
jej vykládaly způsobem, odporujícím §u 6 obč. zák. Zachování před
pisů §u 42 a násl. obecního zřízení nelze vůbec bráti na lehkou váhu.
Vždyť právě zachování těchto předpisů má poskytovati záruku za to,
že o obecních záležitostech bude jednáno co nejvíce všestranně a dů
kladně. Ovšem mohou býti též některé méně závažné formální předpisy,
jichž opomenutí neohrožuje účele, pro který usnesení obce vázána jsou
přísnými formálnostmi, ale tu již zákon sám dává svému názoru náležitý
výraz. Toho příkladem jest zejména § 42 ob. zřízení o svolání schůzí,
který rozeznává jednak podstatné náležitosti, na př. aby schůze svolány byly orgánem k tomu oprávněným a aby písemně vyrozuměni byli
všichni členové obecniho výboru (§u 42 odstavec druhý a třetí), a
proto v odstavci čtvrtém téhož §u praví jasně, že každé shromáždění
obecního výboru, jež nevyhovuje těmto předpisům a k němuž nebyli
všichni členové pozváni, »j e s tne z á ko n n o a j s o u vše c h n a u sne sen í vně muč i n ě n á ne pIa t n a.« Za to pod touž
sankcí není předpis §u 42 odstavec pátý, týkající se méně závažných
formálností, jako sdělení pořadu svolávané schůze. Povahy podružné
rozhodně však nejsou nutkavé předpisy §u 43 ob. zřízení o tom, jakého počtu členů jest třeba k usnášení, a nepozbyly svého donucovacího
rázu ani tím, že snad některé samosprávné úřady za války k nim přísně
nepřihlížely, na kterouž okolnost prvý soudce poukazuje. Rovněž pro
výklad zákona nemůže býti směrodatno, že snad jest nyní těžko dosíci
komunálního úvěru a že se tato svízel zvýší tím, že ústavy, komunální
úvěry poskytující, musí počítati s přísnými zákonnými podmínkami,
předepsanými pro platnost smluv o komunálních zápůjčkách. Uvedený
názor zaujal Nejvyšší soud již ve svém rozhodnutí sb. n. s. civ. čís.
3099; k vůli úplnosti se podotýká, že i bývalý nejvyšši dvůr soudní ve
Vídni ve svých četných rozhodnutích (na př. Ol. U. č. 15.043, 15.320
staré řady, č. 1022, 4259, 4855 nové řady) a i bývalý nejvyšší správní
dvůr ve Vídni (rozhodnutí sbírky Budwinského č. 9209 st. ř. a 6430
n. ř.) a nejvyšší správní soud v Praze (sbírky Bohuslavovy č. 558) sdílejí totéž stanovisko, a že ani v popřevratovém zákonodárství nejeví se
snaha, by naprosto upuštěno bylo od přísných formálních náležitostí,
které musí býti zachovány při usnášení zastupitelských sborů obcÍ.
Toho důkazem jest zejména zákon o přechodni úpravě finančního hospodářstvi obcí a měst s právem munícipálním ze dne 12. srpna 1921,
čís. 329 sb. z. a n., jenž v §u 6 podrobně stanoví náležitosti schůzí a
usnesení, týkajících se obecního rozpočtu. Patrno tedy, že usnesení
obecního výboru ze dne.5. června 1917 a 23. čerVna 1918, při nichž nebyly přítomny dvě třetiny zákonného počtu členů, jsou neplatna a že

žalovaná otL;'C z titulu smlouvy O zápůjčce. (§ 983 obč. zák.) není povinna, platiti úroky z neplatných zápújček ujednaných při úpisu VI. a
VIlI. vál. půjčky. Podotýká se, že pro platnost těchto usnesení nelze se
v tomto případě dovolávati předpisu §u 44, obecního zřízení, dle něhož,
nesejde-li se počet členů k usnášení způsobilý,- lze za šetření dalších
formálních náležitostí svolati druhou- schůzi, a není-li ani tato k usnášení způsobilá, třetí schůzi, která se 111Liže již' usnášeti bez zřetele na
počet členú se dostavivších. V tomto spqru není ani tvrzeno, tím méně
zjištěno, že byla za náležitostí §u 44 svolána druhá a třetí schůze, a nelze vzhledem k tomu, co řečeno, věc odbýti slovy, že by i ono svolávání
druhé a třetí schůze bylo prostou formální zbytečností. Nesprávnost tohoto názoru, odvolacím soudem Vysloveného, jest patrna z toho, že
v době úpisů VI. a VIII. válečné půjčky nebylo SiCé mOžno dle §u 23
obecního zřizení - na což prvý soud p·oukazuje - doplniti počet členů
na zákonný počet pouhým přibráním náhradníků, ale že nicméně v době
úpisu VI. půjčky bylo dle protokolu ze dne 6. června 1917 doma 25
členů a 8 náhradníků, ale do sehůze přišlo jen 21 členú a při úpisu VIII.
vál. půjčky dle protokolu ze dne 23. června 1918 bylo doma 27 členů
a dostavilo se jen 23.
čís.

3976.

Ochrana nájemcú (zákon ze dne 27, dubna 1922, čís. 130 sb. z.
a n.).
.
Pokud jest v tom, že dosavadní nájemník postoupil novému nájemruku svůj závod se skladem zboží, spatřovati porušení předpisu §u 20
zák.
(Rozh. ze dne 12.

června

1924, Rv I 406/24.)

Žalobce prodal žalovaným dne 18. listopadu 1922 svúj závod se
skladem zboží za 21.500 Kč. Ježto žalovaní zaplatili pouze 16. 553 Kč,
domáhal se žalobce zaplacení nedoplatku. O b a niž š í s o u d y
uznaly podle žaloby.
N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudl! a vrátil věc
prvému soudu, by ji znova projednal a rozhodl.
Důvody:

Dle §u 20 zákona o ochraně nájemníkú ze dne 27. dubna 1922, čís.
130 sb. z. a n., který v tomto sporu přichází v úvahu a jest téhož obsahu
jako dřívější předpis §u 14 zákona ze dne 8. dubna 1920, čís. 275 sb.
z. a n., jsou zapovězena veškerá právní jednání, kterýmí dosavadní nájemník dává sobě nebo někomu jinému něco poskytovati nebo slibovati
za postoupení bytu nebo v souvislosti s tím. Pod výrazem »dáti si poskytnouti nebo slíbiti něco« spadají i ty případy, když se dosavadnímn
nájemníkovi na základě právního jednání s novým nájemníkem dostává
nebo dostati má jisté majetkové hodnoty, která není rovnocenným ekvivalentem toho, co nový nájemník na základě téhož právního jednání za
své plnění navzájem dostává. To jest prvá známka jednání, po rozumu
Civilnl roz"nodnntl VI.

59

§u 20 cit. zák. zapovězeného. Druhou z!lámkou jest) že se vše děje »Z:l
postoupení bytu« anebo »v souvislosti s tím«. Účelem tohoto zákonného
předpisu jest čeliti bytové lichvě a zameziti, aby nájemnik, vykořisťuje
a zneužívaje bytové tísně jiného, nezjednal si tím nespravedlivý a nepřiměřený zisk. Tím zároveň měla býti učiněna přítrž nezřízenérnu obchodování s byty. Ovšem právní jednání toho druhu, že někdo za při
měřenou cenu postoupÍ. druhému svůj závod se skladem zboží a se
svým okruhem zákazníků, byla obvyklými i za dob normálních a nelze
v nich o sobě spatřovati ještě úmysl, vykořistiti tíseň toho, kdo nemúže
najati byt nebo obchodní místnost. Jinak má se věc, když žívnostník,
živnost již neprovozující, ale věci v najatých místnoste"ch dosud mající,
postupuje tyto věci za cenu zřejmě nepřiměřenou, které dosahuje a dosíci může jen proto, že panuje tíseň bytová, neboť v takových případech
nemůže býti pochybnosti o tom, že vědomě vykořisťuje bytové tísně jiného. Kdyby předpis §u 20 cit. zák. měl býti omezen na případy, kdy
strany na plná ústa ujednají odměnu za postoupení bytu, nemusil zákon
voliti uvedený doslov, a obcházení zákona by byly dvéře do kořán otevřeny. Avšak tato nejdůležitější stránka tohoto sporu zustala nepovšimnuta, ač dovolatelé hned při prvém jednání před procesním soudenl
tvrdili a důkaz spisy o vyrovnávacím řízení a výslechem stran vedli
O tom, že zboží a zařízení krámu mělo cenu jen 16.553 Kč a že okruh
zákazníků nepadal tu v úvahu. Strana žalující okolnosti tyto prostě popřela, a procesní soud dle §u 182 c. ř. s. nedbal toho, aby ony příliš všeobecné údaje žalovaných byly doplněny, aby po případě k nim zaujati
mohla stanovisko i žalobkyně sama, která by se pak po případě neobmezila na pouhé popření údajů protistrany. Dle potřeby měl býti po
rozumu §u 183 c. ř. s. z moci úřední proveden o ceně zboží důkaz znalci,
který žalovaní výslovně nabídli jen o zboží na policejním úřadě uloženém.
čís.

t
,
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3977.

Nedostatek úmluvy O tom, koho. stihne dávka z přírustkuhodnoty
nemovitosti, není na závadu hoto"osti kupní smlouvy. Není-Ii opačné
dohody, stihne prodatele.
(Rozh. ze dne 12.

I,

června

1924, Rv I 483/24.)

žalobě o dodržení kupní smlouvy o nemovitostech p r oc e sní
so u d I' r v é s t o I i c e vyhověl, o d vol a c Í s o u d žalobu zamítl,
ježto strany neujednaly, koho postihuje dávka z přírůstku hodnoty.
N e j v y Š š í s o u cl obnovil rozsudek prvého soudu.

;,

že cena trhová byIa umluvena na 12.200 Kč: Za odvolacího řízení st~llo
se též nesporným) že strany mezi sebou neJednaly"o tom, k?ho. z 11l,cI:
postihne dávka z přírllst~L1 hO~.I:O!Y l1:movitosti av~c se tudlzv.uJ,ednan,l
v tom směru neuskutečl111o. ZJlsteno Jest pouze, Ze strany pn umluve
trhové smlouvy ujednaly, že každá strana si bude platiti své, co na žalované patří, dají si oni do" pořád"kl1,.. ~ c? patří 11,a žalobc:,. on Sl za;
platí, a že na to žalovaná rekla, ze jlZ ne]dkou davku plahh a .ostatm
si zaplatí a, když by něco na žalobce přišlo, aby jll11 to poslal,. ze SI.tO
zaplatí. Kdo má platiti dávku z přírústku hocino~y, J?st vladmm nanzením ze dne 23. září 1920, čís. 543 sb. z. a n. presne stanoveno v ten
rozum, že ji má platiti zcizitel, že vyměřovací ~ízen.í s.c p}ov~dí V}~:
hradně se zcizitelem' a toliko jemu se dávka ta predplSUje, ze vsak pn
její nedobytnosti na zciziteli ručí za ni .nabyvatel (§ 13 cit naL). Nesprávně tudíž odvolací soucl usuzuJe, ze ZCIZItelI se uklada clavka t~
toliko z důvodů formálních , že však zcizitel nemá zákonné
. povinno
. .str,
by ji ze svého platil. Nařízení mluví zccIa j.asně, kdo lest povl111;J::m
podmčtelll, připouští však, že by strany tuto zakonnou povll1nost zvlast~
ním ujednáním přesunuly ze zClZltele na naby~atele (§.5 odstavec dl u~y
cit. nař.). Jest tudíž povinnost zClZltelova, neslI davku tu praVIdlem a.
jen výjimkou, umluvily-Ii strany opak, !1eSe II n~byva5el. D~vka vJPočítává se dle přesných, v §§ 11 a 2 nar. uveclenych predplsu, W bz '.1;znalostí nikdo se nemŮže omlouvati (§ 2 obč. zák.). Jest tedy vyse
dávky té určitelna a nemohla by proto, že strany o dávce ničeho .neumluvily, cena trhová býti pokládána za neurčito:1 11 ~mlouva trhov~. z~
neplatnou. Avšak ani náhled odvolacího soudu, ze ó;;vka lest s~ucast2
ceny trhové, nelze sdíleti, neboť dávka jest dávkou verelnou, n~ un;luve
stran úplně nezávislou a nemá tudíž okolnost, zda strany ohledne otazky,
kdo z nich ji zaplatí, něco uchylujícího se od nařizeni umluvily, čili nic:
vlivu na určitost trhové ceny a na platnost trhove smlouvy. Nedostatek
úmluvy o převzetí dávky z přírůstku hodnoty nemovitostí,. žajovanýml
žalobci prodaných, má jen ten účinek, že dojde platno.stl 'pfedpls §u 13
nař. o tom, kdo ze stran dávku zaplatí, smlouva trhova vsak tnn ve sve
platnosti dotčena není.
čís.

3978.

Zákonné zástavní právo na nemovitosti pro dávku z majetku (zákon
ze dne 8. dubna 1920, čís. 309 sb. z. a n.) týká se jen částky dávky,'
která byla vyměřena z nemO!Vitosti. Nebyly-li berním úřadem v tomto
směru, jakož i o kvotě čisté hodnoty nemovitosti ke dni 1. b~ezna .1919,
předloženy potřebné doklady, jest přihlášku k rozvrhu zamttnouh.
(Rozh. ze dne 12. června 1924, R II 173/24.)

o II vod y:
K hotovosti trhové smlouvy se vyhledává shoda stran o předmětu
a ceně (§§ 1053, 1054 a 1062 obč. zák.). Cena trhová musí býti určitou,
neb aspofí určitelnou (§§ 1056-1058 obč. zák.). Není sporno mezi
stranami, kterých pozemků se smlouva trhová dotýká, a jisto jest též,

Žádost berního úřadu by z výtěžku dražby za exekučně prodanou
nemovitost byla ve výs;dním pořadí přikázána pohledávka e,ráru na
dávku z majetku, s ou d p r v é s t o I i c e zamítl. Rek u r snl s o u d
usnesení potvrdil a N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
'9'

.

Důvody:

Nižší soudy měly právem za to, že pohledávka eráru na zaplacení
dávky z majetku ve zbytku 3.760 Kč nebyla přihlášena za tak přesných
údajů a dokladů (§§ 210 a 214 ex. ř.), ab)' mohla býti z nejvyššího
podání přikázána. Názor stěžovatelky, že již zákonné předpis)' a zvláštní
skutečnosti případu i bez podrobné přihlášky postačovaly, aby dávka
byla přikázána) není správným. Zejména není správným· právní názor
sti'lovatelky, že dávka z majetku se zákonným obmezením požívá na
nemovitostech zástavního práva celá a nikoli jen částkou, která byla
z nemovitosti vyměřena. Správnost opačného názoru plyne z doslovu
zákona ze dne 8. dubna 1920, čís. 309 sb. z. a n. (§ 62, odstavec prvý.
slova: »clo částky pomčrně "a nč (nemovitosti) vypadající«) z vysvě
llivek v prováděcím nařízení ze dne 27. července 1920, čís. 463 sb. z.
a n., v bodě K § 62, k odstavci (1) (viz v odstavci (5) slova: »nemovitost tedy neručí vůbec za dávku vypadající pouze na jmění kapitálové«) a z odůvodnění vládního návrhu zákona čis. 309 z 1:. 1920, tisk
2267, jež praví v bodě K §§ 61 a 62, že zákonné právo zástavní v zájmu
držby hypotekární zabezpečuje jen poměrnou částku dávky na nemovitost vypadajícÍ. Vládní osnova stala se v tomto bodě i zákonem, jímž
bylo zástavní právo podle zprávy rozpočtového výboru (tisk 2751)
jen ještě více omezeno. Bylo proto v tomto případě nezbytno, by podle
§u 210 ex. ř. bylo včas doloženo, zda a pokud účtovaná dávka vypadla
na nemovitost. Mimo to by muselo býtí vzhledem k ustanovení §u 55
zákona čís. 309 z 1". 1920 o splatnosti dávky a o (,rokové náhradě za
předčasné splátky a vzhledem k §u 223 ex. ř. udáno, kdy byl doručen
platební rozkaz a dávka se tudíž stala splatnou. Také není správné,
že soud byl s to, na základě spísů (§§ 210 a 214 ex. ř.) vypočísti 30%
kvotu čisté hodnoty nemovitosti podle stavu ze dne 1. března 1919.
Odhadní cena, v exekučním řízení zjištěná, může se od hodnoty ze dne
1. března 1919 - bez ohledu na všeobecné, v různých krajích ovšem
různé změny v cenách nemovitostí podstatně, nahoru i dolů, odchylovatí pro zvláštní poměry nemovitosti, zejména pro změny v jejím stavebním rozsahu a stavu. Podobně mohlo knihovní zatížení nemovitostí
od 1. března 1919 doznati značných změn. Ty z knihovního výtahu zjístiti nelze, protože z něho podle §u 133 ex. ř. a §u 36 nař. ze dne 12.
ledna 1872 ř. z. čís. 5, vymazané položky nejsou patrny. Mimo to zů
stávají mnohdy i zaplacené knihovní dluhy v pozemkové kníze bezdůvodně váznouti. Ježto tedy ani podle podané přihlášky aní podle listin
v §§ 210 a 214 ex. ř. vypočítaných soudu nebylo, lze posouditi, pokud
nárok na přihlášenou dávku z majetku jest po právu, a exekuční soud
není oprávněn, by z úřední moci doplňoval nedostatečnou přihlášku,
dokonce bez účasti stran a mimo rozvrhové řízení, ať jíž jde o přihlášku
veřejného úřadu neb osoby soukromé, odpovídá napadený postup
nižších soudú pInč zákonu a stavu věci. Zamítavé usnesení exekučního
soudu nebylo závislým aní na návrhu neb odporu stran, ježto soud musí
zákonných předpisů šetřiti z moci úřadu, ani na rťedchozím pokusu,
docíliti vysvětlení od. přítomného zástupce eráru, ježto soud musil před
pokládati, že by zástupce eráru, byv, jak nepopřeno, k roku se zákon-

nvm poučením podle §u 210 ex. ř. obeslán~ potřebné doklady předložil,
k;lyby je mi'1. Ze jich skutečně neměl, vysvitá z přílohy k stížností finanční prokuratury do usnesení prvé stolice, kterou přílohou potřebná
data - ovšem neúplně - byla bernímu úřadu sdělena teprve 13. srpna
1923. kdežto rozvrhový rok se konal již 23. března 1923.
čís.

3979.

Tún, že poštovní spořitelna přijala vplacený peníz, stalo se placení
majiteli účtu. Lhostejno, že poštovní spořitelna nepřipsala peníze k dobru
majiteli účtu, nýbrž jej poukázala zpět plátci, jenž ho však neobdržel.
(Rozh. ze dne 13. června 1924, Rv I 379/24.)
žalobce zaslal žalovanému zboží a připOjil k faktuře složenku poštovní spořítelny. zalovaný vplati! fakturovaný peniz u ·poštovní spořitelny na účet žalobcův, poštovni spořitelna vplat přijala,. nepřipsala
ho však k dobru na účtu žalobcově, nýbrž poukázala jej zpět žalovanému, jenž· ho neobdržel. žalobě o zaplacení kupní ce,ny pro c e s 11 í
s o udp r v é s t o líc e vyhověl, o d vol a c í s o u d žalobu zamítl.
N e j v y Š š í s o II ci nevyhověl dovolánÍ.
Důvody:

,

Dle §u 1424 obč. zák. musí dluh zaplacen býti včřiteli nebo jeho
k příjmu zmocněnému plnomocníku (§ 1008 obč. zák.), což ZIlamená,
že příjem plnomocníka platí za příjem věřitele sama (§ 1017 obč. zák.),
Zda plnomocník knihy vede či nevede, a, vede-li, zde příjem zapsal či
nezapsal, zda věřitele o příjmu vyrozuměl a zda mu peníze odvedl či
nikoli, jest již zcela lhostejno, protože příjmem plnomocníka, platícím
za příjem věřitele sama, dluh pominul podle §u 1412 obč. zák. To se
ale v tomto případě stalo. neboť poštovní spořitelna, která, byla plnomocníkem žalobcovým, k' příjmu oprávněným" poněvadl žalobce měl
u ní šekové konto a žalovanému složenku poštovní spořitelny za účelem
splacení dlužného peníze zaslal, sporný peníz od žalovaného přijala,
čímž dluh jeho pominul. Lhostejno jest, že poštovní spořitelna peníz.
ten žalobci k dobru nepřipsala, nýbrž jej, ať z jakékolív příčiny, potom
žalovanému zase zpět poukázala. Neboť když příjmem, t. j. vplacením
u pošty, dluh pominul, nemohl pozdější jakoukoli manipulací u pošty,
kterou by žalobci disposice penízem tím znemožněna byla, obživnoutí.
Jedině v tom případě, že by byl žalovaný peníz ten přijal zase zpět, byl.
by dluh obživl, neboť v tomto zpětpřijetí peněz, již splacených, bylo
by spatřovati zrušení placení obojstranným souhlasem, jenž u věřitele
by se byl projevil zpětzasláním a u dlužníka zpětpříjetím zaplaceného
peníze. K tomuto souhlasnému zrušení však nedošlo, protože odvolaCÍ
soud zjístil, že žalovaný peníze zaplaceného nazpět neobdržel. Zjištční
toto are i c\ovolatel napadá, avšak to jest podle §u 503 c. ř. s. nepřípustno. Doložiti jest, že nález rep. čís. 228 hořejši otázky se l1et)TČe, n)rbrž §u 1395 obč. zák., a mimo to dovolatel směsuje nepřijc:tÍ

vplaceného peníze s jeho zp'ětpoukázáním) ač v tom jest veljk~r rozdíl:
V daném případč byl vplacený peníz poštovním úřadem při j a tJ ale
potom zpět poukázáll, aniž žalovaný jej zpět obdržel.
čís.

3980.

Smír, uzavřený s jedním korreálním dlužníkem, bude jen tehdy okolností, zrušující celou obligaci korreální, když podle úmluvy neb úmyslu stran má znamenati vypořádání i dluhu dlužníka, nesúčastněného
na smíru spoludlužníka.
(Rozh. ze dne 13.

června

1924, Rv I 470/24.)

Žalující firma dodala zboží firmě S. a spol., jejímž veřejným společní
kem byl žalovaný. Zboží mělo býti odebráno do konce května 1922.
Dne 19 ledna .1923 uzavřela žalující firma s firmou S. a spol. smír, jímž
slevila z kupní ceny 50.000 Kč. Žalobě o nedoplatek kupní ceny bylo
vyhověno s o u cl y vše c h tří s t O I i c. N e j v y Š š í s O u d uvedl
v otázce, o niž tu jde v

které cizími ZZtVD.zky nedisponuji (§ 1390 obč. z.:ík.). Ale v tomto
směru tvrdil sám žalovaný, že smír se ho net5l\cal; uváděl jen,. že byl
novací, a proto pr}' jeho závazek zanikl. Smír se ho prS' netýkal proto, že
byl uzavřen bez každé výhrady a jeho souhlasu a proto prý" také pone-

chán byl první rok v tomto sporu v klidu. Žalovaný tedy sám netvrdil,
že bylo úmyslem stran, smír uzavírajících, aby smírem tím byl vypořádán i jeho závazek. Poclle dopisu Dra. S-a z 19. ledna 1923 dokonce
se tento zástupce žalovaného ohražoval proti tomu) aby první rok pokládal se za neodbývaný; on sám nebyl také toho mínění, že smír týče
se žalovaného, a vyhradil ponechání sporu v klidu jeho souhlasu. Podle
úmyslu stran tedy smír se závazku žalovaného netýkal. Za tohoto
stavu věci nelze proto okolnost, že spor žalobkyně, z ručení žalovaného
proti němu vedený, byl následkem smíru ponechán v klidu, beze všech
pochyb vyložiti jako vzdání se nároku žalobcova z korrealní obligace
proti žalovanému (§ 863 obč. zák.). Tím, že byla ponechána možnost,
spor dále projednávati, nebyla vzata žaloba zpět a nebyly v tom smyslu také ani nijaké prohlášení, ani úmysl stran, že nároku sporného
se žalující· firma vzdává) učiněny a tvrzeny; smír dotkl se jen stran na
něm súčastněn)rch.
-

důvodech:

Nelze sdíleti názor dovolatelův, že smírem ze dne 19. ledna 1923 došlo
k novaci. Nezměnilť se tímto smírem ani hlavní předmět obligace) ani
její důvod; dodáno býti mělo podle smíru totéž množství zboží a z kupní ceny byla poskytnuta toliko sleva s ceny; důvodem smluvním
zůstal i při smíru kup. Změna dodacích lhůt a podmínek platebních
není změnou v předmětu plnění. Předmět kupitelova plnění zůstal byť
i se slevou týž. Proto nenastala změna předmětu plnění ani kupitelova
ani prodatelova. Netřeba se tudíž obírati otázkou, zda novací, s jedním
spoludlužníkem smluvenou, se ZfUŠUjí závazky í ostatních spoludlužníkú) ježto novace tu není. Dovolatel míní, že smírem, uzavřeným 19.
ledna 1923 mezí žalobkyní a firmou S. a spol. po zrušení stejnojmenné
společnosti a vystoupení žalovaného společníka, pominula práva proti
bývalému společníku (žalovanému) jako spoludlužníku a že se tímtO'
smírem žalující firma nároku proti němu vzdala. Leč nelze tomuto názoru přisvědčiti. Zákon neřeší výslovně otázky, zda smír uzavřený jedním
korrealním dlužníkem působí i proti ostatním; řeší jen případ, že závazek korrealní zaniká, když bylo vše jední;u dlužníkem zapraveno (§ 893
obč. zák.). Z toho lze usuzovati, že zákon ponechává řešení vůli stran,
nestanově sám zrušujících následků) tedy že smír, S j ední11l korreem
uzavřený, bude jen tehdy okolností, zrušující celou obligaci korreální,
když podle úmluvy neb úmyslu stran znamenati má i vypořádání dluhu
dlužníka nes účastněného na smíru spoludlužníka. Podle okolností pří
padu mohou tedy strany novým uspořádáním poměrů smírem zamýšleti
novou úpravu celého poměru všech zavázaných dlužníků a pak jest nové
uspořádání, má-Ii podle úmyslu stran zůstati zavázán korreus jen jeden, zrušením obligace i pro spoludlužníky ostatní,' Není-li tomu tak,
púsobí vyrovnání jako smlouva toliko mezi stranami smlouvajícími,

čís.

3981.

Nejde o doplnění rozsudku, nýbrž o .ieho opravu, domáháno-li se
:opravy chyby při sčítání útrat. Dovolací rekurs v této otázce jest přípustným.
.
(Rozh. ze dne 17.

června

1924, R I 467/24.)

V dubnu 1924 domáhali se žalovaní na odvolacím soudě, by oprarozsudek ze dne 9. června 1923 ve výroku o útratách, ježto při
součtu útrat bylo opomenuto připočítati útraty z prvé strany seznamu
iich. O d vol a c í s o u d odmítl návrh jako opožděný, maje za to, že
Ide o doplnění rozsudku,o něž bylo žádati v osmidenní lhůtě §u 423
C. ř. s. N e j vy Š š í s o u cl zrušil napadené usnesení a uložil odvolacímu soudu, by žádanou opravu rozsudku ve výroku o útratách provedl a o tom nové usnesení vydal.
vil

svůj

Dúvody:
Stížnost, jejíž formelní přípustnost jest nepochybna, jeHo nejde
o opravni' prostředek proti ví'roku druhé stolice v otázce útrat (,§ 528
c. ř. s.), nýbrž o opravný prostředek proti odepřeuí výkonu práva po
rozumu §u 419 c. ř. s., jest odůvodněna. Stěžovatelé domáhají se
opravy rozsudku odvolacího soudu pro zřejmou početní chybu, jež se
skutečně sběhla na ten způsob, že soudce při součtu útrat sporu, stěžo
vatelům soudem odvolacím přiřknutých, z nedopatření opominul do
něho připočísti upravené útraty z první strany seznamu jich, takže do
rozsudku přišla jen číslice přisouzených útrat na druhé straně seznamu.
Nejde tedy o doplnění rozsudku clle §u 423 c. ř. s., jenž předpokládá,

YJb

že o útratách nebylo vůbec anebo bylo nedostatečně rozhodnuto, nýbrž
o opravu rozsudku dle §u 419 c. ř. s., ježto o útratách bylo sice úplně
rozhodnuto, výrok tento byl však následkem početní chyby nesprávnou
číslící do rozhodnutí pojat. Ježto oprava dle §u 419 c. ř. s. lIení vázána
na lhůtu, bylo odmítnutí návrhu pro opožděnost vysloveno z mylného
použití zákona.
Čís.

3982.

Sudiště dle §u 88, odstavec druhý j. n.
K odvrácení příslušnosti dle §u 88, odstavec druhý, j. n. stačil když
příjemce zaslanou mu fakturu v r á t í obyčejným, nedoporučeným dopisem a nesejde na tom, zda vrácená faktura odesílatele zboží skutečně
dojde.
.

(Rozh. ze dne 17.

června

správnost vysioveného zde názoru svědč'í nejen jasn)' doslov §u 88 odstavec druhí' j. n., nýbrž též ohdobné ustanovení prvního odstavce čl.
347 obch. zák .. neboť podle ustáleného výkladu tohoto předpisu stačí,
když kupující, nechce-Ii, by nastaly právní účinky druhého odstavce
zmíněného článku, oznámí prodávajícímu vady zboží zpúsobem v obchodním styku obvyklým, při čemž dostačí úplně jednoduchý dopis:
nebezpečí dojiti tohoto oznámení stíhá prodávajícího (srv. komentář
Staub-Pisko k čl. 347 § 23). Žalovanému náleží tecly prostě důkaz, že
fakturu žalující firmou mu zaslanou zmíněným způsobem této firmě
v r á t i I a tím dal na jevo. svou vůli, že o d 111 í t á návrh žalobkyně co
do příslušnosti sudišté faktury, obsažený v příslušné doložce fakturové.
ježto pak soud prvé stolice neučinil v tomto směru zjištění, bylo rekursu žalovaného do usnesení prvého ;:;oudu, jež spočívá na nesprávném právním názoru, právem vyhověno zpúsobem v napadeném usnesení uvedeným.

1924, Rl 489/24;)
čís.

Proti žalobě opírající se co do místní příslušnosti o S 88 odstavec
druhý, j. n., namítl žalovaný místní nepříslušnost dov~íaného soudu,
ježto fakturu žalobci vrátil. S o udp r v é s t o I i c e námitce vyhověl.
Rek u r sní s o Ll d zrušil napadené usnesení a vrátil věc prvému soudu, by, vyčkaje pravomoci, řízení doplnil a o námitce znovu rozhodl.
D li vod y: Nezáleží na tom, zda žalobkyně fakturu ze dne 9. července
1923, vrácenou prý jí dopisem žalovaného ze dne 12. července 1923,
obdržela, rozhodno je pouze, zda žalovaný tento posléze uvedený· dopis
s onou fakturou žalobkyni odeslal. Fakturu opatřenou doložkou o soudu
faktury dlužno totiž považovat za nabídku kupujícímu a nepřijme-li kupující tuto uabídku, nemůže dojíti k úmluvě o souelu ve faktuře označeném. Takovéto nepřijetí dlužno spatřovati ve vrácení faktury, byť
i dopisem nedoporučeným, jenž je v obchoduím styku obvyklým, a to
bez ohledu na to, zda se prodávajíéímu tento dopis do ruky dostal. V napadeném usnesení není zjištěno, zda byl onen dopis žalovanym odeslán,
a stížnost se mýlí, spatřuje-Ii toto zjištění v důvodech napadeného usnesení, v nichž se pouze vychází z předpokladu, že k jeho odeslaní došlo,
Jak patrno z obratů »tvrzený dopis« a »udánlivě«. Jest proto napadené
usnesení neúplné. Bude tudíž na soudu prvé stolice, by onu skutečnost,
zda byl dopis ze dne 12. července 1923 s fakturou odesláu, zjistil dů
kazními prostředky, žalovanou stranou nabízenými, a aby dle výsledků
tohoto zjištění znovu rozhodl, řídě se právním názorem v)lše uvedeným.
Ne j v y Š š í s o u cl nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Nejvyšší soud sdílí plně právní názor odvolacího soudu, že postačí
k odvrácení příslušnosti podle §u 88 odstavec druhý j. n., když pří
jemce zaslanou mu fakturu vrátí obyčejným, nedoporučeným dopisem,
jak jest v obchodním styku obvyklým, a že na tom nesejde, zda vráceuá
faktura odesílatele zboží skutečně dojde; stěžovatelka poukazuje se
proto na vývody rekursního soudu, k nimž se jen ještě připojuje, že pro

3983.

Poddlužník jest oprávněn k rekursu do usnesení, povolujícího exeI<uci, odporuje-Ii povolení zákonu, a to i tehdy, nepodal-li dlužník rekursu.
Exekuce na peněžité požitky práva várečného. Není-Ii na nemovitost již zavedena exekuce vnucenou správou, jest přípustna na peně
žité užítky z nemovitosti exekuce dle §u 294 a násl. ex. ř., třebas nebyly ještě splatny a poukázány.
(Rozll. ze dne 17.

června

1924, R I 501/24.)

S o u cl p r v é s t o I i c e povolil ku vydobytí peněžité pohledávky
exekuci zabavením pohledávání, náležejícího povinné straně proti poddlužníku, Měšťanskému pivovaru v P., na požitcích z práva várečného,
připadajících ua jednu třetinu domu čp. 208, splatuých \" létech 1924
až včelně 1928. Rek u r sní s o u d k rekursu poddlužníka (Měšťan
ského pivovaru v P.) exekuční návrh zamítl. D ů v o cl y: Rekursu pode
dlužníkovu nelze odepříti oprávnění. Pokud jde o oprávnění poddlužníka k rekursu vůbec a v tomto případě zvláště, nutno připomenouti, že
podle §u 294 ex. ř. může poddlužník platební zápovědi rekursem napadnouti. Toto právo rekursní nepřísluší mu však pouze tehdy, když ho
povolení exekuce protiprávně zatěžuje neb udělují se mu příkazy neospravedlněné, nýbrž i tehdy, když povolení exekuce neodpovídá zákonu, a to i v tom případě, když dlužník sám povolení exekuce rekursem nenapadá. A o případ takový zele právě běží. Návrh exekuční domáhá se povolení exekuce zabavením a přikázáním k vybrání pohledávání, náležejícího povinné straně proti poddlužníku Měšťanskému pivovaru v P., na požitcích z práva várečného připadajících na jednu třetinu
domu č. p. 208 a splatné v létech 1924 až včelně 1928. Vymáhající vě
řitel navrhuje tedy povolení exekuce ve smyslu §u 294 a dalších ex. ř.
Tento způsob exekuce však v případě tomto přípustuým není. Nahlédnutím do knihy pozemkové bylo totiž souelem rekurs ním zjištěno, že na

Co do vylíčení předchozího děje poul<azuíe se na rozh.ocln~tí, llvev této sbírce pod čís. 2638. Pro c e s 11 í s o II Ll P rve s t 0-·
I i c e uznal na to zažalovan)r nárok důvodem po právu. O ci vol' a c í
s o II d uznal, že nárok na náhradu škody jest po právu pouze z polovice.
Ne j v y Š š í s o Ll cl nevyhověl dovolání žalujkího eráru.

listu A-ll odd. v knih. vložce čís. 200 pozemkové knihy pro katastrálui
obec P. jest pozuamenáno, že s vlastnictvlm domu čp. 208 jest spojeno
právo válečné ohledně Nlěšťanskěho pivovaru, zapsaného v knihovní
vložce čis. 26 v P. Dle zápisu tohoto tvoři tudíž právovárečné právo
podstatnou součást knihovního tělesa, zapsaného v knihovni vložce čís.
200 kat. obce P. a jest proto jako ne 111 o v i t á v ě : s domem č. p. 208
spojeno. V důsledku tohoto stavu věci jsou však užitky, jež právo toto
poskytuje, užitky domu č. p. 208 a, dokud tyto splatny a k výplatě poukázány nejsou, nemohou býti předmětem exekuce podle §u 294 a násl.
ex. ř.) nýbrž možno na ně jako na užitky, jež s domem jsou spojeny,
vésti exekuci jen vnucenou správou. Soud prvé stolice neprávem povolil
navrhovanou exekuci po zákonu nepřípustnou a bylo proto rekursu poddlužuíkovu vyhověti a návrh exekuční zamítnouti.
N e j v y Š š í s o II d zrušil napadené usnesení a uložil rekursnÍmu
soudu, by, nehledě k použitému zamítacímu důvodu, znovu o rekursu
rozhodl.
D ů vod y:
Pokud rekurent uapadá usneseni rekursniho soudu proto, že při
znává poddlužníku právo rekursu i proti povolení exekuce, ačkoli povinný rekursu nepodal, jest stížnost neopodstatněna a poukazuje se
v tomto bodě na případné dúvody napadeného usnesení, jež vývody rekurentovými nejsou nikterak vyvráceny. Naproti tomu jest rekurs odů
vodněn, pokud napadá stanovísko rekursního soudu, že navržená a prvním soudem povolená exekuce zabavením a přikázáním k vybrání požitků, plynoucích z práva várečného, patřícího k ideální třetině domu
čís. 208 vP., neni přípustna, protože jde o užitky z nemovitosti a užitky
ty nejsou dosud ani splatny ani k výplatě poukázány. Názor rekursního
soudu, že na tyto požitky lze vésti jen exekuci vnucenou správou, není
správným. Podle §u 103 ex. ř. jest jiná exekuce, než exekuce vnucenou
správou na plody a výnos nemovitosti jen tehdy nepřípustna, byla-li na
nemovitost zavedena již vnucená správa a správa tato trvá. Z tohoto
ustanovení plyne, že, nenastal-li uvedený případ, jest na užitky z nemovitostí plynoucí i jiná exekuce přípustna, najmě, jde-li o užitky, záležející, jako v případě, o který se jedná, v užitcich peněžitých, že jest pří
pustna také exekuce po rozumu §u 294 a násl. ex. ř. Okolnost, že požitky
s nemovitostí spojené, nejsou ještě splatny a poukázány, vedení exekuce
podle §u 294 a násl. ex. ř. nevadí, ježto § 299 ex. ř. má právě takový
případ na mysli a ustanovuje, že zástavní právo na pohledávce záležející z běžných platů vztahuje se I na platy, které teprve v budoucnosti
dopadnou. Rekursní soud zamítnuv tedy, ač není tu případu §u 103 ex.
ř., návrh na exekuci podle §u 294 a násl. ex. ř., pochybil a dovolací rekurs jest opodstatněn.
čls.

itjně116

D

I

ů

vod y:

Nelze arci souhlasiti s odvolacím soudem, pokud tento spoluzavinění
dráhy spatřuje v tom, že se nepřesvědčila při převzetí ~boži k d?pravě
o správnosti naložení, a pokud dovozL1Je takovou povmnost drahy ze
é1. 395 obch. zák. a § 84 žel. dopr. ř. Tyto předpisy vztahují se pouze
na ručení dr á h Y za škody, vzniklé za dopravy na přepravovaném
zboží ohledně ručení str a n y za škodu způsobenou dráze nesprávným ;,aložením lze se dovolávati Jen §u' ~9 ž.el. dopr.. ř. a příslušných
prováděcích ustanovenI. Am ~. t~chto predp~sec~ am kde Jll1de ne~"
dráze uložena povinnost, aby pn prevzeÍl ZbOZI zJlsťo~ala, zda bylo odesílatelem správně naloženo. Přes to Llluž!lOr?:hoLh;uÍl od;lOlaclho so~du
při svědčiti. Nižšími soudy bylo skutkove Z]lsteno, ze spravnost nalozell!
byla v tomto případě skutečně zjišťov,ána a to .zJ'usobem ~e, st~,.'ici H.
obvyklým a od let zachovávaným, toÍlz co do vysky pomocI zebnku, co
do šířky pak tím, že vůz projel vedle skladiště. Tento způsob kontroly
byl nedostatečným a umožnil nesprávné naloženÍ. V zavedení nesprávné
a nedostatečné kontroly spočívá zavinění dráhy (§§ 1295, 1297 a 1299
obč. zák., § 5 žel. dopr. ř.). Není sice způsobilé, aby sprostilo žalovaného úplně zodpovědnosti, neboť tento byl dle smlouvy povinen dodržeti při nakládá"í předepsané rozměry ložné míry i bez ohledu na
způsob kontroly ve stanici H. obvyklý, a mohl se o nich nahlédnulín2
do tarifu na každé stanici pro úřední potřebu i potřebu stran pohotove
jsoucího přesvědčiti, přece však přispělo ku nesprávnému naložení a ke
vzniklé škodě, takže odvolací soud plným právem podle §u 1304 obč.
zák. rozhodl, aby obě strany nesly škodu rovným dílem.
čís.

3985,

Smlouva dohodčí jest smlouvou svého druhu, Umluveno-Ii dohodné
pro případ prodeje nemovitosti, má na ně dohodce nárok, jakmile se
strany sjednaly o předmětu koupě a kupní ceně, třebas pak od smlouvy
odstoupily. Lhostejno, že ddhodce prodej téže nemovitosti opět sprostředkoval a docílil dohodného. Ustanovení §u 1155 obč. zák. tu nelze
použiti.
(Rozb. ze dne 17. června 1924, Rv I 555/24.)
žalobě majitele koncesované živnosti sprostředkovatelské o vyplacení dohodného bylo vyhověno s o u d Y vše c h tří s t o I i c, 1'1 e jv y Š š í 111 S o II d e 111 z těch to

3984.

Doptavni řád železniční.
Byl-li vůz odesilatelem nesprávně naložen, stihá dráhu spoluzavinění, pakli naložení kontrolovala, ale učinila tak nesprávně a nedosta-

důvodů:

tečně.

Nelze souhlasiti s názorem dovolání jak vědou tak judikaturou dávno již 0'jmštěný111, že dohodčí smlouva je smlouvou odvážnou (§§ 1267

(Rozh. ze dne 17. Června 1924, Rv 1 462/24.)

I

až 1292 obč. zák.) nebo slllloLtvon námezdní (§§ 1151 a násl. obč. zák.).
Dohodčí smioltva jest smlouvou svého druhu, která v občanském zákoníku upravena lícní) a při níž prAvl> proto rozhoduje v prvé řadě, co :::tra-

D
Dovoiání, jež

ny dojednaly, v případě pochybností pak zásady, plynoucí z povahy
této smlouvy. V tomto případě pochybností není, neboť není Sporu O
tom, že Frantíšek M. přislíbí! žalobcí 2% dohodné z dojednal"; kupní
ceny, dojde-Jí k prodeji domu jeho čínností a najmě í tehdy, bude-Jí žalobcí udáno jméno kupí tele, a že také žalovaná sJíbíla žalobcí dohadné
500 Kč pro tentýž případ. Dohodné bylo tedy zasloužená a to ve výši
ujednané, jakmile dům byl pro cl á n, t. j. jakmí!e se strany dohDdly
o předmětu koupě a o kupní ceně (§§ 1053 a 1054 obč. zák.), což se,
jak zjištěno, stalo dne 25. května 1923. Sešlo-Ii vzájemnou dohodou
smluvníků později s kupní smlouvy, nemůže to zbaviti žalobce nabytého nároku na dohodné. Okolnost, že žalobce za nějakou dobu prodej
téhož domu opět sprostředkoval a při tom zase vydělal dohodné, nepadá nijak na váhu, neboť jde o smlouvu dohodčí, která, pokud není
upravena úmluvou stran, řídí se vzhledem ke své povaze podle "ásad
zcela jinSrch, než smlouva námezdní,

pročež

nelze na tento

případ

so.uzeni věci

po-

3986.

Zaopatřovací požitky bývalých zaměstnnnců na velkém majetku pozemkovém.
Revírní lesní mají nárok na vyšší zaop·atřovací požitky, stanovené
zákonem ze dne 13. července 1922, čís. 215 sb. z. a n., již od 1. ledna
1920.
(Rozh. ze dne 17. června 1924, Rv I 557/24.)

Žalobci, revírnímu lesnímu, byly již přiznány pravoplatnč zaopatřo
vací požítky podle zákona ze dne 18. března 1921, čís. 130 sb. z. a ll.
od I. ledna 1920 a to dle skupiny 7. tabely. Na základě článku I. 3. zákona ze dne 13. července 1922, čís. 215 sb. z. a n. domáhal se žalobce
zvýšení požitků od I. ledna 1920 dle skupiny osmé. Pro c e sní s o u cl
p r v é s t o I i c e přiznal žalobci zvýšené požitky teprve od 6. května
1921, o d vol a c í s o u d k odvolání žalobce rozsudek potvrdí I.
•
N e j v y Š š í s o u d přiznal žalobci zvýšení od 1. ledna 1920.

uplatňuje

v o ci y:

dovolací

důvod

Ill;správnéhu právního po-

503 čís. 4 c. ř. s.), jest opodstatněno. Názor od;olací:,o

soudu že žalobci jako bývalému revírnímu lesnímu LI žalovaneho preřaděnému zákonem ze dne 13. července 1922, čÍs. 215 sb. z. a n. ze

užíti ustanovení §u 1155 obč. zák., podle něhož zaměstnanec musí si
dáti vpočítati, co jinak vydělal. Dohodce jest podnikatelem, jehož podnik jest spojen se zvláštním risikem, a tím vysvětlují se zvláštní zásady,
ovládající tento právní poměr a nemající ničeho společného se zásadami, platícími pro poměr námezdnÍ. Dohodné, o něž jde, žalobce zasloužil si způsobem shora uvedeným. Dojednal-Ii po té ohledně téhož
domu novou dohodčí smlouvu a podařilo-Ii se mu opět dohoditi kupítele, zasloužil si n o v é dohadné, které se sporným dohodným nijak
nesouvisÍ. Jest to jen šťastná náhoda, kterou žalobce odškodněn byl za
jiné případy, ve kterých, jak zkušenost učí, za vynaloženou píli a práci
a po případě i hotové výlohy nedostal žádné odměny.
čís.

(§

ů

I

f
I
I
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. I

I

skupiny 7. bývalých zaměstnanců na velkém pozemkovém majetku do
skupíny 8. nepatří vyšší zaopatřovací požitky}éto skupiny .ocl 1. loecln~
1920, nýbrž teprve od 6. května 1921, protoze uvedeny zak?n ~USobl
nazpět od tohoto dne, není správným. Den 6. května 1921, k nemuz byla
platnost zákona ze dne 13. července 1922, čís. 215 sb. z. a n. podle
článku ll. tohoto zákona nazpět posunuta, jest den, kdy vešel v platnost
původní zákon o zaopatřovacích požitcích bývalých zaměstnanců na
velkém pozemkovém majetku ze dne 18. března 1921, čis. 130 sb. z.
a '11. a- byla platnost zákona ze dne 13 .. červencc 1922, čís. ~1,5.... sb. z:
a 11. posunuta k uvedenému dni právě jako k počátečnímu dm UC1l111osh
zákona čís. 130 z roku 1921. To výslovně uvádí důvodová zpráva k zákonu čís. 215 z roku 1922 (tísk poslanecké sněmovny čís. 3520) a odů
vodňuje posunutí platnosti nového zákona ke dní účinnosti původního
zákona o zaopatřovacích požitcích tím, že toho vyžadUje povah.~ novyc~
ustanovenÍ. Ustanoveními těmito byly totiž upraveny poměry J1Z v dobe
nůvodního zákona čís. 130 z roku 1921 existující. J ohledně předpISU
ó přeřaděni revírních lesních do skupiny 8. výslovně uvádí .c1ůvOt!ová
zpráva, že také tento předpís toho vyžaduje, a~y platnost z~;eny pusobila od začátku účinnosti zákona ze dne 18. brezna 1921, C1S. 130 sb.
z. a n. Z toho, co uvedeno, plyne však, že na změny a doplňky zavedené
zákonem čís. 215 z roku 1922 nutno pohlížeti tak, jakoby obsaženy
byly jíž v původním zákoně čís. 130 z roku 1921. Je-Ii tomu tak, nelze
řící, jak vyslovil odvolací soud, že nárok přeřaděných revírních Ies~ích
na vyšší požitky skupiny 8. začíná teprve 6. květnem 1921 a . 11lkoh 1.
lednem 1920. Ustanovuje totíž zákon ze dne 18. března 1921, čís. 130
sb. z. a n. V §u 3, jenž zákonem čís. 215 z roku 1"922 změněn nebyl, ž~
bývalým zaměstnancům ná velkém pozemkovém majetku, v §u 1 tehoz
zákona jmenovaným, přísluší požitky, -uvedené v tabulce k zákonu tomu
přiložené již od 1. ledna 1920. Ježto tabulka tato ohledně revírních lesních byla zákonem čís. 215 z roku 1922 a to s účinností ode dne plat~
nosti původního zákona změněna, pročež dle shora uvedeného Jest k 111
hled~ti, jakoby od původu měla již změněné znění, .ná,leží revír~Im lesním zvýšené požitky od 1. ledna 1920. Proto náleze]! tyto pozltky od
této doby i žalobci. Opačný názor nižších soudů jest nesprávný a byly
žalobci přiznány vyšší požitky až od 6. května 1921 neprávem.
čís.

3987.

Společníka, jenž tvrdí, že neprotokolovaná veřejná obchodní společnost byla zrušena, nelze doháněti pokutami k součinnosti při její
protokolaci, dokud nebude sporem prokázáno, že společnost dosud trvá.

(Rozll. ze dne 17.

června

1924, R II 182/24.)

Dúvody:

žádost Klementa B-a, by František W. byl donucen spolupodepsati

jako veřejný společník žádost, by veřejná obchodní společnost byla pod
firmou »Klemcnt B. a spol.« protokolována, rej st ř í k O V Sf S o II cl
zamítl. Rek Ll r s 11 í s o II d uložil prvému soudu, by ve. smyslu čl. .86

a 89 obch. zák. §§ 11-12 uvoz. zák. k obch. zák. donutil Františka W-a
jako veřejného společníka firmy: Klement B. a spol. k spolupodepsání
žádosti za zápis této veřejné obchodní společnosti do obchodního rejstříku, a uvedl v důvodech: Okolnost, že dl~ udání veřejného společníka
Františka W-a veřejná obchodní společnost ještě před podáním přede
psané opovědi k obchodnímu rejstříku zanikla, nemúže býti zápisu clo
obchodního rejstříku nijak na závadu, zvláště když okolnost ta, jak z po-o
dání veřejného společníka Klementa B-a na jevo vychází, jest vůbec
sporná a veřejná obchodní společnost pod firmou skutečně obchody již
provozovala, tak že na ni jako takovou již žaloba byla podána a oba
veřejní společníci této veřejné obchodní společnosti na jejím zápisu do
obchodního rejstříku mají, jak ze zmíněných podání patrno, právní zájem.

I

II

j

Stěžovatelé) napadajícc usnesení ľl2kursllího soudu) jímž bylo 'usnesení soudu prvé stolice potvrzeno, vytSrkají mu, že jest se zákonem i se

spisy v rozporu.

Nárok tento dle ustálené judikatury nepomíjí tím, že nebyl hned
sr'íatku požadován, nýbrž mllže se tak státi i později, a nesejde vů
bec na tom, proč nebyl ihned vznesen - vždyť v tomto mlčení syna
nelze podle §u 863 obč. zák. spatřovati vzdání se tohoto nároku. Názor stěžovatelův, že by tímto· pozdějším žádáním byl uplatňován nárok
podle §u 1042 obč. zák. a mohl jen sporem býti vymáhán, nelze sdíleti,
poněvadž vyměření jeho přísluší nespornému soudci a jen částkou jím
stanovenou by 1110hl býti za rodiče vynaložen, a mimo to příčí se §u 1221
obč. zák. jejž cituje § U31 obč. zák. - dle něhož o tomto nároku
rozhoduje soudce dle volného uvážeuí, vyšetřiv okolnosti, aniž smí při

Návrhu syna, by mu rodiče zřídili výbavu, o b a niž š í s o u d Y
vyhověly.

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

čís.

by bylo o

V dovolacÚll spisu

ř.

208

věci

zák., kdyby

prostředky

nespor-

rozhodnuto.

3989.

netřeba

uvésti dovolací soud.
.
Ustanovení §u 2 čís. 3 odp. řádu se vztahuje na všechna právní jed.
nánl bez rmdí1u jejich druhu, tedy také na zřízení práva zástavního pro
jakoukoliv pohledávku. Rmdí1 mezi ustanovením §u 2 čís. 3 a §u 3' čís.
3 spočívá v tom, že odp()J'ovate\noot podle §u 3 čís. 3 neni tak, jako po·
dle §u 2 čís. 3, vyloučena, když odporovatelovu odpůrci nebyl a ne·
mohl býti znám poškozovru:í úmysl d1užnikův.
útraty odpůrčího sporu nejsou účastny žalobcova odpůrčího práva.
Odpůrčí řád.

I

ó

(Rozh. ze dne 17. června 1924, R II 207/24.)

řízení nestačily,

čís.

Jest sice správným, že zákon (§§ 11-13 uvoz. zák. k obch. zák. a
čl. 86-89 obch. zák.) ukládá soudu, by pO'případč pokutami doháněl
společníky k zápisu veřejné obchodní společnosti do obchodního rejstříku. To však předpokládá, že společnost dosud ještě trvá (čl. 85

Nárok na výbavu nepomíjí tím; že nebyl uplatňován hned při sňatku,
nýbrž může se tak státi i později a to rovněž a výhradně v řízení ne·
sporném.

zák. iest

při

ného

3988.

obč.

mětech.

cis. pat. ze dne 9. srpna 1854,

Důvody:

čís.

neprávem. VS'bavou podle §u 1231

tom mrljctkové poměry přísně zjišťovati. Dle doslovu tohoto ustanovení
měl zákonodárce na mysli jedině nesporné řízeilÍ a vyloučil 'řízení sporné,
neobmeziv nesporného soudce, by postupoval po rozumu §u 2 čís. 7

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

obch. zák.). Ze spisů, jichž se rekurs ní soud dovolává, jest však zjevno,
že František W. trvá důsledně na stanovisku, že společnost, o niž jde,
byla zrušena. Existence veřejné společnosti, jejíž proto kolace se Klement B. domáhá, jest tedy sporna a nelze proto společníka, který tvrdí,
že společnost byla zrušena, doháněti pokutami k součinnosti při její protokolaci (čJ. 88 a 89 obeh. zák.), dokud nebude sporem prokázáno, že
společnost dosud trvá.

Leč

rozuměti příspěvek rodičů, jenž ·se zakládá na zákonné povinnosti a "·při
sňatku syna se stává jeho nárokem, za účelem. zařízení manželské domácnosti a jenž pOZllstává v penězich nebo jiných majetkových před

(Rozh. ze dne 17.

června

1924, Rv II 233/24.)

zalobci prodali ve veřejné dražbě Vilému B-ovi nemovitost. Dle dražebních podmínek měl hradit dávku z přírůstku hodnoty kupitel. Ježto
Vilém B. dávky nezaplat'!, byli nuceni zaplatiti ji žalobci, již- na to žalovali Viléma B-a o náhradu zaplacené dávky. Spor vysoudili, avšak
exekuce na svršky Viléma B-a zůstala bezvýslednou. V té době bylo
vloženo na nemovitost Viléma B-a zástavní právo pro pohledávku jeho
otce Josefa B-a. zaloba na Josefa B-a, by uznáno bylo právem, že zří
zení práva zástavního dluhopisem ze dne 19. ledná 1922 na nemovitosti vl. Č. 5 v S. Vilémem B-em pro pohledávku Josefa B-a ve výši
80.000 Kč s přísl. a knihovní vklad tohoto práva zástavního ve vl. čís. 5
v S. jsou vůči žalující straně bezúčinny a strana žalovaná jest povirtna

svoliti, by zástavní právo pro

část

její )1ohledávky 55.390

Kč·

~;ro\'nání

II h

s 5% úroky a útratami sporu, útratami exekuce a dalšími útratami exekučními, jakož i útratami tohoto sporu bylo převeder!o na stranu žalující
s poznámkou přednosti pořad i před zbytkovou pohledávkou strany žalované) byla o bě 111 a II i ž š í m i s o u d y zamítnuta) O d vol a c í Il1
S o ude m z těchto d ú vod ú: Podle §u 2 (3) odpůrčího řádu jsou odporovatelna všechna právní jéclnánÍ) kterými dlužníkovi věřitelé jsou
zkráceni a která dlužník předsevzal v poslednich dvou létech vůči svému
manželu, před neb po sňatku, vúči jiným blízkým přibuzným nebo v prospěch těchto, leda že by druhé straně v době, kdy právní jednání bylo
předsevzato, ani nebyl ani nemusil býti znám úmysl dlužníka, poškoditi
tím věřitele. Jest zjištěno, že žalovaný v listopadu 1920 zapůjčil svému
synu Vilému B-ovi 75.000 Kč na zaplacení nejvyššího podání za vydraženou usedlost a že nechtěl hned zajištění své pohledávky na nemovitosti
synem koupené, ale že teprve dne 19. ledna 1922 mu Vilém B. vystavil
v~ladní dluhopis na zápůjčku, když jeho žádost o snížení dávky z' pří
rustku hodnoty byla zamítnuta a když Vilém B. žalovanému oznámil, že
se na něho hrne dávka z přírůstku hodnoty. Na základě tohoto dluhopisu bylo podle knihovního výtahu, na uvedené nemovitosti hned 21.
ledna 1922 vloženo právo zástavní pro pohledávku žalovaného 80.000
Kč s přís!. Tomuto právnímu jednání odporují žalobci, poněvadž byli
tím zkráceni, že se svou pohledávkou 55.390 Kč 11 h s přís!., na Vilému
B-ovi nedobytnou, v knihovním pořadí na uvedené nemovitosti přišli za
pohledávku žalovaného. Při provedené exekuční dražbě této nemovitosti
a rozvrhu nejvyššího podání nedošlo ani na úplné zaplacení pohledávky
žalovaného, pohledávka žalobců vyšla úplně na prázdno. Ačkoliv zmíněné právní jednání podle §u 2 (3) odp. ř. je odporovatelným, není zde
podmínky pro odpůrčí nárok a to zkrácení žalobců vytýkaným právním
jednáním. V dalším vycházel odvolací soud z náz,oru, že jde tu o dávku
z přírůstku hodnoty dle zákona ze dne 8. dubna 1920, čís. 309 sb. Z.
a n. a že žalobci zavinili své zkrácení opominutím, ježto se k napotomní
dražbě, v níž byla nemovitost č. p. 5 Vilému B-ovi exekučně prodána,
nedostavili, a nároku na náhradu zaplacené' dávky neuplatnili.
Ne j v y Š š í s o u cl změnil rozsudky nižších soudů v ten způsob, že
zřízení práva zástavního dluhopisem ze dne 19. ledna 1922 na nemovitosti, zapsané ve vložce čís. 5 pozemkové knihy pro katastrální obec
S., Vilémem B-cm pro pohledávku žalovaného Josefa B-a ve výši 80.000
Kč s přislušenstvím a knihovní vklad tohoto práva zástavního v uvedené
vložce č. 5 jsou vúči žalobcům neúčinny a že žalovaný jest pod důho
nom práva povinen svoliti, aby zástavní právo za část pohledávky žalobců 55.390 Kč 11 h s 50/0 úroky ocl 1. prosince 1922, s útratami sporu
1.244 Kč, útratami exekuce 515. Kč 30 h a dalšími útratami exekučními,
-- byio převedeno na žalobce s pDznámkou přednostního pořadí přeo
zbytkem pohledávky žalovaného Josefa B-a.
Dlivody:
žalovaný vytýká v odvolací odpovědi, že ve spisu dovolacím není
"veden dovolací soud, ale tato okolnost jest nerozhodna, poněvadž zť
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§u [)06 s ustanovením §u 46"/ ,čís. 1. c. ř. s. zřejmě vysvHá J že:
odvolatel ovšem povinen jest) uvésti v odvolacím spise mimo jiné též
soucl odvolací) ale v dovolacím spise není třeba, uvésti soud dovolací,
a to zajisté proto, poněvadž pro všecky právní rozepře v celém státě
jest jediný dovolací soud a tedy nemůže vzejíti nikdy pochybnost, který
soucl jest zákonem povolán, by jako dovolací soud rozhodl. Žalobcové
uplatňují dovolací důvod čís. 4 §u 503 C. ř. s. a to právem. Žalobní žádost, o které bylo v tomto sporu rozhodnuto rozsudkem prvého soudu
v neprospěch žalobcú, dlužno posuzovati podle ustanovení §u 2 čís. 3
ve spojení s §em 4 a podle §u 8 odpůrčího řádu. Podmínky těchto zákonných předpisů jsou zde, neboť podle skutkových zjištění nižších
soudů jsou žalobci věřiteli Viléma B-a pohledávkou 55.390 Kč II h
s příslušenstvím, tato pohledávka je vykonatelna, exekuce na jmění Viléma B-a by nevedla k uspokojení žalobců, tito pak odporují svou žalobou právnimu jednání, kterýmž Vilém B. zřídil žalovanému zástavní
právo za pohledávku 80.000 Kč a kteréž bylo předsevzato 19. ledna
1922, tedy ve lhůtě dvou roků před podáním odpůrčí žaloby, Vilétr, B.
přcclsevzal toto právní jednání v úmyslu, poškoditi žalobce jako své
věřitele, tito jím skutečně poškozeni byli, poněvadž žalovaný nabyl jím
práva zástavního za svou pohledávku na nemovitosti, zapsané ve vložce
čís. 5 pozemkové knihy pro katastrální obec 5., jejíž hodnota (trhová
cena), za ni ve dražbě docílená, nestačila by k úhradě pohledávky žalobců, kdyby pohledávka žalovauého měla před ní přednost, konečně
rak žalovaný jest vlastním otcem Viléma B-a, tedy blízkým .ieho nří
buzným podle §u 2 čís. 3 a §u 4 odp. řádu, aniž v tomto sporu dokázal
podle §u 2 čís. 3, že nevěděl a nemohl věděti v době zřízení práva zá·stavniho o poškozovacím úmyslu Viléma B-a. Že Vilém B. měl tento
poškozovací úmysl a že žalovaný o něm věděl, vysvítá ze skutkových
zjištění rozsudku soudu odvolacího a ze skutkové okolnosti, potvrzené
Vilémem B-em jako svědkem, že a jakým způsobem došlo ke zřízení
práva zástavního za pohledávku· žalovaného teprve v le.dnu 1922 po
doručení platebního rozkazu a po zamítnutí žádosti za sn.Ížem dávky
z přírůstku hodnoty. Že Vilém B. jest nemajetným, plyne z dopisu obecniho úřadu v S. ze dne 19. července 1923 a ze seznáni Viléma B-a. Žalobnf žádost vyhovuje formálně předpisu §u 12 odpŮrčího řádu. Žalovaný namítal v první stolici a namitá i nyní v dovolací odpovědi proti
žalobnímu nároku, že zřízením práva zástavního za pohledávku žalovaného a jeho vkladem do knih pozemkových nenastalo zmenšení majetku Vilema B-a ve prospěch žalovaného na úkor žalobců proto, poněvadž žalovaný měl již z dřívější doby pohledávku proti Vilému B-ovi
ze zápůjčky ".e výši 80.000 Kč. Ale to jest v tomto sporu nedůležito, neboť v §u 2, cís. 3 odp. řádu není odporovatelnost učiněna závislou na
zmenšení majetku dlužníkova právním jednánim, jemuž jest odporováno; nýbrž na poškození věřitelů vůbec, bez ohledu na to, zdali majekk dlužníkův byl zmenšen čili nic. Rozhodna jest, že věřitelé byli
pravním jednáním poškozeni, což muže nastati nejen zmenšením jmění
dlužníkova, ale také, jak tomu právě jest v tomto případě, zřízením
právazástavníllO, jež poskytlo možl1Qst knihovního zajištění pohledávky
žaloval1ého před pohledávkou žalobců. Z okolnosti. že v čís. 3 §u 3
CIv11nf ror;hodnutí VI.
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odp. řádu jest v}Tslovně uvedeno toliko zajištění věn 3, jako právní
iednání, kterému lze odporovati, nelze usuzovati, že zajištění jil1)TCh
;lároků není právním jednáním, kterému by mohlo býti odporovano.
Ustanovení §u 2 čís. 3 odp. ř. se vztahuje podle svého všeobecného
znění na všecka právní jednání bez rozdílu jejich druhu a tedy také na
zřízení práva zástavního pro jakoukoli pohledávku; rozdíl mezi ustanovením §u 2 čís. 3 a §u 3 čís. 3 spočívá v tom, že odporovatelnost
podle §u 3 čís. 3 není tak, jako podle §u 2 čís. 3, vyloučena, když odporovatelovu odpůrci nebyl a nemohl býti znám poškozovací úmysl
dlužníkův. Odvolací soud n e p r á v e m použil na prospěch žalovaného
předpisu zákona ze dne 8. dubna 1920, čís. 309 sb. z. a n. a okolnosti,
že žalobci při rozvrhu trhové ceny nepřihlásili své pohledávky a neuplatňovali pro ni přednostního zákonného práva zástavního, následkem čehož nebyl na ni vzat zřetel při rozvrhu. To plyne zřejmě z okolnosti, že nejde o dávku z přírůstku hodnoty podle tohoto zákona z roku
1920 čís. 309, nýbrž podle vládního nařízení ze dne 23. září 1920,
čís. 545 sb. z. a n., což žalovaný v dovolací odpovědi též výslovně
uznává. V tomto sporu nelze tudíž užiti předpisů §§ 20, 23 a 26 onoho
zákona čís. 309. O výši pohledávky žalobců a jejího příslušenství není
sporu. Dovolání jest podle toho oprávněno, - až ovšem na nárok žalobců, by žalovaný byl uznán povinným svoliti k převodu práva zástavníhq též ve prospěch útrat tohoto sporu, neboť tyto útraty nejsou
příslušenstvím pohledávky žalobců proti Vilému B-ovi a tedy nejsou
účastny odpůrčího práva žalobců.
~.,

čis.3990.

žaloba o bezúčinnost vojenského náhradního nálezu podle zákona
ze dne 6. června 1887, čís. 72 ř. zák.
Důstojník zodpovídá i za schodek přivodený předchůdcem, pak-Ii
toho, přejítnaje oddíl, nevytkl.
(Rozh. ze dne 17.

června

1924, Rv II 252/24.)

Žalobce převzal velitelství roty od dosavadního velitele D-a, který
hned po tom uprchl do Rumunska, neznámo kam. Žalobce nepřevzal
správu ani dle inventáře, ani dle množství a nehlásil v tom směru služební cestou ničeho. Teprve při předávání roty nově ustanovenému
veliteli kapitánu Josefu B-ovi dne 31. srpna 1920 byl při porovnání
výkazu zkontrolovacího a uzavřeného inventáře zjištěn schodek na výzbroji, výstroji a lůžkových součástkách v úhrnné ceně 18.475 Kč 60 h.
Peníz tento byl žalobci nálezem zemského vojenského velitelství přede
psán k náhradě. Stížnost do nálezu ministerstvo Národní obrany zamítlo.
Žaloba o bezúčinnost nálezu byla zamítnuta s o u d Y vše ch' tří
s tol i c, N e j v y Š š í m s o ude m z těchto
důvodů:

S hlediska důvodu čís. 4 §u 503 c. ř. s. uvedeno }~st v dovolacím
spisu toto: Žalobce není povinen dokazovati, že škody nezavinil, nýbrž

žalovaná stral!a j<2-st povinna., clOKazau mu L.ct\iJ.Il~'Hl, L' .... ~. ~~'- •.. r-jeho nlč\:~ní za škodu nemůže b)rti pouhá oko1nost, že v době zjištění
Škody li vojenské roty byl velitelem této roty; ze zji8těných skutkovj'ch
okolností neplyne jeho zavinění, poněvadž v době, když převzal 3. čer
vence 1920 velitelství třet' roty, byl u ní již naprostý nepořádek; jeho
předchůdce, poručík D., zpronevěřil peníze a uprchl do Rumunska;
podle obsahu nehradního nálezu čís. 8312 ze dne 18. března 1921 byly
II hraničárského praporu čís. 3 zjištěny velké nepořádky a ne~os!at~
již přede dnem 24. dubna 1920, kteréhožto dne podle obsahu te}lOz ~a
lezu nařídilo ministerstvo národní obrany, by tomuto praporu venovana
byla důkladná pozornost a nepořádky byly odstraněny; žalobce n-:moh!
při převzetí velitelství náležitě zjistiti a převzíti majetek roty, ponevadz
nebylo po ruce seznamů; za jeho velitelství žádná škoda nevz:'šla,
nýbrž veškera škoda povstala jíž dříve a on jí nezavinil. Naproh temto
vývodům dlužno uvésti toto: Za škod,u ručí poškozenému nejen ten,
kdo ji svým zaviněním bezprostředr:ě ,způsobi~ nýbr,ž pO,dle §u, 1311
obč. zák. i ten kdo dal svým zaV1l1emm podnet k nahode, ktera byla
příčinou škody: a to zvláště tenkrát, když zanedbal záko~1l1ý ,nebo jiný
předpis, mající za účel, zabrániti nahodilým škodám, ja.lwz, 1 ~?dle
§u 1301 obč. zák. ten, kdo přispěl ke způsobení škody, prah pravu ]l;lOU
osobou způsobené, některým z jednání, v tomto §~ 1301" u;,e,deny~h,
nebo nějakým jednáním podobným. Podle skutkovych z)lstem .vzesb
škoda, o kterou jde, bud' za velitelství žalobcov,a, nebo z,a vehtelstvl
jeho předchůdce, neb? za veli!elství ji~h obou'"zalobc,: prevzal s velitelstvím roty také vsechny predepsane lllventare, procez mo~l podle
nich majetek roly a převzíti a zjistiti, co scházelo, nebo bylo, posKozeno.
Protokol o převzetí velitelství žalobcem neobsahUje am zmlllky o tom,
že žalobce zjistil nějaké schodky. Byl-li tedy nějaký schodek te~~rát
skutečně u roty čís. 3, spočívá žalobcovo zavinění v tom, že ho nez]1strl,
jak byl povinen, nedal jej v prot~kole ~vésti a neozn~:,:i1 ho nadříz~
nému velitelství. I kdyby nebyl mel potrebných 1l1ventaru ?~ :u~e: me!
zjistiti skutečný stav majetku a podati o výsledku tohoto z]lstem, Jako:
i o tom že nenalezl inventářů, povinnou zprávu. Učiniti tak mohl, 1 kdyz
měl zá;oveň jiné služební povinnosti a to zvláště, jak tvrdí, povinnost,
pečovati o výcvik, ubytování a výživu ,?užstva. Tím, že. při pře;,zeu
velitelství roty zanedbal povinnost, práve uvedenou, zavlml nemoznost
zjištění, pokud škoda vzešla již za dřívějšího velitele D-a a ~do tuto
škodu tenkrát zavinil. Pokud škoda vzešla za jeho velrtelstvl, zavl1111
ji tím, že při hospodářské správě roty nešetřil platných p!edpi~ů, ~roň
závazných a jemu známých. škoda celá byla podle toho pnvod,:na j;ho
zaviněním buď bezprostředně, nebo nepřímo. Podíl jeho na skode a
podíl dřívějšího velitele roty nebo jiných osob nelze zjistiti; proto žalobce podle §u 1302 obč. zák. ručí za celou tuto škodu bez ohledu na'
to zda vzešla teprve za jeho velitelství, nebo již dříve, částečněneb
úplně. Z toho následuje, že jest nerozhodno, že již přede dnem 24. d,~b?a
1920 byly u praporu čís. 3 zjištěny nepořádky a m1l11sterstvo nandrl?
tohoto dne, věnovati praporu čís. 3 pozornost a nepořádky odstral11~;
nerozhodno jest to ostatně i proto, poněvadž prapor čís. 3 není totozným s rotou čís. 3 tohoto praporu.
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čís.

3991.

Končila-Ii lhůta

k podání opravného prostředku dne 2. února (svátek
Hromnic) a dne 3. února byla neděle, odsunuje se konec lhůty na den
4. února.
(Rozh. ze dne 18.

června

1924, R I 419/24.)

Do rozsudku procesního soudu prvé stolice vznesl žalobce, jemuž
byl rozsudek doručen dne 19. ledna 1924, odvolání, jež podal v pondělí
dne 4. února 1924 na poštu. S o udp r v é s t o I i c e odmítl odvolání
jako opozděné. Rek u r sní s o u d zrušil napadené usnesení a přiká
zal prvému soudu, by dále po zákonu jednal. Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
.
Důvody:

Poslední den 14tidenní lhůty k podání Odvolání připadl na 2. února
1924; toho dne však byl svátek Očišťování P. Marie, který pro soudy
podle dosud platného předpisu §u 44 jedno ř. platí za svátek ve smyslu
§u 221 odstavec druhý c. ř. s. Ježlo pak následující den byla neděle
a odvQI4ní bylo podáno na pošt~ v pondělí dne 4. února 1924, jest je
pokládati podle §u 126 odstavec druhý c. ř. s. a §u 89 org. zák. za
včasně podané. Výklad, který dává žalovaný §u 126 c. ř. s. v ten smysl,
že po dotyčném svátku musí následovati bezprostředně všední den,
má-li býti lhůta prodloužena, jest mylný a odporuje slovům zákona, že
za poslední den lhůty platí nejbližší všední den.
čís.

3992.

Pojišť ovací

smlQuva.
pOji$fovací pOdmínky, ze pojištěnec mÍl pod ztrátou
práv z pojištěni ve sporu používati právního zástupc~ pOjišfQvnou 'PIll
)>uaznaceného«, nelze spatřowati naznačepí v tom, že pojišť Qvmi zaslala
pojištěnCi ne~yplněný blanket plné ItIÓci. Tím,že pOjišťovna přijintalá
I na dále zpravy od pravního zástupce, ustanQveného pojištěncem dala
na jevo, že nelllíní vyvoditi· důsledků z tOQo 'že ,ulil PQjištěnecll~YJl,Ó~
věděl podle jeji\to přání plné m()Ci:
.".,
.' .,
,.
.
Star.OVlly~1í

(Rozh. ze dne 18.

června

1924, Rv I 543/24.)

.. žalobce byl ~ojiště~ u žalované pojišťovny proti povinnému ručení
aut9mobllem. Clánek ll. pojišťovacích podmínek ukládal pop~tencl povmnost uděliti procesní plnOU moc právním\! iástupci, pojí~tovnou .;nu naznače.nému. Ve sporu, y němž byl žqlován o náhradu
sko~~ z jlzdy auto.mobilem, byl za'?Ťupovál1 advokátem Dr. Hcem, s čímž
PClJlstovna projevIla souhlas. Kdyz za ~poru yznikly mezi pojišťoVnou
a Drem H-emc l1esh?dy, za~lala pOjišťovna (nynějšímu) žalobci prázqnÝ
bl~nket zm,~~novacl, Dr. H. vedl }š.a~ WO; dále, násled\<em čehož prohlaslla pOjlstovna, ze z nevypovedem pIne mocI Dru H-ovi vyvodí dů~):zd~

sledky vzhledem ku čl. tl. poj. podm. Žalobce' byl v onom sponi uznán
povinnýrh hraditi 2/" škody. Žalobě, jíž domáhal se na žalované pojišťovně uznání, že pojišťovací smlouva jest po právu, bylo vyhověno
s O II d Y vše c h tří s t o I i c, Ne j v y Š š í 111· S o II cl e 111 z těchto
dŮvodů:

Jde o to, zda žalobce jednal proti ustanovení čl. ll. poj. podmínek
tím, že právnímu, zástupci Dru H-ovi nevypověděl plnou moc, jak ho
žalovaná byla vyzvala, a že nepodepsal nevyplněný blanket plné mocí
pro jiného zástupce, pojišťovnou mu zaslaný, a zda ho prcitostihly
následky čís. 16. poj. smlouvy. Není sporno, že si žalobce zvolil pro
spor s Otilií K-ovou právním zástupcem Dra H-a, že to pojišťovně
oznámil, načež tato s přivzetím tohoto zástupce projevila souhlas. Tím
vyšla žalovaná žalobci potud vstříc,že schválila zástupce žalobcem
jí navrženého, tak jako kdyby ho býla ve smyslu čl. ll. poj. podmínek
žalobci sama naznačila. Z toho nelze Však ještě dovozovati, že se žalovaná svých práv, tímto článkem jí přiznaných, vzdala. Mohla tedy
iza sporu žádati kdykoli za. změnu v osobě právního zástupce; pokud
by onen původně ustanovený nevyhovoval, zvláště když veškeré útraty
sporu měla nésti sama. V tom případě byla ovšem povinna, ::uby pojištěnci nového právního zástupce »naznačila«, by také on mohl vznésti
své případné námitky, neboť i pojištěnec má zájem na výsledku sporu.
Jen tak možno vykládati obrat »naznačeníprávního zástupce« v §u 11
poj. podminek, neboť, kdyby mělo býti právem pojišťovny, by pojištěnci právního zástupce pro spor prostě u r č i I a, aniž by II1U dříve
dala možnost, aby se o jeho osobě vyjádřil, a tím umožnila po případě
navržení zástupce jiného, bylo by to v pojišťovacích podmínkách zajisté určitě vytčeno. Nestačilo tecly pouhé zaslání blanketu plné moci
žalobci, aby jeho podpisem schválil již předem nového právního zástupce jemu n a z nač e n é h o a proto neznámého. Postup pojišťovny
neodpovídal předpisu §u 11 poj. podmínek a nemohl tedy·· ani vázati
žalobce. Nebyl-li však žalobci n a z nač e n jiný zástupce, a nebyl-li
žalobce dle pojišťovacích podmínek oprávněn, by si zástupce zvolí I
zcela

samostatně,

nezbylo, než aby

zůstaJ

při

zástupci dosft\TadnÍrh,

ježto by jinak ve sporu nebyl býval vůbec zastoupen. Ale ani další
postup žalované pojišťovny nebyl správným. Žalovaná vyzvala Dra
H-a dopisem ze dne 15 .ledna 19r21, by jí podával o průběhu sporu
informace. Když žalovaná cine 4. června 1921 vyslovila oproti žalobci
přání, by vypověděl Dru H-ovi plnou 1I10C, a žalobce vyzvání tohoto
neuposlechl, nečinila námitek a teprve, když jí Dr. H. dne 17. ledna
1923 oznámil, že bylo řízení prohlášeno za skončené, a že rozsudek
bucle vydán písemně, vyhradila si dopisem ze dne 19. ledna 1923, že
z neuposlechnuti žalobcova vyvodí důsledky. Přes to přijímala však
dále zprávy DraH-a. Předním požadavkem důvěry a věrnosti vobchodování jest, by každý smluvník včas a přesné, bez jakýchl<oli výhrad
vytkl své stanovisko, by se druhý smluvnik mohl podle toho zaříditi.
Toho pojišťovna neučinila. Trvala-li na tom, aby Dr. H. jejího pojištěllCe dále nezastupoval, měla jeho zprávy o vývoji sporu ihned se

zřetelným poukazem ku svému rozhodnuti odmítnouti; přijimajíc je,
opustila své původni stanovisko a nebyla již oprávněna dopisem ze dne
25. května 1923 vyvozovati důsledky z toho, že žalobce Dru H-ovi
plné mocí nevypověděl. Z těchto úvah však plyne, že žalobci nelze při
čítati porušení předpisu §u 11 poj. smlouvy, jež by mělo za následek
ztrátu jeho nároků z této smlouvy ve smyslu §u 16 podmínek.

čís.

3993.

Na státu nelze se domáhati náhrady šk<1dy, jež byla způsobena distribučnhn oddělenhn

pro tuky a sodu

(,Rozl1. ze dne 18.

při

června

ministerstvu obchodu.

1924, Rv I 544/24.)

žaloba na československý erár o náhradu škody, jež prý byla zaviněna distribučním oddělenim pro tuky a sodu při ministerstvu obchodu,
byla oQ b ě man i ž š í m i s o u d y zamítnuta, o d vol a c í m s o udem z těchto d ů vod ů: Poněvadž předmětem sporu jest nárok na
náhradu škody, zaviněné prý distribučním oddělením pro tuky a sodu
při ministerstvu obchodu, tudíž orgánem státním při výkonu moci venutno při řešení sporu vycházeti ze stěžejní zásady §u 92 ústavní
listiny, že stát ručí za škodu, způsobenou nezákonným výkonem veřejné
moci jen tehdy, pokud to určuje zákon. O tom není sporu, že není zákona, který by všeobecně stanovil závaznost státu za porušenípovin~
no stí úředních při výkonu veřejné správy, a sluší proto ustanovenr
§u 92 ústavní listiny vztahovati na zákony zvláštní, které v tomto oboru
byly již vydány anebo teprve vydány budou. Do oné skupiny náleží nehledí-li se k zákonům ze dne 12. července 1872, čís. 112 ř. zák., ze
dne 21. března 1918, čís. 109 ř. zák. a ze dne 18. srpna 1918, čís. 318
ř. zák., které spadají pod ustanovení §u 104 ústavní listiny zákony
ze dne 25. června 1895, čís. 100 ř. zák. (§ 56), Ze dne 22. května 1905,
čís. 86 ř. zák. (§ 23), ze dne 18. srpna 1918, čís. 317 ř. zák. a jiné. Jde
tu vesměs o zákony vyjimečné, jichž nelze obdobou použiti na připady
jiné, a poněvadž není zákona zvláštního, který by se na projednávaný
případ hodil, nutno dospěti k úsudku, že v tomto případě stát za škodu,
straně žalující distribučním oddělením pro tuky a sodu při výkonu veřejné správy snad způsobenou, neručí.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

státní ohilní ľlř~J(i státními orgány: riýbrž ·právnickými osobami) jichž
č"innost) řízená zásadami kupeck)rmi byla rázu soukromoprávního. Dovolání tvrdí přímo, že oddělení pro tuky a sodu nebylo úřadem, nýbrž
náhradní organisací, jež převzala veškeré úkoly státního ústavu pro
tuky a oleje jako samostatné právnické osoby. Tím poráží dovoláni
samo žalobní nárok uplatněný proti státu jedině z toho důvodu, že
škodu, jejíž náhrady se domáhá, zavinilo právě toto odděleni pro tuky
a sodu jako státní orgán opomenutím včasné disposice se sodou) neboť není pak zjevno, z jakého důvodu jest žalován stát, po případě proč
stát má ručiti za činnost jiných orgánů než státních. Totéž platí i o dalších vývodech dovolacího spisu, jimiž snaží se dovoditi nesprávnost
názoru odvolacího soudu, opírajícího se o § 92 ústavní listiny. Nelze
ovšem souhlasiti po právní stránce s vý\'Ody dovolacího spisu, přes tQ
jsou však tyto vývody dokladem toho, jakým způsobem pokusilo se
dovolání z nedostatku jiných důvodú vyvrátiti správný právní náhled
rozsudku, jímž byla věc po této stránce probrána oS právně a výstižně,
takže stačí, zejména vzhledem k uvedeným výVOdunl dovolatelky, poukázati na důvody napadeného rozsudku bez příčině ní dalších slov.
j

čís.

řejné,

Důvody:

Po právní stránce posoudil odvolací soud věc zcela správně, dospěv
k závěru, že neměl býti žalován stát o náhradu škody, způsobené žalobkyni podle jejího skutkového přednesu distribučním oddělením pro
tuky a sodu. Dovolání samo dospívá, zajisté bezděčně, k témuž závěru,
dovozujíc, že nejen rakouská ústředna pro tuky a oleje, nýbrž i její nástupce pro území čsl. republiky, státní ústav pro tuky, oleje a mléko,
důsledkem toho pak í oddělení pro tuky a sodu při ministerstvu obchodu (nař. vlády čís. 595 sb. z. a n. z roku 1920) nebyly stejně jako

3994.

,>volné uvážení« soudcovské dle §u 273 c. ř. s. není obmezeno
})slušností«, důkazní pomůcky jsou pro volné uvážení soudu jen nezávarnými pomůckami a zejména výsledek znaleckého důkazu neváže
soud svou číslicí.
(Rozh. ze dne 18.

června

1924, Rv I 592/24.)

žalovaný postřelil na honě žalobce do oka. žalobou o náhradu škody
domáhal se žalobce kromě jiného náhrady bolestného 15.000 Kč. Proce s n-í s o udp r v é s t o I i c e přisoudil žalobci na bolestném za
prvých 14 dní 600 Kč denně, za dalších 14 dní 300 Kč denně. O cl v oI a c í s o u d rozsudek potvrdil.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání žalovaného.
DŮ'Jody:

Dovolatel spatřuje nesprávné právní posouzení v tom, že odvolací
soud, pokud se týče výše přisouzeného bolestného, neopírá rozsudek
jako soud prvé stolice (} znalecký posudek, nýbrž že považuje za všeobecně známé, že bolesti při vniknutí cizího předmětu do oka jsou nejv5rše citelné a intensivní, a že o tuto okolnost opírá svůj právní názor,
že soudem první stolice přisouzený peníz bolestného· jest přiměřený.
Dovolatel vytýká, ž'e tento předpoklad postrádá podle zákona veškerého důvodu, jelikož okolnosti, jaké jsou bolesti poškozeného při jednotlivých případech zranění, jak dlouho a v jaké síle trvají, nemohou
býti pokládány za všeobecně z~ámou věc, nýbr~ múže býti podk!~den:
pro posouzení těchto okolnosÍl pouze znalecky posudek, po pnpade
výpověď svědkl1. Dovolatel dovozuje z toho, že správnějším bylo sta"

novisko soudu prvé stolice) OpuallCl se ve příčině vyse bolestného o
znalecký posudek, ale tu že jemu bylo v odvolání vytýkáno, že znalecký
posudek neposkytuje spolehlivé opory pro právní závěr, že by bylo
přiměřeno bolestné. v prvých 14 dnech 600 Kč a v dalších 14 dnech
300 Kč denně. Není tím uplatněný důvod opodstatněn, I prvý soud určil
výši bolestného, jak to uvádí výslovně, způsobem v §u 273 c. ř. s, Uvedeným. Přihlédne-li se k původu tohoto ustanovení, kotvícího v před
pisu §u 63 bagatel. řízení, ze dne 27, dubna 1873,Čís. 67 ř. zák., a porovná-li se jeho doslov s jeho předlohou, zejména, že dle §u 273 c. ř.
s. určuje se výše škody »podle volného uvážení«, kdežto v onom před
pisu §u 63 bagat. řízení »podle slušnosti«, lze poznati, že »volné uvážení« soudcovské podle §u 273 c. ř. s. není obmezeno »slušností«, že
důkazní pomůcky, dané soudu podle §u 273 c. ř. s. na ruku, jsou pro
jeho volné uvážení právě jenom nezávaznými pomůckami) zejména, že
ani výsledek znaleckého důkazu neváže soud svou číslicí, jakou znalec
výši škody odhadl, že tedy znalecký důkaz nemá významu, přikládaného
dovola!elem tomuto důkazu při určení výše škody dle §u 273 c. ř. s.
Proto, když dovolatel míní, že znalecký posudek neposkytuje spolehlivé
opory pro právní závěr, že by bylo přiměřeno bolestné v prvých 14
dnech 600 Kč a v dalších 14 dnech 300 Kč denně, nemá to pro určení
výše bolestného, když se toto stalo způsobem v §u 273 c. ř. s. uvedeným, nijakého jiného významu, nežli významu podle volného uvažování
hodnocenné pomůcky. Proto také, když odvolací soud poznamenal, že
považuje za všeobecně známo, že bolesti při vniknutí cizího předmětu
do oka jsou nejvýše citelné a intensivní, což mu dovolatelem je nyní za
hrubý poklesek považováno, jest to zcela bezvýznamné, a také nemá
významu, že si nižší soudy svůj právní závěr podle §u 273 c. ř. s. rozložily jaksi do období, usuzujíce v těchto, že by bylo při měřeno bolestné v prvých 14 dnech 600 Kč a v dalších 14 dnech 300 Kč denně.
Podstatou věci jest, že i dovolací stolice posuzuje přiměřenost bolestneho podle §u 273 c. ř. s. zcela samostatně, a po této stránce shledal
i dovolací soud, že bolestné, jak bylo' odvolacím soudem shodne se
soudem prvé stolice přisouzeno, je daným a zjištěným okolnostem zcela
přiměřeno. Dovolatel míní, že mělo při určení výše bolestného také býti
přihlédnuto k tomu, jak vysoko si poškozený oceňoval své bolesti, protože prý jest všeobecně známo, že v takových případech počítá se bolestné vždy nepřiměřenou číslicí v předpokladu, že čím více se žádá,
tím více soud přiřkne, ale i to je pro určení výše .bolestného podle
§u, rn3, ~\ ř. s. zcela bez významu, leda ovšem, že dle §u 405 c. ř. s.
soud není oprávněn straně něcO' přiřknouti, co nebylo navrženo.
čís.

3995.

Tím, že v exekučním řizenf byla prodloužena lhůta ku vyklizení,
nebyla dotčena vykonatelnost nároku na vyklizení. Dohodly-li se strany
na ,užívání místností za určitou úplatu, uzavřely skutečně smlouvu nájemni, třebas jedna z nich odpírala uzavříti ,smlouvu. Lhostejno, že pro
případ nevyklizen. místnosti bylá smluvena pokuta.
(Rozh. ze dne 18.

června

1924, Rv I 611/24.)

•

Smlrem ze dne 29. {íina 1919 zav;lzal se žalobce žalovanému, že
vyklidí byt do 31. března 1920. Dne 4. května 1920 byla žalovanému
povoiena exekuce vyklizením, jež byla opětovně odkládána. Dne 20.
srpna 1920 dáno bylo 7alovanému soudní svolení k výpovédi z kovárny, používané žalobcem. Dne 2. září 1921 uzavřely strany smir, dle
něhož žalobci bylo ponecháno bezplatné užívání bytu i kovárny do 15.
srpna 1923 a dále se žalováný zavázal, že zaplati žalobci, vystěhuje-li
se tento 31. prosince 1923, 6.000 Kč, jež složil, pakliže se však nevystěhuje, že peníz připadne zpět žalovanému. Pro dobu po 15. srpnu
1923 byla umluvena měsíční činže 60 Kč. Žaloba o uznání, že nárok
žalovaného ze smíru ze dne 29. října 1919 a soudní výpovědi ze dne
20. srpna 1920 zanikl, byla obě 111 a niž š í m i s o u d y zamítnuta,
o cl vol a c í m s o ude m z těchto d Ll vod ů: Žaloba opírala se o to,
že smírem ze dne 2. záři 1921 a ujednáním nové nájemní smlouvy
v srpnu 1923 zanikl nárok žalovaného ze smíru ze dne 29. října 1919
a z usnesení ze dne 20. srpna 1920. Jest zjištěn9 toto: Žalobce se zavázal smírem ze dne 29. října 1919, že vyklidí byt, o který tu jde,. do
31. března 1920 pod následky exekuce. Na základě tohoto smíru byla
žalovanému povolena exekuce 4. května 1920 nuceným vyklizením,
exekuce byla však odložena a konečně s odvolánínl sena smír ze dne
2. září 1921 zastavena. Ohledně kovárny bylo dáno soudní svolení
k výpovědi (usnesení ze dne 20. srpna 1920), exekuce vyklizením nebyla však povolena, nýbrž byla lhůta k vyklizení pokud se týče exekuce
k návrhu odložena, posledně až do 30. červná 1921. Smírem ze dne 2.
září 1921 bylo stanoveno, že žalovaný ponechává žalobci byt a kovárnu
v bezplatném užívání do 15. srpna 1923 a že pro připad, kdyby žalobce
nejdéle do 31. prosínce 1923 místnosti nevyklidil, že 6.000 Kč, slože~
ných pro žalobce, propadne ve prospěch žalovaného. Tento smír lze
vykládati jen tak, že jím byly původní lhůty k vyklizení prodlouženy až
do 31. prosince 1923. Smír ten uvádí pouze, že do 15. srpna 1923 má
trvati bezplatné užívání, a dále, co má nastati, kdyby žalobce až do 31.
prosince 1923 místnosti žalovanému neodevzdal, pro kterýž případ má
žalobce pozbýti uvedených 6.000 Kč. Z toho je patrnó, že 31. prosinec
1923 jest nejzazší lhůtou k odevzdání místností a že po bezvýsledném
uplynutí této lhůty mohlo dojíti k exekučnímu vyklizení na základě uvedených obou exekučních titulů. Ze smíru nelze dovozovati, že byla'
lhůta k vyklizení stanovena do 15. srpna 19t23. Když tedy smír neodstranil oněch exekučních titulů, nýbrž pouze prodloužil lhútu k vyklizení do 31. prosince 1923, a nová smlouva náj-emní mezi stranami ujednána nebyla) nelze tvrditi, že exekuční nárok zanikl.
N e i v y š š í s o u d uznal podle žaloby.
Duvocly:
Dlužno uznati) že se sporné věci nedostalo právního posouzení
správného. Žaloba opírala se o to, že smírem ze dne 2. září 1921 a
ujednáním nové smlouvy nájemní v srpnu 1923 zanikl nárok žalovaného
ze smíru ze dne 29. října 1919 a z usnesení ze dne 20. srpna 1920. Pokud jde o řečený smír, dovodil odvofací soud správně, že smírem tím

nezanikl nárok žalovaného, proto postačí, když bude poukázáno na tuto
část důvodů odvolacího rozsudku. Nelze však přisvč·dčiti odvolacímu
soudu, pokud jde o zánik zažalovaného nároku ujednáním nové smlouvy
nájemní v srpnu 1923. Věcí tOll se odvolací soud vlastně ani neobíral
nýbrž pouze uvedl, že je správné zjištění prvního soudu, že mezi stra~
nami nedošlo v polovici srpna 1923 k nové nájemni smlouvě. To však
není zjištěním, nýbrž právním závěrem soudu prvé stolice, a ten měl
býti podroben· odvolacímu přezkumu, když byl v řízení druhé stolice
uplatněn také důvod nesprávného posouzení právního. Ohledně skutkDvé stránky tohoto právního závěru odvolací soud si osvojil dle
§u 498 c.ř. s. zjištění prvé stolice, zejména uvedl výslovně, že věří žalovanému jako strana slyšenému. Tedy zjistil, že žalovaný vždy odpíral
uzavříti se žalobcem smlouvu, že žalobce upozornil, že činže 60 Kč
měsíčně má platnost za dobu od 15. srpna 1923, kdy končil bezúplatný
nájemní poměr, až do 31. prosince 1923, a že žalobci dovoluje užívání
pronajatých místností jenom do konce roku 1923. Tímto ujednáním
uskutečnila se mezi stranami nájemní smlouva (§ 1090 obč. zák,),
neboť se strany dohodly o nájemném užívání určitých mistností na ně
jaký čas za určitou úplatu. Arci je nájemní smlouva smlouvou konsensuální, ale přece je lhostejno, že žalovaný stále odpíral uzavříti smlouvu,
když ji ve skutečnosti, dohodnuv se o její podstatných náleiitostcch,
uzavřel. Míní-Ii odvolaci soud, že smír pouze prodloužil žalobci lhůtu
ku vyklizení do 31. prosince 1923, přehlíží jsoucnost nově uzavřené
smlouvy nájemní, přehlíží, že staré smlouvy nájemní zanikly dle §u 1\10
obč. zák. projitím výpovědní lhůty po dané vypovědi, ale také tím, že
smírem strany změnily původní smlouvy nájemní, ač-li v době smíru
ještě trvaly, v bezplatné užívání, ve výprosu,
že po té teprve došlo
k nové smlouvě nájemní. Okolnost, na kterou kladl žalovaný zvláštní
důraz, že nájemní poměr měl pod konvenční pokutou 6.000 Kč skončiti
nejdéle dne 31. prosince 1923, je vzhledem ku §u 2 čís. 3 zákona Ze
dne 26. dubna 1923, čís. 85 sb. z. a n., bez právního významu, rovněž
tak ustanovení o konvenční pokutě.

I
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3996.

Žalobní žádostí nutno se v případě §u 35 ex. ř. domáhati rozho.dnutí
o námitkách proti nároku. :žalobni žádost, domáhající se v tomto pří
padě pouze zrušení exekuce, nevyhovuje zákonu.
(Rozh. ze dríe \8. června 1924, Rv I 612/24.)
žalovan}' vymohl si k vydobytí své vykonatelné pohledávky proti
žalobci exekuci zabavením a prodejem věcí movitých. Zabavení bylo
provedeno dne 21. prosince 1922 a veřejný prodej byl nařízen na 13.
února 1923. Dne 7. února 1923 prohlásil žalovaný na žádost žalobcovu
souhlas se zrušením řízení prodejového a odevzdal žalobci dopis na
svého právního zástupce, podle něhož od pokračování v exekuci mělo
býti upuštěno. ještě dne ll. února 1923 prohlásil žalovaný žalobci ústně,
že dražba se nebude konati. Přes to byl veřejný prodej dne 13. února

j

Důvody:

a

čís.

1923 proveden b,yla velká část zabavených předmětu prodána a zalOvanS' j po té j'eště učinil návrhy na prodej nevydražených věcí z volné
ruky, na dodatečné zabavení s~!šků a na složení přísahy vyjevovací.
Když pak žalobce učinil dne 8. května 1923 návrh na zrušení řízení prodejového a exekuce, opřel se tomu žalovaný, následkem čehož byl žalobce odkázán na pořad práva. Na základě tohoto skutkového přednesu
učinil žalobce návrh na vydání rozsudku: 1. že ohledně exekucí, jsoucích v běhu, se řízení prodejové !ta 6 měsíců zrušuje a 2. že veškeré
exekuce se až do právoplatného rozhodnutí sporu odkládaií. P r 0ce sní s o udp r v é s tol i c e uznal podle žaloby, o ďv o 1 a c í
s o lL d žalobu zamítl. N e j v y Š š í s o u cl nevyhověl dovolání.

•
!'

Podle přednesených skutkových okolností jde o žalobu oposiční ve
smyslu §u 35 ex. ř., opřenou o skuteČnosti, nárok zastavující. Z těchto
~kutko~ých oko:ností ~šak žal?bc.~ ?e':,yvodil a neučinil příslušný návrh
zalobn~. Navrh ;alobnr, odpovrda]rcr predpisu §u 35 ex. ř., vůbec chybí,
naproti tomu navrh na odložení exekuce do žalobního žádání vůbec nenáleží. žaloba, tak jak zní, jest jen návrhem na zrušení řízeni prodejového ve smyslu §§ 200 čís. 3 a 282 ex. ř. Takový návrh do oposiční
žaloby sice podle §u 39 posledního odstavce ex. ř. pojat býti může, ale
nemusí, protože soud, vyhověl-li právoplatně žalobě, jest povinen podle
§u 35 posledního odstavce ex. ř. exekuci zrušiti. Naproti tomu nezbytnou podmínkou pro zrušení exekuce jest návrh žalobní (a na základě
jeho vydaný rozsudek) o ll<lmitkách protí nároku buď toho znění že
námitkám proti nároku se vyhovuje a exekuce nebo pokračování v ~xe
kuci, nebo pokračování v řízení prodejovém za nepřípustné se prohlašuje, nebo též toho znění, že nárok uhasl nebo že byl zastaven a podobně. Vždy musí býti žádáno rozhodnutí o námitkách proti nároku a
teprve když námitkám právoplatně bylo vyhověno, nastane zrušení exekuce (§ 35 odstavec čtvrtý ex. ř. a § 163 odstavec prvý jedri. ř.). Ža10,bce tedy pochybil, pojav jen tento následek a ·nikoliv jeho podstatný
predpoklacl po rozumu §u 35 ex. ř. do žalobního návrhu. žádostí žalob ní vymezuje žalobce soudu hranice jeho rozhodovací činnosti a
určuje přesně, o čem soud má rozhodnouti. Soud jest návrhem. žalobcovým potud vázán, že nesmí žalobci přiřknouti více, než žádal (§ 405
C. ř. s.). Ježto v tomto případě nejde ani o žalobu určovací, ani o žalobu
o plnění, nýbrž jen o návrh na zrušení prodejového řízení, kterému rozsudkem vyhověti nelze, byl odvolacím soudem žalobní návrh správně
zamítnut.
čís.

po

3997.

Erár neručí za škodu způsobenou
cvičení na cvičišti.
(Rozh. ze dne 18.

června

výbuchem náboje zanechaného

1924, Rv I 617/24.)

žalobce bv! těžce poraněn rUCnlm granátem, jejž našel na poli po
vojenském cv(čení. Žalobu na stát o náhradu škody pro c e sní s O u d
p r v é s t o I i c e (zemský civilní soucl v Praze) zamítl. i) ů vod y:
žalobce odvOzuje .žalobní nárok ze zavinění vojenských orgánů. Vystupuje-Ii stát jako podnikat:~. soukro,:,o~hospodářský,. ručí z~ šk?d~
způsobenou representanty a znzenCl svyml zrovna tak, Jako kazcla J1l1a
právnická osoba, dle norem občanského zákona o ručení osob takových.
Vystupujeeli však stát jako nositel státní svrchovanosti ve funkci svého
veřejnoprávního postavení; zejména tedy také u výkonu veřejné správy,
ručí za škodu jéhb orgány způsoberiou jen tehdy, když mu zvláštní
zákon takové ručení ukládá. A takovéhO zákona není, který by ukládal
státu povinnost náhrady škody způsobené vojskem při cvičení ručními
granáty. § 92 ústavní listiny obsahuje slib budoucího zákona všeobecného, jenž ručení státu teprve upravÍ, což jest jenom dokladem, že, kde
není zákona zvláštního, ručení státu nenastává. O d vol ac í s o u d
rozsudek potvrdil. D ů vod y: Při posuzování povinnosti státu k náhradě škody dlužno rozeznávati, zda stát vystupuje ve své činnosti jako
nositel veřejné moci. u výkonu svých výsostních práv a tudíž orgán
jménem jeho a za něho .iednajíc\ činným jest jako or,~án, této veř~iné
moci, či zda vystupuje Jako maJItel soukrol1l'Ohospodarskeho podnIKu.
Rozdíl ten je důležitým pro posouzení ručení státu za škody, způsobené
činností jeho orgánů. Vystupuje-Ii jako podmět s?ukromoprá~ní, ,~ení
pochybnosti, že na poměr vzniklý meZ! rovnocennyml stra~aml dluzno
dle §u 1 obč. zák. užiti ustanovení §u 1~95 a n~sL obč. za k, •V tomto
případě však odvozuje žalobce nárok nanahradu skodyz toho, ze vOjsko
po cvičení opomenulo sebrati nevybuchlé granáty, tedy z opomenutí
opatrnosti, náležející příslušnému vojenskému velitelství u výkonu státní,
veřejné moci. Takový nárok není soukromoprávnÍm, poněvadž nejde
zde o nárok vyplývající z právního poměru podmětů sobě navzájem
rovných, nýbrž o nárok, vyplývající z P?měru jednotlivce j~ko pří~luš:
nÍka státu proti státn jako veřejnoprávmmu útvaru, tedy vereJnopravm.
Na tom nemůže ničeho změniti okolnost, že strana nárok uplatňující
jest osobu sonkromou, poněvadž stačí, že podmět závazku je podmětem
veřejnoprávním. A tu § 92 úst. listiny stanoví, že stát ručí za škodu nezákonným výkonem svých orgánů způsobenou jen tehdy, když je tu
zvláštní zákon, který mu povinnost ručení ukládá. Takového zvláštního
zákona v oboru správy vojenské dosud není. Správně proto prvý soud
vyřkl, že stát v tomto případě za osoby vojenské neručí a ku náhradě
škody není povinen.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

. Dovolatel spatřuje dovolací důvod čís. 4 §u 503 c. ř. s, v tom, že
odvolací soud sdílí právní názor soudu prvé stolice, podle kterého stát
Československé republiky neručí v této rozepři za vojenské osoby, a že
dle §u 92 ústavní listiny ručí za škodu jeho orgány způsobenou jenom
tehda, když jest zde zákon, takové ručení jemu ukládající. Dovobt~1
poukazuje tu ku syndikátnímu ručení státu spolu se soudcem, ktere ]e

jliU Llokla(~eHl,

že stát ručí za své orgány. Není však uplatněný dllvod
spomé ve ci dostalo se v 'odvolacím rozsudku právního posouzení správného. Dovolatel neprávem přirovnává svůj nárok ku syndikátníI11'u ručení, neboť ohledné něho § 104 ústavní listiny obsahuje
ustanovení, že, jak ručí stát a soudcové za náhradu škody, kterou tito
zpúsobili tím, že porušili právo v konání svého úřadu, stanoví zvláštní
zákon, tedy odvolává se na dosud platný zákon ze dne 12, července
1872. čís. 112 ř. zák. Míní-Ii dovolatel, že jeho nároku svědčí předpis
§u 1295 obč. zák., a podporuje-Ii tento mylný právní názor dalším, ale
rovněž neudržitelným mÍnčnÍm, že nedostatek· zákonných ustanovení
nesmí býti vykládán jako státní výsada neručení za provoz veřejné.
správy, sluší ho odkázati na správné, věci i zákonu vyhovující důvoc:y
rozsudků obou nižších stolic, podle kterých dovolatel odvozoval nahradní nárok ze skutečnosti, že vojsko opomenulo po cvičení sebrati
nevybuchnuvší granáty, tedy z opomenutí opatrnosti, náležejícípřísluš
nému velitelství vojenskému a podle kterých takový nárok není soukromoprávním nárokem, totiž takovým, jenž vyplývá z právního poměru
podmětů navzájem rovných, nýbrž je nárokem vyplývajícím z poměru
jednotlivce jako přísl~šníka, státu: proti státu j~~o veřejnoprávnfl11u
útvaru vybavenému vysostnl mOCI, Proto se nemuze dovol alel oplralr
se svý~, nárokem o předpis §u 1.2~5 obč. zák", ale nem,~že~1i se ? te?t? .
opírati, musil by svuj narok opnÍ! o urČlty zakon zvlastU!, Jaky prave
dosud nebyl vydán.

opodstatněn)

čís,

3998.

Uznal-li dědic pohledávky proti pozůstalosti, jest je pojati do invel]~
táře,třebas nepominutelný dědic podal proti nim odpor. Notář j~st
oprávněn zamítnouti návrh nep01llinutelného dědice, by byly přil1lášené
pohledávky pfozkoWllány za j'í'lel]í pO'lůsblostního.
.
(Rozh, ze dne 18.

t

f

června

1924, R II 206/24.) .

V řízení pozůstalostním uznal dědic správnost přihlášených dluhů.
Nepominutelný dědic dva z dluhů popřel a navrhl, by projednání pozů
stalosti bylo odročeno a jemu zaslán pozůstalostuí spis k nahlédnutí..
N ol á ř j a k o' s o u dní k o 111 i s á ř návrh zamítl, poukázav k tomu,
že výše přihlášených dluhů jest zřejma z předloženýciid~kladů aže
pohledávky byly dědicem uznány, Rek u r sní s o u d napadené usnesení potvrdil. Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
D

ů

vod y:

Jako mimořádný opravný prostředek mohl by se dovolqcí, rekurs
setkati s úspěc\1em jen za předpokladů §u Hi nesl'. říz, N~padere usnesení není však očividně v rozporu se zákonem neb se spisy, a~iž lze
při ~ěm seznati něj~k?u zmatečnost. Be;;důyqdnou jest .7~jména ~ýt:i~
stěž?yatelqva, že porúšeno bylo ustanOVení §u 27 nesl', n~., vyhrazlll!cl
soudům právo rozhodovati o otá~i<:ach, vyskytilllvších se při projed-

návání pnzustalosti, když notář jako soudní komisař rozhodoval při sepisování inventáře o tom, zda mají býti do stavu pasiv zařaděny dvě
sporné pohledávky za ošetřování zůstavitele. Nelzeť přehlédnouti, že
tu nejde v pravdě ani o spornou otázku, ani o Hozhodnuti« soudního
komisaře, neboť tento neměl již o čem rozhodovati, když jediný testamentární, universální dědic obě tyto pohledávky co do správnosti i co
do výše výslovně uznal (§ 136 nesp. říz.). Vůči tomuto uznání neměl
by ani pozůstalostní soud práva, odkázati věřitelky na pořad práva, jak
by se jinak muselo státi, kdyby universální dědic nebo snad většina
jiných dědiců pravost a výši přihlášených pohledávek popřela. Při zjišťování čisté pozůstalosti (.§ 804 obč. zák.) náleží nepominutelnému
dědici, jehož nárok není nárokem dědíckým, nýbrž čistě obligačním, jen
ta práva, která mu přiznává občanský zákon v §u 784, stanovícím, že
při sepisování inventury (§§ 97, 102, 105 nesp. říz.) smí činiti připo
mínky. Tohoto práva stěžovatel také použil a popřel ony pohledávky.
Uznal-li testamentární dědic přes toto vyjádření obě pohledávky, byla
tím otázka jích zařadění do stavu pasiv vyřízena, arciť s risikem pro
testamentárního dědice, že v případném sporu s nepominutelným dě"
dicem (§§ 729, 775 obč. zák.) o vyšší povinný díl, než jaký tomuto
byl podle inventáře ustanoven v pozůstalostním jednání, nepominutelnému dědici se podaří důkaz, že popřené pohledávky bud' zcela nebo
z části nejsou po právu. Cestou projednávání pozůstalosti nemůže býti
jsoucnost a výše těchto pohledávek zjišťována. Proto byl také návrh
stěžovatele a jeho zmocněnce, směřující k odročení jednání za účelem
přezkoumání popřených pohledávek a snesení materiálu proti nim zcela
bezpodstatným a nelze v zamítnutí tohoto návrhu notářem jako soudním
komisařem shledati nic jiného, než »přípravné opatření«, ku kterému
byl v zájmu rychlého zakončení projednávané věci (§ 151 nesp. říz.)
po rozumu §u 29 nesp.říz. ve znění čl. IX. zákona ze dne 1. dubna 1921,
čís. 161 sb. z. a n., tenkráte ještě platného a vzhledem k čl. XI. výnosu
ministerstva spravedlnosti ze dne 25. dubna 1921, čís. 11 věstníku min.
sprav. nepochybně oprávněn.
čís.

3999.

Vyrovnávací ,kvota přísluší z celé v čase vyrovnáni nezapravené pohledávky a nikoli pouze z pravděpodobného schodku, nekrytého oddě
lovacím právem.
(,Rozh. ze dne 18.

června

1924, Rv II 290/24.)

Žalovaná příhlásila k vyrovnávacímu řízení žalující firmy celou svou
pohledávku 197.890 Kč. K jejímu zajištění měla postoupeny pohledávky
žalující firmy za erárem 102.637 Kč 40 h. žalobkyně žalovala o zjištění
l. že žalované přísluší vyrovnací kvota, ujednaná v řízení vyrovnacím,
ze 197.890 Kč a postupy pohledávek že jsou zrušeny, po případě 2. že
žalované přísluší kvota ona jen z 61.210 Kč 90 h. Pro c e sní s o u cl
p r v é s t o I i ce uznal, že žalované přísluší 26% kvota ze 164.084 Kč
32 h a zamítl žalobní žádost o zjištění kvoty z celých 197.890 Kč a na

zjištění, že postupy jsou
lání žalobkyně potud, že

zrušeny. O d v o i a c í s o II cl vyhověl odvozjistil,' že dle vyrovnání přísluší žalované naproti žalobkyni nárok na 26%ní kvotu ze 164.084 Kč 24 h zmenšených
o peníz, kterým žalovaná jest kryta v důsledku postupu pohledávky
žalující firmou na ni proti československému eráru 102.673 Kč.
Ne j v y Š š í s o u d k dovolání žalované obnovil rozsudek prvého
soudu.
D ů vod y:
Předeslati jest, že žalovaná strana, která se neodvolala z rozsuclku
prvé stolice, pokud bylo žalobě částečně vyhověno, nemůže vzhledem·
k §u 411 c. ř. s. dosíci v dovolacím řízeni toho, by celá žaloba byla zamítnuta, pročež lze přihlížeti jen k té .části dovolacího návrhu, v níž se
žádá jen o obnovu rozsudku prvého. Nesporno jest, že žalovaná při
hlásila k vyrovnávacímu řízení pohledávku původně ve výši 197.890 Kč,
nyní již jen ve zbytku 164.084 Kč 32 h, a že k z a bez peč e n í jejímu po,stoupila svého času žalobkyně žalované straně svoji obchodni
pohledávku proti čs. eráru ve výši 102.673 Kč 41 h, ale že žalovaná od
tohoto dlužníka dosud ničeho nedostala. Žalobkyně v tomto sporu domáhá se určení, z které částky mŮže od ní žalovaná požadovati vyrovnací kvotu. V dovolacím řízení zbývá již jen řešiti otázku, pro číselné
určení nároku žalované strany předurčujíCÍ, zda žalované jako osobní
věřitelce žalobkyně na základě potvrzeného vyrovnání přísluši 26%ní
vyrovnávací kvota z celé pohledávky 164.084 Kč 32 h či jen z této částky
zmenšené o peníz, kterým žalovaná jest kryta oním zajišťovacím postupem, který dle §u 10 (3) vyr. ř. jest na roveň postaven oddělova
címu právu. Odvolací soucl, přikloniv se na rozdíl od prvého soudce
k tomuto názoru, snaží se správnost svého názoru dovoditi z předpisu
§u 18 vyr. ř., ale neprávem. Z předpisu tohoto plyne jen, že platem,
který vykoná jeden ze solidárních dlužníkií d o zahájení vyrovnávacího řízení proti druhému solidárně závazanému dlužníku vedeného, osvohozuje se i tento od placení, ale že platy, po· zahájení vyrovnávacího
řízení jiným solidárně zavázaným dlužníkem vykonané, zůstávají pro
výpočet vyrovnávací kvoty nepovšimnuty. Tento zákonný předpis má
totiž ten účel, by aspoň v takovýchto případech mohl věřitel dosíci·
i 100%ního uspokojení, kterého by se mu jinak nemohlo do statí (víz
názorné příklady, uvedené v Lehmannově komentáři ke konk. vyrovn.
a odp. řádu, vydání 1916 sv. II. str. 85 a 86). Tím méně lze přihlížeti
k platům, kterých se věřiteli takovému snad někdy v budoucnosti po
skončeném již vyrovnávacím řízení dostalo od druhých solidárně zavázaných dlužníků. Tudíž z předpisu §u 18 nelze ničeho dovozovati
pro správnost názoru odvolacího soudu. Při řešení sporné otázky míti
jest především na očích důsledky dvojitého postavení, jaká má ve vyrovnávacím řízení ten, kdo je současně oddělovacím (zajištěným) a
osohním věřitelem. Na základě oddělovacího práva může takovýto vě
řitel dosíci uspokojení většího než pouzí osohní věřitelé, ano i 100%ního
uspokojení, aníž v tom lze spatřovati poskytnutí zvláštní výhody, což
by bylo jinak dle §u 47 vyr. ř. nedovoleno; to plyne z předpisu §u 46 (J)
vyr. ř., že »práva oddělovací jsou vyrovnáním nedotčena«. Na druhé

straně není takovémuto věřiteli .iako o s o b n í 111 II včřiteli bráněno
by celo~ svou 'p~hlev~~vku nCp!i~llásil k vyrovnávacímu řízení. Jediněh~
omeze nt ,doznaya ventel, mapcI toto dvoje postavení, a to v otázce
~l.las?VaClho prav.a. ~Ie §u 30. (3) .vyr. ř. přiznati jest takovýmto vě
ntelum ~lasov~cl p~avo jon tun dilem jejich pohledávky, který není
kryt oddelovacun pravem. Ale tímto předpisem není řečeno že iim také
hota_ vyrovnáv~d přísluší jen ~ Wo oddělovacím prável;' pravděpo~
dobne ~ekryte c,astky. Sta~ovem prava hlasovacího a stanovení kvoty
vyrovnavacI dluz~o roz:zn~v~tl a n<; stotožňovatí. Tak na příklad dle
§~__ 39 o (I) ;,yr.. r., nepnznava se vubec hlasovací právo přednostním
ventelum,. ac prave t:to dle §u46_ (2) vyr. ř. dostávají 100%ní uspokOJem .. Dale n.~l~e pr.ehlednou.h, ze ve vyrovnávacím řízení neděje Se
zkoumam a zJlstovam pohledavek jako v konkursním řádě dle §u 105
a, násl. ko~k. ř. a neprovádí se ani realisace jmění vyrovnávacího dlllZmka .. V dusledku toho nebyly převzaty do vyrovnávacího řízení před
pisy §~ 13~ k~nk. ř ..a _nelze jích .ani .v rámci §u 63 vyr. ř. použiti ve
. vyrovna.vacl~' rlzr:m, Jez~? vyr~vnavacl rád ve svých §§ 10, II, 39, 44
~. 46 m~ o teto . ve~1 zvlast?:predpl:y, jež nebrání tomu, by každý vě
ntel sve osoblll naroky VUCI dluzlllku v plném obnosu neuplatňoval.
Jest pr~to ~ech~tr p:áva oddělovacf a práva jim na roveň po stavená za
vyrovnavaClho nzem nereahsovana a tím k zániku i osobních nároků
d?~ud .nevedší, při výpočt~ v~rov~áva~í kvoty nepovšimnuta, takže tito
yentel.e ?e]sou ve vy:ovr;~vac.rm nze11l t. zv. schodkovými věřiteli jako
jS?U j~ml__ v ~~~kursmm .1"Izem dle §u 132 konk. ř. Protokvota vyrovnavacl pnsluSI !lm z cel.e v Čas vyrovnání nezapravené pohledávky a ne
pouze z pravdepodobneho schodku, oddělovacím právem nekrytého.
_(Sr?vnej vývody komellt,~ře ťc0llak-~artsch: ke konk., vyrovn. a odp.
L dll ll. str. 31 a 266). Pnslusl tedy zalovane straně kvota z 104.084 Kč
32 h a bylo v důsledku toho dovolání vyhověti.
!Čís.

Zl: dll\..: 31. říjn0. ! 923, jímž bylo vyhověno návrhu odpúrkyně a bylo
po marném uplynutí ihůty, ku složení zálohy určené, pok~·ačováno
\" ústním jednání, aniž byly provedeny průvody žalobkyní nabídnuté

a připuštěné (§ 332 odst&vce clruhj' c. ř. s.). Dovoláni doličuje. že bylo
tu nesprávne použito ustanovení §u 332 c. ř. _s. a že měly bS'ti dúkazy
dovolatelčiny provedeny, i když včas nesložila pro ně zálohy, a dospívá
k závěru, že tím stalo se řízení v prvé stolici kus)'Jl1, a když odvolací
soud vytýkané neúplnosti tohoto řízení neodstranil, 'že i jeho řízení jest
\'adným (§ 503 čís. 2 c. ř. s.). Než odvolací soud opírá své rozhodnutí
o ustanovení §u 462 odstavec druh)' c. ř. s., dle něhož jest oprávněn
při vyřízení odvolání přezkoumávati jen taková usne::;enÍ, rozsudku pn(é
stolice předcházevší, proti nimž není opravný prostředek zákonem výslovně vyloučen, a usuzuje, že žalobkyně napadá odvoláním nepřípustně
jen ona usnesení, jimž však zákon nedovoluje odporovati. Mínění odvolacího soudu jest přisvědčiti, neboť tím, že proti usnesením ve smyslu
§u 332 odstavce prvý a druhý c. ř. s. nepřipouští zákon vůbec opravných prostřec1ki'I (§§ 349, odstavec druhý, 367 C. ř. s.), vylučuje zároveň možnost, aby se vyšší stolice zabývala usneseními prvého soudu
a zkoumala věcně jejich správnost, a nelze zajisté ani pod rouškou
odvolaciho (dovolaciho) důvodu neúplnosti řízeuí toto zákonné usta c
novcnÍ obcházeti. žalobkyně, nesloživši včas zálohy, připravila se O dů
kazy, jimiž sporné skutkové okolnosti prokázati se nabízela, a nepříz
nivé účinky tohoto opomenutí jdou jí na vrub, pokud měly vliv na konečné rozhodnutí soudu. Žalobkyni bylo ovšem volno, aby žalobou
o obnovu (§ 531 c. ř. s.) docílila provedeni důkazů, z dřívějšího jednání
vyloučených. Nepřezkoumal-li tedy odvolací soud věcnou správnost napadených usnesení prvé stolice, nejde o vadu odvolacího řízení, jaké
má na mysli ustanovení §u 503 čís. 2 c. ř. s., a není dovolací di'Ivod neúplnosti řízení odvolacího opodstatněn.

4000.

U&ne~~(, jf~ž brl? dO~l\ZOY\lt~1i ul(jžetlo, by složil zálohu na provt;deo,i d~u, Ja1<:~ , usresen1, jíntž ,?arníitnut byl návrh na provedení
du~~u, ]e.zt0 nebxla ~ ~~~4t1 .složena jistota, nelze napada,ti ani pod
rouskol1 výtky Ileuplnosb "z~m.
.
..
.
(Rozh. ze dne 23. č.ervna 1924, Rv ! 601/24.)
žaloba na vyloučení věcí Z eXe~uce byla zamítnuta s o u d y vše c h

tří stolic, Nejvyšším s ,o ude 11] z těchto

d ů vod ť\:
Do~olání, uplalňujíc dovola~í důvody dle ~ís. 2 a' 4 §u 503 c. ř. s.,
napada v podstqte ]edna~ usneSení ze dne 6. června 1923 a ze dne
8. oč~rvn<l} 923, ymiž bylo. prvním soudel11 žalobj<yni uloženo., by y určené
Ihute sl0211a zalol1u na uhradI1 nákladů důkazu svědeckého a znaleck~ho (.§ 332 oclstavec prvý a§365 c. ř. s.), jednak usnesení téhož s~údu

čís.

4001.

Obmezil-li se žalovaný v řízení na okresním soudě při prvém roku,
k ústnúuu přelíčení, na pouhé popření žalobního nároku, a
rok ten pak bez dalšího, jednáni odložen, lze při příštím roku pro,ti
nedostavivšúuu se žalovanému vynésti rozsudek pro, zmeškání jen podle
§u 442, odstavec druhý (§u 399), nikoli podle §u 442, odstavec prvý
(§ 396) c. ř. S.

nařlzeněm

(Plenární usnesení ze dne 24.

června

1924,

čís.

pres. 1267/23.)

Ministerstvo spravedlnosti bylo upozorněno advokátní komorou
v Praze na to, že soudy ri'Izným způsobem vykládají ustanovení §§ 396,
442 a 399 c. ř. s. jedny jsou náhledu, že nelze použiti ustanovení §u 396
c. ř. s., bylo-li jednání odročeno, když byl nárok žalobní popřen a dále
jednáno nebylo, a zmešká-Ii pak jedna z ohou stran příští líčení, že postupovati nutno dle §u 399 c. ř. s. část soudů naproti tomu jest toho
názoru, že v případech takovýchto lze § 396 C. ř. použíti. Podle zpráv
presidií sborových soudů prvé stolice z obvodu vrchního zemského
Civilní rozhodulltí VI.

61

soudu v Praze jest převážnou většinou daná otázka řešJ2na Ll soudú
tím způsobem, že byl-Ií rok po popření nároku žaiobního bez
dalšího jednání odročen dle §u 134, nemůže se, zmešká-Ii pak žalovaní',
postupovatí dle §u 396 c. ř .S., n}'brž dle §u 399 c. ř. s. tím méně ovše,;"
zmeškal-Ii by žalobce. Jiného mínění jsou a jinou praxi má toliko ně
kolík okresních soudll. Aby docíleno býti 1110hlo v této věci jednotnosti
nálezů, požádalo mínísterstvo spravedlnosti, by předsednictvo Nejvyššího soudu předložtlo otázku k rozhodnutí plenárnímu senátu. Plenární
senát Nejvyššího soudu zodpověděl otázku shora uvedenou právní větou.
D

ů

vod y:

Otázka, o niž jde, netýká se řízení na sborových soudech prvé stolice. Dostavily-Ii se obě strany k prvému roku (§ 239 c. ř. s.), jest
přednes ve věcí samé vyloučen (poslední věta §u 239 c. ř. s.), popření
žalobního nároku žalovaným nemá procesuálního významu. Došlo-Ii
tudíž v takovémto případě k odložení prvého roku, a žalovaný se k odloženému prvému roku nedostaVÍ, bude proti němu vynesen rozsudek
pro zmeškání podle §u 396 c. ř. s. V dalším řízení, po předsevzetí prvého
roku za účasti obou stran, rozchází se podstatně řízení na sborových
soudech prvé stolice a řízení na soudech okresních. V onom řízení následuje povinná písemná odpověď na žalobu (§ 243 c. ř. s.). Nepodána-li v čas, dojde na. rozsudek pro zmeškání podle §u 398 a 396 c. ř. s.,
třebaže žalovaný při prvém roku byl popřel žalob ní nárok (§ 239, posledm odstavec c. ř. s.). Po včasné odpovědí na žalobu má místo rozsudek pro zmeškání podle §u 399 c. ř. s. V řízení na soudech okresních
dlužno rozeznávati. Konal-Ii se výjimečně odděleně prvý rok (§ 440,
odstavec prvý, druhá věta a § 239 c. ř. s.) a obě strany se k tomuto
roku dostavily, platí i zde o přípustném přednesu stran totéž, co platí
o přípustném přednesu stran v řízení na sborových soudech prvé stolice, ani zde nemá popření žalobního nároku žalovaným pro podklad
budoucího rozsudku pro zmeškání procesuálního v)rznamu, takže, nedostavÍ-Ii se žalovaný k nejblíže příštímu líčení rozepře, propadne rozsudku pro zmeškání podle §u 442, odstavec prvý a § 396 c. ř. s. (TýŽ
názor zastáván jest v rozhodnutí býv. c. k. nejv. soudního dvoru ve
Vídni ze dne 27. května 1914, Rv I 508/14, uveřejněném pod čís. 1688
úř. sbírky). Dostavil-li se žalovaný k prvnímu ústnímu líčení rozepře,
nechť předcházel mu oddělený prvý rok ku provedení procesních úkonú,
naznačených v §u 239 c. ř. s. čilí nic, a obmezi1-li se na prohlášení, že
popírá žalobní nárok, jest tento projev procesuálně přípustným, a jde
jen o to, jaký význam dlužno projevu tomu přiznati pm případ, že po
tomto projevu bude prvé ústní líčení rozepře bez dalšího jednání odročeno a žalovaný k tomuto odročenému líčení rozepře se nedostaví. BýC
valý c. k. nejvyšší c\vih soudní v rozhodnuti ze dne ll. dubna 191.1,
R I 255/11 (úřed. sb. čís. 1428, sb. čís. 5431) upřel v takovémto pří
padě P?pření žalobního nároku žalovaným veškerý proccsuální význam
pro otazku podkladu rozsudku pro zmeškání a vyslovil právní názor,
že dlužno vynéstí rozsudek pro zmeškání podle prvého odstavce §u 442
a §u 396 c. ř. s. Přiznal popření žalobního nároku žalovaným pouze

ten- v\'znam, Že v\-loučen tím úsudek· o Lt'znánl ža.lob;lího n{noku,' o~lcpřel
., k - ~ ':0.;
lovaného vÝznam popření skutkoveho podklaou ,zalobvsa plO)e\ u za
~
v
".
k· v· i '
. '.
'ť
niha nároku, pončvndž popříti lze zalob11l naro. 1 pn pne Spla\lno.s ,1
~ Io b nI'11
o ,skutko\'e'11o
11ředresu
S tímto stanovlskem nelze souhL1s1tl.
za
' . .
K tomu, by bylo zjištěno, že žalobní narok nebyl zalovanY;l1, u::nan,
r' ba v)'slovného jeho prohlášení. Z mlčení nelz: na llznal11 ~alob.n~llo
nrZroku usuzovati. Výslovné popřen~ žalobníh? ~laroklt. lze pO]111latJ ]el~
'ako opření skutkového podkladu ,zaloby. Pr~ve tak, plw, zal~bce nel11
J .p. bl' žalob ní nárok v žalobo po pravlll strance oduvodnoval, ba
po\wen,
t"
ť b'
~alovany'
říslušné právní vývody do žaloby ani nepa fl, nepo re, uJ.e.z ,
p . r právní opodstatněnost žalobního nároku. S pravnlllll vyvody .
pOIPlfa I, enl' v)'loučen a nepřednesl-li jich, může právní neopodstatza ovany n
,~ I . I '
t··
Iku
,
t ' loby uplati10vati v opravnych prostrel CIC1 I pro I 10ZSUl
nenOS za
, , ~ lb' . k I e
'k' . Prohlásil-Ii tudíž žalovaný, že poplfa za o 111 naro , c 1C
pro zmes anI.
~"t'h
~k"
ku
se tím uchrániti před nepříznivými násl~d~y pns I o zme; al11 ro ;
Poněvadž pak tyto nepříznivé n,ásledky zaleozel~ by v tom, ze .skutk~vy
odklad žaloby pří jal by se, Z11stav nepoprenyn:, za pr~vdlvy, dluzno
p ~ lí žalobního nároku žalovaným považovali za projev ve, smys!~
P~P~~9 c. ř. s., k němuž podle tohoto zákonného ustano":,en.1 ,rovnez
~Iužno přihlédnouti a jenž proto vylučuje rozsudek pro zmeskal11 l:odl~
,
d t
§ 4'? a 396 a dopouští jen rnzsudek pro zmeskam
prveho o s avce u -r..,
podle druhého odstavce §u 442 a 399 c. ř. s.
v

v

čís,

'

l:e-

' .

4002.

Na dlužníkův spoluvlastnický podíl na hmotné věci movité je~t vésti
exekuci, je-Ii věc ve výlučné mocí dlužniJ.<a (§ 2,53, 262 ex. r.) dle
§u 249 a násl. ex. ř., jinak dle §u 331 a nasl. ex. r.
" pres. I"J/'24 . )
(Plenární usnesení ze dne 24. června 192 4 , CIS.
V praxi NejvyššillO soudu vyskytl se rozpor v řešení ?tá"ky, ja~~m
způsobem "jest vésti exekuci na dlužníkúv podíl na hmot~e veCl 1110\ 1 c.
Kdežto jedni měli za to, že jest tu výlučně postupoval! dle, §u 33l ~
násl. ex. ř., pří pouštěli druzí 'exekuci dle §l~ 24? a r;ásl. eX. r. Plenarr'.l.
senát, jemuž byla věc pro různost nálezu predlozena k lozhoclnutl,
zodpověděl ji, jak shora uvedeno.
Důvody:

Otázka, o niž tu jde, jest spornou nejen v I?raxi, nýbrž i v literatuře.·
Tak zejména N e u !ll a 11 n (System der EyekutlOnsordnul1g 19?O str. 177
-"
poz 6 a 7 s uvedenou tam další literaturou a Ko~,m,entar
c. h a .
26 d t 3
12) zastav a nahled
zur Exekutíonsorc\nun a 1910 str. 7
o s. a poz.
'
že na spoluvlastnický "'podil lze vésti exekuci je~om podle §u 331 a .~.
ex ř' podobně patrně i Flirstl die osterr. ZPU. II B. ExekutlOnsOl . . , t 103 kdežto ~ tub e n l' a uch: KO!llmentar zum A. B. G. B.
nung s r . ,
~
v
1 I ,., t o 'isko že
1902 str. 1020 k §n 829 odsl. II. a str. 1021, poz.
laJi s a;, v
" ,
na spoluvlastnický podíl je vésti exekuci dle §u 249 a sl. ex. r.; podobne
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i K r a i II Z - E 11 r e n z w e i g: Sys'tem des osten. a1Jg. Privatrechtes
str. 152 odst. 2 a poz. 6 (z roku 1923) a Heller-Trenkwalder:
Die ()sterr. Exekutiollsordllung in ihrer praktischen Anwcndung 19i2,

str. 707, odvolávajíce se na nález rel'. č. 200 (rozh. ze dne 21. leclna
1908 Č. 15011/7, uveř. v úř. sb. víd. pocl čís. 1068, a ve sbírce GlaserUnger pocl čís. 4084 n. řada). Exekuční řád neobsahuje výslovného
předpisu o způsobu exekuce na podíly hmotných věcí movitých, dlužno
se proto poohlédnouti po o b dob n Ý c h pře d p i sec h exekučního
řádu. Přicházejí tu v úvahu předpisy o exekuci na podíly nemovitostí.
Zákon stanoví výslovně (§ 87, 92 odstavec druhý, 131,238 ex. ř.), že
zákonných předpisů o exekuci na nemovitosti jest užiti i ohledně exekuce na podíly na nemovitostech. Opačné mínění dovozuje, že tu jde
o zvláštní předpisy, obmezené pouze na nemovitosti, jichž nelze rozšiřovati také na exekuci na podíly na věcech movit5rch, majíc za to, že
zákonodárce úmyslně nepojal do zákona obdobného předpisu při exekuci na věci movité. Leč s tímto stanoviskem nelze souhlasiti.- Důvod;
proč zákonodárce výslovně poukazujc ohledně exekuce na nemovitostní
podíly n.a předpisy o exekuci na nemovitosti, spočívá jednak v tom, že
chtěl uvésti v soulad předpisy exekučniho řádu s předpisy knihovního
zákona (najmě § 13 knih. zák.), jednak v tom, že při složitosti a mnohotvárnosti exekuce na nemovitosti bylo učiniti jisté výhrady (»pokud
zákon nestanoví jinak« v §u 131,238 ex. ř.), nikterak však nemělo býti
opomenutím obdobných ustanovení při exekuci na movitosti zabráněno
tomu, by předpisů o exekuci na movité věci nebylo obdobně použit{)
i na exekuci na movitostní podíly. Další námitka opačného mínění spočívá v tom, že exekuce dle §u 249 a násl. ex. ř. na spoluvlastnický podíl
dlužníkův na movité věci musela by selhati ohledně věcí, kterých dlužník ve své moci nemá (§ 253, 262 ex. ř.), takže by bezvýslednost exekuce dle §u 249 a násl. ex. ř. vedla nutně ku exekuci dle §u 331 a násl.
ex. ř., což prý lze zjednodušiti tím, že exekuce na movitostní poclíl bude
vedena v každém případě hned z počátku clle §u 331 ex. ř. Námitka
tato jest bezpodstatnou, ježto totéž, co uvádí o podílu na movité
věci, platí i ohledně movité věci, jež náleží dlužníku celá. Není třeba zabývati se zde blíže právní konstrukcí spoluvlastnictví, jak to činí rozhodnutí bývalého c. k. nejvyššího soudu (repertorium nálezů čís. 200).
Vždyť právní pojem spoluvlastnictví k věcem movitým i nemovitým jest
týž, pro oba druhy věcí platí předpisy §u 825 a násl. obč. zák. a když
jak dovoděn.o, dl~žno tu ..,:žiti obdoby ustanovení o exekuci na podílý
nemovltostm, mozno se ]IZ s tohoto hledIska vysloviti pro přípustnost
exekuce dle §u 249 a násl. ex. ř. Exekuce dle §u 249 a násl. ex. ř. povede k cílí Ovšem pouze tehdy, má-li dlužník věc ve své moci, nebo
kclyž věc je v moci vymáhajícího věřitele nebo třetí osoby k vydání věci
ochotné. Na vymáhajícím věřiteli bude, by zásadně domáhal se exekuc~ dle §u 249 e:,: ř. a, pakli by pro nedostatek podmínek §u 253, 262
ex. r. nevedla k elh, by nastoupIl cestu dle §u 331 ex. ř. Podán-Ii však
hl~ed z prvopočátku návrh na exekuci dle §u 331 ex. ř., bude jej zamltnouh pr? ne~hodnou volbu exekučního prostředku, leč že by navrhovatel Jlz v navrhu uvedl (§ 54 čís. 3 ex. ř.) a osvědčil (§ 55 odsta-

vec druh\' ex. i.), ze dlužník ~11'ill~l v moci v~ci, na níž mu přís1uší spoluvlastnický poclil.
čís.

4003.

Odhad nemovitosti dle §u 50 poplatkového zákona..
.
Kterak jest vyšetřiti hodnotu domu v roce 1921, hledlc k zakonu 'o
ochraně náiemců.

(Rozll. ze dne 24: června 1924, R 1 499/24.)
V řízení o odhadu nemovitosti za účelem vyměření poplatku zrušil
N e j v y Š š í s o II cl usnesení obou ni~ších soudú a vrátil věc prvému
soudu, by, doplně řízení, znovu rozhodl.
Důvody:

Ačkoliv jde o odhad nemovitosti podle §~ 50 popl. zák. a ,§u 272
nesp. říz., 'řídily se nižší soudy předpISY realnlho odhaclnlho radu ::e
dne 25, července 1897, čís. 175 ř, zák. T5rž ustan?Vll]~ s:~e, v §u 3~, ze
platí mimo řízení exekuční jen pro řízení ú~a~k~v~, a ze )111C _.s?udm odhady řídí se předpisy pro ně zvlášť vyclanY11l1; ]ehkoz vsak 9 272 n~sp.
říz. nařizujc, aby i při dobrovolný'ch odhadech byly zacho.vav3ny pn;c1pisy soudního řádu, pokul~!;esporný patent sám ncoobsah;l]e od~hylnych
ustanovení, jest postup 111Z81Ch soudu zakonem oduvoclnen. Lec 1,podle
reálního odhadního řádu (§ 30) jest úkolen~ soudce, ~by odhadm c~nu
ustanovil sám, a to volným hodnocením vsecll z]lstcnych .'kutk~vych
okolností i zn&leckých posudkll, totiž celého odh;,dmho aparatu. Ackohv
toho vzhledem ku citaci §u 272 c. ř. s. nebylo treba; t.lstanOVLl]e se t~n:
v)rslovně, že soudce má provésti nová šetř~ní a slyše.t.i l:ové zn~1ce~.l11a~lI
pochybnosti o správnosti posudku znaku a ce:1Y, Jím]., uda\lc. \.~l. tO:11
musí míti soudce na mysli, že není úkolem souC111lho ol1h~du, urcltl nť
jakou fiktivní cenu kter[; nezávisle od skutečných poměrú by vyhovovala právním předl~isům, l1)'brž že má bXti ~yšeyt.řen~ skutečná c~na nemovitosti tak iak se utvořila v hospodarskem Zlvote a svobodnem ob-o
chodě. Z toh~/:o dúvodu ustanovuje § 19 odh. ř. nejen, že se úf?ková
míra, podle které se čistSr výtěžek k~pitalisuj~, m,á každll~k no ve ystanoviti nýbrž í že Se připouští odchylka od teto urokove nmy, kdyz by
S2 v kOIlkretním případě ukázala nepochybně nesprávnou. S téhož h1ediska vycházelo rninisterstvo spravedlnosti, když výnosem ze ,cl:le
dubna 1901 čís. 1257 uveřejněným ve věstníku str. ly13 vp :"ohlasllo, z:
nemá námitek, aby odhad pozemkú, zastavených pomernť Jen nepatrne
budovami podléhajícími čínžovní dani, byl proveden pod!e §§ů 15 a 17
odh, ř. přímS'm vyšetřením prodejové ceny, a 11lkoli dlc tr.etJho ods!avc,\~
§u 16 průměrem z ceny výnosové a ceny poze:::~ove ,1 staveb11l, pll
čemž však arci setrvalo na tom, aby i tyto ccny ]lZ za učelel11 kontroly
byly zjišťovány. Ustanovuje-li odhadní řád v tře~ím od,stavci §l.l 16,
budovy podrobené činžovní dani mají b~ítl occneny vzlly dvoJ1l11 ZPL1sobem, totiž podle kapitalisov2né čisté činže a podle ceny pozcmku
v

1?.

r

l;e

i stavby) a že průl1lěr obou ocenění jest odhadní cenou) má na mysli
normální poměry předválečné, kdy výška činží se určovala národohospodářsk)11l1 zákonem nabídky a poptávky za volné soutěže obou stran
a .během let se mčnila jen málo a ponenáhlu. Těmito dvěma činiteli,
které bylo vždy možno přesně podle skutečných hospodářských poměrů
zjistiti, byla dříve dostatečně určena i skutečná cena domu podle zásad
hospodářských a obchodních. Že však tyto dvě složky oceňovací samy
o sobě nestačí vždy pro poměry, jaké se utvořily v roce 1921, dokazuje
právě rozhodnutí rekursního soudu, který na jich základě dospěl k odhadní ceně jen 147.689 Kč 50 h, ačkoliv strana sama udává cenu domu
na 190.000 Kč a za tuto cenu dle vlastního tvrzení dům i prodala. Pří
čina tak značného rozdílu spočívá v tom, že činže v roce 1921, podle
níž bez jakél1(}koliv korektivu rekursní soud vypočital výnosovou cenu
domu, bera za základ čtyřprocentní úrokování, nebyla upravena svobodnou dohodou majitele domu a nájemnikll podle zákona o nabídce
a poptávce. Zákon o ochraně nájemníků ponechal ji celkem na výši
předválečné, ač náklady pořizovací i udržovací několikanásobně stouply
a nemůže býti sporu, že jest nepoměrně nižší než činže, které by bylo
možno dociliti, kdyby zákonů o ochraně nájemníků nebylo. Tyto zákony byly vydány jen jako zákony dočasné pro dobu poválečných abnormálních poměrů. Platnost zákona ze dne 8. dubna 1920, čís. 275
sb. z. a n. měla pominouti dnem 31. prosince 1921. V první polovici
roku 1921, pro- kterou odhadní ceny mají býti vyšetřeny, nevěděl nikdo,
pomine-li ochrana nájemníků koncem roku úplně, či částečně, či bude-li
zákon v nezměněném obsahu prodloužen. Poněvadž byl vydán výslovně
jen pro dobu do 31. prosince 1921, mohlo se počítati a počítalo se s tím,
že, i když nebudou všechny jeho předpisy hned zrušeny, budou přece
ve prospěch niajitelů nemovitostí zmírněny, a že jmenovitě budou moci
býti požadovány činže vyšší. Tato možnost a pravděpodobnost byla novým dalším činitelem, který měl na skutečnou cenu činžovních domů
podstatný vliv, a to ve směru ji zvyšujícím, takže ceny vypočtené přesně
dle třetího odstavce §u 16 odh. ř. bez óhledu na tohoto třetího činitele,
byly po případě příliš nízké. První soud přijal z důvodů právě uvedených za podklad výnosové ceny domu nikoliv čistou činži za rok 1921,
nýbrž její čtyřnásobek, pokládaje za to, že takový by byl asi výnos
domu, kdyby nebylo zákona o ochraně nájemníků, a že tak dojde k výsledku vyhovujícíniU skutečným poměrům. číslo tohoto násobku nemá
však ve spisech a skutečných poměrech opory a jest čistě libovolné.
Ani swvnánÍ s činžemi placenými v novostavbách, nepodléhajících zákonu o ochraně nájemníků, nemůže vésti k uspokojujícímu výsledku,
neboť i tyto činže vytváří se právě pod vlivem- ochrany nájemníků, která
znemožnila majitelům starých domů soutěž v nabídce. Nikdo nemohl
v roce 1921 věděti a podnes neví, kdy a jak se pomčry změní a vyvinou.
Proto byla by každá činže, která by místo skutečně placené činže byla
vzata za základ pro, určení ceny výnosové, jen činží fiktivní, a fiktivní
byla by i odhadní cena vyšetřená takovým způsobem. Má-li odhadní
cena odpovídati skutečným poměrům, musí býti uváženy poměry, které
v roce 1921 skutečně byly, a to nelze jinak, než když bude vedle vy;;etřené již ceny pozemkové i stavební a výnosové vyšetřena féž cena

prodcjová) tottl podle §u 17 odh. ř. 6na. cena, ~terá ~ev v t~že kl~!1jině
za podobné činžovní domy skutečně platila. V teto cene dOJde, vyraz u
yliv) kter5r měb skutečně na ceny činžovních domů okolnost, že před
pisy o ochraně nájemníků byly povahy jen přc.chovdné. Teprv\2 po V}~
šetření této ceny bude moci soucl poclle §u 272 c. r. s. a §u 30 odh. 1".
ustanoviti, přihlížeje ke zjištěné ceně pozemku a stavby a ke skuteč
nému v~'nosu, odhadní cenu odpovídající skutečným poměrům a splniti
tak úče"j odhadu. Jest proto nutno, doplniti řízení" v)'slechem znakll o
prodejové cenč domú dle §u 17 odh. ř.
čís,

4004.

Pozemková reforma,
Z mírové smlouvy Versail1ské nelze vyvoditi, že říšsko-německému
příslušníku přísluší v případě zabrání jeho majetku nárok na náhradu
Obecné ceny.
_

(Rozh. ze dne 24. června 1924, R I 503/24.)

Rek Ll r s II í s o II cl nevyhověl stížnosti vlastníka) říšsko-německého
"příslušníka, do usnesení prvého soudu, jímž byl přidělen zabraný maietek s(čžovatelův.
. Ne j v y Š š í s o

II

eI nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Stěžovatel odvolává se na § 35 náhr. zák., jímž prý pojaty do čs.
práva ustanovení mírových smluv, zejmél~a tedy též smlouvy Ver~ai~
ské a tedy prý i čl. 297 této smlouvy, jenz pry ustanovuje vyslovne, ze
v přípaclě zabrání majetku příslušníka říšs~o-německého. příslu~f mu
nárok na náhradu obecné ceny. Avšak takoveho ustanovel1l se v clanku
tom vůbec dočísti nelze a stěžovatel ani se nepokouší, aby dotyčné místo které to v tomto dlouhém článku býti má, poznačil, neřku-li, aby
je přímo citoval uváděje doslovné Jeho z~ění. Odpad,á tedy' také P?vinnO st soudu ba vůbec možnost, trmto duvodem strznostr se zabyvatl.
V '"avdč ~šak čl. 297 cit. smlouvy o případu, kdy jde" náhradu za pll~lU říšsko-německému příslušníku ~ ,~s. stát~ za?",ran?u, vube':.. n.ejeelná, nýbrž pojednává o případě ?pacnem, kdyz tohz Nen;ecko uCIl1;lo
o majetku příslušníka čs. neb j1i1eho spojeneho neb :c\~uzeneh? ~tatu
mimořádné opatření dispo~iční ~§ 3 přílo?,y) ,a .stan?VI, ze opatre111 taková mají býti neprodlene zrusena a ~nslusll1k~ cs', (sp~)eneho neb
sdruže;lého stá,tu) majetek j:,ho b~ti vr~~enč ~, ~ale: ze staty tyto v y =
hražujl Sl zadrzetI majetek nemeckych pnslusllJ,{u, ~ tCjlCh U1~e~11l : ; n~ .
lézající, a že mohou z majetku tohoto hrazeny byh skody, Jez .pr:sl~s~
níci čs. neb -jiného spojeného neb sdruženéhostatu oneml va1ecnyml
neb elisposičními opatřeními Německa utrpěli (odsta~ec a) b a c)),
při čemž stanoví, že platy a náhrady z, vý~onu prava zadrzovaclho
určí se podle způsobu OCenC111. stanoven"eho zak o n o d á r s tví 01 zem ě, v níž byl m a j. e t e k ,~ a d r z e n (o~~t.
c), takže, i kdyby se to na tento příp!d, t. j. ;la prrpady zak?na CIS.
77 /22 vztahovati mohlo, jako že nemuze, protoze tu nejele o vykon ta-

t

kového práva zadržovacího za účelem úhrady náhrad Německem ČS.
příslušníkúm zpúsobených, n)/brž o agrární reformu, nemající s tím
žádné vnitřní souvislosti, nýbrž jen zevní, t. j. té, že byla vyvolána pře-
vratclll nastalým po porážce Německa - musily by právl' proto platiti
i pro ně zvláštní předpisy čs. zákonodárstvím pro stanl)vení náhrady
vydané.
.
čís.

tom, zda a pokud jest zaměstnavatel povinen platiti
nemocenské pokladny, rozhoduji úřadové správní.
(Rozh. ze cine 24;.

června

příspěvky

do

1924, R I 505/24.)

Opírajíc s-e o rozhoclnutí nejvyššího správniho soudu ze dne 8. květ
na 1923, čis. 1163/23, domáhala se žalující firma na okresní nomocenské pokladně vrácení přeplacených prý příspěvků. Žalovaná vznesla ná-·
mitku nepřípustnosti pořadu práva, již s o LI d P r v é s tol i c e zamítl) rek Ll r s 11 í s o II Ll námitce vyhověl a žalobu odmítl. D II vod y:
Právem namítá žalovaná, že rozhodnutím nejvyššího správního soudu
nebylo ještě rozhodnuto, zda příspěvky, jichž vrácení se žalobkyně domáhá, byly skutečně vybiráuy neoprávněně, t. j. zda rozhodnutí působí
zpět na ony příspěvky, kteréž byly vybírány před právní mocí tohoto
rozhodnutí. Rozluštění této otázky přísluší dle §u 41 zák. ze dne 30.
března 1888, čÍs. 33 ř. zák. pouze politickým út=adú111, a soudy nejsou
povolány) zkoumati) zda uvedeným rozhodnutím tato otázka byla již
rozřešena způsobem, každou pochybnost vylučujícím. Pokud tato otázka
nebyia rozřešena úřadem politickým) schází ža!obnÍmu žádání potřebný
podklad ve smyslu §§ú 1431 a 1435 obč. zák. (Rozh. ze cílíe 11. března
1903, čís. 657 OL U. 2287.)
Ne Jv y Š š í s o'u li nevyhověl dovolacímu rekursu.

Důvody:

V ustanovení §u 41 zák. o nem. poj. děl. z roku 1888 je stanoveno,
že spory, Jež vzejdou mezi zal11ěstnavat~1i a okresními nemocenskými
pokladnami o povinnosti placení příspěvků, rozhoduje ve všech přípa
dech dozorčí úřad, tedy pořad správnÍ. V tomto případě rozhodl. nejvyšší správní soud dle svého výroku a sv5'ch důvoclů pouze o zpťJsobu,
jakým je podle §u 7 nem. zák. z týdenního výdělku vypočísti denní výdělek. Tím ovšem nepřímo rozhodnuto bylo. též o tom, že výpočet pří
spčvkú, žalobkyni předepsaných, nebyl správným, ale nebylo tím nijak
rozhodnuto o tom, zcla a pokud žalobkyně povinna byla předepsané jí
příspěvky platiti, a zejména ne o tom, zda a pokud je byla' povinna
platiti po dobu sporného řízení správního. O této povinnosti jsou podle
zmíněného §u 41 povolány rozhodnouti pouze úřady správní.

4006.

Byla-li rozluka provedena v cizozemsku dle předpisů tamního hmotného práva, jest i při rozhodování o v}'živném rozloučené manželky použiti cizozemského práva.
Vyžívovací nárok rozloučené manželky dleříšsko-némeckého práva.
,Rozh. ze dne 24.

4005.

o

čís.

Června

1924. Rv I 450/24.)

lVi.anželství stran, říšsko-německ)rch příslušníků, bylo rozsudkem
zemského soudu v Drážďanech ze dne 9. ledna 1920 rozloučeno z viny
manželovy. Rozsudek nabyl právní moci dne 18. říjlia 1921. Tvrdíc, že
nemocí stala se k výdělečnému povolání neschopnou, žalovala manželka
manžela o placení výživného .a to za dobu od 19. října 1921 do 18.
dubna 1922 o 2.400 Kč, od 19. dubna 1922 pak o čtvrtletních 1.200 Kč.
Pro c e s 11 Í s o Ll cl P r v é s t o I-i c e přiznal žalobkyni měsíčních
300 Kč počínajíc 19. řijnem 1921. O d vol a c í s o u d vyhověl odvolání žalovaného potud, že přiznal žalobkyni měsíčních 300 Kč teprve
od 2. března 1922. D ů vod y: Mezi stranami není sporu o tom, že prvý
soud s poukazem na ustanovení §u 37 obč. zák. na SpOľ správně použil
předpisl! občanského zákona pro říši německou, s kterýmžto stanovi-·
skem i soud odvolací souhlas i, hledě k t0111U, že pro rozluku (Scheiclung) manželstvi stran dle spislI zemského soudu v Drážďanech bylo
použito tamního zákona občanského a že tedy i z rozsudku cizozem- ského soudu odvozované hmotněprávní nároky strany nevinnÉ jest posuzovati dle téhož zákona. Také zemský soud v Drážďanech nárok ža"
lobkyně na prozatímní výživné za trvfmí rozlukového sporu posuzoval
dle tamních zákonÍ! a druhá stolice na ustanovení §u 1361 odstavec
druhý něm. obč. zák. výslovně se odvolává. V tomto sporu platí pouze
procesuální předpisy tuzemského práva. Proti rozsudku, jímž žalobkyni
nepřiznáno čtvrtletní nýbrž měsíční výživné) žalobkyně vůbec se neodvolala a ani žalovaný v tomto směru odvolacích návrhů nečinÍ. _Neprávem napadá žalovaný úsudek prvého soudu, že žalobkyně může
v tomto sporu výžívné poclle §u 1578 nčm. obč. zák. požadovati, poně-.
vaclž žila v manžel stvL v němž výdělečná činnost ženy není obvyklou. _
Soud prvé stolice nebral při tom v úvahu pouze poměry obou manžc\ů
v čase rozluky) jak odvolatel vytýká, n)!brž poměry, za jakých v manželství žili a nelze také kárati, že při svém úsudku dal přednost pozděj
šímu vyjádření obce, jež si soud sám vyžád3.l a jež, jest zevrubnější)
než dřívější vyjádření téže obce, žalovaným předložené. Vyžádati si
opětné vyjádřen! obce, jak odvolatel navrhuje, bylo by tedy zbyieči1o,
nehledě k tomu) že odvolání připouští, že obecní úřad »obvyklost« výdělečné práce ženiny posouditi nedovede. Neprávem odvolává se žalovaný na ustanovení §u 1361 odstavec druhý něm. obč. zák. pro názor,
že jest vyživovací povinnosti prost, neboť piehliží, že tam jde o vyživovací závazek za trvání manželství. kdy manželé pouze fakticky oddě
leně žijí) kdežto vyživovací závazek manžela, vinného na právoplatně
vyslovené rozluce, upraven jest zvlášť v §u 1578 něm. obč. zák. Pokud
výše výživného se týče) odvolává se žalovaný neprávcm na ustél110Vení

§il 1603 něm. obč. zák. pro stanovisko, že platiti je nemusí, an by jinak
sám ohrožen byl ve výživě, jeho stavu přiměřené) neboť ustanovení to)
jak vysvítá z předchozího §u 1601, vztahuje se pouze na příbuzné v pří
mé linii, kdežto manželův závazek k výživě rozloučené nevinné mallželky omezen jest předpisel11 §u 1579 něm, obč, zák, a pokud dle §u 1580
odstavec třetí upotřebiti tu dlužno předpisLl o vyživovacích závazcích
příbuzných není tam § 1603 cítován, Opodstatněno jest však odvolání
protí přiso~zení výživného za dobu před žalobou, i když splatnost jeho
jako otázka práva hmotného v úvahu přichází a to nejen pří použití
ustanovení §u 1418 čs, zákona občanského, nýbrž í dle §u 1580 odstavec třetí a §u 1613 něm, obč, zák" přiznávajícího vyživovací nárok na
minulost pouze tehdy, když nárok již uplatněn byl pořadem práva. žaloba došla na okresní soud v D. dle podacího razítka dne 2. března
1922, byla však jím pro nepříslušnost odmítnuta, kdežto u příslušného
soudu procesního I)odána byla dne 5. dubna 1922. Dle toho nel:,lOhla by
žalobkyně výživné před 5. dubnem 1922, tedy pro mll1ulost pozadovalI.
ž.::dovaný ve svém eventuelním odvolacím. návrhu žádá však za zamítnutí
nároku na výživne .od 19. října 1921 do 2. března 1922; i byl tento ná-,
vrh pro soud odvolací závazným a bylo tedy výživné pouze do 2. března
1922 a nikoli až do 5. dubna 1922 odepřeno.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání žalovaného.
Důvody:

.;i
:
~

;

,il

II
I:

Otázka při rozhodování o dovolání v první řadě v úvahu přicháze
jící, zda jest spornou věc posuzovati dle něm. obč. zákona, byla nižšími
soudy správně rozřešena. (Viz Unger: System rak. obec!1. práva 80Ukrmného, svazek 1., str. 194, a Mayr: Občanské právo, svazek 1., str.
62.) Dovolatel s hlediska čís. 4 §u 503 c. ř. s. vytýká odvolacímu soudu,
že nesprávně pojímá právní povahu předpísu §u 1578 něm. obč. zák.
Činí tak neprávem; dovolací soud sdílí názor napadeného rozsudku, že
zde ncní přeclpokladú §u 1578 něm. obč. zák., za kterých by byl manžel ·na rozvodu manželstvÍ samojedině vinný sprošiěn povinnosti poskytova ti manželce výživu jejímu stavu - t. j. dosavadním poměrům
jejím (§ 1610 něm. obč. zák.) - přiměřenou. Žalovaný má mylně za to,
že dle potvrzení obce R. ze dne 16. října 1922, které on sám ve sporu
předložil, jest, pokud se týče bylo obvyklo, aby dle poměrů, v nichž
manželé žili, manželka prací svou opatřovala výdělek. V dovolání necituje žalovaný obsah onoho potvrzení obce úplně, vynechávaje podstatný
jeho dodatek »pokud to jejich poměry v domácím hospodářství připou
štějí«, a poněvadž v celém sporu nevyšlo na jevo, že tento předpoklad
zde byl dán, právem odvolací soud v souhlasu s prvým soudem má za
to, - jak ostatně z potvrzení obce R. ze dne 5. února 1923 prvým soudem vyžádaného zřetelně vyplývá, - že výdělečná činnost manželky
dle poměrů manželů nebyla obvyklou. Není proto odůvodněnou ani
výtka neúplnosti řízení, záležející dle dovolání v tom, že odvolací soud
nevzal zřetele k prvnímu potvrzení obce ze dne 16. října 1922. Rovněž
sluší souhlasiti s právním názorem odvolacího soudu, že nepřihlížel
k ustanovení §u 1361 odstavec druhý něm. obč. zák., a odkazuje se do-

volatel po tUo stránce !la

dotyčnou č·ást

dúvodú napadeného rozsudku

a platí, pokud Jeje o v"~rši v)ržiVllého, totcž o pominutí předpisu .~l! 1603
oijstavcc jJrv)' něm. obč. zák.) jenž v §u 1580 jednajícím o poskytovfulÍ
1,'Ýživl1~ho není alli citován. Předpis §u 1610 téhož zákona) v l1l'mž se
níluví o osobě potřebné (»des Bedi.irftigen«) dlužno vykládati v sou-

vislosti s §em 1578 cit. zák.,· dle něhož »příjmy jmění manželčÍna«
(Einki.infte ihres Vermogens) se rozumí jrněni kapitálové) jehož žalobkyně, jak je zjištěno nižšími s"oudy) nemá, a není tím míněn výdělek
z práce její, o němž tento zákonný' předpis dále mluví. Poněvadž dle
shora uvedeného nebyla výdělečná činnost manželky dle poměrCi 111al1želt"! obvyklou) nepřichází proto ani pro otázku vSrše výživného a to dle
zně;,í zákona ani s hlediska slušnosti v úvahu okolnost, zda-Ii žalobkyně
jest nyní sama výdělečně činnou, a má z práce své nějaký příjem. Dle
toho je žalovaný zásadně povinen zalobkyni poskytovati výživu, stavu
jejímu přiměřenou, jak již shora bylo uvedeno, s poukazem na § 1610
i1ěm. obč. zák., jenž mluvě o životním postaveni osoby potřebné, míní
tím právě výživu stavu přiměřenou a vyplývá z toho také bezdůvod
nost výtky neúplnosti řízení odvolacího (§ 503 čís. 2 c. ř. s.), kterou
shledává dovolatel v tom, že nebyly provedeny dllkazy o tom, mnoho-Ii
si žalobkyně nyní svou prací vydělá. Tím jest také určena dle §u 1610 .
cit. zák. míra, t. j. výše výživného, před pokládajíc ovšem, že tomu není
na závadu ustanovení §u 1579 téhož zákona, dle něhož vyživovací povinnost manžela musí odpovídati jeho jmění, a to tak, aby jeho vlastní,
stavu jeho přiměřená výživa nebyla ohrožena. Dovolatel neprávem má'
za to, že takovýto případ zde nastal, neboť za odpočetní položku ve
smyslu §u 1579 cit. zák. (bei Berticksichtigung semer sonshgen Verpflichtungen) nelze pokládati ničím nedolože:'Ý.J)~níz 400 K (~zda 1;0spodyně), pročež dlužno vzíti za podklad meSlClll zbytkovy p,nJem zalovaného v obnose 1500 Kč, jak on sám ve své žalobní od povedl uvedl.
Má-Ii odvolací soud za to, že tento důchod stačí k výživě žalovaného,
stavu jeho přiměřené, nelze v tom spatřova!i n~správné p~~,,:ní vpos~u
zení věci a následkem toho netřeba se zabyvah druhou cash predplsu
§u 1579 'cit. zákona, věnovanou případu, když by nastalo ohrožení výživy, přiměřené stavu manžela k placení povinného.
čís.

4007.

Najely-Ii dětské sáňky na vlak, podjed~e s, pří~e sp'adající ce~ty

spuštěnou závoru, jde o příhodu ~ ~oprav~. T~m! ze dráh~ vyhoyela
v

bezpečnostním opatřenhn, jež narldtl dohleda~1 urad, nem za vsecll.
okolnosti vyčerpáno ručení provozova'ielky drahy za bezpecnost dopravy.
(Rozll. z~ dne 24. června 1924, Rv I 491/24.)
v

Žalobce v době úrazU sedmiletý, saňkoval na silnici, podje~ spu-

štěnou žele~niční závoru, byl zasažen vlakem a těžce poraně~. ZaIobu
na dráhu o náhradu škody neuznaly ní ž š í s o u d y C? do duvodu. po
právu).N e i v y š š í s o Ll ci uznal žalobní nárok co do duvodu·po pravu.

Důvody:

ma!oL: sestřičkou na sáňkách sjeli phmo pOll vlaK, vel1111 JJI UW.. t::
trc.ti málo přehlednii. přejezd jest zc si1nicc~ jak již shora UVepřehledn5r na 100 m. Přejezd jest uzavřen závorou, jejíz příčnc
břevno při uzavření letí 1 111 vysoko od země. Že Se na této silnid dt'ti
kiouzají, bylo prokAzáno, a strážník S. podle zjišténí sáúkovál1Í v těch
místech zakazoval. Není pOCl1ybl~osti) že by podjetí pocl závc.rou 1110hlo
býti úplnč zamezeno, kdyby závora opatřena byla ochrannou mříží nebo
aspoň tak byla konstruována) aby i dolejší prostora pod horním bře.v
nem byla uzavřena. Příhoda mohla dále zamezena býti i při tomto
stavu zabezpečení zvýšen}'111 dohledem. Nelze tedy mluviti o náhodě
venkoncem neodvratné) nelze však n~luviti ani o náhodě relativne neodvratitelné, totiž o takové náhodě, které by se nebylo dalo náležitou, daným poměrům přímě-řenou péčí a prostředky) jichž použití provozovatelce dráhy rozun1ně uloženo býti múze) předejíti, a nelze především
souhlasili s tím, že by byla dráha, když na přejezdu umístěná závora
byla zavřena, neměla další povinnosti k zamezení možného úrazu. Poukazuje-li se na to, že dle čl. 1. zákona o místnícb drahách ze dne 31.
prosince 1894, čís. 2 ř. zák. z r. 1895 a dalšího zákona ze dne 8. srpna
1910, čís. 149 z roku 1910, ř. zák., jest dráha povinna jen k takovým
bezpečnostním zajištěním) která dohlédací úřad železniční nařídí a že
u nich přestává cla1ší zabezpečovací povinnost dráhy, nelze tomuto
předpisu přikládati za všech okolností ten význam, že tím jest vyčerpán
rozsah ručení provozovatelky dráhy za bezpečnost dopravy. Nařízení
dohlédacího úřadu železničního nemají zajisté jiného účelu, než aby
jimi předem dle předpokládaných poměrů a potřeb vzhledem na úlevy,
pro místní dráhy přípustné, stanoveno bylo, jakými bezpečnostními opatřeními a zařízeními má býti dráha vybavena a opatřena, by k provozu
dopravy byla připuštěna. Jde tedy jen o předchozí povole.11i a schválení,
které dle právního řádu nařízeno jest pro veškeré podniky, jichž provoz může ohrožovati veřejnou bezpečnost.. Tím však není řečeno) že
dráha ručí jen do té míry zabezpečení, která byla· nařízena, a že nemá
povinnosti k dalšímu zabezpečení dopravy, ukáže-li se toto účelným
nebo nutným, dle poměrů, jež se skutečnč později vyvinou a jež se podstatně liší od oněch, jež dohlédací úřad předpokládal. Opačný výklad
odporoval by základním hlediskům zákona o' povinném ručení drah a
tajisté i nynějšímu §u 1319 obč. zák., který stanoví, že držitel díla ručí
za škodu z vadné jeho vlastnosti vzešlou, nedokáže-Ii, že vynaložil veškerou, k odvrácení nebezpečí potřebnou obezřetnost. Z tohoto ručení
nevyprošťuje ho ani to, že dílo bylo úředně schváleno, zjistí-Ii se, že
bylo přece vadným a mohlo dle pokroků techniky bezpečněji býti zalo.'1eno. Platí-Ii tato zásada o takových dílech vůbec, nemůže přicházeti
mimo zřetel v případech, týkajících se provozu železničního, kde jde
o podnik, spojený se zvláštnim nebezpečím pro obecnou bezpečnost.
V tomto případě přichází velmi závažně v úvahu další okolnost, že místo úrazu není pouhým přejezdem, jímž vlak projede. Na tomto pře
jezdu, jak bylo zjištěno, provádí se posunování a seřad)ování vlaků,
tedy zvláště nebezpečná manipulace železníčního provozu, která poměrně delší dobu trvá a tím okolí ohrožuje. Tento přejezd měl tedy býti
se

Souhlasiti jest s názorem nižší~h stolic, že událost, která přivodila
žalobci úraz, pokládati jest za příhodu v dopravě po rozumu §u 1 zákona o povinném ručení drah a dlužno tedy za to míti, že příhoda ta
nastala ze zavinění podnikatelství dráhy, nebo jejích, k výkonu provozu
použitých osob, pokud provozovatelka neprokáže, že se příhoda ta udála
neodvratitelnou náhodou, nebo zaviněním poškozeného (§ 2 cit. zák.).
Dle náhledu dovolacího soudu nelze dráze toto vyproštění z viny při
znati z nižádného z uvedených důvodťi. Nelze především uznati na zavinční žalobcovo. Tento byl v době úrazu sice již přes 7 rokl! stár, leč,
uváží-li se zjištěné okolnosti případu, nelze mu zavinění přičísti, neboť
to předpokládá, by mu přisuzována býti mohla způsobilost, zachovati
onu míru obezřetností, kterou by se bylo dalo úrazu předejíti. Úraz udál
se tím, že žalobce jel se svou 3letou sestřičkou na dětských sář.kách po
okresní silnici, která, jak zjištěno, má velmi značný spád ku přejezdu
dráhy a dle místní polOhy připouští teprve ve vzdálenosti 100 m před
přejezdem přehled, na tento přejezd a závoru na nčm urnístněnou. Znalec ve svém posudku vyslovuje náhled; že žalobce neměl asi v sáňkování
ještě tolik zručnosti, by před uzavřeným,' vlakem obsazeným přejezdem
včas zastaví I a stranou se uhnul. Uváží-li se, že děti byly zabrány zcela
touto dětskou zábavou a dětskou radostí z ní, nelze jim zajisté k vině
přičítati, že nezachovaly opatrnosti v tom směru, že nezanechaly sáň
kování vůbec, anebo že s ním nevyčkaly až do uvolnění přejezdu, tím.
méně pak v tom směru, že přehlédly, že závora jest zavřena, nebo, nepřehlédly-Ii toho, že zavčas nezastavily anebo se str,,'.nou neuhnuly.
Tuto obezřetnost vyvinouti není schopna dětská mysl, v tomto stupni
v)rvoje ještč zcela bezstarostná a nesoudná. Nelze dráze přiznati ani vyprošťbvací důvod »neodvratného« činu osoby třetí) neboť o takovSrto
čin tu vůbec nejde. Nižší stolice poukazují na zaVInění rodičů žalobcových, že prý děti své v té době zanechaly bez dohledu; leč v té příčině
jest prokázáno, že otec žalobcův tOL! dobou byl pro chorobu upoután
na lůžko, kdežto matka byla zaměstnána obstaráváním domácnosti) v níž
přítOlTini byli tou dobou dě.lníci vrchní stavby, obědvajíce tam. Nedohlédnutí na děti bylo tedy za těchto poměrú omluvitelné a zaviněno docela z příčin, k provozu dráhy samé se vztahujících. Předpís čl. 8 třetl
odstavec předpisú pro službu výmt-nářů atd. má zřejmě zameziti, aby
dítky zřízenclt po dobu jízdy vlaků) jsou-li ve strážním domku) nevyšly
na trať; v tomto případě však dostaly se děti na trať z venči. Leč, i kdyby
mohlo, v tomto směru opominuti rodičů žalobcov)'ch býti přijato, nebylo by je lze pokládati za důvod k vyproštění dráhy, ježto toliko neodvratitelný č'in osoby třetí může dle zákona provozovatelku dráhy ručení zbaviti. Z tohoto důvodu hledí soud první stolice z tohoto domně
lého opominutí vyvoditi »neodvratnou« náhodu, leč odúvodnění to nevyhovuje zákonu a jest, jak z dalších vývodů vysvitne, i věcně ncsprávná. Jde tedy o to, zda lze aspoň tento vyprošťovací důvod dráze
přiznati, a dovolací soud nemúže ani v této otázce přisvědčiti názorLlm
;1ižších stolic. Jak bylo zjištěno) kksá okresní silnice, pu které žalobce
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bezpečněji uzavřen

oproti okresní silnici, která značným svahem spadá
do tohoto přejezdu, tak, aby zamezen byl přístup a nahodilé vniknutí
clěií, zvířectva a pod. do prostory tohoto seřadištč. Je-Ii zjištěno) že na

blízku děti sál1kují a že jim to bylo zřízencem dľáhy zakazováno, plyne
z toho, že toto nebezpečí nebylo přehlíženo. Při nejmenším měl bi'ti
tento přejezd v době, kdy na něm konán byl pľovoz, bedlivěji hlídálí a
střežen a znalec sám ve svém posudku uvádí, že přejezd ten k zabezpečení železníční dopľavy jest střežen stľážníkem trati. V tomto případě
bylo však toto hlídání přejezdu zcela nedostatečným, neboť ani strážník trati, ani ostatní personál, jsouce zabráni do své práce, nemohli dohlížeti na silnici a neměli na ní ani přehledn, takže sáňkující děti vjely
zcela nepozorovaně pod vlak, aniž to někdo z personálu postřeh!. Za
těchto okolností nelze provozovatelce dráhy přiznati, že se z viny a
z ľučení za tento úľaz vyprostila, a pokládá proto dovolací soud uplatněný nárok dle právního důvodu za opodstatněný.
čís.

4008.

»Zaplacením« dle §u 11 písm. c) vládního nařízení ze dne 13. září
1920, čís. 532 sb. z.a n., rozumí se pouze pravidelný způsob zaplacení,
nikoliv však případy, kdy věřitel, ať již důvodně nebo bezdůvodně,
zaplacení odmítl.
(Razh. ze dne 24.

června

Zt:1\tralbank Ve Vídní na zaplacení celého svého dluhu. Zentľalban~ však
placení nepřijala. Zalobl' Zentralbank der deutschen Sparkassen in der
čechoslovakischcn
hověno

z
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Republik v Praze o zaplacení dluhu v Kč bylo vytří s tol i C, Ne j vy Š š í 11l S o Ll cl e m

Y vše c II

těchto

dúvodů:

Nesprávné posouzení věci (§ 503 čís. 4 c. ř. s.) shledává dovolání
v t0111, že ani odvolací soucl nemá za to, že jde o pohledávky z a'p 1 a-

cen é ve smyslu poslední věty §u II aj odstavec prvý vládního naří
zení sb. z. a n. čís. 532/1920, neboť, nehledíc k tomu, že uložení dlužného peníze u soudů lze pokládati za zaplacení (§ 1412 obč. zák.) jen
tehdy, bylo-li ospravedlněno, což se v. tomto případě nestalo ani dle
tvrzeni žalované obce, má vládní nařízení sb. z. a n. čís. 532/1920 patrně na mysli jen pravidelný zpúsob zaplacení a nikoliv případy, kde
věřitel, ať již důvodně nebo bezdůvodně, přijetí ?'aplacení odmítl, jak
patrně za účelem odstraněni veškerých pochybností výslovně bylo stanovenO v §u 2 odstavec prvý čís. 7 a odstavec druhý vládního nařízení
ze dne 7. srpna 1922 čís. 265 sb. z. a n. o sonpisu pohledávek a závazků tam blíže uvedených. Kdy žalující akciová společnost byla utvořena, je nerozhodno, jelikož domnělé zaplacení se nestalo jí, nýbrž bývalé centrále ve Vídni.
čís.

1924, Rv I 524/24.)

»Zentralbank c1er deutschen Sparkassen« v Praze poskytla žalované
obci Ch. v Čechách zápůjčky. V roce 1916 přesídlila »Zentľalbank der
deutschen Sparkassen« do Vídně. V únoru 1921 byla založena »Zenlralbank der deutschen Sparkassen in der Čechoslovakischen Republik«
v Praze a ministerstvo finanCÍ prohlásilo vyhláškou ze dne 4. února
1922, že akciová společnost »Zentralbank deľ deutschen Sparkassen
in Wien« postoupila své hypotekární a komunální pohledávky v oblasti
Československé republiky, na jejichž podkladě vydala zástavní listy a
komunální dlužní úpisy, akciové společnosti Zentralbank der deutschen
Sparkassen in der Čechoslovakischen Republik v Praze, a že tato společnost se zavázala, že bude plniti závazky ze zástavních listů a komunálních dluhopisú, vydaných akciovou společnosti Zentralbank der
deutschen Sparkassen in Wien a obíhajících v Československé republice, v korunách československých) 2. že dotyčné titry, akciovou spo.lcčností ve Vídni vydané a v tuzemsku obíhající, vymění za nové titry,
znějící na novou akciovou společnost v Praze a na měnu českosloven
skou. Ve vyhlášce této ministerstvo finanCÍ prohlásilo, že postoupen~
tyto hypotekární a komunální pohledávky ve smyslu §u 11 písm. aj;
a c) vládního nařízení ze dne 13. září 1920, čís. 532 sb. z. a n., nym
splatny a zúročitelny jsou v korunách československých tak, jako by
v této měně již původně byly poskytnuty, že však ustanovení to netýče
se pohledávek, do dne této vyhlášky již zaplacených. Žalovaná obec
složila v lednu 1922 u okresního soudu ve Vídni 5,000.000 Krak. pro

4009.

Platnost a závaznost kolektivních smluv. Odchylky od kolektivní
smlouvy v ne pro s p ě c h zaměstnance možno ujednati jen v rámci
nové úmluvy od órganisace k organisaci a jen odchylky ve pro s p ě c h
zaměstnance lze ponechati zvláštnímu ujednání jednotlivců s jednocených skupin mezi -sebou.
.
Nevyhovuje-li zaměstnanec svými výkony úměrně mzdě, stanovene
kolektivní smlouvou, není zaměstnavatel oprávněn, uzavříti s obejitím
organisace se zaměstnancem zvláštní úmluvu na jeho úkor.
(Rozh. ze dne 24.
Žalobce byl

zaměstnán

června

1924, Rv I 562/24.)

u žalované Íinny. Ježto jeho služby byly

prý méněcenné, ujednala s ním žalovaná zvláštní smlouvu, dle níž mu

vyplatila za dobu několika měsíců nižší mzdu, nežli byla stanovena kolektivní smlouvou. žalobě o vyplacení rozdílu mezi mzdou sjednanou
v kolektivní smlouvě a mzdou skutečně vyplacenou bylO' vyhověno
S o U d Y vše c h tří s t O I i c, N e j v y Š š í 111 S o II tl e 111 z těchto
důvodú:

Dovolatelka uplatňuje dovolací důvod nesprávn(;ho právního posouzení věci dle §u 503 ČÍS. 4 c. ř. s., ponechávajíc i v jeho provedení skut]<ová zjištění nižších SOUdll v podstatě nezmčněna. Právní posouzení

těchio

skutkov)'ch okolností Bondem odvolacím jest však v podstatl'

správné. Jele o otázku právního významu kolektivních smluv, jeZ byly
umluveny mezi organisacemi jednak zaměstnavatelů, jednak zaměstna
n)rch. Smlouvy takové již po mnoho let jsou osvědčeným' východiskem
ze sporů zaměstnavatelú se zaměstnanci) prostředkem) odstraňujícím
výluky a stávky) poškozující nedozírnou měrou nejen zaměstnavatele

a zaměstnance, nýbrž i celou veřejnost a klidný vývoj státu vůbec, byly
nejen trpěny, nýbrž i vládami podporovány a uznávány a jich vývoj postoupil tak) že jsou všeobecně považovány za platné a závazné. Vyvstal
zda na rozhraní soukromého a veřejného práva nový útvar právního
subjektu) organisac~ .pr~covníc~ povol~ní) jež Dsv)Imi vol~ný111i ZáS~E~~vi
(důvěrníky)

uznáváno -

jednaji jll1enem vsech svych clenu a to závazně

jak obecne jiZ

pro všechny své členy. Tuto zásadu závaznosti

uznávají též výslovně kolektivní smlouvy pro papírový průmysl z roku
1921 a 1922 ve svém čl. VIII. odstavec prvý a druhý: organisace zaměstnavatelú a zaměstnanců se zde navzájem uznávají a prohlašují, že

jsou za jedno v tO\11) že je jednati jenom od ,organisace k organisaci a
že organisace ručí za přesné dodržování smlouvy jich zmocniteli, t. j.
členy

organisace. Jde o svépomocnou vývojovou sociální instituci, )ež
má za účel vyrovnávati hospodářské a sociální protivy meZi zamestnavateli a zaměstnanci, mezi hospodářsky silnějšími vůči hospodářsky
slabším. Porušení této závaznosti jednotlivými členy organisací, jednání
proti těmto je zavazujícím smlouvám, jest dle vyvinuvšího se dnešního
sociálního cítěni považováno za mravně nedovolené a nepřípustné porušení smluv samých, za jednání nemravné, dobr)'111 mravům se příčící

a tedy dle ustanovení §u 879 obč. zák. nicotné. Podobně vyslovil se již
nejvyšší soud v rozhodnutí čís. 949 sb. 11. s. Dosud platných ustanovení 26-'
§u 6 (2) zákona o obchodních pomocnících a §u 114 písm. b) odsta~ec
čtvrtý živn. ř., jež připouštějí zvláštni úmluvy jednotlivců sjednoceny,c~
skupin mezi sebou, nelze se bez výhrady, plynouci z toho, co bude jeste
vyloženo, s úspěchem dovolávati při ~n~šv~ím stuJ?~li .vývoje or?amsa~í

práce, jež tak úspěšně zasáhly do nejvetsich socia:I1lch ~:"atku povalečných a jež obecně jsou uznávány. Kdyby se na ne pohlizelo s tohoto
stanoviska, musily by se prohlásiti vůbec za nedovolené a ne~latné,.
hledě k platnému dosud zákonu koaličnímu ze dne 7. dubna 1870, cís. 43
ř. zák. Že dnes něco podobného je nemožno, bije do očí, to nelze dnes
rozumně vůbeC mysliti. Absolutní platnost kolektivních smluv organisačních ve prospěch zaměstnanců uznává též vládní návrh zákona :' ko~
lektivních smlouvách, vylučuje platnost §u 114 písm. b) odstavec clv;:y
žívn. ř. právě tak, jako to již UČi;1i1 zákon.ze dne 12. ~rosll1ce ,1~19, Ci~.
:29 sb. z. a n. na rok 1920 o úprave pracovl1lch a mzdovych pomeru doma,cké práce ,(§ 21 odstavec třetí). Srv. Ehrenzweig System des ?sterr. a1!g.
Privatrechtes 1920 I. díl, str. 373 a 374. Podle techto vseobecnych
zásad iest se řídí ti í při rozhodování tohoto případu. Jimí jest vyloučena platnost zvláštního ujednání žalobce se žalovanou ohledně výše
mzdy v jeho neprospěch, jak tvrdí žalovaná. Ostatně je zjištěno, že
u žalobce šlo pouze 'O to, že jeho pracovní výkony po vyučení byly
méněcenné, než ostatních zaměstnanců a ,že mu proto častěji bylO sdě-

JenO, by se poohlédl po jínem pracovním, místě, kdyby nebyl s přidě
lenou· mu mzdou srozuměn a že tuto mzdu bez námitek přijímal. V tom
vidí nižší soudy -ujednání mlčky) svolení mlčky k této mzdě. Je však
uvážiti, že v prospěch žalobce zde byla platná a závazná kolektivní
smlouva a že pouze z toho) co zjištěno) nelze souditi na to, že se svého
práva z této smlouvy vzdal.· Dovolatelka poukazuje též na to, že žalobci
dělala vlastně dobrodiní, když ho zaměstnávala i za menší plat, než
příslušel, poněvadž by byl býval snad bez místa a teely bez
výdělku vůbec. Leč zde jest právě kořen hlavního účelu kolektivních
smluv jako ochrany hospodářsky slabších zaměstnanců, jednotlívců
proti hospodářsky silnějším zaměstnavatelům. Skutečně vykonaná práce
organisovaného zaměstnance má b)rti přiměřeně odměněna, odměna
nemá býti líbovolně diktována organisovaným zaměstnavatelem. Odchylky od kolektivní smlouvy v neprospěch zaměstnance možno trpěti

by mu byl

jenom v rámci nové úmluvy od organisace k organisací a jen odchylky
ve pro s p ě c h zaměstnance bylo by lze ponechati zvláštnímu ujednání jed not I i v c ů sjednocených skupin mezi sebou. Nevyhovoval-Ii
žalobce svými pracovními výkony úměrnč mzdě kolektivní smlouvou
stanovené, měla žalovaná z toho odvoditi důsledky, dle kolektivní smlouvy přípustné, nebyla však oprávněna porušiti závaznou kolektivní
smlouvu zvláštní úmluvou s obejitím organisace pouze se

zaměstnancem

a v jeho neprospěch sjednanou. Odměna za práci byla tedy žalobci
právem vyměřena nižšími soudy dle sazeb kolektivní smlouvy.
čís.

4010.

Stanovila-Ii pojišťovací smlouva, že nárok pojištěncův proti poškoditeli přechází sám sebou na pojišťovnu, jež jest povinna, vydati pojištěnci nezkráceně t'O, oč převyšuje náhrada, ústavu právoplatně přisou
zená a osobou za škodu ručíc! skutečné zaplacená, odškQdné pojištěnci
pojišťovnou již vyplacené, nastává ohledně peníze, pojištěnci pojišťov
nou vyplaceného, postup nároku na pojišťovnu, ohledně zbytku pak
smlouva zmocňovací ku vydobyti nároku. Pojištěnec jest i n&dále oprávněn vymáhati sám tento zbytek na škildci.
(Rozh. ze dne 24.

června

1924, Rv I 563/24.)

Zaviněním žalovaného zahynul žalobcův kůň. Žalobě o náhradu
škody 2.900 Kč bylo vyhověno s o u d Y vše ch tří s t o I i c, Ne jvy Š š í s o u d uvedl v otázce, o niž tu jde', v
důvodech:

Dovolatel napadá rozsudek dovolacím důvodem nesprávného právního posouzení věci (§ 503 čís. 4 c. ř. s.), které spatřuje v tom, že nižší
soudy neprávem přiznaly žalobci aktivní legitimací, dále, že ne právem
uznáno bylo na dovolatelovo zavinění, a konečně, že nebylo uznáno
alespoň na spoluzavínění žalobcova zřízence. Pokud jde o první námitku, závísí rozhodnutí o ní na řešení otázky, zda v dúsledku ustanovení čís. 5 druhého odstavce §u 37 poj. smlouvy mezi žalobcem a
Civ1lnl rozhodnut{ Vl.

6>

Yi~

Zemskou dobytčí pojišťovnou došlo k postupu žalobcova nároku, kter'·
mu přísluší z ustanovení §§ 1295, 1323, 1331 obč. zák. jako poškozéllénlu vůči dovo1ateli jako poškoditeli, na tuto pojišťovnu. Podle ustanoveni druhého odstavce čís. 5 §u 37 poj. smlouvy přecházi vi'še Uvedený nárok žalobcův ipso jure na ústav. K tomu připojnje však da1ši
odstavcc pojišťovací smlouvy ustanovení, že ústav jest povinen, vyuati pojištěnci nezkráceně to, oč převyšuje náhrada, ústavu právoplatně
přisouzená a osobou za škodu ručící skutečně z1placená, odškodné
pojištěnci ústavem již vyplacené. Nutno tudíž děliti nárok, vůči poškodite1i příslušející, na dvě části: jednak na částku ve výši, která stanoví
se obnosem, jenž byl pojišťovnou pojištěnci vyplacen jménem odškod. ného z pojišťovací smlouvy, a na částku, která z pohledávky po odečtení oné částky zbývá. Není sporu o tom, že, pokud jde o první část
pohledávky, nastává postup nároku poškozeného na pojišťovací ústav;
ústav stává se úplným vlastníkem této částky, nastávají zde v plném
rozsahu účinky §u 1394 obč. zák., právo poškozeného přenáší se v nezkráceném obsahu i rozsahu na pojišťovací ústav. Jinak má se však věc
ohledné zbytku pohledávky. Zde nezbavuje se poškozený své pohledávky ve pwspěch pojišťovacího ústavu, nýbrž nárok vůči poškoditeli
zůstává u něho a toliko vydobytí tohoto nároku přechází na pojišťovací
ústav. Zde schází tedy hmotný základ postupu a podstatný znak jeho,
totiž účinek, že právo postupitelovo přešlo v neztenčeném obsahu na
postupníka, takže právo postupníkovo po postupu je úplně rovno právu
postupitelovu před postupem. Pojišťovací ústav, vydobývaje na poškoditeli celou náhradu škody, vydobývá vlastní příslušející mu právo
jen, pokud jde o částku, kterou musil jménem odškodného pojištěnci
vyplatiti, ohledně zbývající části vystupuje jen jako procurator rei
"lienae, nevydobývafe svoje právo, nýbrž právo cizí a pro cizího. Sta-_
noví-li se tudíž v čís. 5 druhý odstavec §u 37 poj. smlouvy, že celý nárok poškozeného pojištěnce oproti poškoditeH ipso jure přechází na
pojišťovací ústav, jedná se ohledně druhé části jen o právní jednání,
které zdánlivě má· formu postupu, pro skutečný postup schází jeho
hmotný podklad a účinek, který postup musí vyvolati. Jest tudíž ve
skutečnosti toto právní jednání jen mandátem. Že mandant jest pak
aktivně legitimován vydobývati vlastním jménem svoji pohledávku, byf
by i svěřil její vydobyt! pro sebe osobě jiné, není sporu. V projednávaném případě stanovil prvostupňový soud, že škoda žalobci způsobená
vyjadřuje se číselně po srážce částky 1000 Kč stržené za maso poraženého koně, částkou 5.900 Kč. Pojišťovna vyplatila žalobci jménem
odškodného z pojišťovací smlouvy 3.000 Kč. V důsledku výše uvedených úvah jest z 5.900 Kč vlastníkem pohledávky ve výši 3.000 Kč
Zemská dobytčí pojišťovna, zbývajících 2.900 Kč žalobce. Jen tento
peníz byl žalobcem zažalován a jest předmětem tohoto sporného řízeni.
Jest tudíž žalobce k jeho vymáhání aktivně legitimován a jest mu legitimace tato neprávem dovo1atelem odpírána.
čis.

4011.

Smlouva pojišťovací jest uzavřena teprve doručením pojistky pOnelze·li z d<olnosti nepochybně usuzovati na dřívější uzavření,

jištěnci,

Smlouva pOjišťovací.
o pojistné příhodě.

předpokládá pravidelně

ku své platnosti nejistotu

(RoLÍ!. ze dne 24. června 1924, Rv I 676,124.)

Žalobce sepsal návrh, jímž se pojišťoval u žaiované pojišťovllY
proti povic.nému ručení za škody, jež by jeho psem byly zpúsobeny,
dne 26. září 1921; návrh došel žalované dne 1. října 1921; pojistka
byla doručena žalobci dne 29. října 1921. Dne 24. října 1921 pokousal
pes Otokara M-a, následkem čehož vZ11ik1y žalobci výlohy, jichž ná·
hrady se domáhal na žalované. Pro c e sní s o udp r v é s to I i c e
žalobu zamítl v podstatě proto, že smlouva pojišťovací stala se pro obě
strany závaznou teprve doručením pojistky žalobci ctne 29. října 1921
ve smyslu ustanovení čl. 9 vš. poj. podnl. a § 884 obč. zák. a nemůže
se proto vztahovati na úraz, který se stal 24. řijna 1921, a o němž žalovaná, vyhotovujíc pojistku, vědomosti neměla. O d vol a c í s O li d
rozsudek potvrdil. Ne j v y š.š í s o u d nevyhověl dovolání.
D

ů

vod y:

Žalobcem jedině uplatňovaný dovolací důvod čís. 4 §u 503 c. ř. s.
není opodstatněn. Sám dovo1atel shledává správným náhled odvolacího
s'oudu, že pojišťovací smlouva stala se hotovou teprve doručenÍt,l1 pojistky, avšak dle názoru dovolatelova teprve tehdy, kdyby nebylo okolností, na jejichž právní význam poukazuje. V té příčině má dovo1atel
za to, že přijetí návrhu stalo se konkludentními činy žalované již dříve,
tedy před doručením pojistky agentem, neboť žalovaná pojišťovna při
jala prý od žalobce premii, kterou zaplatil jejímu agentovi D-ovi již
22. října 1921 a v'ydala žalobci pojistku, která stanoví, že počátkem
pojištění jest den 1. října, kterýžto den jest prý totožným se dnem,
kterého návrh žalobcův, podaný dne 26. září 1921, žalovanou stranu
došel. Kromě toho považuje dovolatel za konkludentní čin,' že žalovaná
pojišťovna zaslala dovolateli nový dotazník, jírÍ1ž měla býti a to· popisem
zjištěna totožnost psa, což by nemělo pro pojišťovnu význam-u, kdyby'
pojištění uzavříti nechtěla. Než žádné z těchto okolností nelze přiznati
Onu logickou nutnost (§ 863 obě. zák.), s kterou by bylo z nich USOu"
diti na vůli žalované, že chce přijati návrh žalobcův již před vystavením pojistky a jejím doručením. Zaplacení premie před vystavením
pojistky bylo toliko jednostranným projevem vůle žalobcovy, že chce.
smlouvu uzavříti, nelze však počinu tomu přiložiti význam projevu pojišťovatele, rozličného od osoby agénta, který již návrh pouze přijal,
a poněvadž o něm sám rozhodnouti nemohl, návrh ten pojišťovně teprve k přijetí předložil. Stejně nelze ze zaplacení první premie k ruce
agenta, který ostatně, jak bylo zjištěno, pojišťovnu o tom ani neuvědo
mil, takže tato před vystavením pojistky o zaplacení premie ani nevě·
děla, ~. učiniti jakýkoliv uzávěr na vůli pojišťovny. Významnější okolností jest již ustanovení počátku IOJeté doby pojištění ku dni I. října,
ačkoliv pojistka vystavena byla teprve dne 27. říína. Než ani tato okolnost nemá význam konkludentního činu pro posouzení otázky, v kterém
62'

okamžiku b,yla smlouva uzavřeua. Dovolatel poukazuje sice správně
k tomu) že byl by poškozen ve svém právu na nezkrácené 10letě trvání
smlouvy, kdyby takovýmto ustanovením počátku doby pojištění přede
dnem uzavření smlouvy zkrácena byla celková doba pojištěnC když mu
premie i za dobu, o kterou byl zkrácen, byla počítána. Avšak toio počínání pojišťovny, která snad protahuje přijetí návrhu pojistníka na jeho'
případnou škodu a k vlastnímu prospěchu, jest spíše projevem této
snahy, nikoliv však projevem vůle. že chce uzavříti smlouvu ještě před
vystavenim pojistky. Konečně nemá ani nový dotazník, který předložil
agent D. žalobci k vyplnění a podpisu teprve dne 22. října, ačkoliv mu
byl zaslán již asi 14 dnů dříve, takže onen průtah shora naznačený byl
spíše jím) než pojišťovnou zaviněn - významu konkludentního činu 've
smyslu již naznačeném, neboť dotazník vztahoval se »k návrhu« žalobcovu a znamenal pouhé doplnění návrhu ve smyslu čl. 8 poj. podmínek. Odpadne-li takto právní význam těchto okolností po roZUmu
§u 863 obč. zák., zbývá ve 'smyslu další dovolací výtky toliko úvaha
o tom, zda jest rozsudek odvolacího soudu právně mylným i v té pří
čině, že dle něho »událost« nastala před hotovostí smlouvy a že dovolatel o události již před hotovostí věděl a pojišťovna před hotovostí
o ní nevěděla. Než vzhledem k tomu, že odvolací soud zcela správně
vycházel z názoru, že smlouva uzavřena byb teprve doručením pojistky
žalobci agentem pojišťovny dne 29. října 1921, nelze jinak než schváliti také další názor odvolacího soudu, že událost ze dne 24. října 1921
nenastala p o počátku pojišťovacího poměru, takže podle čl. 4 poj.
podmínek a podle §u 1291 obč. zák. ručení pojišťovny v tomto případě
jest vyloučeno. Odůvodňovati zamítavý výrok také ještě poukazem na
ustano'iení §u 7 odstavec druhý poj. ř., který dosud ostatně ani ještě
neplatí, není zapotřebí, poněvadž podle stavu věci nelze mluviti o pojíštění zpětném,. t. j. o pojištění proti příhodě jižnastillé, pokud arci
jsou účastníci v nejistotě aspoň subjektivní, totiž pokud jim není ještě
známo, zdali se příhoda dostavila čili nic. (Viz O tom Hermann-Otavský,
Soukr. pojišť. právo str. 62). Stačí připomenouti, že pravidelná smlouva
o pojištění jako smlouva odvážná (§ 1288 obč. zák.) předpokládá ku
své platnosti nejistotu o pojistné příhodě, a že s touto zásadou pojišťo
vacího práva jsou oba rozsudky nižších stolic v plné shodě.
čís.

4012.

Nařízeni

ze dne 1. dubna 1919, čís. 167 sb. z. a n., netýká se účtů,
jichž majitel neměl bydliště na území býv. Rakousko-Uherska.
K tomu, zda pro spornou pohledávku platí nařízeni ze 4. března
1919, čís. 110 sb. z. a n., jest přihlédnouti z úřadu.
(Rozll. ze dne 24.

června

1924, Rv II 139/24.)

Žalobě na firmu, jejíž hlavní závod byl ve šternberku na Moravě,
o vyplacení salda v Kč bylo obě man i ž š í m i s o u d y vyhověno.
Ne j v y Š š í s O u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc odvolacímu
soudu, by ji znovu projednal a rozhodl.

D ť't v o cl y:
ŽalcvJná sdl'lila žalobci dopisem

Z~

dne 26.

května

při

1919, že

hláška jeho požadavku u n; ve výši 42.471 K 31 h (stav z 1. března 1919
s úroky do 31. prosince 1918) k dávce z majetku v Československém
státě bude
června
II jejího š t

provedena jejím šternberský'm domem; a dopisem ze dne

27.

1919, že žalobcllv požadavek je s t ve li e n v k n i h ách
e r n ber S k é h o Ll o 111 u, tedy v československu, tak že
tento dluh jest pokládati z a d I u h čes k é ji r 111 y a nikoli za dluh

německo-rakouské. Již těmito projevy
měnové rozluce) jest otázka měny vyřešena

firmy

žalované) učiněnými po
v neprospěch žalované,

neboť právem nižší
lučujícím jakoukoliv

soudy vyložily, že žalovaná t2,kto způsobem, vypochybnost, uznala, že sporná pohledávka jest jako
závazek, splatný v oblasti Československého státu (§ 6 zákona ze cine
10. dubna 1919, čís. 187 sb. z. a n.), pohledávkou korun českosloven

ských. Pokud žalovatiá l!znala pozciěji za dobré, změniti své stanovisko,
a) těžíc z formální okolnosti) že účet byl veden ve Vídni, namítala, že
žalobci přísluší proti ní nárok jen v korunách rakouských) nesrovnává

se to nejen s jejím předchozím uznáním, nýbrž příčí se to i vší obchodnické poctivosti, a pokus žalované) držeti zmíněnou námitku ještě, v třeti '
stoHci) hraničí na svévoli. S toho právního stanoviska lze ponechati
stranou veškeré ostatní vS/vody dovolacího spisu, zejména též výtky dle
čís.

2 a 3 §ll 503 C. ř. s., poněvadž jsou vzhledem k tomu, co uvedeno,
bezpodstatné. Dovolání bylo by tedy bezdůvodným, zvláště když tu
neplatí nařízení vlády ze dne 1. dubna 1919, čís. 167 sb. z. a n. o zákazu výplat účtl!, vzniklých před 26. únorem 1919, ježto se toto naří
zení týká jen takových účtů, jichž majitelé jsou na území bývalého Rakouska a Uherska mimo obvod Československé repiíbliky, žalobce však
jakožto majitel sporného účtu měl a má své bydliště v Německu. Než
nižší soudy si nepovšimly toho', že co do výplaty peněžních vkladů,
k nimž se čítají také běžné účty (§ I nařízení vlády ze dne 4. břw1a
1919, čís. 110 sb. z. a n.), dosud platí omezení, stanovel1á v nařízeních
vlády ze dne 4. března 1919, čís. 110 (čl. 10), ze dne 4. června 1919,
čís. 285 a ze dne 26. srpna 1919, čís. 488 sb. z. a n., clle kterých vě
řitel mMe žádati jen částečnou vfplatu své pohledávky. Zda tu jsou
podmínky toho kterého nařízení, nebylo zkoumáno a zjištěno, a z toho
důvodu, k němuž pro donucovaCÍ ráz oněch ustanovení dlužno hleděti
z povinnosti

úřední,

nelze dovolacímu soudu rozhodnou,ti ve

nýbrž bylo dle §u 51 c.

ř.

věci

samé)

s. zrušiti napadený rozsudek a vrátiti

věc

k novému projednání a rozsouzení.
čís.

4013.

Dědic ze závěti, jemuž byla odevzdána správa pozůstalosti, nepozbývá jí tím, že vzhledem k odporujícím si dědickým přihláškám vznikl
spor O platnost závěti. Poměr správy pozůstalosti ku vnucené správě.
V návrhu na sesazení dědice ze správy dle §u 145 nesp. řlz. není obsažen návrh na zřízení vnucené správy ve smyslu §u 127 nesp. říz.

(Rozh. ze dne 25.

června

1924, R I 500/24.)

návrh len sp;rfUVal! v pouhém návrhu na scsazelll C1l'OICKy ze zaveu LX
hv pozůstalost zLlstala bez' správce, (l poněvadž dědičce
zé závěti Alžbtft( J-ové, pokud jí právo dědické právoplatn0 ve sporu
stěžovatelem zaháieném nebude oduznáno, nelze právo na správli pozústalosti ve smyslu §u 145 ncsp. říz. jinak odníti, než touto ces,tou,
nejde zde, jak stěžovatel mylně ,se domnívá, o zřejmy'r rozpor se zako!lem , ktcr\'
. stěžovatel napadenému usnesení vyt),ká.

Usnesením pozůstalostÍlího soudu ze dne 10. září 1922 byla dědická
přihláška Alžběty J-ové podle poslední vůle Aloisie J-ové na soud při
jata a zároveň byla jí tímto usnesením přenechána správa po.zůsta
.lostního jmění ve smyslu §u 145 nesp. říz. Toto usnesení. které bylo
také Janu P-ovi doručeno, nabylo moci práva. Dne 6. září 1923 přihlásil
se k pozůstalosti pozůstalý otec Jan P. za dědice ze zákona, když již
ediktální lhůta jednoho roku za účelem svolání neznámých dědiců uplynula. Následkem toho byl zákonný dědic Jan P. podle §u 126 nesp. říz.
poukázán, by vystoupil žalobou proti dědičce ze závěti o neplatnost
zá,·cti. Rozhodnutí o návrhu Jana P-a, by dědičce ze závěti Alžbětě
J-ové byla odňata správa pozůstalostního jmění, bylo p o z Ů s tal o s tn í 111 S o ude m odloženo až do rozhodnutí sporu o platnost závěti.
Rek u r sní s o u cl napadené usnesení potvrdil.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

s~;rá\'v. čím-ž

čís.

4014.

Ustanovením jednacího řádu záložny, otištěného ve vkladní k~!žce,
předloží vkladní knížku, pokládá se za vlastníka" a slusl.. m~
vklad vyplatiti, propi1jčuje se vkladní knížce vlastnost paplfU 111aJ,teh

re ten, kdo
svědčícího.

Davody:

(Pozh. ie dne 25. června 1924, Rv I 564/24.)

Stěžovatel napadá rozhodnutí soudu druhé stolice pro zcťJmou nezákonnost, kterou spatřuje v t0111, že nebylo vyhověno jeho návrhu: na
odnčtí správy pozůstalostniho jmění dědičce ze závěti Alžbětě J-ové,
ačkoliv on dědické právo Alžběty Fové jako zákonný dědic žalobou
napadl, a z toho důvodu Alžběta J-ová nemá právo, by nadále vedla
správu pozůstalosti. Názoru tomuto nelze při svědčiti. Soud rekursní již
v napadeném usnesení vyložil, že správa pozůstalostní byla svého času
Alžbětě J-ově jako jediné přihlásivší se dědičce ve smyslu §u 145 nesp.
říz. svěřena, o tomtu rozhodnutí soudu pozlIstalostního že stěžovatel
jako účastník byl uvědoměn a rozhodnutí toto nechal vejíti v moc práva.
Poněvadž stěžovatel teprve po právoplatném odevzdání správypozů
stalostního jmění dědičce ze závěti Alžbětě J-ové k pozůstalosti za dě
dice ze zákona se přihlásil, a, byv soudem pozůstalostním podle §u 126
nesp. říz. poukázán, by dědičku ze závěti o neplatnost závěti žaloval,
žalobu tuto skutečně podal, nepozbyla dědička ze závěti Alžběta J-ová
jeho přihláškou k dědictví tohoto svého postavení, a není proto důvodu,
by, pokud o jejím právu dědickém právoplatně nebude rozhodnuto, jí
správa dědictví ve smyslu §u 145 nesp. řiz. svěřená, byla odňata. Dovolacímu rekursu sluší oproti rekursnírnu soudu přisvědčiti v tom, -že
Alžběta J-ová, majíc správu pozůstalosti ve smyslu §u 145 nesp. říz.,
ffi'ůže přes to, že usnesením soudu povolena byla vnucená 'správa velkostatku B. a dalších rustikálních nemovitostí, které tvoři pozůstalostní
jmění, pozůstalost poškoditi tím, že, dávajíc ve sporech, které proti pozůstalosti budou zahájeny, dojíti proti sobě k rozsudku pro zmeškání,
tímto svým jednáním jmění pozůstalostní proti právu může zat)žiti a že
tedy tato možnost vnucenou správou zamezena není, neboť vnucená
správa do pozůstalosti patřících nemovitostí nekryje se se správou 1'0zůstolosti podle §u 145 nesl'. říz., ale tu mohl by stěžovatel činiti jen
návrh na sekvestnci dle §u 127 nesl'. říz., která jest ve své podstatě
prozatimním opatřením ve smyslu §u 381 a násl. ex. ř. Poněvadž však
stěžovatel dle stavu spisi1 návrhu na povolení sekvestrace pozůstalosti
ve smyslu §u 127 odstavec drnhý nesl'. říz. vůbec neučinil, neboť nelze

Žalobce, jemuž komitent odevzd~l ~n,: mi,sto placeni vkl~dní ~nížku
žalované záložny, domáhal se na zalozne vyplaty vk!a,d~. zalobe b!lo
vyhověno s o II ci Y . vše c II tří s t o II C, N C J v Y s S 1 Jl1 S o II d e 111
z těchto
dÍlvodů:

&"

;..'

Nesprávné právni posouzeni věci (§ 503 čis. 4 c. ř. s.) sp~třuje dovolatelka neprávcm především v tom, že vkl.avdnÍ knížku od ,ni, vy~tave
nou, jejíž majitelem jest žalobkyně, a. na lllZ .se fato ?~l:lah~ vyplaty
vkladu, pokládá odvolací soud za paplr na ma]!tele Zne]!Cl a ze ~zh!e
dem k této vlastnosti vkladní knížky, shledav, že Jest pravou, a ::e zalobkynč nabyla ji bezelstně, uznal žalovanou za. pOV!:lnu ~klad z~lob
kyni vyplatiti. Podle §u 10 tak zvaneho ]eclnaclho rad~ zal?~ane za~
ložny, otištěného ve vkladní knížce, pokládá se, ..kdo predlo'Zl vkladlll
káížku za vlastníka a sluší se mu vklad nebo cast vkladu vypla\!\!.
Tento 'předpis srovnávající se s ustanovením §u lO,zákona ze. dne 14.
dubna 1920 čís. 302 sb. z. a n. platného pro spontelny, nem, ]Ok ~e
snaží tvrditi' žalovaná toliko předpisem pro její vnitřní mampulacI, ny:
brž předpisem, na z~kladě něhož žalovaná vklady přijímá, vkladatele
u ní peníze ukládají, tedy součástí smlu~ meZl žalo_~~l~ou ~ ~kladateh
uzavíraných, platnou pro obě strany a ovsem 1 pro pnsh ma]!te1e, vkladních knížek v jejich poměru k žalované., Vzhledem k on~;nu \1[edplS~
§u 10 jednacího řádu nutn~ proto _přiklada\! vkladl1l kl1lzce zalovane
záložny povahu papíru ma]ltel! Zne]lClho a podle toho y posu~ovah:
Jak bylo zjištěno, jest vkladní knížka v rukou, žalobkyne se ?ale,zap: l
knížkou pravou, jest totiž opatřena vlastnoručnum P?d~lSY opravnen~ch
zástupců žalované záložny jako vystavlteli1 a pravyml podplsl opravněných příjm,ců vkladu. Nebylo také popřeno, že ža~o~kyne nabyla
knížky bezelstně, v čemž utvrzena byla doplsy zalovan~, ze vklad Je,st
volnýl1l a může _ proti výpovědi - býti vyplacen. V dusledku toho, ze

je zcle onen shora uvedený předpis §u 10 jednaciho řádu, že tedy jde
o papir majiteli znějící, takový papir že opravňuje jeho majitele k výkonu práva, na nčž papír zní, dlužno uznati, že žalobkyně jako maJitelka vkladní knížky jest oprávr.ěna požadovati, žalovaná pak povinna
vklad vyplatiti. Stanovisko žalované, že předpis §u 10 jednacího řádu
znamená toliko, že jest oprávněna, nikoli také povinna k výplatě vkladu,
nesrovnává se ani s oním ustanovením jednacího řádu, pokud se týče
se správným, poctivosti obchodu odpovídajícím jeho výkladem (§ 914
obč. zák.) ani s povahou vkladní knížky jako papíru majiteli znějícího.
Vzhledem k uvedenému nepochybil odvolací soud, když takto na věc
pohlížeje, uznal žalovanou povinnou vklad žalobkyni vyplatiti.
čís.

4015.

Lze podati pouze jeden spis dovolací.
S vlastnictvím pozemku přechází i vlastnictvi stromů na něm vzrostlých a od něho neoddělených na bezelstného nabyvatele bez ohledu na
případné nároky třetí osoby z obmýtní smlouvy. Stačí, že bezelstn()st
kupitelova byla tu v době smlouvy, třeba již nikoli v době knihovního
vkladu.
(Rozh. ze dne 25. června 1924, Rv 1 565/24.)
žalobce koupil od štěpána B-a velkostatek. Ježto žalovaná firma,
tvrdíc, že jí dle kupních smluv s pro datelem přísluší právo na dříví i pokácené i na stojatě, dříví nadále v lesích velkostatku kácela a odvážela,
žaloval ji kupitel na odevzdání lesních oddílů, patřícich k velkostatku,
a když tak žalovaná ia sporu učinila, žádal náhradu za neoprávněné
jich zadržování. Pro c e s n i s o u cl p r v é s t O I i c e uznal žalobní
nárok co do důvodu po právu, o d vol a c í s o u d rozsudek potvrdil.
D ů vod y: S hlediska nesprávného právního posouzení věci pokládá
odvolatelka rozsudek soudu prvé stolice za nesprávný, 1. poněvadž
žalobce právo žalované firmy ku lesním oddilům po koupi velkostatku _
uznal, 2. poněvadž štěpán B. nemohl na žalobce více práv přenésti, než
sám měl, 3. poněvadž jde o smlouvu nájemní, ktetou lze jen-- podle
§u 1120 obč. zák. rozvázati, 4. poněvadž žalobce nemohl práv, která '
žalované firmě příslušela, nabýti vzhledem k ustanovením §u 430 obč.
zák., 5. poněvadž, nejde-li o smlouvu pachtovní, jedná se o zjevnou
služebnost, při které knihovního vkladu třeba neni a 6. poněvadž nabyvatelovu bezelstnost posuzovati dlužno nikoli dle doby uzavření
smlouvy, nýbrž dle doby nabyti práva vlastnického, kterého nabývá se
knihovním vkladem. Všechny tyto výtky jsou bezpodstatny. Žaloba, pů
vodně jako žaloba vlastnická podaná, změnčna byla za řízení v žalobu
o náhradu škody, vzniklé pokácením porostu a odnětím jeho, a hrabanky. S hlediska právního dlužno věc posuzovati podle púvodní žaloby vlastnické, poněvadž náhrada škody jest jejím dúsledkem. Jak žalobce, tak i žalovaná firma mluví jednak o dříví, v oddílech lesních vykáceném, jednak o dříví dosud nevykáceném. Ježto však dříví vykáceno
bylo teprve v roce 1920, jak odvolání samo doznává, nemá rozlišování
to pro rozhodnutí tohoto sporu významu, ježto statek koupen byl již

dne 6. ledn;:, 1919 a smlouva Kupní byla zavtělena 3. června 1919, kdy
dříví bylo na stojatě. Dí-ívÍ na stojatě' jest příslušenstvím lesa a jako
takové dle §u 295 obč. zák. nemovitým majetkem. K nei11ovitost~m nabývá se práva vlastnického teprve Knihovním vkladem (§ 43 J obč. zák.).
Knihovní zápis stal se pro žalobce dne 3. června 1919. Dle §11 440obč.
zák. platí zásada, že, postOllp.Í-li knihovní vlastník jednu a tutéž včc
nemovitou dvěma rozličn}'111 osobám, připadne tomu, kdo dříve žáua!
za vložení do knih. V tomto případě byl to žalobce, ježto žalobce nabyl
dříví jako neodděleného příslušenství s pozemkem -a žalovaný věcného
práva na dříví, dosud neoddělené, ne1l1ěl. O žalobcově obmyslnosti nemúže býti řeči, ježto toliko znalost cizího práva vlastnického,. pokucl
se týče věcného k téže věci lze pokládati za obmyslnost. Nestačí proto
vědomost O sbíhajícím se neb odporujícím obligačnim nároku třetí
osoby, o jaký tu jde a který jedině proti prodávajícímu lze uplatňovati.
To platí i o nároku na kácení dříví. Smiouvou nebyla založena. osobní
služebnost podle §u 479 obě. zák., jak odvolání snaží se vyvoditi, ní'brž
čistě jen obligačn{ nárok, totiž úplatný převod práva, na vytčenýclo
lesních parcelách pokáceti stromy a nabýti dříví z nich pro sebe, a za
účelem provedení této práce, totiž spracovánÍ poražených stromů n~
dříví, jeho skládky a jeho odvezení použivati půdy .. Pr;,á část ,práve
vytčených oprávnění jest prodejem budoucí samostatne veCl. --:: ~z ?ude
oddělena, druhá jest smlouvou nájemní a, pokud by snad 1 pne .uZ1tk~
z půdy se braly - smlouvou pachtovní. Tato smlou;,a, neb~la kmhovne
o
zajištěna na nemovitosti, zusta!a tedy Jen obltgacl1UTI narokem, pk
shora bylo vytčeno, vůči prodávajícímu, takže odpadá nutnost, vyvraceti vývody odvolání, že jde O zjevnou služebnost, k jejímuž nabytí netřeba knihovního vkladu, a která měla zaniknouti uplynutím dvou let,
pokud se. týče doby, dokud dříví nebude spracováno a,~ lesa vyve~en~.
Lhůta dvouletá již dávno uplynula. Právo, v lesrch drlVl spracovavah,
tam skládati a z lesa odvážeti zaniklo, jakmile žalovaná firma pozbyla
práva, v lese dříví káceti, nebot' jen po tu dobu trvala smlouva nájemní
(pachtovní). Práva na káceni dříví pozbyla žalovaná tím .okamžikem, .
kdy žalobce nabyl věcného práva k lesním odslílÚ111 knihovním vkladem
svého práva vlastnického. Zanikla proto pachtovní práva projítím lhůty,
stanovené pro podružnou smlouvu pachtovní, a není příčiny, by žalobce
tuto smlouvu pachtovní dle §u 1120 obč. zák. vypovídal, když sama
skončením doby smluvené zanikla. Zvláštního práva vlastnického kú
plodúm zákon nezná. K plodům nabývá se práva vlastnického oddělením
jich od věci hlavni a odevzdání~. Že, hlo~ce onároky .žalované firmy
po koupi statku uznal, nelze z vypovech svcdku vyvodrtl. Aby se tak
stalo mlčky, musely by býti dokázány okolnosti, ze kterých by se na
takové uznáni soucÍiti dalo. Takových okolností tu však není, naopak
samo odvolání tvrdí, že žalobce od ledna 1919 u okresní politické správy
i u ministerstva zemědělství zakročoval proti kácení dříví žalovanou
stranon. Stal se proto žalobce neobmezen'ým vlastníkem lesních oddílů,
v žalobě uvedených, a jako takový mohl se právem domáhati toho, by
mu do vlastnické držby byly odevzdány, a ponévadž se tak stalo za
sporu, žádati náhradu za neoprávněné jich zadržovánÍ. Právem proto
vyřkl prvý soud, že žalobní nárok jest dúvoclem po právu.

Ne j v y

jako II.

část

Š

š í s o u d nevyhověí dovolání čl odmítl podání, označené

;':.:llovaná str~\na z1jisté nabyla vlastnictvi stromů již ocldělcníl1~, t. j ..
pokácením jich, co by byla provedla san~a jako kupitelka strl~llJ~ ješ~ě
stojících. ovšem jen tehdy, kdyby vlastl11kem pozemku hyl zustal puvodní pr'odatel d(íví: štěpán ~, Tento, pOi1~eyr, zl~lělli1 se 'p~eyV~de~~l. vla;<;tnictví pozemku na zalobce, CllllZ zal11kl VUCI nemu obhgacl11 J1<1J ok za-

dovolání.
Důvody:

žalovaná strana podala dva spisy, označené jako dovolání, a to

každý z nich jako část, ač v obou uplatňují a provádějí se tytéž dů
vody dovolací a oba obsahují shodné návrhy. Podle §u 502 c. ř. s. pří
pustno je z rozsudku odvolacího soudu dovolání, jež podle §u 505 podává se tím, že na procesním soudě první stolice zadá se podání (dovolací spis). Německý text zákona praví stejně určitě: Die Revision
wird durch »Ueberreichung e i nes S c h r í f t s a t z e s (Revlsion) '"
erhoben. Zákon, užívaje jednotného čísla podání (Schriftsatz), připouští
tudiž jediný spis, jehož zadáním na soudě první stolice spotřebováno
je právo, vyhražené §em 502 c. ř. s. straně se dovolávající. Lze proto
přihlédnouti jedíně k podání, jež první bylo zadáno na soudě, další podání jsou vyloučena, bez ohledu na to, zda jsou Označena jako hlavní
či jediné dovolánÍ. Nejvyšší soud zabýval se proto jedině dovoláním,
zadaným na soudě první stolice dne 21. března 1924, a odmítl další spís
jako nepřípustný.
Jde o právní posouzení věci. S tímto souhlasí dovolací soud, ježto
odpovídá zcela platnému právu československému. Nezáleží na tom, zda
nesrovnává se náhled ten s občanským právem německým, či dokonce
s právem římským, jež neznalo obmýtních smluv tuzemského práva.
Rozhodujícím jest tu § 295 obč. zák., podle něhož stromy jako příslu
šenství pozemku sdílí jeho osud, a z něhož platné právo ani v příčině
smluv obmýtních nepřipouští úchylek. S vlastnictvím pozemku přechází
tudíž i vlastníctví stromů na něm vzrostlých a od něho neoddělených
na nového nabyvatele bez ohledu na případné obligační nároky osob
třetích. Zda přešly na nabyvatele pozemku í tyto obligační závazky, je
posuzovati zvláště s odlišného právního hlediska, jež s převodem vlastnictví pozemku a jeho příslušenství nemá nic společného. Kdy přechází
vlastnictví pozemku a tím í jeho příslušenství, je v občanském zákoně
přesně vytčeno, pro tento spor přichází v úvahu § 440 obč. zák., na
nějž odvolací soud právem poukázal. Náhled dovolat elky, že původní
kupní smlouva přešla později ve smlouvu pachtovní, není odúvodněn
skutkovým přednesem stran a nemá skutkového podkladu aní tvrzení,
že nesl 'se k lomu úmysl stran. Obě smlouvy, jak kupní, tak i pachtovní, mohly dobře obstáti vedle sebe, a správně rozlišuje proto odvo-

lované firmy, jeíto nebyl převza! nabyvatel~m pozemku. Vzhledel~' ke
zjištenÍ nižších SOUdll nelze totJ.z vytykatI y za!O?Cl obmysln?st, ]e~ hy
LI něho zajisté byla, kdyby byl v čas koupe vedel o onom I:aro~u za!o:

vané firmy. Zalobce však zvěděl () něm teprve po kOUpI, treb~zc Jeste
před knihovním vkladem vlastnického práva, j::n~ byl po~ze dusledkem
kupní smlouvy, sjednané bezelstně na strane za,lobc~v:. Tlm zamkl
nárok žalované firmy z obmýtl11 smlouvy s]ednane se stepanem B-em.
žalovaná přivlastnila si přes to stromy, pokácevši je, učinila však t~k
ncprávcm; této skutečnosti odpovídá .změněná žalohní pro,sba, .dom~
hající se náhrady škody za odvezené .dříví, a byl proto pravcl;l u~nal:
žalobní nárok jako důvodný. Zalovaná strana nemúže se dovolava~l am
ochrany bezelstné držby, ježto nebyla držitelem dříví aní j~ko kU~ltclka
neoddělených ještě stromů ani jako pachtéřka pozemkli. Tun mene byla

bezelstnou držitelkou, když pozemek přešel z rukou prodatelovych .d?

rukou žalobce, jenž nebyl vázán smlouvoll mezi oníITl a ž~loval:ou, o mz
v čas smlouvy" nevěděl. Tvrzení žalované firmy, že i po kl1lhoV111l11. vkladu
vlastnického práva nebránil jí žalobce LI výkonu ~ráva, o~por~]e sk~t~
kovým zjištěním. žalOVa!lá firn:a !lenabyla k?UP: !leod(~eleneho J~ste
dříví věcného práva k nemu, nybrz pouze obl,lgacmho naroku k l:ťmu
pro případ jeho oddělení od poze;~;ku. Do te!o ,doby. byl .vl~stnlkem

stromů vlastník pozemku, mohl tudlz vlastnrclvl prevestr na ]1neho a. to

vlastnictví neomczené věcným právem, a žalobce nabyl neomezencho
vlastnictví (§ 442 obč. zák.).
čís.

účinnost vyravnání vztahuje se k útratám za všechny výkony, které
spadají časově před zavedení vyrovnacího řízení, bez o~ledu na to, ~da
byly již určeny či dokonce při~o~zeny, a zda jde outraty soudntho
zakročeni čí mimosoudního jednanL
!
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lací soud smlouvy ty i právní poměry jimi založené, alliž lze mluviti

o novací původní smlouvy. Nezáleží proto na tom, zda byla splněna
náležitost §u 1120 obč. zák., nehledě ani k tomu, že poměr pachtovní
pominul pokácením dříví, k němuž došlo ještě za sporu. Jíný názor nevyplývá ani ze zákona ze dne 17. března 1921, čís. 121 sb. z. a n., v jehož obecné znění měly býti zahrnuty všecky smlouvy (čís. 1649 sb.
n. s.), a jenž má na mysli jakékoliv úplatné zcizení lesních porostů.
Právní výklady obmýtních smluv, příčící se platnému právu, zejména
předpisům shora uvedeným, nejsou proto správné, Názory vyslovenými
exekučním

soudenl za vnucené správy velkostatku, nejsou vázány soudy,

rozhodující tento spor. Vzhledem k svému

obligačnímu

nároku byla by

4016.
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(Rozh. ze dne 25. června 1924, Rv 1809/24.)
Rozsudkem ze dne 25. května 1923 byla _žalující, firma olbouzena,
zaplatiti žalované 106.779 Kč a útraty sporu 10.784, Kc 50 h s vyluadou
rozsudečného a znalečného. Usnese111111 ze dne 8. brezna 1923 zavedeno
bylo proti žalující firmč .řízení vyrov~á~ací, dne ?3. června 1923 bylo
docíleno potřebné vétšiny pro vyrovna111 a byla pn]ata vy~o~nacI kvota
40%, načež usnesením ze dne 29. srpna 1923 bylo ~yrovna111 po!v~~en~
krajským soudem, usnesení to stalo se pravoplatnYl11: v~rovna~l nzem

bylo usriesením ze dne 29. září prohlášeno za skoncene. V lrs~opadu
1923 byla žalované povolena ex~kLlr;e pr,o ,útraty sporu 15.784 ~c 50 h ..
V žalobě o zrušení exekuce tvrdila zalu]!c! lm11a, ze se tu ]Cdna ~ spo~
z rlyku 1921) že veškeré útraty vznikly před řízením vyrovnaVaClffi' az
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ncpatrn~u část útr~,t, která vznik,la ~,a řízení vyrovnávacího při stáni
dl;e 25. kV.ctna 1923, z.e pr?to ~O(llehaJl J'0cll~ ustanovení §u 24 vyro'/l;avaclho r~(~nv ~yrovnavacll1;u nzem a ze muže býti žádáno jen 405ó
utrat a to Jeste Jen podle Ihut,. vyrovnáním přijatých a schválených, jež
dosud nepl~nuly. Pro c e s n I s o udp r v é s tol i c e prohlásil exe- ,
kUCl ohlcclne 14.122 Kč 80 h nepřípustnou. O cl vol a c í s o u d k odvoláni žalované rozsudek potvrdil. D Li v o cl y: Vyrovnávací řád ze dne ~
10. ~rosince 1914, čís: 337 ř~ zák. stanoví v §u 24, že příslušenství pohleclavky, pokud vZ11lklo pred zavedením řízení vyrovnacího náleží
stejně poř~dí jako pohled.ávc:,. sal;lé. Otázka: v j~~é míře vznikly útraty
SI?O:U? ]enz ,pred zavede11lm nzel11 vyrovnaclh,o ]lz zahájen byl, zodpovedetl se da snadno dle ustanovení §u 40 c. ř. s., neboť praví se tu, že
strana každá má nejprve útraty vedením sporu způsobené sama ze
svého zapraviti, i nemůže b}rti pochybno, že vynaložené útraty až do
d~by zave:lellého !ízel1~ vyrovnacího j~ou zajisté již příslušenstvír'n sporne pohleciavky, ac o mch dosud tak jako o pohledávce rozhodnuto nec
byl~,.a sice právě tak jako eventuelní úroky neb úroky z prodlení, byť
1 Jeste rozhodnuto nebylo, zda strana oprávněna jest je požadovati od
protistrany a v jaké výši. Z druhé věty §u 40 c. ř. s. plyne, že nárok na
náhradu útrat posuzovati se má dle ustanovení §u 41 a dalších c. ř. s.
Nárok na náhradu vzniká tedy, jakmile byly útraty způsobeny, ale o tom,
je-ll nárok tento po právu, a v jaké výši přísluší, má teprve dle ustanovení §§ 41 a dalších rozhodováno býti, ať již rozsudkem nebo usnesením. Nelze však dovozovati, že nárok l1a náhradu útrat vznikl teprve
rozs"ud~em či usne.s,ením, neboť takovým rozhodnutím bylo pouze o jeho
opravnenosÍ1 a VySl rozhodovano, eventuelně exekuční titul zřízen.
Správně prvý soud rozlišoval mezi útratami, jež vzešly před zavedenÚn
řízení vyrovnacího a mezi oněmi, jež později vyvolány byly.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

8. březnem 1923, a útraty za úkon}', vykonané ode cine 26. května 1923
vznikly po jeho zahájení) třebaže vesměs byly pravoplatně ustanoveny
a přisouzeny až 26. června 1923, že se tudíž vyrovnání vztahuje také
k oněm útratám z doby do 23. ledna 1923 a že proto exekuce, povolená
pro jejich vydobytí před splatností podle vyrovnání, jest nepřípustna.

11.1

čís.

Jest změnou ve smyslu §u 828 obč. zák., zasahuje-Ii jeden společník
utivánim spolecné nemovitosti do právní sléry ostatních společniku.
Druhému společníku jest volno brániti se tomu žalobou zápl'trčí.
(Rozl!. ze dne 25.

D ů v o cl y:
Dovolání vytýká rozsudku druhé stolice nesprávné právní posouzení
věci pro mylné řešeni otázky, kdy vzniká nárok na náhradu soudních
útral.Než o tuto otázku tu nejde. V §u 24 vyr. ř. jest stanoveno, že totéž
pořadí jako pohledávce samé, náleží vedlejším poplatkům a přislušen
stvÍ, v které zákon zahrnuje zřejmě také soudní útraty, potud, pokud
vznikly před z'avedením vyrovnávacího řízení. Nečiní tudíž vyrovnávací
řád účinnost vyrovnání pro útraty závislou na tom, kdv vznikl nárok

na náhradu útrat, nýbrž kdy vznikly, útraty samy. útraty vznikají zajisté prováděním výkonu, který jimi má býti odměněn, a současně s ním.
Vztahuje se tedy účinnost vyrovnání k útratám za všechny výkony,
které časově spadají před zavedení vyrovnávacího řízení. Zda tyto útraty
v tu dobu byly již určeny nebo dokonce již přisouzeny, zda jde o útraty
soudního zakročení či mimosoudního jednání,jest lhostejno, neboť zákon v tomto směru nerozeznává. Posuzuje-li se věc s tohoto 'hlediska,
nelze odvolacímu soudu vytýkati nesprávné právní posouzení věci, když
schválil právní názor první stolice, že útraty za úkony, vykonané do
23. ledna 1923, vznikly před zahájenim vyrovnávacího řízení, totiž před

4017.
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června

1924, Rv ! 890/24.)

Vl'la čp. 8 v P. ,náležela spoluvlastnicky třemi čtvrtinami žalobci,
jednou čtvrtinou žalovanému a byla obývána žalovaným. Žalobě, by
žalovaný byl uznán povinným vilu vykliditi a odevzdati žalobci; bylo
obě man i ž š í i11' i s o II d Y vyhověno, o d vol a c í m s o II cf e 111
z těchto d ů vod ů: Mylným jest právní názor odvolatelův, že žalobce,
který neni výhradným vlastníkem vily čp. 8 vP., nemúže se domáhati
proti spoluvlastníku, jemuž náleží :4 vily, vyklizeni jejích místností a
že žaloba taková jest možna vzhledem k ustanovení §u 369, 366 obč.
zák. jen proti osobě, která není spoluvlastníkem. V zákoně tento právní
náhled opory nemá. První soudce, zjistiv, že vila čp. 8 v P. náleží žalobci % a žalovanému :4 do vlastnictví, že není nikomu pronajata a že
vyhrazena byla k používání pro vlastníka velkostatku P., že žalovaný
užíval výhradně celé této vily a že vila nebyla žalovanému ani žalobcem ani právními předchůdci pronajata, ani že s ním nebylo ujednáno,
že, může žalovaný této vily sám dále používati, právem vzhledem k ustanovení §u 361 a 828 obč. zák. žalobě vyhověl. Dle těcht? zákonných
ustanovení plyne z pojmu společného vlastnictví, že, kažctý podílník má
dle objemu svého podílu stejné právo na každou jednotlivou část společného předmětu. Pokud jsou společníci shodni, jsou oprávněni s věcí
společnou nakládati dle své libosti (§ 828 obč. zák.), neshodují-li se,
nemůže žádný z nich předsevzíti se společnou věcí změnu, kterou by
byl zasažen podíl druhého. Ve věcecll řádné správy a užívání kmenového majetku rozhoduje dle §u 833 obč. zák. většina dle poměru podílů tak, že žalobce jako vlastník % velkostatku o způsobu užívání
vily může sám rozhodovati. Správně dovodil první soudce, že slovem
»změna« v §u 828 obč. zák. sluší rozuměti změnu jakoukoliv, tedy i uží-'
vání, kterým se zasahuje do právní sléry společníků ostatních. Když
žalovaný beze svolení spoluvlastníka užívá lysicky jednotlivé části společného majetku, jedná se vlastně o svémocné lysické rozdělení, tudíž
o změnu podle §u 828 obč. zák. Netřeba se tedy ani opírati o ustanovení §u 833 obč. zák., ježto nejde o způsob správy, nybrž o otázku,
zda je lysické užívání vily žalovaným bezprávné. Nelze souhlasiti s ni\.zorem žalovaného, že žalobce mohl by se žalobou domáhati jedině
uznání, že žalovaný jest povinen připustiti žalobce, by sporné vily. bydlením spoluužíval, anebo naléhati na rozdělení společné věci veřejnou
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dražbou. Naopak soud odvolací sdílí právní náhled prvého soudce ze
ž~lobce správn~ě zvolil způsob, kt,:rým se ~OI~lá~~á vyklizení vily a sP:ávne rozpoznal" ze Jedna se zde o ~alobu zapurcI, ke které jest oprávněn
I spoluvlastnlk proh spoluvlastlllku, který do práva jeho vsahá svémocně. Poněvadž žalovaný nedokázal, že nabyl práva k výhradnému
užívání vily buď smlouvou nájemní nebo na základě dohody se žalobcem, se kterým se o reálním rozdělení společné věci co do jejího užívání
smluvil, uznává i soud odvolaCÍ, že žalovaný užíval vily protiprávně.
Mylným jest právní náhled odvolatelův, že, když žalobce domáhá se
vy~lizení vily, by mohla býti pronajímána, takové používání bylo by
zmenou dle §u 828 obč. zák. a proh žalovanému protiprávním činem.
Vždyť sám žalovaný jako strana slyšen připustil, že se vila občas z části
pronajímala, a když žalobce hledí vyklizením vily opatřiti možnost, aby
víla byla pronajímána, nelze v tom spatřovati takovou změnu, jak odvolatel se domnívá.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Jde o právní posouzení věci, pro něž rozhodna jsou skutková zjištění, že žalovaný nesmluvil s bývalými spoluvlastníky sporné vily,
Janem a Maríí š-ovýmí, pro sebe práva výhradného užívání vily, také
že s nimi nevyjednal určitého nájemného, a konečně že žalobce nedal
ani dodatně souhlas k tomu, by žalovaný užíval víly výhradně pro sebe.
,!,ím dány jsou právní důsledky, jež vyvodily nižší soudy v tomto sporu.
zalovaný není nájemcem sporné nemovitosti, důsledkem toho nebylo
třeba řádné výpovědi žalobcem podle §u 1120 obč. zák. Pachtovní
smÍouva ze dne 14. března 1923, pokud týkala se vily, vázala původního
pachtéře velkostatku, nikoli však žalobce jako nabyvatele spoluvlastnictví této vily. Vzhledem k němu nezáleží na právním poměru, jenž snad
utvořil se mezi žalovaným a bývalými spoluvlastníky víly ohledně jejího
užívání, ježto žalovaný neprokázal věcného práva, jež by mu přínáleželo
k podílům ostatních spoluvlastníků. Na případných obligačních jeho
nárocích nezáleží v poměru jeho k žalobci, ježto nejde o nájemní poměr,
jím,ž by byl ž,alobce ~ž do, řádné výpovědi vázán, aniž jsou v uějakém
jlnem smluvnll11' pomeru strany meZI sebou; také nebylo prokázáno, že
žalobce převzal obligační závazky svých předchůdců ve spoluvlastnictví.
Vzhledem k tomu je žalobní nárok odůvodněn předpisy §u 828 obč. zák.,
jak správně vyvodil odvolací soud, na jehož případné důvody se poukazuje. O dalším společném. užívání víly nelze podle §§ 833 a násl. obč.
zák. v tomto sporu rozhodovatí. Ochota žalovaného,· že chce užívati
podílu žalobcova jakŮ' nájemce, nemá významu pro spor, v němž uplatňuje se nárok vyplývající z §§ 828 a 366 obč. zák.
čís.

4018.

P~timnj opatřeni.

Před p o vol e nim prozatímního opatření, jímž se odpůrci ukládá

předsevzetí nebo opomenutí určitých jednání a změn, lze sice slyšeti
navrhovatelova odpůrce, výslech jeho není však předepsán.

(Rozh. ze dne 25.

června

1924, R II 210/24.)

s

o II tl P r v é s t o I i c e· ,povolil prozati!l1I1Í opatření uzavřením
provozovny, uložením vý"robní.ho zařízení ~~ zápověc\í. další vý:oby ~o.- _
dovky odpůrcem. Rek II r s 11 1 S o LI cl zrllsIi napadene usnesem a vratIl
věc prvému soudu, by, vyčkaje právol11oci, vyslechl odpůrce a pak znovu
ve věci rozhodl.
N e j vy Š š í s o II cl zrušil napadené usnesení a uložil r~kursníl11u
soudu, by, nepřihlížeje k uplatněnému zrušovaCÍmu dtlVodu, rozhodl
ve věci samé.
Důvody:

Soud prvé stolice zrušil usnesení první stolice, maje za to) že jde
o prozatímní opatření podle §u 382 čÍs. 5 c. ř. s., že pří vydání takového
opatření jest postupovati podle ~u 384 a §§ 353, až, 358, ex. ř.,. které
předpisují předchozí výslech odpurce strany ohrozene, a ze, kdyz soud
prvé stolice výslechu neprovedl, tím se jeho usnesení stalo zmatečným.
Je sice pravda, že § 384 ex. ř. nařizuje, by bylo šetřeno předpiSŮ §§ 353
až 358 ex, ř.,bylo-li odpůrci ohrožené strany povoleno prozaÍ1mní opatření v §u 382 čís. 4 a 5 ex. ř. uvedené, avšak nařízuje, by těchto před_
pisů bylo šetřeno jen za 0čelem p rove den í oněch opatření. O jejích provedení však ještě nejde. Jde teprve o jejich povolení. Teprve,
až navržené opatření bude povoleno a nebude příkazltm, v něm obsažným, odpůrcem vyhověno, dojde snad k jeho provedení, to jest k exekuci podle §§ 353-358 ex. ř. Pro tuto exekuci jest. pak usnesení o povolení prozatimného opatření exekučním titulem a teprv,e před jejím
povolením, totiž před povolením exekuce k vynucení a provedení toho,
co prozatimním opatřením bylo uloženo, jest podle §u 358 ex. ř. nařízen
předchozí výslech odpůrce. Před povolením prozatimního opatření jeho'
výslech předepsán není. Alespoň není O tom výslovného předpísu.·
Z §§ 3, odstavec druhý a § 402 ex. ř. bylo by lze dokonce souditi, že
není ani dovolen. Jen z ustanovení §u 397 ex. ř., že odpůrce ohrožené
strany může proti prozatimnému opatření podati odpor, n e byl-I i již
s I Y š e n, než bylo usnesení učiněno, je vyvozovati, že před~hozí výslech i tu jest ovšem přípustným. Jistě však není předepsán a Jeho opominutí nemůŽe míti za následek zmatečnost povoleného, opatření. Nec
odpovídá proto právní názor napadeného usnesení zákonu. Tím bylo
zaviněno, že se druhá stolice, posuzujíc věc s onoho formálního hlediska,
nezabývala věcnými vývody stížností. Muselo proto její rozhodnutí býti
zrušeno a jí ,nařízeno, jak se stalo.
čís.

4019.

Příspěvkům okresni nemocenské pokladny přísluší na dlužníkových
nemovitostech přednostní zástavní právo- splněny-li podmínky §u 76

o přúných daních osobních - jen tehdy, když výkaz nedoplatků byl politickým úřadem potvrzen. Zajištění příspěvků má účinek třetího odstavce §u 76 jen tehdy, stalo-li se na nemovitosti, ve které byl pndnik
za okolností prvého odstavce §u 76 zákona provozován.
(Rozh. ze dne 25.

června

1924, RII 211/24.)

V rozvrhovém řízení o výtěžku exekučně prodané nemovitosti při

kázal s o n cl p r v é s tol i c e okresní nemocenské pokladně za dobu
od října 1920 do září 1923 4768 Kč 82 h k hotovému zaplacení. 00
usnesení si stěžoval knihovní věřitel, vydražitel, a navrhl, by nemocenské příspěvky 'za dobu od října 1920 do srpna (září) 1921 nebyly
přikázány. Rek u r sní s o u d rekursu nevyhověl. N e j v y Š š í s o u d
zrušil v napadené části usnesení obou nižších soudú a vrátil věc prvému
soudu, by o odporu knihovního věřitele, vydražitele, znovu jednal a nejvyšší podání poclle výsledku tohoto jednání znovu rozvrhl.

o ů vod y:
Při rozvrhovém roku podal stěžovatel, jenz Je knihovním věřitelern
a se svou pohledávkou, zajištěnou zástavním právem na nemovitosti,

části
spěvků

vyšel na prázdno, proti přikázání nedoplatků nemocenských pří
okresní nemocenské pokladny odpor, odůvodňuje jej zkrátka
tím, že příspěvky nesouvisejí s nemovitostí. Protokol o roku obsahuje
k tomuto bodu dále jen ještě udání zástupce ne mocenské pokladny, že
nemovitost byla hlavně věnována živnosti povinného jako stolaře, který
dluží příspěvky za své zaměstnance, a poznámku, že mezi stranami
nedošlo k dohodě. Nebylo tudíž prvním soudem vyhověno předpisu
§u 213, odstavec druhý a třetí ex. ř., že, nedojde-li k dohodě, jest
všechny pro rozhodnutí směrodatné okolnosti slyšením přítomných,
kterých se odpor dotýká, vyjasniti a podstatný obsah prohlášení účast
níků pro rDzvrh důležitých, do protokolu zapsati. Pro tuto vadu nebylo
lze podle listin, v §u 214 ex. ř. uvedených a pro rozhodnutí jedině směro
datných, posouditi, zda a pDkud k nároku nemocenské pokladny jest
přihlížeti, nehledíc ani k tomu, že příspěvkům okresních nemocenských
pokladen podle správného a (od rozhodnutí bývalého nejvyššího soudu
ve Vídni ze dne 27. listopadu 1900, pres. 304/1900, uveřejněného jako
judikát čís. 150 ve sbírce býv. ministerstva spravedlnosti ve Vídni pod
čís. 265) ustáleného výkladu zákona přináleží přednostní zástavní právo
na dlužníkových nemovitostech i za předpokladů §u 76 zák. ze dne
25. října 1896, ř. z. čís. 220, jen tehdy, když výkaz nedoplatků co do
správnosti a vykonatelnosti byl příslušným politickým úřadem potvrzen, což se v tomto exekučním řízení nestalo. Podle stavu věci, jak
plyne z protokolu o rozvrhovém roku a z ostatních spisů (§ 214 ex. ř.),
vůbec spolehlivě zjistíti nelze, zda byla dlužníkova nemovitost výhradně nebo převážně věnována podniku a pro něj zvlášť zařízena, od
které doby příspěvky jsou nezaplaceny a vztahují-li se, zejména i pokud
jsou na nemovitosti zajištěny knihovním vkladem práva zástavního, na
podnik v ní provozovaný. Tyto okolnosti bylo nezbytně třeba zjistiti,
z

~"

protože fečet::~ příspěvky za ~)~edpoklad~ řádné~? p. .otvrz:ni. Je]~~h pr~·
hlášky přislušnou 0krcsl1,i pOlltlC~OU spr~1VO,l1 211a]l prednostl1I plaV? zastavni na nemovitosti prave tak, Jako dan vydelkova podle§u 76 zakona
ze dne 25. října 1896, čís. 220 ř. zák., jen tehdy, vztahUJI-li se n~ ne- .
movitost vlastností shora naznačených a nejsou-li dále pozadu nez rok
a 6 měsíců pokud jde o příspěvky knihovně nezajištěné, a 3 roky,
pokud jde ~ příspěvky ~o roka ode dne splatnosti zajištěné, ovšem n~,
oné: nemovitosti ve ktere podmk byl za okol no sÍl §u 76, odstavec pl Vy
zák. čis. 220/1896 provozován. Že zajištěnípříspěvk~ má úČI;,ek o.dstavce třetího tohoto §u jen tehdy, stalo-II se na realIte, ke ktere se pfl~
spěvky řečeným způsobem v:t~hují, - a to přehlíží d;uhá st?lice úp!n~
_ plyne nepochybně ze znem zakona, ]enz ~yslo~ne l;,hl~1 o drazbe
předmětu zástavy, to je nemovitosti v odstavc! pr,ver,n ,te?oz §u. naznačené, a je odůvodněno jednak ohledy na hypotek~rnl .uver, ktere ,nedovolují, by na újmu knihovních věřitelů' p~edno.~tl1l pravo zas,tavnl byl~
přiznáno dávkám nanemovitostech, s k~e:ym~ nItak ne~OUVISe]I, a ohledl;e
kter)'ch knihovními věřít~1i nem?hly bYÍl. an.1 tuse~y, ].edna~ uvah.ou,
nelze seznati, proč by zakonodarce, jenz zakon.n~ pr~.v~ z~stav~1 dane
výdělkové a s ní souvisejících dávek u porovnal1l s ]ltlyml dan.eml, na
př. s daní pozemkovou, činžovní atd.) časovvě a v~cn~ podst~tne obmezil, zaručoval jí z druhé strany co do předmetu rucel11 zase vysady, kte,-ých jiné daně nepožívají.

z;

čís.

4020.

V zdání se nároku není ještě smírem.•§ 19 roz\,. z~~: nep~at! pro
případy, byl'O-1i manželství rozvedeno az po nabytI uctnnosb rozlukového zákona.

(Rozh. ze dne 25. Června 1924, Rv II 156/24.)
Smírem ze dne 3. února 1920 ve sporu o rozvod ma!,žels,tví od stolu
a lože vzdala se manželka nároku na výživné. ~anzelstvl ~ylo dne
2. května 1921 rozloučeno. žalobě rozloučené man:elky, by sn;lr ze dne
3 února 1920 byl prohlášen neplatným a by manzel byl uznan PO~Itl
nÝm, platiti ji výživné. bylo obě man i ž š í m i s u d y vyhoveno,
Ne j v y Š š í s o II ci žalobu zamltl.

°

o

ů

vod y:

Žalobkyně domáhá se v prvé řadě ž~lobou, aby: smír, uz~vře!,ý
mezi stranami dne 3. února 1920 ~ kra]skeh~ .~ou~u, pok~d s.e ]Im zalobkyně vzdala pro svon OSO?~. na.roku ~a vyzl~?e. proh manzel~: prohlášen byl v této části za bezucltlny. Tu ]e~t uvaz;t:: zdalI to~o vyslovné
vzdání se žalobkyně pro její osobu nároku na vyzlvu lze vubec p.o~a
žovati za smír byť i toto vzdání bylo popto do smlru, obsahu]Iclho
vedle tohoto' v~dáníještě dohodu o několika jiných vzájemných ná.rocích, vůči sobě samostatných, na sobě nezávislých. O~á~~u ·tuto ,dluzno
zodpověděti záporně. Smír je smlouva, kterou se urcuJI sporna (poCivilul rozhodnuti VI.
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chybná) práva tak, že každ)" ze smluvníků se zavazuje navzájem nčco
dáti, činiti, nebo něco opomenouti (§ 1380 obč. zák.), neni tedy vzdání
se nějakého nároku (§ 1444 ob". zák.) smírem, nýbrž jest v prvé řadě
projevem, jenž, by věřitele vázal, musí býti povinným přijat (§§ 861,
939 obč. zák.); dokud vzdání není přijato, je tudíž jako jednostranný
projev odvolatelno. Arci smír o nárocích na výživu by nebyl zakázán,
leda že by nebylo lze vyloučiti jim zákonitý nárok na výživu. (§ 796
obč. zák.). Poněvadž žalovaný prohlášení dovolatelčino o jejím vzdání
se alimentů přijal, jest dovolatelka tímto vzdáním vázána. Klausule rebus sic stantibus nelze v tomto případě užiti, ježto nejde o smír v technickém smyslu, nýbrž o vzdání se vzájemných nároků. V druhé řadě vyplývá z toho bezdůvodnost žalobního žádání, pokud se jím dovolatelka
domáhá, aby toto vzdání prohlášeno bylo bezúčinným. Uplatňuje-li nyní
dovolatelka touto· žalobou ná.rok na přisouzení výživného, sluší nejprve
uvážiti, že podle odvolacího zjištění bylo její manželství se žalovaným
v době podání žaloby a ovšem i v době vydání rozsudku prvé stolice
(§ 406 c. ř. s.) rozloučeno,tedy neexistovalo, zaniknuvši se všemi právy
i povinnostmi. Zejména se nemůže dovolat elka se svými nároky opírati.
o předpis §u 91 obč. zák., neboť tento' předpis předpokládá nezbytně
existenci manželství. Nemůže se také dovolávati předpisu §u 1266 obč.
zák., neboť manželství sporných stran bylo podle odvolacího zjištění
rozloučeno usnesením krajského soudu ze dne 2. května 1921. Rozloučením manželství přestala veškerá práva vzájemná, mající základ v manželském poměru; pominuly případné smlouvy svatební; nárok manželčin
n~ výživu zanikl (§§ 1266, 91, 117 obč. zák.). Na těchto právních následcích, plynoucích z předpisů zákona, platného v době rozluky, nebylo· ničeho změněno předpisem §u -í9 zákona ze dne 22. května 1919,
čís. 320 sb. z. a n. Platíť tyto pouze v případech, ve kterých manželství,
před vydáním rozlukového zákona rozvedená, byla rozloučena poj e h o
vy h I á š e n í. Pro takové případy bylo nutno učiniti zvláštní opatření
po stránce manželského práva majetkového jednak proto, poněvadž při
rozvodu manželství, dosud nerozlučitelných, manželé ani nemohli pomýšleti na majetkoprávní následky rozluky, hlavně však proto, poně
vadž podle §§ů 15 a 17 citovaného zákona každý manžel za určitých
podmínek i pro-ti vůli druhého manžela může si v nesporném řízení vymoci rozluku manželství již rozvedeného. Uvádi se proto v důvodové
zprávě k návrhu zákona (tisk 298 zasedání Národního shromáždění čís.
5 z roku 1919) k §u 19 výslovně: "Předpis tento jeví se nutným v přední
řadě na ochranu strany hospodářsky slabší. Bývá jí zpravidla žena, odkázaná na alimenty mužovy. Při dosavadnich rozvodech sotva kdo pomýšlel na možnost rozluky. Přeměna rozvodu v rozluku nemá míti za
následek, ab.y žena nevinná zbavena byla rázem alimentů, které jí, aspoň
částečně, usnadňují život a chrání ji před mravním úpadkem. Pří š tě
hude arci věcí manželů, aby již při rozvodech myslili na možné důsledky
tohoto zákona.« Z toho plyne, že se žalobkyně nemůže k odůvodnění
svého· nároku na výživné dovolávati ustanovení §u 19 rozlukového zákona, poněvadž smír, o který se opírá, uzavřen byl u krajského soudu
dne 3. února 1920, u Ž z a pIa t n o s ti r o z 1 u k o v é h o z á k o n a,
a tedy žalobkyně, činíc jej, znala už předpisy rozlukového zákona, pro-

čež

mohla při svém rozvodu mysliti na jeho možné následky a, musela
si býti také vědoma možnosti změny hospodářských poměrů v budou o
cnosti.
čís.

již

4021.

éeskoslovenský erár jest oprávněn žalovati z lombardní zápůjčky,
tuzemská nyní fílíálka rakousko-uherské banky při upsání

uzavřela

válečné půjčky.

(Rozh. ze dne 25.

června

1924, Rv II 235/24.)

Dne 26. října 1918 poskytla rak. uh. banka svou filiálkou v Opavě
žalovanému na úpisy rakouských válečných půjček v nominální výši
36.000 K zápůjčku 27.000 K, kterou po politickém převratu českoslo
venský bankovní úřad ministerstva financí převzal. Žalobě, jíž domáhal
se československý erár, odvolávaje se na předpis §u 38 nařízení ze dne
12. května 1919, čís. 246 sb. z. a n., zaplacení zápůjčky i s přirostlými
úroky, bylo vyhověno s o u d Y vše c h tří s tol i c, Ne j v y Š š í m .
s o ude m z těchto
důvodů:

Uplatňován jest pouze dovolací důvod čís. 4 §u 503 c. ř. s. Vývody
c1ovolatelovy vrcholi v tvrzení, že buď nižší soudové vyložili ne,:;právně
§ 8 zákona ze dne 10. dubna 1919, čís. 187 sb. z. ~ n., nebo.ze tent~
předpis zrušen byl smlouvou Saint-Germatn~ko,u, aze rozho~ne ~eplat~
§ 38 nařízení čís. sb. z. a n. 246/1919, takze ceskoslovensky erar ne,nt
k této žalobě aktivně legitimován. Ale dovolání žalovaného nelze pnznati v žádném směru oprávnění. Podle§u 8 zákona ze dn~ 10. dubna
1919, čís. 187 sb. z. a n. byl ministr financí mimo jiné zmocněn, aby
pečovalo oběh a opatření platidel v čsl. státé á za tim účelem v poměru
k rak. uh. bance buď cestou smluvní nebo nařizovaci zařídil, čeho třeba.
U provedeni tohoto zákona bylo nařizenín~ ze dne 12. kv_ětna 1919, čís;
246 sb. z. a n. v §u 38 stanoveno, že vlada republtky eeskoslovenske
přejímá dnem 22. května 1919 veškeré zá~ůjčky poskytnu:é _na cenné
papíry bankovními ústavy rakousko-uherske ?an~y v uzeml, es,l. republiky. Tudíž patrno, že čsl. erár jest k realtsacI lombardnt zapujčky,
o niž v tomto sporu jde, legitimován, ježto byla po~kytn~ta opavsko?
filiálkou rakousko-uherské banky. V rozporu s temlto predplsy nem,'
jak dovolatel míní, zák()n ze dne24. dub~a 1920, ~!s. ~17 sb. z., a n.
o čtvrté státní půjčce csl. republtky a o učasÍl maJ1telu ;akouskych a
uherských válečných půjček na jejím upi~ování, kt:'J~ za~on ~a po~
mínek, v §u 9 (3), blíž uvedených, propujčuje penezmm us~avu.m pn~
javšlm titry válečných půjček do zástavy pr~~o: by tak zv~~e ~pISOV~CI
právo, dlužnikem nepoužité, vykonaly na SVUj učet, a kteryz zak?n dale
v odstavci (5) téhož §u praví, že »ustanovení (3) nevztahuJI ~e n~
lombardní zápůjčky, poskytnuté rakousko-uherskou bankou na uzeml
čsl. republiky na vál. půjčky rakouské a uherské, ať již byly převzaty
63'

bankovním úřadem ministerstva financí, nebo jsou v jeho správě. Zákon tento nerozeznává mezi převzetím cestou smluvni a nařizovací z če
hož nade vši pochybnost jest patrno, že zákon tento jest v plné~, soulaclu se zákonem čís. 187/1919 a nařízením čís. 246/ J 919 a že nemění
předpisů o převzetí oněch lombardních záptljček cestou nařizovací. Ale
ani, článk:m 20~ smlouvy Sain,t-~ermail:sk~ nedoznaly ony předpisy
zmeny. Predpls cl. 206, podobne Jako JJne predplsy této smlouvy, jsou
pouze pře~pisy rámc?vý~i a p;ení )imi předepsán do podrobna postup,
Jak SI maJI Jednot1Jve nastupl1l staty počínati. Proto na příklad v (1)
tohoto článku nařizuje se jen oněm nástupním státům okolkovací akce
kteří jí .dosud nepro.vedli, a ·zůs,tal. ne.dotčen .zpúsob okolkovací akce, ji~
nyml nastupl1lml staty do uzavrem teto mezmárodní smlouvy již provedené. Jest sice pravda, že v tomto článku 206 (9) mluví Se o právech
majiteltJ bankovek, vydaných rakousko-uherskou bankou do 27. října
1918 včetně, ale zbytečna jest obava dovolatelova, že by ochraně těchto
majitelů neodpovídalo, kdyby československý ministr financí převzal a
realisoval ony lombardní půjčky. Nicotnost této obavy plyne nejlépe
z obsahu úmluvy o likvidaci rakousko-uherské banky, schválené vládou
čsl. republiky i reparační komisí a uveřejněné ve sbírce zákonů a na ..
řízení pod čís. 237/1923. Patrno tedy, že ani § 8 zákona ze dne 10.
dubna 1919, čís. 187 sb. z. a n., ani § 38 nařízeni ze d'ne'12. května 1919,
čís. 246 téže sbírky nebyly zrušeny ani změněny smlouvou Saint-Germainskou nebo zákonem ze dne 24. června 1920, čís. 417 sb. z. a n.,
pročež legitimace žalobcova k této žalobě jest nepochybna.
čís.

4022.

Pozemková re!orm~.
Ustanoven. §u.20 (3) 'náhr. zák. v doslovu novely ze dne 13. čer
vence 1922, čís. 220 sb. z. a n. zahrnuje v sobě odkaz nejen na § 349
ex. ř., nýbrž i na všeobecné předpisy exekučního řádu. Před rozhodnutím o vylučovacím nároku vlastníka nelze vésti exekuci na vylučované
pozemky. Exekuci lze tu odporovati dle §u 35 (40) ex. ř.
(Rozh. ze dne 30. června 1924, R 1 537/24.)

s o udp r v é s tol i c e povolil exekuci vyklizením zabraných nemovitostí. Vlastník. zabraného statku vznesl do povolujícího usnesení
stížnost a žádal zároveň za odklad exekuce až do vyřízení stížnosti.
S o udp r v é s tol i c e odklad povolil, rek u r sní s o tl d k stížnostiStátniho pozemkového úřadu napadené usnesení zrušil.
. 'N e j vy Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
Důvody:

." Jde o· otázko, zdaU:stanovení §u 20 (3) náhr. zák. v doslovu novely
ze dne 13. července 1922, čÍs. 220 sb. ,z. a n.; jenž předpisuje, že, když
výpověď nabyla právní moci a uplynula doba výpovědní, provede okresní
soud k návrhu Státního pozemkového úřadu vyklizeni vypověděných

ne1'll(Jvltostí a odevzdáni jich v držbu

~tatn1l10 pVLt:1l1l\.VI/>:"-lIV

u·u'-, ....

1-'''

d1e předpisú exekučníhO' řádu, zahrnuje, v sobě jen odkaz na předpis
§u 349 ex. ř. (upravující právě exekuční vyklizení nemovitostí), jak
myslí Státní pozemkový úřad a s ním rekursní soucl, či jak zase 111yslí
stěžovatel, vůbec odkaz na předpisy exekučniho řádu, tedy mimo před
pis §u 349 i na předpisy všeobecné, v nichž jest zahrnut i předpis o omezení exekuce dle §u 41 a dalši předpisy, na něž týž odkazuje a z nichž
přicházejí v tomto případě dle náhledu stěžovatelova v potaz §§ 35 a
40. V projednávaném případě uplatňuje totiž exekut ve svém návrhu
jako důvod omezení exekuce okolnost, že ohledně těch kterých pozemků,
za jichž exekuční vyklizení žádáno, podal žádost za propuštění ze záboru dle §u 11 záb. zák., pokud se týče za vyloučení ze záboru podle
§u 3 a) téhož zákona, pokud se týče na příděl podle §u 20 příděL zák.
a že: pozemky v příloze k jeho návrhu pod a) poznačené byly mu platným rozhodnutím Státního' pozemkového úřadu ze dne 8. února 1923,
jehož opis přiložil, ze záboru již propuštěny a shledává v propuštění
skutečnost nárok Státního pozemkového úřadu na odevzdání (vyklizení) zrušující, tedy nárok oposíční podle §u 35 ex. ř. Státní pozemkový
úřad ve svém vyjádření, v němž praví, že se blíže vyjádřiti nemůže, ježto
mu seznam parcel, o něž jde, doručen nebyl, zastává stanovisko, že »V}'pověd' z hospodaření podle §§ů 12-25 náhr. zák.« jeST exekucí svého
druhu, jež jest upravena právě v zákoně náhradovém, a že tedy, objeví-li se kde mezera, dlužno ji vyplniti dle vykládacích pravidel z náhradového zákona sama, že však nelze sahati k předpisům exekučního
řádu, a odvolává se na důkaz toho na rozhodnutí nejvyššího soudu ze
dne 11. září 1923, sb. n. S. civ. čís. 2919, avšak neprávem, neboť toto
rozhodnutí sice to vše praví, ale pouze o v Ý p o věd i, nepřipouštějíc,
aby na ni upotřebováno byro předpisů civilniho soudního řádu (ne exekučního řádu). Než se vejde v rozhodnutí oné zásadní otázky, dlužno
předeslati, že nejvyšší soud v přečetných rozhodnutích, tak zvláště též
v rozhodnutí sb. n. s. civ. čís. 2891 zdůvodnil, že není podmínkou výpovědi, aby napřed rozhodnuto bylo o nárocích vlastníka na vyloučení,
pokud se týče propuštěni těch kterých objektů ze záboru dle §u 3 a)
a §u 11 záb. zák. (§ 20 příd. zák. nezřizuje vlastníku vubee žádných
nároků), jak to jasně z porovnání §u 23 s §§ 2-7 n. zn. náhr. zák. plyne,
především ovšem ohledně nároku na propuštění, ale pak, a to tím spíše,
i ohledně nároku na vyloučení, pro jehož uplatnění vůbec lhůta dána·
není, a dovodil, že ovšem jest to jedno z předpráví Státního pozemkového úřadu, jimiž jej jako úřad, důvěřuje v jeho loyalitu k stranám, zákon nadal, ale upozornil při tOnl také vícekráte, tak zejména v rozhodnutí ze dne 9. října 1923, č. j. R 11 384/23, že tato praerogativa Státního
pozemkového úřadu nejde podle zákona tak daleko, aby se i exekuční .
vyklizení objektů, na něž uplatňován jest nárok na propuštění neb vyloučení, provésti smělo před rozhodnutím o těchto nárocích, a dovodil,
že by se to nesrovnávalo s rozumným a účelným prováděním pozemkové reformy, kdyby se exekuční vyklizení napřed provedlo a pak br
objekt byl vlastníku ze záboru propuštěn neb vyloučen, že takové ukva~
pené exekuce bude potřebí se zdržeti, a dal konečně pro takové případy
přímo na srozuměnou, že bude uvážiti, neposkytnou-li předpisy exe-

kučního řádu, na něž §- 20 náhr. zák. odkazu·e vl t '
v,
'v
kovém oChral:Y. A tom~ dlužno při svědčiti, j~k pr~~t~eUntV pr:pao~ Jakazuje. ,Mylnym jest nahled Státního pozemkového úřadu oa prt a ( ,~
~OXdU, ~e exekuce dle §u 20 náhr. zák. jest exekucí svého dreuhu~s~1 ,o
e, y m~ tu mlsta pouze předpís §u 349 ex. ř., pouze na ten že § ;~
nah{ čZ~~' ~~kazuje, že :,š~k tu na~rosto nelze užití jiných předpisů
exe u ,ni o radu, tedy zejmen:" ani predpisů o omezení a odkladu exeku~e'd ze pro exekučnl soud jest rozhodným jedině obsah v"'pověd'
po u , tou jest exekuce odůvodněna, že nemají námitky exek'~ta mí;t;"
Ne,b~t. to odporuje jak spravedlnosti a právnímu citu tak i slo ' .
znem I duchu samého zákonného předpisu §u 20 n 'h'
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vnem.u
to spravedlnosti, neboť tak by exekut byl úplně mim~ ~'á~~n' Odl p;>rbuje
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ze pnpustem exekutových námitek výkladu přímo vnu!uje n~c.tS\ tak,
kterak.§ 34? ex. ř., jak by býti musilo, kdyby byl jen na ~ě' odk;; s;J~
omezlÍ!. chte~, a nepraví, že se exekuční vyklizení provede jpodle fed~
plSU (sl,ngular) exekučního řádu, jak by patrně bylo kd b bl' P t
jeden predpls U;yslil, n~brž praví všeobecně, že se e~ekt;:'/ r~v';~~ ~~
~~e ~ r e d P, I ~ u, (plural) exekučního řádu. To aní jinak telze neboť
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byly je,d~othve parcely nesprá~ně poznačeny," anebo ~dán
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prtpa ~ U. ~53, o~~tav~c druhý, c. ř. s. jest jednati bez dalšího
nadale dle predplsll pro menr ve věcech nepatrn' ch an" b b
'
zvláštního usnesení SOlidního. Stačí pouhé zjišt~ní' v ;:otJ'koto ,treba
nadále jedná dle předpisů pro řízení ve věcech nepatrných. ll, ze se
c

'

(Plenární usnesení ze dne 1, července 1924, CIS.
., pres. 510/24.)
, Minis~erstvo spravedlnosti sdělilo dopisem ze dne 12 dubna 1924
'
Ze Zdpráv ? prohli,d~á~h soudů zjistilo ministerstvo spravedlnosti že
nel11
Je notneho naz"anl na to zda-li a kdy v p'rl'pade' , d 'I 'k
'I · n '
,ze oso II
P 'ře ve del11,v'd
ra ne 10 flzen! do řízen! o věcech nepatrných, jest nutno vypre~sedl1!ctvu Nejvyššího soudu:

c1ati zvláštní usnesení {) této Zmí~l1č) zda-1i má usnesení to býti doručeno
stranám, nebo lze-li provésti převod do řízení bagatelního pouhým zjištěnim v protokole. Ministerstvo spravedlnosti vyžádalo si proto dobrá
zdání presidií vrchních zemských soudů v Praze a Brně. Presidium vrchního zemského soudu v Brně zaujalo ve věci této stanovisko následující:
Nastane-li za ústního jednání před okresním soudem změna co do
vj'še nebo ceny předmětu sporu v takové míře, že jest oči vidno a tedy
také pro obě strany zcela nesporno, že má nastati změna způsobu říze
ní, není závady proti tomu, aby soudce, nevydávaje zvláštního usnesení, ihned převedl jednáni do příslušného řízení, protože zde není
odporujících si návrhů stran, o nichž by bylo soudu rozhodovati. Doporučuje se však, aby přechod do bagatelního řízení byl v protokole vyznačen, poněvadž má pro další protokolování i pro práva sporných
stran veliký význam. Nastane-li však "mezi stranami spor o to, je-li
zmena takového rázu, aby měla naznačený účinek, rozhodne soudce
usnesením, Usnesení toto, které jest povahy řízení upravující (§ 425,
2 odst. c, ř. s.), mělo by býti stranám doručeno, když se toho výslovně
nevzdají (§ 426 c. ř. s.). Předpisy o řízení bagatelním pro toto usnesení dosud neplatí, poněvadž se jedná teprve o rozhodnutí, má-li by ti
řádné řízení přeměněno v bagatelní. V případě, když zavede soud řízení
bagatelní bez formálního usneseni, mají strany právo to vytýkati dle
§u 196 c, ř, s,
Presidium vrchního zemského soudu v Praze prohlásilo, že s tímto
názorem bez výhrady souhlasiti nemůže. Soud nerozhoduje totiž vlastně o tom, jakých předpisů má býti na další řízení použito, poněvadž
dle §u 448 C. ř. S. musí býti ujednáno dle výjimečných předpisů §§ 450
až 453, jakmile hodnota sporu nebo částka, kterou žalobce je ochoten"
za předmět sporu přijmouti, nepřesahuje předepsanou hranici. Nezávisí
to naprosto od vůle stran nebo rozhodnutí a nemůže tedy soud o této
otázce" rozhodovati. Předmětem rozhodnutí soudního může býtí jedině
hodnota sporu, O té může ft musí soud rozhodnouti, je-li sporna, hledíc
ke kategorickému předpisu §u 448 a 453 c, ř. S. a k tomu, že§ 60 J. N.
v po sl. odst. výslovně udání žalobcovo činí závazným jen pro otázku
příslušnosti až na výjimku před tím stanovenou, nikoli tedy pro způsob
řízeni nebo obsazení soudu. Neníeli o výši hodnoty předmětu sporného
vůbec pochybnosti nebo sporu, nebo nabídne-li se žalobce přijmouti
za předmět sporu částku nejvýše 300 Kč, není třeba, aby soud se usnášel o způsobu řízení a mŮže pokračovati dle předpisů o věcech nepatrných. Stačí jen konstatovati, že se bude jednati dle §§ 450 - 453,ponevadž to je zákonem předepsáno a i kdyby soud nedopaecním jednal
jinak, nemŮže to míti na další postup, zejména na řízení opravné vlivu
(§ 501 C. ř. s.). Je-li však hodnota sporn sporná, rozhodne soud o ní
usnesením, které mŮže býti bráno v odpor i samostatným prostředkem
opravným, poněvadž zákon nepředpisuje opak (§ 514 c. ř. s.) a Inusí
tedy dle §u 426 C. ř. s, býti doručeno stranám, nevzdají-li se toho.
Předpis §u 517 C. ř. s. tu ovšem platiti nemůže jak uvádí i presidium
vrchního zemského soudu v Brně" Soud o sporné otázce rozhodnouti
musí a jest tedy nemyslitelno, že by zavedl řízení bagatelní bez takového rozhodnutí. Kdyby nerozhodl, jest na stranách, aby na tom trvaly,
pravě jako na protokolování a doručení usnesení. Kdyby to soud ode-

přel, musí usuesení na žádosť stran jim doručiti a mají proti tomu rekurs. I kdyby však strana bez výtky do dalšího řízení se pustila, neztrácí tím opravného prostředku dle § 196 c. ř. s., poněvadž přípustnost
nebo nepřípustnost řízení není závislou od vůle stran (§ 196 odst. 2.) a
může tedy usnesení soudu o hodnotě sporu vždy býti bráno v odpor,
ovšem v mezích §u 521 c. ř. s.
Vzhledem k této nejednotnosti stanovisek obou vrchních zemských
soudů a k tomu, že věc týká se rozhodování soudního, žádá ministerstvo spravedlnosti, aby presidium nejvyššiho soudu otázku tu předlo
žilo plenárnímu senátu k rozhodnutí.
Plenární senát zodpověděl předloženou mu otázku, jak v právní větě
uvedeno.
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že zml'na řízení se usnesením teprve ,zavádí. Správně pravÍ Trutter:
d)as cest. Zivilprozessrecht« str. 468, že odchylky (roz. řízení ve vě
cech nepatrn}lch) na dále neplatí. Neumann praví, že řízení ve 'věcech'
nepatrných pře c h á z í (nikoliv pře vád í se) v řízení. řádné. Dospěv z doslovu zákona ku názoru) že není na místě vydati tu zvláštní
usnesení) pokládal plellární senát zbytečným, zabývati se otázkou doručení jeho po připadě i opravných prostředků do něho. Rovněž pokládal za zbytečno zabývati se otázkou, jak dlužno postupovati, stala-Ii
se spornou hodnota sporu a co zaříditi v tom případě, neocenil-Ii žalobce obmezené žalobní žádání, neb v těchto směrech dotaz ministerstva odpovědi nežádá, předpokládaje, že do š I o již ku přechodu
řádného řízení do řízení ve věcech nepatrných.
čís.

vod y:

Dotaz ministerstva spravedlnosti, předložený plenárnímu senátu,
zní pouze v ten smysl, zda-li a kdy v případě, že došlo ku převedení
řádného řízení do řízení o věcech nepatrných, iest nutno, vydati zvláštní
usnesení o této změně, zdali má usnesení to býti doručeno stranám,
nebo lze-li provésti převod do řizení bagatelního pouhým zjištěním
v protokole. Obmezil se proto plenární senát pouze na řešení této otázky, aniž by se zabýval ostatními otázkami, s řešením předložené otázky
souvisejícími. Dlužno tu vycházeti ze zcela jasného doslovu §u 453,
odstavec druhý, c. ř. s., jenž vyjadřuje se v ten rozum, že »sníží~li Se
následkem obmezení žádosti v žalobě u okresního soudu podané výše
nebo cena předmětu sporu na hranici, v §u 448 uvedenou nebo pod
tuto hranici, jest tuto právní věc od tohoto okamžiku projednávati
a rozhodnouti podle předpisů pro řízení ve věcech nepatrných«. Lze
stranou ponechati otázku vhodnosti tohoto zákonného ustanovení (zavedeného čl. VL čís. 26 novely o úlevách soudů, cís. nařízení ze dne 1.
červnal914, čís. 118 ř. zák.), jímž se děje průlom do soustavy platného
cívilního řádu soudního. Přes jeho jasný doslov, jakoukoliv pochybnost
vylučující, nelze přejíti. Pochybnosti, vzniklé snad v tom směru, zda
dlužno postupovati jinak, je-Ii žalobní žádání vyjádřeno v penězích
(nabizí-Ii se žalobce přijati za jiné plnění peněžitý obnos), jinak pak,
domáháno-Ii se žalobou plnění jinakého, jsou rozptýleny doslovem §u
453, odstavec druhý, c. ř. s., (»v Ý š e nebo cen a předmětu sporu«)
a proto dlužno řešiti spornou otázku pro všechny případy jednolitě. Z
doslovu §u 453 (2) c. ř. s. vyplývá, že přechod do řízení hagatelního
nastává ve všech případech sám sebo u, že není třeba zvláštního
úkonu soudce, by přechod teprve byl uskutečněn (»jest tuto právní
věc o dto h o o k a mži k u projednávati a rozhodnouti podle před
pisů pro řízení ve věcech nepatrných«). Nemá :proto soudce v tom smě
ru činiti zvláštni usneseni, nýbrž stači, by k vůli odstranění případných
pochyb bylo v protokolu zjištěno, že se na dále jedná dle předpisů
o. řízení ve věcech nepatrných. Viz též Neumann: Komentář III. vydání
str. 1348. Literaturapřednovelová zabývající se ovšem pouze obdobným případem §u 453, odstavec p r v ý, c. 1'. s., není jednotna. Tak
Olt v »Soustavném úvodu« díl lL str. 306 předpokládá usnesení; FUrstl
»Zivilprozessgesetze« stľ. 666 výslovně požaduje usnesení) maje za to,

4024.

Obnova drobných zemědělských pachtů (zákon ze dne 12. srpna
'
V případě §u 2 a) zákona nezáleží na tom, zda propachtovatel jest
sám zemědělcem (malor'Olníkem), zda chce sám 'Obdělávati pachtovaný
pozemek čili nic a zda potřebuje výtěžku propachtovaného pozemku
k vlastní výživě čili nic.
'

1921, čís, 313 Sb. z. a n,).

(Rozh. ze dne 1. července 1924, R I 457/24.)
Proti návrhu pachtýřů na obnovu pachtu vznesli propachtovatelé
odpor', jemuž s o II d P r v é s t o I i c e vyhověl, rek II r sní s o ud
odpor zamitl. D ů vod y: Propachtovatelé odvolávají se na ustanovení
§u 2. a) zákona ze dne 12. srpna 1921 čís. 313 Sb. z. a n., dle něhož
pachtovní smlouva nemůže býti obnovena na další tři roky ani proti
vuli propachtovatelů. Nutno řešiti otázku, zda toJo ustanovení se vztahuje na navrhovatele, ježto, jak zjištěno, tito. nemají zemědělských pozemků. Onen zákon, právě jako os ta tni zákony, týkající se pozemkové relormy, musí být vykládán extensívně. úmyslem zákonodárce bylo zajistiti drobným pachtýřům půdu v těžkých dobáéh poválečných. Z dop'su
městského- úřadu v ·T. vysvítá, že pachtýři Václava Jiří F. jsou, pokud
jde o opatření si výživy, odkázáni na výnos zpachtovaného pozemku.
Sami parcelu tu obdělávají a pozměnili ji z neúrodné pastv'ny těžkou
léta trvající prací v zahradu a provozují nY,ní na ní zah~a~nictví. Navrhovatele nelze pokládati za rolníky, nebot neJsou odkazam na vynos
svých pozemků - Anna Sch-ová je manž.elko~ tov~r.rtí~a a. Jan. F: je
majítelE!m stavebního podniku - a nepotrebuJl. k. vyz.lve a111 k j~jlmu
doplnění hospodářského výtěžku těchto parcel, jezto, jak ze SpiSU vysvítá, prodali tuto parcelu městské obci T. Zákonodárce chtě) ustanovenim §u '2. písm. a) chráníti drobné rolníky, by mohli úspěšně své
pozemky obdělávati a zvýšiti výtěžek vlastJ;ích polí, a. proto drobné
rolníky, jichž zemědělské pozemky nedosahuJI 15 a, Vyjmul z ustanovení §u 1. Ježto v tomto případě nejde naprosto o takové osoby, nemo"
hou se stěŽovatelé na toto ustanovení odvoláva.ti a proto odpůrci mohou
právem požadovati dle §u 1., by nájem byl prodloužen na další tři léta.
Na okolnost, že navrhovatelé jsou povinni provésti depuraci ohledně

prodaného pozemku vůči kll11itelce, městské obci T. nelze vzít zřetele,
ježto jediným účelem řízení dle tohoto zákona jest chrániti drobné
pachtýře.

N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
Dúvody:
Úvahy napadeného usneseni, jež vedly k zamítnutí odporu stěžova
telů pr.oti oznámené obnově pachtu, před zákonem neobstojí. Podle §u
2 a) zakona ze dne 12. srpna 1921, čís. 313 Sb. z. a n., nenastává obnova pachtu, pokud běží o pozemky, které nenáležejí obcí nebo jiné práv~lické o~?bě, nejs.,:u státem ,~abrány an!ž zapsány v deskách zemských
a ne!v?n h.ospodarsko~ souc~st?~skoveho statku, když celková výměra
zel~e?el?kych yozemku, ,nalezajlclch se ve vlastnictví propachtovatele,

neCll11 vIce nez 15 ha. Zakon zde tedy nerozeznává, zda propachtovatel
jest sám zemědělcem, po případě malorolníkem čilí nic, - zda chce
sám obdělávati pachtovaný pozemek čilí nic, - a zda potřebuje výtěž
ku propa,chtovaného pozemku k vlastní výživě čilí nic, Teprve v odstavcích b) a c) téhož paragrafu jest řeč o 'případech, kde propachtovatel
bere nebo chce vzíti do vlastní správy propachtovaný pozemek a teprve v článku ll. zákona ze dne 13 .. července 1922 čís. 213 Sb. z. 'a nař.,
bylo pamatováno na ten případ, že propachtovatel, vzavpozemek do
vlastní správy, propachtoval jej později někomu iinému, ale i tu vyhrazen starém~ pa~htýř! pouze nárok na náhradu škody proti propachtovatch, Jasny a presny doslov §u 2. a) zákona ze dne 12. srpna 1921 čís.
313 sb, z, a nař., vylučuje tedy výklad, daný mu soudem rekursním,
i~k ostatně nejvyšší soud také v jiných podobných případech již vylozJl. To tím spíše, když nelze souhlasiti s názorem rekursního soudu
že dlužno ustanovení zákona ze dne 12. srpna 1921 čís. 313 Sb. z. a nař:
vžkládati ,extensivně Ve prospěch pachtyřlL Zákon, omezuje značnou
merou prava propachtovatele a proto nutno jeho předpisy dle obecných
pravidel právních ,vykládati spíše způsobem omezujícím tak, aby propachtovatelova prava nebyla dotčena více, než zákon připouští. Ježto
pak bylo zjištěno, že v době, kdy pachtýři oznámílí, že si pachtovaný
r:ozeme~ 'p?~rží na ?ále v pachtu, a kdy stěžovatelé vznesli odpor,
hlo bylI Jeste vlastlllky pozemku, a neměli více, než 15 ha zeměděl
ský~h I:0z:r:rkú, vyhov~l prvý soud právem jejich odporu a právem vy~
SIOVll, ze Jlz z toho duvodu nenastava obnova pachtu.
čís,

4025.

Ustanovení §u 199 celníloo a monoPolního řádu
právní jednání ohledně veletržních předmětů z ciziny
byly k vyclení pouze zaznamenány, nýbrž činí pouze
k užívání nebo do obchodu v tuzemsku z á v i s'l Ý m
c c, že bude z nich zapraveno clo.

ne z a k a z ui e
dovezených, jež
pře e hod jich
tl a 1) o d mí n •

(Rozh. ze dne 1. července 1924, Rl 510/24.')

Zaiobu, domáhající se zjištl-ní vlastnictví ku strojům, dovezen)'t11
z ciziny, pro c e sní s o II d P r v é s t o I i c e zamítl, upřev ,ža!ova- .
němu oprávněni ku sporu, ježto stroje, byvše převedeny na žalobkyni,
tuzemsko již neopustily, eráru tudíž vznikl nárok na zaplacení cla, až
do té doby dle §u 223 celního .řádu zaznamenaného a otázky, pro tento
spor rozhodné, teprve tehdy nabudou praktického významu, až celní
úřad uvolní zabavené stroje.
O d v ol a c í . s o u d zrušil rozsudek
prvého soudu a uložil mu, by, vyčkaje pravomoci, _znovu věe- projednal
a rozhodl. N e j v y Š š i s o u d nevyhověl rekursu.

D ů vod y:
Především dlužno zdůrazniti, že Odvolací soud předeslal svým vývodům, kterými nařizuje doplněni řízeni, skutková zjištění a skutkové
předpoklady, jež stěžovatelkou napadeny nejsou. Stěžovatelka obrací

se v podstatě jenom proti vyslovenému právnímu názoru, že »tí1ll, že
nebylo dovozní clo zapraveno, nestaly se stroje v tuzemském obchodě
res extra eommercium«, leč neprávem. Ustanovení §u 199 cel. a monop.
rádu nezakazuje právni jednání ohledně z ciziny dovezených veletržnicl,
předmětů, jež byíy k vyclení pouze zaznamenány a z nichž tedy clo
zapraveno nebylo, nýbrž činí pouze přechod jich k užívání nebo do
obchodu v tuzemsku závislým na podrnínce, že bude z nich zapraveno
clo. Vždyť stěžovatelka sama uvádí ve své odpovědi na žalobu, že Jiři
K. prodal více veletržních věcí přímo z veletržního stánku, aniž by je
byl vyelil, a to nejcn z veletrhu 1922, nýbrž i 1921 a že za něho pak
clo zaplatila a plyne to jasně hned z následudíeích §§ 200, 201, 203 a
204 cel. a rr:onop. řádu, jež jednají o věcném a osobním fučení za cIo
a přímo předpokládají přechod držby a vlastnictví na třetí osoby, jež
k-zapravení cla- povinny nejsou.
čís,

4026.

Do inventáře o opatrovaneově jmění patří vše, co bylo
cově držbě v čase uvalení opatrovnictví a co mu patří, jest
třetích

osob,

v opatrovanvšak v rukou'

.
(Rozh. ze dne 1.

července

1924, R I 514/24.)

Do inventáře opatrovance zařadil s o udp r v é s t o I i c e část
předmětů nábytkových, část jich nezařadil a poukázal opatrovallce (jeho manželku), by si vymohli pořadem práva rozhodnutí, zda z nezařa
zenych (zařazených) předmětů jest ty které ještě do inventáře pojatí
(z něho vyřaditi). Rek II r sní s o u d k rekursu. manželky upatrovance a opatrovníka napadené usnesení zrušil a uložil prvému soudu,
by inventář opatrovance doplnil a v něm poznamenal, na které z věcí do
inventáře zapsaných si činí opatrovancova manželka nárok a z jakého
důvodu. D ů vod y: Manželka opatrovancova Amalíe R-ová r.apadá
usnesení opatrovnického soudu z toho důvodu, že věci, '/ odstavci II.

uvedené, jsou jejím vlastnictvím, že pocházejí z její výbavy a že si je
koupila za své peníze. Oproti tomu napadá opatrovník USi1e3enÍ prvého
soudce,z toho důvodu, že předměty, o které jde, nebyly ve:,měs zapsány do inventáře jako vlastnictví opatrovance, pokud se týče jako společné jemu a jeho manželce. Dle obdoby §u 97 nespaL říz. musí inventář
obsahovati podrobný a úplný seznam všeho movitého i nemovitého
jmění, v jehož držení byl zůstavitel v době jeho úmrtí-;. zárovcI1 dlužno
udati tehdejší cenu. Na ProkopaR-a bylo uvaleno opatlOvnictví pro
blbost. Ježto jde o osobu pod zvláštní ochranou zákona, dlužno v tomto
připadě toliko zjistiti, zda .předměty, o kterých tvrdi opatrovník, že jsou
vlastnictvím opatrovance, byly v době uvaleni opatrovnictvi sku!"čně
v držení opatrovance R-a, a pak-li ano, dlužno je do inventáře zapsati,
to i tehdy, když třetí osoby, jako v tomto případě opatrovancGV~ I,',aliželka činí si vlastnické nároky na předměty ods!. II. napadeného usnesení. V té příčí ně dlužno v inventáři manželčiny vlastnické nároky prostě
poz~lamenati.
Zapsáním věcí do inventáře není ovšem právo tř,~tích
osob na vyloučeni z inventáře, o kterém dlužno rozhodnouti pořadem
práva, dotčeno. Z .usnesení prvního soudce není vidno, že vlastnické nároky na předměty ods!. II. napadeného usneseni byly opatrovancovou
manželkou vzneseny. Také věci, které opatrovanci náležejí, jsou však
u jeho manželky, dlužno do inventáře zapsati, ovšem dlužno zároveň
v Ínventáři vyznačiti dotyčný poměr k vč ci. Soudce prvé stohce nebyl
oprávněn rozhodovati o tom, zda-li věci odsl. III. a V. mají se do i~
ventáře zapsati čili nic. Byly-li dotyčné věci v držení opatrovance, naIdejí do inventáře. Úkolem nesporného soudce jest, jmění opa,trovan.::e
pouze zjistiti, soudce nesporný není však oprávněn nějaké opatření uči
niti (obdoba §u 9 nespor. říz.) ohledně předmětU, na které si manželka
vlastnické nároky. činí, a nemůže také rozhodovati o tom, které z před
mětů jsou vlastnictvím opatrovance a které jsou vlastnictvím jeho manželky. Důsledkem toho nebyl oprávněn strany S vlastnickými nároky na
pořad práva poukazovati. Soudce měl pouze inventář u soudu uschovati
a stranám jest ponecháno na vůli, žáda.!i za jeho opis (§ 109 nespor.
řiz. )
N e j vy Š š i S o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

O II vod y:
Soupis inventáře o jmění opatrovance je předepsán §em 222, 223 a
282 obč. zák. a §em 181 nespoL říz. Pojem inventáře a postup při jeho
sepsání ustanovují §§ 97 a násl. nespoL říz., jichž jest obdobně použíti. Do inventáře patří tedy veškerý majetek, který byl v držbě opatlOvancově v době uvalení opatrovnictví, dále věci, které mu patří, jsou
však v rukou osob třetích. Činí-li si třetí osoby vlastnické nároky k vě
cem, v držbě opatrovance jsoucím, jest poznamenati, kým a z jakého
důvodu se tak děje, právě tak jako jest poznamenati u věcí, v držbě
třetích osob se nalézajících, z jakého důvodu JSOLl u nich (§§ 97, 104
nespoL říz.). Stane-li se při sepisu inventáře sporným vlastnictví k vě
cem, rozhoduje o. tom, zda mají býti sporné věci pojaty do inventáře,
držba (spoludržba) věcí těch opatrovancem v době uvalení opatrov-

Ilictví. Pojetím do illven~{lře ovšem není' rozhodnuto o vlastn:ctví k spornim věcem, o tom je rozhodnouti pořadem práva. Stěž,ovate,lkou, napadené zrušDvací rekursní řízení vyhovuje těmto zákonnym zasadam.
čís.

4027.

Vydražitel může se domáhati odevzdání (vyklizení) vydražené nemovitosti (§ 156 ex. ř.) jen proti povinnému, nikoliv však proti osobám
U'etím, jež užívají nemovitosti na základě poměru nájemního nebo pachtovního.
(Rozh. ze dne 1. července 1924, R I 520/24.)
.~.

Exekučnimu návrhu na vyklizeni. vydražené nemovitosti
s o u tl
P r "é s t o I i c e vyhověl, rek u r sní s o u d exekuční návrh zamítl. Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

DÍlvody:
Vydražitel může ovšem podle ~u 156 e: .• ř. žád~ti, .~y mU vydražená
ncmovitost odevzdána byla do drzby, a muze za hm ucelem navrhnouh
proti povinnému dlužniku jako dřívějšímu' knihovnímu vlastniku t~to
nemovitosti exekuční vyklizení podle §u 349 ex. ř.Stěžovatel domaha
se tohoto exekučního vyklizení proti povinnému dlužníku, ale uvádí sám
v odvolacím rekursu že dlužník opustil byt a že ho užívá nadále jeho
manželka se svou rodinou,. a zjištěno iest výslechem účastníků ve spojení s obsahem soudr~ich spisů, že dlužník. již př".d povolením exe,kuční
dražby trvale se vystehoval do Amerrky, ze manzelka Jeho ~Ice zustala
v bytě, o který jde, že snad i nábytek jeho tam zůstal, ale. ze se man~
želka povinného po povolení vnucené správy domu z~vazal~, platItI
Zd užíváni o11oho bytu určitou částku vnucenému spráVCI S-OVl, z.e mu
také skutečně od počátku prosince I 923 pl~tila měsíčně 8~ 'K, .a ze <:n
je od nI přijímal. Tento právní poměr ·,nelze, pnak, posuzovatI,_
pomel"
nájemní, neboť podle §u 1090 obč. zak. naJemn: smlouva za~ezl v.tom,
že užívání věci nezuživatelné přenecháno iest nekomu za urcltou uplatu, podle !l105 ex. ř. povinný dlužník má po dobn vnucené správy domu·
nárok na bytové místnosti v tomto domě b,;z úplaty jen. potud, 'pokud
jich potřebuje nezbytně pro sebe,a pro sve, ve společne domacnos!1
s ním bydlící členy rodiny, vnucený spráce jest podle ~u. II I. ex. 1.
oprávněn, uzavírati nové nájemní smlouvy na do?~, v mlst.e obvyk!ou,
a poctle §u IlO ex, ř. nájemníci jsou pov'nnÍ, plaÍ1lr vnucen emU spravcI
nájemné z místností v nemovitosti, kferá jest předmětem vnucen.é správy. Také vlastník domu může státi se v tomto domě nájem;e~,; pOdl,:,
§u 1090 ob. zák., když právo, bráti požitky z domu tohoto, n~lezl osob~
jiné, než vlastníkovi domu, jak právě tomu bylozdezavedenrm vnucene
správy domu. Nerozhodno jest, zda-li P?vinný' odejev. do .AI2'~nky, v~dal
se svého bytu v domě, o který jde, a drzby a 1 vlastnrctvl veCI movltych,
které v bytě t0111 zanechal, a ida-li jeho manželka užívala i. uží:,á by~~
dále jménem vlastním, uchopivš~ ~e ,držby: . .?,:e~enýchvě;,,- prevz.avs!
je ve své vlastnictví, což plyne zrej1ne ze zj1stene okolnostI, ze pov111ny

ll::

Již

před

povolením exekuční dražby opustil byt a vvstěhoval se do
Ameriky trvale, či zda zmocnil svou manželku, aby jehó jménem užívala
dále tohoto bytu a věcí, v něm se nacházejících, a zda-Ii tudíž tato jest
nájemnicÍ v tomto bytě jménem vlastním či jménem svého manžela. V
žádném z těchto případů není vyklizení bytu podle §§ 156 a 349
ex. t. možno, neboť tyto zákonné předpisy mají za účel, uvésti vydražitele v držbu vydražené nemovitosti proti dřívějšímu jejímu vlastníku'
Jako takovému, nikoli však proti nájemci bytu. Vydražitel mohl před
výkonem exekuční dražby seznati ze soudních spisů, že vnucená správa domu jest zavedena, a mohl př; náležité péči a pozornosti (§ 1297
obč. zák.) opatřiti si vědomost o tom, že povinný dlužník opustil byt a
vystěhoval se do Ameriky, jakož i vzhledem na ustanovení §u 105 ex.
ř. vědomost o tom, že manželka. dlužníkova platí z bytu tohoto nájemné
vnucenému správci. Nemůže tedy s úspěchem tvrditi, že koupil dům v
exekuční dražbě předpokládaje, že bude moci dáti byt, dlužníkem
v tomto dome uživaný, vykliditi a sám toho bytu uživati.
čís.

4028.

Zákon o obchodních pomocnících ze dne 16. ledna 1910 čís. 20 ř.
zák. Za vyšší úkony ve smyslu §u 1. zák. p'0važovati sluší vše~ky úkony
které přesahují obor a výši výkonnosti obyčejného dělníka.
'
Pokud jest tkalcovský mistr obchodnbn pomocníkem,
(Rozh. ze dne 1.

července

1924, Rv I 552/24.)

Dostav dne 5. října 1922 čtyřnedělní výpověď, domáhal se tkalcovský místr na podnikatelce zaplacení mzdy až do 31. prosince 1922
a poměrné části novoročného. Pro c e sní s o udp r v é st o I i c e
uznal podle žaloby, o d vol a c í s o u d žalobu zamítL N" j v y Š š í
s o u cl obnovil rosudek !)rvého soudu.
Důvody:

Rozhodnutí sporu zavl SI na právním posouzení otázky, zda sluší
žalobce zařaditi do skupiny zaměstnanců, konajících vyšší nekupecké
služby ve smyslu §u 1. zák. o obch. pomocnících. Dovolací soud má za
to, že správným jest názor soudu procesního, který na tuto otázku odpověděl kladně. To vysvítá z povahy služeb, žalobcem u žalované konanych. V tomto směru zjistil soud procesní, že žalobce byl asi od roku
1919 Jako samostatný tkalcovský místr u žalované zaměstnán. Ve svém
postavení byl samostatným a zodpovědným za své oddělení asi o 40-ti
stavech a 20-ti dělnících, zakláda,] válý, staral se o pořádek, psal
tkalcům hodiny za čekání, přejímal materiál, opravoval sti-oie a odstraňoval závady na nich, byl zodpovědným za zboží. Sám poMéhal a zodpovídal za své oddělení vn;hnímu mistrovi, který ie pro celou tkalcovnu
a zase je podřízen řediteli. Žalobce sám netkalcoval. -Tato zjištění soudu
prvé stolice soud odvolací celkem převzal, ale přes to, že znalci soudem
odvolacím bezprostředně slyšení došli k tomu úsudku, že žalobce u žalované konal převážně vyšší služby, sám dospěl k tomu přesvědčení,

služhy žalobce u ~:alo\iané za služby vyšší ve smyslu §u 1. zak.
ponl. považovati nelze) poněvadž je nelze klásti na roveň úkoJilm vrchního mistra a technických úředniků. Znaleckým posudkům
O vyšsích službách žalobcových po názoru soudu odvolacího rozuměti
jest tak, že úkony tkalcovshho mistra, srovnány byvše s úkoly obyčej
ných tkalců jsou sice úkony vyššími, že však je nelze považovati za
rovnocenné s úkony vrchního mistra, technických úředníků a ředitele
závodu, tedy za úkony vyšši ve smyslu §u 1. zák. o obch. pomocnících.
Tellto názor soudu odvolacího nelze sdíleti, poněvadž za vyšši úkony
ve smyslu §u 1. zak. o obell. pom. považovati sluši všecky úkony které
přesahují obor a výši působnosti obyčejného dělníka, v tomto případě
tka~ce: v. závo~ech žalované zaměstnaného. Okolnost, že snad nějaký
zruclly delmk ukony tyto také dovede obstarati na věci ničeho neměni
n,,?~ť úk?ny tyt~ stáv~jí se úkony vyšším! již tím, že je jako obyčejný
___ dellllk u zalovane zamestnany konatI nemuže a že právě konání těchto
úkonů bylo povinnos'í žalovaného, tedy jeho službou. Otázka, zdali
k těmto vyšším úkonům je potřebí nějakého vzdělání, není rozhodnou a
stačí ku kvalifikaci úkonů žalobcových jako úkonů vyšších ve smyslu
§u 1. zákona o obch. pomocnících ta okolnost, že je k nim jako k úkonům
služebním žalobcovým u ža,]ované potřebí zvláštní zručnosti a odborné
zkušenosti, která u obyčejného dělníka se nepředpokládá a nežádá.
Nerozhodno jest, že ruční manuelní práce zabrala největší část zaměst
nimí žalobcova, když tato manuelní práce nebyla prací obyčejného poB!ocného dělníka. Kromě práce manuelní konal však žalobce i práce
jiné (dozo!, zapisování hodin), které dle své povahy též k vyšším úkonům dle zjištěného stavu věci počítati jest. Tvrzení žalované, že ona
ve svém rozsáhlém závodě tkalcovské mistry má a zaměstnává jenom
z důvodu dělby práce, a že tudíž vlastně jde jen o obyčejné dělníky
k určité práci přidělené a v ní zručnosti nabyvší, i kdyby bylo správné,
nemohlo by změniti nic na tom, že práce žalobcem u žalované konané
byly úkony vyššími, to jest úkony, které každý jiný obyčejný dělník
předsevzíti nemohl. Poukaz žalované, že ienom v menších závodech
snad úkony mistra tkalcovského, kde mistr'za provoz je zodpovědným,
mohou býti pokládány za úkoly vyšši, není pro rozhodnutí sporné otázky směrodatným, a rovněž otázka, jakým způsobem tkalcovským
mistrům mzda se vyplácí, zda měsíčně, či týdně, nepadá na váhu. Totéž
platí i o tvrzení žalované, že v době, kdy byly ještě pracovní knížky,
tkalcovští mistři zahrnováni byli pod pojem živnostenských podniků
ve smyslu §u 73 živn. ř, Poněvadž žalobce jako tkalcovský mistr jest
zaměstnanec, konající vyšší nekupecké služby ve smyslu §u 1. zák. o
obch.pom. přísluší mu dle §u 20 zákona o obchodních pomocnících
6 nedělní lhůta, končící kalendářním čtvrtletím, v tomto případě tedy
31. prosince 1922. Nárok žalobcův na výplatu mzdy po celou dobu výpovědní a al1iquotní části novoročného jeví se proto důvodným a bylo
tudíž odvolání žalobcovu vyhověti.
Žl:; tyto
Ů obch.

čís.

4029.

o zlý úmysl (§ 1324 obč. zák.) jde jen tehdy, když škůdce měl
villi, ke zlu směřující, k bezprávnému výsledku čelící, kdež:io o »hrubé«

1008

nedbalosti lze mluviti, když
čejnější píle a pozornosti.
(Rozh. ze dne 1.

škůdce

nedbal

vůbec

žádné ani té nejoby-

nosti v~děti musil, že zasahuje neprávem do právní sféry dovolatelky,
učiniv návrh na povolení zatiml~ího opatření, trvaje, na něm, i když I11U
žalobkvně své vlastnické nároky ohlásila a jich se vybavovací žalobou

července

1924, Rv I 603/24.)

Žalovaný vymohl si proti manželi žalobkyně prozatimni opatření
vzetím do uschování a správy koně s povozem a příslušenstvím. Při
výkonu prozatimniho opatření tvrdila žalobkyně k zabaveným věcem
právo vlastnické, jež též napotomním sporem vysoudila. Žaloba O náhradu škody byla zamítnuta s o u d Y vše c h tří s t o I i c. N e j v y šš í!TI S o II d e 111 z těchto
důvodů:

Nižši soudy zíistily, že žalobkyně neutrpěla ani uschováním ani
správou koně u správce na koni žádné škody. Poněvadž při žalobě o náhradu škody, jakou jest právě tato žaloba, první" podmínkou závazku
k náhradě škody jest, aby žalobce utrpěl škodu bezprávným činem žalovaného (§ 1295 a násl. obč. zák.) a právě této podmínky zde není,
nemůže o vzniku závazku žalovaného k náhradě skutečné škody z dů
vodu žalobou uplatňovaného býti řeči a proto není v tom směru žalobni
nárok zákonem odůvodněn. Dovolání nelze však přiznati oprávnění ani
potud, pokud dovolatelka, uplatňujíc dovolací důvod čís. 4 §u 503 c.
i. s., vytýká, že odvolací soud neposoudil případ po práyní stránce
správně, nepřisoudiv jí náhrady ušlého výdělku, jehož mohla koňským
potahem docíliti, ač prý škodu tu způsobil jí žalovaný tím, že koně ocl
ní bezprávně odebral, a - ač ho mnohokráte vyzývala k upuštění od
zástavního práva, neučinil tak a koně nevrátil. Náhradu ušlého zisku
mohla by žalobkyně dle §u 1324 obč. zák. od žalovaného jen tehdy
požadovati, kdyby jí byl způsobil škodu bud' »ve zlém úmyslu« nebo
»z hrubé nedbalosti«. Tyto zákonné pojmy nejsou sice v zákoně nikde
vyn'ezeny, avšak z ustanovení §u 1297 obč. zák., jež mluví o »0 b yč e j n Ý c h« schopnostech člověka a o nešetření pilnosti a pozornosti
člověka »obyčejných« schopností, kteréžto nešetření nazývá se nedopatřením, nutno dovozovati, že »zlý úmysl« jest tu tehdy, když pachatel měl vůli ke zlu směřující, k bezprávnému výsledku čelící, kdežto
o »hrubé .nedbalostí« lze mluviti, když pachatel nezachovává vfibec
žádné, ani té nejobyčejnější píle a pozornosti. Poněvadž podle zjištění
obou nižších .soudů kupoval dotyčného koně sám manžel dovolatelky,
mohl se každý a tudíž i žalovaný domnívati, že kůň jest majetkem man. žela dovolatélky, to tím spíše, že poměry majetkové nebývají mezi
manžely tak přesně vyhraněny, by bylo vždy nade vši pochybnost jisto,
co vlastnicky patří manželi a co manželce. Velmi často nedá se ani
určiti, jakým způsobem se ten který kus majetkový do společné manželské domácnosti dostal a kterým z obou manželů a kdy byl získán.
V takových případech právní nejistoty o vlastnictví jest míti dle §u
1237 obč. zák. za to, že sporného kusu majetkového nabyl manžel. Za.
takového stavu věci nebylo vlastnictví iabaveného koně tak jasné, že
žalovaný si byl vědom toho, nebo že alespoň při užití potřebné pozor-

domálúla. Když tedy žalovaný neuznal ihned její vlastnický nárok,.
koně jí nevydal a do sporu se pustil, nelze mu klásti za vinu, že jednal
úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.
čís.

4030.

úpadkový řád.
Byla-li úpadková pohledávka v šedesátidenni lhůtě před vyhlášením
úpadku zabavena pro úpadcova věřilele a přikázána mu k vybrání a p'0
vyhlášeni úpadku poddlužníkem, jenž bez o]l'Omenutí náležité péče ne,~ věděl o vyhlášení úpadku, věřiteli úpadcovu zaplacena, jest věřitel,
nikoliv však i poddlužník, povinen zaplatiti přijaté placeni do úpadkové poclstaty.
~Rozh.

ze dne L

července

1924, Rv I 672/24.)

"Ta jmění VácJava K-a byl dne 16. února 1923 vyhlášen úpadek.
Václavu K-ovi příslušela proti trestnici v P. pohledávka, jež byla zabavena a přikázána k vybrání Olze B-ové. Dne 19. února 1923 vyplatila správa trestnice pohledávku Olze B-ové. Žaloba správce úpadkové podstaty proti eráru a Olze B-ové o zaplacení peníze, vyplaceného
dne 16. února 1923 trestnicí.v P. Olze B-ové, byla pro c e sní m s o ude 111 . pr v é s t o I i c e zamítnuta. O d vol a c í s o u d vyhověl žac
lobě proti Olze B-ové. N ej v y š š í s o u d nevyhověl ani dovolání žalobce ani dovolání Olgy B-ově.
Důvody:

K d o vol á n í str a n y ž a I ují c í: Tato vznesla dovolání, pokud
rozsudek prvého soudu byl soudem odvolacím potvrzen. . Uplatňuje
toliko důvodčis. 4 §u 503 c. ř. s. majíc za to, že soud odvolací nepo",udi! správně po právní stránce poměr mezi úpadkovou podstatou a.
mezi žalovaným erárem. Tomuto mínění žalující strany však nelze při
svědčiti. Podle druhého odstavce §u 3 dřívějšího úpadkového řádu ze
dne 25. prosince 1868, čís. 1 ř .. zák. z roku 1869 byl, jestliže povinné
zapbcení dlužníkem úpadci jako věřiteli stalo se po vyhlášení úpadku
a úpadce toho, co byl takto obdržel, ani nevydal do úpadkové podstaty,
ani nepoužil pro ni, plátce prost povinnosti, zapraviti dluh opětně a to .
nyní úpadkové podstatě, pouze tenkrát, když mu zahájení úpadku n em ohlo v době zaplacení býti známo. Toto přísné stanovisko dřívěj
šího práva bylo v druhém odstavci §u 3 nového, nyní platného, úpadkového řádu z roku 1914 změněno ve prospěch úpadkových dlužníků
v ten způsob, že dlužník není zaplacením úpadci po zahájení úpadku
sproštěn dluhu, lež by se toho, co bylo zaplaceno, bylo dostalo úpadkové podstatě, nebo dlužníkovi nebylo v době zaplacení známo vyhlášení úpadku a tato. okolnost nespočívá na o p o min ut í n á lež i t é
P é č e. Toto nyní platné zákonné ustanovení spočívá na úvaze, že úřec\Civilní rozhodnuti VI.
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ní oznámení o zahájení úpadku mohou sice každému býti známa, ale
stávají se přece jen známými poměrně malému počtu osob; k omluvě,
plátcově tedy nyní stačí, když nemá žádného zavinění na tom, že nevědělo zahájení úpadku, při čemž nepřijde na to, zdali mu bylo vůbec
možno O něm věděti. To, co platí podle druhého odstavce §u 3 konk.
řádu o plnění úpadci, platí v nynějším sporu o plnění správy trestnice
Olze O-ové, poněvadž tato byla podle §u 308 ex. ř. zástupkyní úpadcovou, když přijímala od správy trestnice zaplacení pohledávky jí
v Její Exekuční věci proti úpadci k vybrání přikázané. Tu pak soud 'octvolac.í. správně uvedl a náležitě odůvodnil, že žalovaný erár jestpodje
druhehO odstavce §u 3 konk. ř. sproštěn svého dluhu, poněvadž v době
zaplacení tohoto dluhu Olze B-ové správa trestnice nevěděla o vyhlášení úpadku a tato její nevědomost nespočívala na opominutí náležit:§
péče. Zalující strana ovšem nebyla povinna v této příčině důkazem,
nýbrž žalovaný erár; ale nižší soudy nežádaly na žalující straně žádného důkazu a soud odvolací nabyl potřebného přesvědčení o věci podle
§u 272 c. ř. s. na základě skutkových zjištění prvého soudu, jež převzal
podle prvého odstavce §u 498 c. ř. s. Soud odvolací nevyslovil ani nepředpokládal ve svém rozsudku, že žalující strana byla p o v i n n a
prokázati, že žalovaný erár, dotyčně správa trestnice v době placení
věděla o tom, že úpadek býl vyhlášen, aneb že její nevědomost o vyhlášení úpadku byla zaviněna jejím opominutím náležité péče. Poně
vadž, jak uvedeno, odvolací soud nabyl přesvědčení o tom, že správa
trestnice v době zaplacení nevěděla o vyhlášení úpadku a že nezavinila
toho opominutím náležité péče, nebylo třeba, by žalovaný erár nabídl
o tom důkazy a soud první neb druhé stolice, tyto důkaZy průvodním
usnesením připustil a předsevzal. Výtka žalující strany, že žalovaný
erár nepodal žádného důkazu v tomto směru, ač byl k tomu povinen,
a že se o to ani nepokusil, nemůže tedy míti úspěch ani s hlediska dů
vodu čís,. 4, ani s hlediska důvodu čís. 2 §u 503 c. ř. s. Žalující strana
o\'šem byla o p r á v 11 ě n a, v první stolici nabídnout; protidtkazy, ale
neučinila toho. žalující strana poukazuje v dovolacím spise také na
ustanovení §u 12 konk. řádu, podle něhož práva zástavní na věcech
patřících do úpadkové podstaty, pomíjejí zahájením úpadku, bylo-li jich
~abyto v posledních 60 dnech před zahájením úpadku, a tvrdí, že te0y
Jakýkoli výkon čili realisace zástavního práva, jehož byla Olga B-ová
nabyla podle §u 294 ex. ř. doručením usnesení zemského civilního soudu
v Praze ze dne 21. prosince 1922, o povolení exekučního zabavení
jsou po vyhlášení úpadku neplatny a proti žalující úpadkové podstatě
neúčim:y. Tyto _vývody js.ou nedůležity, neboť zaplacení úpadcovy
pohledavky spravou tresŤmce Olze B-ové nestalo se na základě povolení,
exekučního zabavení, nýbrž stalo se podle §u 308 ex. ř. následkem
scu~lního usnesení o přikázání oné pohledávky k vybrání, kteréž usnesem nebylo vyhlášením úpadku dotčeno. Vyhlášením úpadku pominulo
jen zástavní právo jako právo na oddělení podle prvého odstavce §u 12
konk. ř.; pohledávka nebyla tím dotčena, nýbrž pozbyla jen svého pojištění zástavním právem. Žalující strana má jen nárok podle třetího
odstavce §u 12 konk" ř., jejž však podle jasného znění tohoto zákonného
předpisu může uplatňovati jen proti Olze B-ové, o čemž bude v následujícím odstavci pojednáno, nikoli proti správě trestnice a tedy také ne

proti prvnímu žalovanému eráru. Zalujíci strana tudíž neprá'Vem dospívá v dovolacím spise k mínění, že správa trestnice, dotyčně žalovaný
erár, jsou povinni, úpadcovu pohledávku bez ohledu na to, že byla zaplacena Olze B-ové, zaplatiti znova do úpadkové podstaty Václava K-a.
Z toho plyne, že dovolání žalující strany jest neoprávněno, pročež nemohlo mu býti vyhověno.
K d o vol á níž a lov a n é O 19 Y B-o v é. Olga B-ová nabyla,
jak bylo jil: v hořejším odstavci čís. 1 uvedeno, zástavního práva za
svou pohledávku k pohledávce úpadcově doručením zabavovacího
usnesení ze dne 21. prosince 1922, tedy v 60 denní lhůtě, uvedené
v prvním odstavci §u 12 konk. řádu. Toto zástavní právo nepominulo,
jak mylně se domnívá, povolením exekučního přikázání k vybrání, neboť
přikázání k vybrání bylo povoleno podle §u 308 ex. ř. na základě onoho
práva zástavního a za účelem uplatnění jeho, což plyne zřejmě z ustanovení, obsaženého v §u 308 ex. ř., že vymáhající věřitel jest zmocněn,
uplatniti zástavní právo, zřízené pro přikázanou pohledávku. Zástavní
právo pominulo teprve zahájením úpadku na jmění Václava K-a. Podle
třetího odstavce §u 12 konk. ř., na nějž bylo již v hořejším odstavci čís.
1 r:oukázáno, jest z výtěžku, jehož bylo před zahájením úpadku, nebo
po něm docíleno zpeněžením na základě oddělovacího práva, nabytého
v posledních 60 dnech před zahájením úpadku, pojmouti do úpadkové
podstaty onu část, která připadá na toto právo oddělovací. Peníz, vyplacený Olze B-ové správou trestnice, jest takovouto částí výtěžku, dosaženého podle §u 308 ex ř. zpeněžením pohledávky, která příslušela
úpadci Václavu K-ovi proti správě trestnice. Olga B-ová obdržela tuto
částku od správy trestnice za účelem zaplacení pohledávky, kterou
n1 ela proti úpadci, a přijala zaplacení podle §u 308 ex. ř. jménem úpadce
jako jeho zástupkyně, Ona tedy musí tento peníz vydati vzhledem na
ustanovení třetího odstavce §u 12 konk. ř. do úpadkové podstaty. Z toho
zároveň plyne, že její námitka nedostatku pasivní legitimace jest nedůvodna. Mínění její, že by pouze správa trestnice v P. měla proti ní
obligační nárok na vrácení peněz, jí zaplacených, jest vzhledem na
ustanoveni třetího odstavce §u 12 konk. ř. mylné.
Čis.

4031.

Dopravní řád železniční.
Adresována-li zásilka k ponecháni na dráze na přihlášku (bahntagernu, restante nádraží), není dráha povinna ponechati ji na skladě
tak dlouho, pokud se adresát nepřihlásí, nýbrž jest oprávněna, vyčkavši
předepsanou lhůtu po uplynulí odběrné lhůty, zásilku prodati.
.
(Rozh. ze dne 1. července 1924, Rv I 686/24.)
zalobce dal dopraviti své svršky ze štýrského Hradce do Prahy. Nákladní list obsahoval doložku »bahnlagernd«. Svršky došly do Prahy
dne 22. června 1922 a, ježto se žalobce o vydání jich nehlásil, dala je
dráha v prosinci 1922 prodati. Když se pak žalobce dne 5. června 1923
hlásil o vydání svršků, sdělila mu dráha, že je prodala, a vydala mu
64'

výtěžek "prodeje. Za10ba na dráhu o náhradu škody byla zamítnuta
.3oudy všech tří stolic. Nejvyšším soudem z těchto

II i s o II tl pdkáLal na iuto pohledávku' kromě 18.000 Kč jistiny ještč
dále úroky a útraty úhrnem 3.4 18 Kč, K rekursu vymáhajícího věřitele
rek u r s n i s o u d přikázal oa onu pohledávku pouze 1RODa Kč,
Ne j vy Š Š Í s o II d nevyhověl dovolacímu rekursu FerdinandaB-ho,
D ů vod y:

důvodů:

, Mylný test ,12ázor, že, když zásilka byla adresována k ponechání na
draze lla pnhl~sku (bah~lagernd, restante nádraží), byla dráha povin~a, ponechall]1, na ,sklade t~k dlo,~h?, pokud se adresát nepřihlásí. Takove adresova11i ma podle zelezl1Jcl1Jho dopravního řádu jenom ten význa~;, že ....žel,;znice;.. není povinna, příjemci zaslati zprávu o příchodu
zbezl, (~ 151"[: a ze lhuta pro odebrání zboží příjemcem počíná při
chysta!l1,m zboz! (§ 80/3), Zalobce byl povinen, starati se sám o to,
kdy zasllka dosla do Prahy, a odebrati ji v tarifní lhůtě tří dnů od
přichystáni. Když tak neučinil, byla železnice nejenom oprávněna, nýbrž
1 povmna, postupovah podle §u 81 žel. dOpL ř" což také učinila, DovolaicI rozeznává mezi oprávněním železnice, vzíti nebo dáti nedoručitelné
zboží na sklad dle třetího odstavce §u 81 žel. dOpL ř. a zboží prodati
d~e ,čtvrtého"odstavce té~ož předpis~, do~nívaje se, že se obě oprávnem na vzaJem vyluču]1, I tento nazor Jest nesprávný, Obě uvedená
oprávnění trvají podle doslovu i smyslu zákona vedle sebe ovšem
~~ždé z nich za P?dmíne~dopravním řádem stanovených, Přev;etí zboZl na skl,ad nemu,ze trvah po dobu neomezenou; nejen nárok dráha na
~?pl~cel1J dovozn~ho a o,stat~!ch poplatků, nýbrž i předepsaná pečlivost
radl;ell0 obchodntk~, vyzaduJI ?utne, a?y bylo skončeno po přiměřené
dube prodejem zbon Podle vseobecneho předpisu čl. 407 obch, zák.
o ~~lo,:vě n~~ladní mů~e soud na návrh účastníků naříditi, by nedorucltelne ZbOZl bylo ulozeno ve veřejném skladišti neb u třetí osoby a
aby bud' všechno neb částečně bylo za účelem zaplacení dovozného
a ost~tních nároků ,povozníkových veřejně prodáno. Prodej jest pří
pustny,!<~ykoltv; k J~ho povolení stačí nárok na zaplacení povozníkovo,
žele,znlcnl,?Oprav,~í rad u~tanovuje v té příčině odchylně jenom, že železn:~e muze zbozl prodah sama, a ukládá jí s určitými výjimkami lhůt
kr~tslch, aby s prodej cm vyčkala čtyři neděle od uplynutí odběrné
l~l1ty~ Tato, lhůt~ b~la železnisí netoli~o dodržena, nýbrž daleko, totiž
nd pet a pul meSICU, prodlouzena, Zasllka byla prodána úplně podle
předpisů železničního dopravního řádu,
o
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čls .. 4032.

§ 234 ex, ř. vylučuje rekurs toliko ohledně námitek. které lze uolat-

ňovati odp,orem, nikoli vša~ v případech, kde, přík~ání pOhledávky

z rozvrh~ve P?dst~ty odporUje bud' velícím zákonným předpisům, nebo
r?zyrh0'7 m z~sadam §§ 21.6 a 217 ex. ř" pokud se týče jiným před
pIStL,!!. zá!<0nnym, pokud neJsou to zásady (předpiSY) velící nýbrž di-

s!)oslhvru.

'

-

ex.

(Rozh, ze dne L července 1924, R II 231/24,)
, ~a ..; ne,movitosT.i, prodan~ v exekuční dlažbě, vázlo zástavní právo
pro :Ivernl pohledavku Ferdll1anda B-ho do výše 18.000 Kč,E x e k u č-

Účastník, který byl při rozvrhovém roku a mohl při něm odporem
upiatiiovati námitky proti přikázání některé pohledávky z rozvrhové
podstaty, ale neučinil toho, nemůže ovšem podle druhé věty prvního
odstavce §u 234 ex, ř. uplatňovati tyto námitky rekursem do rozvrhovéLo usnesení, ale o takový případ zde nejde a v dovolacím rekursu
jest mylně předpokládán opak Ustanoveni §u 234 ex, ř, vylučuje re"
kurs toliko v případě námitek takových, které lze uplatňovati odporem,
nikoli však v připadech, když přikázání pohledávky z rozvrhové podstaty odporuje bud' velícím zákonným předpisům, nebo když odporuje
rozvrhovým zásadám §§ 216 a 217 ex, ř" pokud se týče jiným před
pisům zákonným, pokud nejsou to zásady (předpisy) velící, nýbrž
dispositivní, aniž dotyčné soudni rozhodnutí se opírá o dohodu, stran
(účastníků) podle druhého odstavce §u 214 ex, ř, V těchto pfl'il"adech
IT'usí podle druhého odstavce §u 214 ex, ř, býti o otázce přikázání pohledávky, o kterou jde, rozhodnuto soudem výhradně jen tak, jak to
dotyčný zákonný předpis nařizuje, bez ohledu na to, zdali odpor byl při
rozvrhovém roku vznesen čili nic, Přikázání pohledávky úroků a útrat,
účtovaných Ferdinandem B-om ve výši 3240 Kč a 178 Kč, úhrnem 3418
Kč, m;mo kapitál 18.000 Kč, pro něiž jest právo zástavní zapsáno v pozemkové knize, tedy mimo rámec úvěrní pohledávky, pojištěné knihovním právem zástavním .ien do výše 18,000 Kč, odporuje předpisu §u 14
knih, zákona, rovněž předpisům §u 216 čís, 4 a § 224 ex, ř,; podle uvedených zákonných předpisů lze totiž pohledávku, vzešlou z poskytnutého úvěru, včetně úrokův i útrat, přikázati z rozvrhové pqdstaty jen
do té výše, do které jest úvěrní pohledávka zástavním právem pojištěna,
tudíž úvěrovou pohledávku Ferdinanda B-a s ~roky i útratami jen do
výše 18.000 Kč, Z toho plyne, že soudce první stolice neprávem vzal
ve svém rozvrhovém usnesení zřetel na úrokovou a útratovou pohledávku tohoto věřitele mimo' částku 18.000 Kč přikázanou na jeho pohledávku kapitálovou, Vymáhající věřitelka byla proto podle §u 65 ex,
ř, oprávněna k rekursu proti tomuto rozhodnutí soudce prvé stolice, ač
ani ona, ani žádný z ostatních účastníků nevznesl při rozvrhovém roku
odporu proti přikázání úrokův a útrat Ferd;nanda B-ho mimo kapitálovou pohledávku 18.000 Kč další částkou 3418 Kč; přípustnost k rekursu vymáhající věřitelky nebyla omezena ustanoveními §u 234 ex, ř,;
soud stolice druhé právem rekursu vyhověl a změnil usnesení prvého
soudce souhlasně s §em 14 knih" zák" s §em 216 čís, 4 i s §em 224
ř.
čís.
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4033.

Uložil-Ii komitent u banky ku krytí úvěru ve
zemskou valutu, jest banka" není-li jiné úmluvy,

měně

tuzemské cizoby cizo-

oprávněna,

~,:noskou valutou obchooovala. Kursovní zisk anebo ztráta J·do.u na její
ucel.
.
(Rozh. ze dne 1. července 1924, Rv II 170/24.)
. , ,žalobkyně. poskytla ž,alované,:'u ~oncem srpna 19 19 kontokorentní
uVť; 10.000 Kc,ktery take byl vycerpan.Žalovaný složil u hlavního ústav~ za~obkyně ve Vídni v týž čas 20000 Kr. rak., které pak byly poukáz~:ly zal?bkyl1l do Brna a, z n~c~ž částky. 14.00?Kr. rak. mělo' býti poUZltO k učelum. P?sk.v:tnuteho ~v:ru, Kdyz pozdej1 cena korun rak. stále
kle.sal~, vypovcdela zalobkyne zalovanému úvěr. 1elikož žalovaný přes
opetne _upomínání nezaplatil dlužného salda, podala banka na něho žalobu. Zalovaný navrhl zamítnutí žaloby, namítaje: Žalobkyně částku
20.000 Kr. rak., poukázanou jí hlavním ústavem ve Vídni směn;la dle
kurs? ze dne ,28. srpna 1.919 v Kč, takže za uvedených 14.000 Kr.. rak.,
kterych dle vule stran melo bý!t použito k účelům uvedeného úvěru. dle
kursu t;,nkr~te. platného př~ neim:nším celou hodnotu až do výše' po~kytnuteh.o uveru to.OOO Kc obdrzela, což vychází na ievo z potvrzení
zalobkyne ze dne 29. srpna 1919, Žalovanv dal také při uzavření obc"odu řediteli příkaz k přeměně korun rak v Kč. Že žalobkyně na to vůbec
n:~,yslela, ~by P?uk~zanýc? 14.000 Kr. nechala u sebe ležeti jako nesu'-~ovatelne krY!1 a Ja~o ,zastavubez ohledu na změnu kursu. vychází
~a jevo,z toho" ze .nen! vubec ~
by ~Y:? nekolkované rak. bankovky
Lalovanemu vratrla, dale vychazl to z jeJlho dopisu ze dne ll, srpna
1020, ~e kterém oznamuje žalovanému, že dlužné saldo činí 10.587' Kč
a, ode<:te-h se od tohoto salda jeho vklad v Kr. rak. v přepočítávací
hodno~e 3.753 Kč 62 h, zbÝvá dlužná částka 6.833 Kč. _ S o udp r v é
~ : ~ II ce u:nal po?le ~alobr D ů ': o d.~: žalonný neprávem namítá,
ze zalobkyne poukazanvch 11 hlavl11m jejll1l závodem ve Vídni 20000
Kr. rak. pokud se týče pro účely úvěru použitou částku 14.000 Kr. 'dne
28, srpna 1919 p~e,:,ě.?ila v Kč a tím .~ískala stejnou hodnotu, kterou
by~ mu poskytnuty t~ver zapl~ce~, po pnpadě i přeplacen. Žalovaný dal
dn~ 26., srpna 1919 zalobkynl.pnkaz, aby z jeho konta ve Vídni ji poukazanyc~, 20.000. Kr. .rak. »P:I~sala mu !, dobru«. Chtěla-Ii žalobkyně
to~uto Bnk~zu. presn~ ~yhovetr, n~byla oprávněna přeměniti tyto Kr.
rak. v Kc, nybrz bylo leJl povmnostr otevříti žalovanému nové konto na
Kr. rak. a na tomto kontě mu připsati k dobru 20.000 Kr rak Že žalobkyně skutečně přeměnila tyto Kr. rak. na Kč. nebylo p;oká;áno na~~ak doka.,z,ují pře9Iož~né obchodní knIhy strany žaluiící, že žalo~aný
Llel. tuto castku pnpsanu k dobru na svém kontě rakouských korun
takze tyto Kr. rak. byly mu vždy k disposici. le také nanejvýš nepravdě~
podobno, že vůle žalovaného směřovala k to;n,u, by Kr. rak. přeměněny
byly n~ ~č~ k tomu nebyl by potřeboval žalovaný dáti si otevříti u žalob~!ne uver d~ 10.000 ;<č, jiný:"i slovy zůstati dlužen tuto částku,
~ ,I11Z. musel platrtr obvyk~~ a r:omerně dosti značné úroky, provi;;e atd.,
I.ybrz byl by SI v tom pnpade dal prostě Kr. rak. poukázati do Brna
z~e Je zreahsoval, kdekoliv uložil a z toho vkladu dle potřeby vybíral:
JIZ, ta ~k~lnost sama o sobě, že někdo, maje u banky částku v cizí va
lut~, dava SI, posk~tnouti úvěr,. nepřesahující rea1isační hodnotu jeho
majetku v CIZI valute, dokaZUje, ze tato částka v cizí valutě měla sloužiti
tolIko jako krytí, jako zástava pro povolený úvěr a jest to také pocho-

:0,

pitclno, že si to žalovaný sám tak

přál,

uváži-li se, že za tehdejší .situace

nikdo ještě nepom)'šlel na tak značné klesání rak. valuty, takže snad
žalovaný, očekávaje zlepšení rak. koruny, nepřál si ani přeměnu Kr.
rak. na Kč., nýbrž volil tu cestu, že si na podkladě svých Kr. rak. vymohl úvěr v Kč. Zda žalobkyně je s to, by tytéž koruny, jaké od žalovaného obdržela, jemu vrátila, je nerozhodno. v tomto sporu, stačí když
ve svých knihách dotyčnou částku v cizí valutě vede k dobru žalovaného, jak z předložených knih obchodních vychází na jevo, čímž tedy
žalobkyně zřejmě dává na jevo svou ochotu, přijaté penize ve stejné
valutě žalovanému vrátiti. Také tvrzení žalovaného, že při uzavření
obchodu mluvil o přeměně Kr. rak. na Kč. s ředitelem žalobkyně Č.,
bylo vyvráceno výpovědí tohoto svědka, který udal, že žalovaný dal
Kr. rak. žalobkyni jako depol a nežádal, aby byly směněny za Kč a aby
tím zaplacen byl jeho dluh a že žalobkyně bez výslovného příkazu žalovaného k tomu nebyla ani povinna ani oprávněna . Že ostatně žalovaný
dobře věděl, že žalobkyně dnem 28. srpna 1919 připsala mu poukázané
Kr. rak. pouze k dobru, a že je nepřeměnila v Kč, vychází na jevo z jeho
dopísu ze dne 10, června 1920, V tomto dopisu potvrzuje žalovaný výslovně správnost zaslaných mu dvou knihovních výpisů ke dni 31. prosince 1919, dle nichž jeho konto činí »do K 14.311« a že byl zatížen na
kontě částkou 10.169 Kč. I kdyby tedy žalobkyně byla proti příkazu
žalovaného skutečně Kr. rak. přeměnila na Kč, vzdal se žalovaný jakýchkoli námitek z toho vyvozovaných tím, že uznal správnost knihování
u žalobkyně svým dopisem ze dne 10. června 1920 . Avšak ani z dopisu žalobkyně ze dne 11. srpna 1920 nevychází nijak na jevo, že ža~
lobkyně žalovaným tvrzenou přeměnu provedla. V tomto dopisu píše
žalobkyně výslovně, že na kontě Kč jeví se saldo v neprospěch žalovaného 10.587 Kč, jež kryto jest kontem v Kr. rak. v přibližném dočasném
přepočítacím kursu 3.753 Kč 62 h, Na konci tohoto dopisu píše žalobkyně: »D.a wir zulolge der bestehenden Vorschriften als Verwalter
fr e 111 der Oelder Kontokorrentschulden ohne jedwede Dgckung nicht
fiihren durlen, ersuchen wir Sie um eheste Anschaffung; des Betrages
von Kč 6833 lm Wege unserer Wiener Hauptanstalt«. Z toho jest tedy
patrno, že žalobkyně i nadále stojí na tom stanovisku, že konto v Kr.'
rak. tvoří jen zástavu, krytí pro konto Kč, že však toto kontonásledkem značného poklesu kursu Kr. rak. nemá dostatečného krytí, pročež
doporučuje žalovanému, aby své konto v Kč vyrovnal tím způsobem,
aby svolil na přeměnu svých Kr. rak. v Kč, což by dle tehdejšího kursu
činilo 3.753 Kč 62 h, takže by potřeboval doplatiti jen 6.833 Kč na
úplné vyrovnání svého dluhu. Soud spatřuje v tom jen nabídku na vy~
rovnání konta v Kč, které však žalovaný nepřijaL - O cl vol a c í
s (> u d rozsudek potvrdiL D ů vod y: Kusost řízení spatřuje žalovaný
v tom, že nebyl proveden důkaz obchodními knihami strany žalující
a v:l'slechem stran o té okolnosti, že žalobkyně 14.000 Kr, rak., které
žalovaný u ní deponoval, neuschovala ve své pokladně jako deposit.
Žalovaný přehlíží, že dle obchodních zvyklostí v obchodě bankovním
platí peněžní obnosy za depositum irregulare, jež přechází do vlastnictví banky se závazkem, že banka vrátí uschovateli stejný obnos peněžitý, žalobkyně nebyla tedy vůbec povinna 14.000 Kr., deponovan~ích. nějak zvlášť uschovávatj, nebylo-li to výslovně umluveno) což

:',šak ,žalova~1j ani n,etvrdí. ,Není zde tedy odvolacího důvodu kusosti
nze111. Ale, tez po strance I?ra::ni pos~udil soud prvé stolice věc správně
a odvolacI soud pouk~zu]eo zalovaneho na vhodné odůvodnění napadeneho f?zsudku. K vyv?dum odvolacím se pouze podotýká, že pro
pos?uzem tohoto sporu ]e nerozhodné, jak bylo se strany žalobkyně
r~uzlt? 14.000. K~. rak., složených žalovaným jako krytí pro jeho úvěr,
]ezto zalobkyne, pk bylo uvedeno, nebyla v tomto směru žalovanému
odpovědnou: Došlo-li sk.utečně na straně žalobkyně k obohacení, není
to rozhodne nedovolenym obohacením a žalovaný nemůže z toho
vyvoz?vati pro sebe právní. ~árok. žalovaný přehlíží, že žalobkyně byla
by sveh? času pov~nna vratItI.•depon~v~,ných 14.~00 Kr. rak., i kdyby
se ~omery valutove byly utva;Ily v le]I neprospech. Z dopisu žalobkyne z ll. srpna 192.0 nelze vubec vyvozovati, že žalobkyně přeměnila
k?nto ~al?van:~o ~ Kč - konto, neboť mluví pouze o dočasné
pn~IIzne ce,:e .prepocltacI, .a~y žal.ovanému připomenula, že jeho konto
nem dostatecne kryto a prave za učelem tohoto krytí žádá o zaplacení
6.833 Kč.. Tím však nemělo býti dlužné saldo žalovaného definitivně
vypoř~dáno uvedenou částkou i pro ten případ, že by této výzvě nevyhove!.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

1<;. -:-:.

Důvody:

Jest nesporno, že žalobkyně poskytla žalovanému v srpnlI 1919 kontokorentní úvěr 10.000 Kč a že jí žalovaný prostřednictvím hlavního
ústavu ve Vídni poukázal 20.000 Kr. rak., z nichž částka 14.000 K. rak.
měla, jak. žalovaný v dovC;lací,;, .spise sám uvádí, sloužiti k zajištění
poskytnuteho kontokorentmho uveru 10.000 Kč. Nesejde na tom zda
žalobkyně skutečně použila poukázané čáSTky 14000 Kr. rak. k tomu
by, směnivši je snad za koruny československé, jimi obchodovala, ne~
boť zcela správně vytkl soud odvolací. že banky což jest obecně
známo, nepotřebuje tudíž důkazu, a také žalovanému jako obchodníkovi zajisté známým jest a bylo - neuschovávají efektívně peněz a
valut u nich uložených (daných a vzatých v depot), leč by jim to bylo
výslovně bývalo přikázáno, nýbrž chovají prostě stejnou částku peněz
a va.lut vždy k disposici .komit~ntově. Toť právě podstatou nepravidelneho deposItu (deposItum megulare) vyvinuvšího se v obchodu
bankovním. To, co banka vyzíská transakcemi s penězi (valutami) komitentů.:. přip~dá k. dobru jí, nikol~ k?mitento~i, stejně jako jde na její
vrub pnpadna ztrata, kterou UtrpI pn tako-vych transakcích. Komitent
má pouze nárok na úroky depotní, které bývají proto že banka musí
přislušnou částku chovó.!i vždy k disposici komitentově: z pravidía nižší
než obvyklé úroky ze zápůjčky. I kdyby tedy bylo pravdou, že žaluiící
ban~a, použivši oněch 14.000. Kr. rak. ke svým účelům, při tom něco
vyzl skala, nebylo by lze tvrdIti, že se bezdůvodně obohatila na úkor
žalov~ného a, že mu musí vJ;'dati to, co vyzískala, tím méně pak, že by
byla zalovanemu povmna nahradou škody. V tomto sporu záleží spíše
pouz~ ~a !om, ~da ža!obkyně, ať již podle úmluvy nebo bez úmluvy
sve ujme pouzIla onech 14.000 Kr rak., přeměněných na koruny če
.koslovenské, k úplnému nebo částečnému vyrovn1íní poskytnutého

°

U\'!.~nl 10.000 i(č. žalovan)' tvrd~l půvoqnč Úl~11uvu s ředitelem žalobkyně Heřmanem č-em, ale prvý souu na základě V5'P?~'ě~di, tO\loto
svědka zjistil, že se, tvrzená úmluva
~t avl aj a toto, zJlsteonI nebylo
žalovaným v odvolaní napadeno. Na zakla~e pr.ovede~eh~ dukaz~I o~
chodními knihami žalobkyně prvy soud dale zJIsÍII, ze zalovany mel
poukázanou částku rakouských korun. připsánu k dobru. na ~vém kon!ě

11;

rakouských korun tak, že mu byly vzdy k dlSPOSIC!, z cehoz plyne, ze

žalobkyně ani účetnicky neprovedla přeměnu rakouských korun na če
skoslovenské za účelem - byť i jen částečného '-- vyrovnáni účtu 'korun československých, - a že žalovaný, pokud nedisponoval ani pozd(;ji v tom smeru, počítaje snad na vzestup korun rakouských, .učinil
tak na s v ů j vrub. Že konečně žalobkyně, oznámivš.i žalovanému dopisem ze dne ll. srpna 1920, že jeho konto československých korun vykazuje debetni· saldo 10.587 Kč, které jest kryto jen aktivním saldem
rakouských korun v tehdejší přiblIžné hodnotě 3.753 Kč 62 h; - po&~ ukázavši k tomu, ž.e dle platných předpisů jako správce cizich peněz

nesmí vés!i kontokorentní dluhy bez jakéhokoliv kryti, a žádavši ho, by
jí co nejdříve částku 6.833 Kč prostře)dnictvím videňské ústředny
uhradil, - nevyrovnala ani částečně kontokorentní účet korun česko
slovenských, nýbrž nanejvýše učinila nabídku na takové vyrovná~í, na
kterou však žalovaný nepřistoupil, takže částka 14.000 ~r. rak. zustala
na dále krytím kontokorentního dluhu československych korun;správně vyložily nižší soudy. V tom směru stačí poukázati k d~vodům
rozsudků nižšich soudů, které nebyly vyvráceny vývody dovolaclho SPIsu. Tomu-IHak, nebylo třeba dalšího důkazu obchodní,,;i knih",,:i žalující banky, po případčvýslechem stran, a ~elze v tom, ze tyto ~uka~'y
nebyly odvolacím soudem provedeny, spatrovaÍ! vadu odvolaclho r!zení po rozumu §u 503 čís. 2. c. ř. s., aniž jest oprávněna výtka nespravného posouzení právního (§ 503 čís. 4 c. ř. s.), v kterémžto směru se
jen ještě dodává, že žalovaný započtení zažalované částky na domnělý
nárok na náhradu škody v prvé stolici vůbec neuplatnil a co do tvrzeného nároku z obohacení pouze prohlásil, že kondikuje příslušnou
částku.

čís.

4034.

Dooravní řád železlůční.
Pokud dráha neručí za škodu, která povstala tlm, že aniž by byla
adresáta ve smyslu §u 79 dopr. žel. ř. o příchodu zboží uvěd'Ol1lila, vydala zásilku osobě, kierá se podvodně legitimovala jako adresát.
(Rozh. ze dne 1. července 1924, Rv II 244/24.)
žalobce zaslal zboži do stanice f. a udal v nákladním listu jakožto
příjemce: »LudvíkP., obchodnik v j.«. Tvrdě, že dráha vydala zásilku
osobě jiné, domáhal se žalobce na dráze náhrady škody. Pro c e s ~ i
s o udp r v é stolice žalobu zamítl, o d vo I a c í s o u d jí vyhovel.
N e j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu,

1019

1018
Důvody:

Nemůže býti sporu o tom, že dráha smí své povinnosti, uvědomiti

příjemce o příchodu zboží, vyhověti Jen některrm ze způsobů, §uy 79 žel.

dopr. ř., jak odvolací soud na rozdll od prvmho soudu spr<:-vne dov~
zuje přes to však nelze dovolání žalovaného eráru podanemu z duvod6 čÍs. 3 a 4 §u 503 c. ř. s. odepříti úspěch. Žaloba opírá se ? zayinění dráhy a spatřuje je v tom, že adresát zásilky nebyl podle predpl~u
§u 79 žel. dopr. ř. o příchodu zboží předem zpra~en, a že ~u byla yzasilka bez předchozího avisa vydána. Kdyby byl byval ~dresat d!e pre~
pisu avisován, bylo by prý vyšlo na jevo, že ho v J .. vube~.ynem, o~e~l
Jatel byl by musil býti o tom vyrozuměn a nebyl by pnsel, vydamm
zásilky osobě, která si podvodně přikládala. jméno adres~tovo, ~e
škodě. Ale tvrzení, že avisováním podle předpIsu bylo by byvalo zrštěno že ho ve skutečnosti není, jest pouhou domněnkou žalobcovou,
neboť domnělý Ludvík P. mohl se stejně, jako se ~egitimoval nya žel~z
nici, legitimovati i na poště, aviso mohlo mu pak ale §u 17 postovmho
řádu ze dne 22. září 1916 čís. 317 ř. zák. býti platně doručeno, a podvod nemusil býti odhalen. Nelze proto pokládati za r::ro!cázánu Dni'lnou souvislost mezi tvrzeným zaviněním dráhy a žalobcovou s~odou,
takže již v tomto směru jest nárok na náh,radu yško~y v.!budovan yna
důvodu nedostačujícím. Mylným jest dále naz,or, z~, predp~s §u 79 zel;
dopl'. ř. má za účel omeziti nebezpečí vydám zboZJ osobenepovolane
a že jest povahy donucovací. Příchodem zboží s nákladním :istem do
stanice určení přecházejí práva z nák~adní sml.o~vy, z od~s!lat:le na
příjemce. Příjemce má právo domáhati se vyda~l na~lad~lho l!st~ a
zboží i žalobou (§§ 76 (1), (2),73 (9) žel. dopr.};.): Pre?pIS ~u 79 zel.
dopl'. ř. o uvědomění příjemce o příchodu zbozl.lest len ,dusledke~
smluvní povinnosti dráhy, vydati zboží adresátovI, uve?enem~, v ~a
kladním listu a má za účel dáti mu vědomost o tom, ze ZbOZl doslo
2 že počala 'běžeti lhůta ku odebrání.
chrání!i záj~ny příj:~ce a
r.'J<oliv odesílatele. Podle §u 79 (5) zel. dopr. r. muze se prl]emce
uvědomění bez souhlasu a vědomosti odesílatele zřeknouti. Z těchto
w'anovení plyne, že dráha neměla vůči ~alobc! ja~o odes.ílateli s:nluvn~
pO\innosti, by adresáta, uvedeného v nak!ad~lm hst~ aVls?vala 1 pro.tJ
jeho vůli, a že se opomel1utím' avisování, kdy~ adresat s ;11?1, souhlasIl,
r ('dopustila vůči žalobci zavinění. Rozhod~uÍl ~pO!U. n~z~v'sl proto na
otázce porušení předpisu §u 79 žel. dopr. r., nybrz ledl;le na .tom,y z~a
byl domnělý Ludvík P., jejž dráha po~ažov~la z~ adre~a~a a ]e:n uz z~:
silku vydala, osobou, které podle nakladmho ltstu zasllk~ mela bY!l
vydána. K otázce této dlužno přisvědč;ti. D!e y§~ 5,6 (1) zel. .?~pl'. y~.
jest odesíiatel povinen udati v nákladním hste J1neno a bydhst~ pn]el11ce. Tomuto předpisu vyhověl žalobce udání~ a?res~ ~~UdVlg ~.,
obchodník v J.«. Původní, žalovanou stranou poprene udam z3JO~y,~ ze
byla v adrese uvedena ještě také ulice, nebylo prvním soudem zjlsteno
a žalobce v opravném řízení na něm Již netrvá. Uvedená adresa byla
sice dostatečná, neboť bylo možno podle ní v malém městě, jakým jest
J., vypátrati adresáta, ale nebyla přesná, neboť nebyl v ní uveden ,byt
a zaměstnání bylo uvedeno jen příliš širokým názvem ,»obc~odl1l~«.
Za všechny škody, které vzejdou nepřesrostí adresv, udane v nak!admm
v

!Afl

listu, ručí dle §u 57 žel. dopr., ř. odesílatel. Podle vlastního udání žalobce nezdržoval se dříve v J. žádný Ludvík P. Podle skutkových zjištění prvního soudu, které nebyly žalobcem již napadeny, chodi! však
již několik dní, než došla zásilka žalobcova, na nádraží v J. muž tam
. posud neznámý, který bylo zásilce informován, přikládal si jméno Ludvíka P-a, jemuž byla adresována, tvrdil, že má v rukou kopii objednacího lístku o ní, a vykázal se legitimací opatřenou podobiznou a podpisem. Jelikož jiného Ludvíka P-a v J. nebylo, a žalobce nemohl míti
tedy v úmyslu, aby zboží bylo vydáno jinému Ludvíku P-ovi, byl uvedený muž jedinou osobou, která podle adresy uvedené v nákladním
listu mohla přijíti jako příjemce zboží v úvahu, a nebylo tu důvodu, aby
za oprávněného příjemce nebyl považován. Podle §u 81 (1) žel. dopr.
ř. má býti odesílatel vyzván, by rozhodl, co se má se zbožím státi,
teprve nemůže-li býti příjemce vypátrán. Toho případu tu nebylo, pří
jemce se hlásilo zboží sám a musil za daných okolností býti považován
za totožného s adresátem. Vydáním zboží tomuto příjemci splnila železnice povinnost, uloženou jí nákladní smlouvou a' §em 76 žel. dopr.
r, pročež nelze ani v jejím jednání spatřovati zavinění, ani nelze zboží
považovati následkem jeho vydání osobě odlišné od adresáta dle §u
84 lel. dopr. ř. za. ztracené.
čís.

4035.

Prozkoumání zboží dle čl. 347 obeh. zák. musí se státi neorodleně
po dodání zboží a to po případě i odborně a neni kupUel oprávněn, otáleti s podrobným prozlroumáni'm zboží tak dlouho, až je bude moci upotřebiti.

Důkazní břemeno včasného

oznámení vad a Um i

včasného

zwau-

mání zboží stihá kupitele.
(Rozh. ze dne 2.

července

1924, Rv I 549/24;)

Proti žalobě o zaplacení nedoplatku kupní ceny za dodané zboží
namítl žalovaný mimo jiné, že dal zboží k disposici. žalobě bylo vyhověno s o u d Y vše c h
tří s t o I i c,
N e j v yš š í m s o ude m
z těchto
důvodů:

Jak z vývodú dovolání i odvolání zdá se na jevo vycházeti, vykládá
žalovaný slova čl. 347 odstavec druhý obch. zák. »bez odkladu po dodání, pokud jest to podle řádného chodu obchodního možno« tak, že
nemusí dříve zboží zkoumati a vady vytýkati, dokud zboží podle pomě
rů ve své továrně nemohl upotřebiti a že pokládá za vady skryté již
ty, které nemohl při zevní prohlídce zjistiti. Vychází-li žalovaný z těch
to předpokladů, jest ovšem v obojím směru na omylu. Kupíte!, ..chtěje
se přesvědčiti, zda má koupené zboží vady, a chtěje případné vady
včas vytýkati, musí neprodleně po dodání zboží, jakmile jest mu to
podle řádného chodu obchodního možno, je zkoumati, a to nejen zevně
a povrchně, nýbrž, pokud jest to podle povahy zboží třeba, i odborně.

Že by byl kupec oprávněn otáleti s podrobnou prohlídkou tak dlouho,
až bude moci zboží upotřebiti, není správným, a takový postup odporoval by příkře čl. 347 obch. zák. Zjištěno jest, že žalovanému dodán byl
vagon třísloviny (výtažku) »Triumf« podle faktury ze dne 22. prosince
1922 v prosinci 1922, že však žalovaný teprve dopisem ze dne 22. bře
zna I 923 oznámil žalobkyni, jaké závady při upotřebení výtažku shledal,
a žádal za vysvětlení, kterého se mu dostalo v dopisu ze dne 21. dubna
1023, na který teprve v dopisu ze dne 3. května 1923 vady vytýkal.
žalovaný píše v onom dopise ze dne 22. března 1923, že při použití
Triumfu shledal závady, blíže popsané, a praví sám v žalobní odpovědi, že počátkem března. 1923 začal výtažek upotřebovati a že při
spotřebení výtažku shledal také, že místo objednaného tmavohnědého
zrnitého druhu bylo mu dodáno též několik pytlů světlohnědého, práškového extraktu. Žalovaný marně snaží se ještě v dovolání své tvrzení
o včasnosti výtky též ohledně této vady udržeti, ačkoli přece šlo tu
nade vši pochybnost o vadu zjevnou, kterou by byl musil viděti, kdyby
byl zboží i jen zevně prohlížel. Důkazní břemeno včasného oznámení
vad ve smyslu čl. 347 obch. zák., jehož podkladem jest také vi:asné
zkoumání zboží, stihá žalovaného. Ten však ani slovem v první stolici
se nezmínil, že zhoží včasně zkoušel a to ani povrchně, tím méně odborně v tom způsobu, jak to sám již v odpovědi na žalohu a v odvolání
popisuje. Zůstaly-li žalovanému vytýkané vady po tři měsíce utajeny
a přimíchal-li v březnu 1923 výtažek hned do 84 kádí, stalo se to jen
proto, že zboží podle své povinnosti jako pečlivý obchodník dříve nezkoušela nikoli proto, že šlo o vady tajné, jak to nyní vyložiti se snaží.
. Když tedy odvolací soud uznal, že oznámení vad teprve v dopise ze dne
22. března 1923,tedy po 3 měsících, učiněno bylo pozdě a že zboží
platí podle čl. 347 obch. zák. za schválené, jest tento úsudek správný,
protoŽe žalovaný ani netvrdil, že odborné zkoumání zboží nemohlo býti
provedeno dříve, než za 3 měsíce. Protože pak žalovaný toho, co mu
náleželo, nedokázal, nebyl jeho námitkami právní základ žaloby otře
sen, ani nebyly .ieho dovoláním otřeseny správné důvody odvolacího
soudu. Nebylo tedy nutno zabývati se otázkou, zda do]};s ze dne 22.~
března 1923 obsahuje oznámení vad, jak to zákon ve čl. 347 obch. zák.
žádá, protože dopis ten byl již patrně opozděným. Vše, co bylo uvedeno,
platilo by též podle §u 346 obch .. zák., platného na Slovensku.
čís.

4036.

Uzavřena-li o předmětu nájmu se souhlasem posavadního nájemníka nová nájemní snůouva mezi vlastníkem a osobou třetl, může se vlastník domáhati výmazu vkladu nájemního práva pro dřívějšího nájemce.

(Rozh. ze dne 2.

července

1924, Rv I 660/24.)

Žalovaný byl nájemníkem v domě žalobcově a nájemní jeho práva
byla na domě vtělena. Se souhlasem žalobcovým vzdal se žalovaný najatých místností ve prospěch svého nástupce. Žalobu, jíž domáhal se
pronajíma.tel na bývalém nájemci prohlášení, schopného ku výmazu
. nájeMního práva, p r oe e sní s o udp r v é s t o I i c e zamítl, od-

V D! a c í s o li d uznal podle žaloby. D II vod y: Jest nesporno, že žalovaná vzdala se obchodu a místností v domě -žalobcově a že místn?stí
tl' postoupila se svolením .ža~ující stran~.svým .nástur:ců!H. Vz~ala-h, s;
žalovaná místností pro sve nastupce, kten nebylI pouhyml p.?d~ajemnlky,
nýbrž skutečnými nájemci, s nimiž žalující strana zvlást11l s1l11~uv~
nájemní uzavřela, pokud se týč~.jim ~ájemn~ z~yšov~la, dlužno spr~v~,e
z toho usouditi že smlouva naJemm, llzavrena se zalovanou, vzdal1ll11
se zanikla, důs'ledkem čehož vázne bezdůvodn"ě i zapsa~é prá~o nájemní (§ 1444 obč. zák): Je .napro~to nerozh?dno, zd~ zalovana ~ro:
hlásila že se nevzdala naJemmch prav kll1hovne zapsanych. Dovozuje-lI
prvý s~udce z výpovědi ~alované ~ svěd~a K-a, že,žalo,,~náse nevzd~~a
práv nájemních k,nihov~e zapsanych a ze .. proto zalo~bll1 .p'rosb,a ~ c~
stečný výmaz prava n~jemll1ho Jest b~zduv~?nou" prehlIZl pravnI význam a dosah knihovne zapsaneho prava najemll1ho. V §u 1?9~ ob~.
zá~. se sice právo to označuje Jako, právo v~~né, \~ ~om ~mysl~, ze, I ,kazc/ dý dalši nabyvatel věci musí SI pravo to daÍl hblt!. Kmhovmm za~l.sem
nevtiskuje se však právu nájemnímu, zapsanému pro urči~ého. najemníka raz práva věcného; »v~;.nost<~..p0 rozumu §p 109,5. obc .. :oak, zn,amená pouze absolutnost vucI' dalslm nabyvatelum veCl, amz by t~m
přestalo. býti právo nájemní právem obligačním, tedy právem osobl1lm
a nikoli věcným. Jakmile se vzdal!, žalovaná práv~, ... uží,:ati mís.tno,st~,
o které běží, ve prospěch svého nastupce, zamklo Jejl pravo obhgacm;
zanikla tím i ieho »věcnost« (»absolutnost«), neboť věcnost Jeh? trv~
j~n potud pokud právo to vůbec trvá. Vstoupil-li někdo jiný v,naJ€;mm
poměr vů'či majiteli domu, vznikl nový ~bligačnf Poměr, a, melo;h bl:'
práv.o takové i nadále působiti absolutne, m,~sllo by ~th na 5aklade
Iwvé smlouvy znovu zapsáno pro ~oveho najemce;, pnel s~ vsak .povaze obligačního práva, by toto objevovalo se nad~le ':' km ze P?f em kové pro nového nástupce, jako jest tomu u práv vecnych. l'~..';bezl zde
o postup práva nájemního, neboť př~ pou~.ém rostu~u ne~ález! na prohlášení postoupeného dlu~ní~a, kdezto pn pravu naJemr;l.m tr;,ba leh~
souhlasu k tomu by novy nastupce vstoupIl v pomer najemm .. Kdyb)
správnou uznán; býla námitka žalov!,né 3'trany, ž,e má z.ůstati. knihsvní
stav nezměněn, odporovalo by to. zasade,uznan.e v kr;~ho~mm prav~l,
že skutečný stav musí odpovídati stavu kmhovmmu .. Pn pr~v;)(lu ~ pr~v
v technickém slova smyslU trvá právo vlastně v pořadí .PŮVOdlll?". kde:;to při tak řečeném přechodu nájemního poměru na jmého zapls, kmhovní pro nástupce (nového náje!,:ce), působí. !e~l:ve. ode dn; zapl~u
tohoto . Na tomto stavu věci nemuze mčeho zmemÍl am skutecnos~; z~
snad žalovaná - jak uvedla ve. ,svém. nepřísežné~ ..výslechu .-- cast~
místnosti užívá »nepřímo« jako ucastmce parÍlclpujlCI na podlllkl!.)e~h
tomu tak, pak se to týká jen vnitřního právního pom.ěru jej~ho ,VUCI .te jímu nástupcI poměru nájemním, tím vša~ nevstupu1e v nepky pomer,
zejilléna ne -nájemilí, vůči lTI0jiteli "domu, ,. ,
Ne j v y Š š í s o ud nevyhovel dovolam.

v

DÓvocly:
Nájemní právo jest podle své vnitřní povahy osobníl'; prá~em ??linájemce, by po smluvenou dobu predmetu najmu

gačnim, opravňujícím

užíval. Knihovnim vtělením náj-emního práva rozšířeny jsou jeho právní
účinky po způsobu pl áv věcných také proti novémn nabyvateli pr·ed~
mětn nájmu, poskytujice nájemniku ochrany proti předčasnému zru~
šcní nájemní smlouvy nástupcem pronajímatelovým, což vyjádřeno v §u
1095 obč. zák. slovy: »že i pozdější držitel předmětu nájmu musí si
dáti nájemní právo líbiti«, (ovšem s omezením §u 1121 obč. zák.), t. j.
že poměr nájemní nemůže jednostrannou výpovědí zrušiti (§ 1120 obč.
zák.). jen těchto právních výhod dociluje nájemník knihovnim vkladem práv nájemnich a jen po této stránce phznává zákon V §u 1095
obč. zák. knihovně zapsaným právům nájemním právní účinky věc
ných práv. ježto ve sporu zjištěno, že žalovaná v dohodě se žalobcem
pfestala nájemně užívati pronajatých místností, odevzdavši je novým
nájemníkům, kteří vstoupili v přímý nájemní poměr ku pronajímateli,
zanikla tim její nájemni smlouva k těmto místnostem i práva z ní plynoucí, Byla-li nájemní smlouva srovnalou vůli stran zrušena, pozbyl
pro žalovanou právních účinků i knihovní zápis jejích práv nájemních
k místnostem, který dle poslední věty §u 1095 obč. zák. jí zabezpečoval
ochranu proti novým nabyvatelům předmětu nájmu, avšak jen po dobu
trvání nájemního poměru (slova §u 1095 obč. zák. »na nájemní dobu
ještě zbývající«) a jest správným závěr odvolacího soudu, že Imihovně. zapsané její právo nájemní vázne bezdůvodně a stačí odkázati k dů
vodům odvolacího soudu, které vývody dovolacími vyvcáceny nebyly.
čís.

4037.

V tOl!ll, že matka prohlásila nedospělé dosud dceři, že jí koupila urči"
té věci do výbavy, nevznikl ještě pro dceru důvod k nabytí vlastnické110 práva k oněm věcem.
(Rozh ze dne 2.

července

1924, Rv 1725/24.)

žalobkyně (Anna V-ová mladší) domáhal". se uznání vlastnického
práva k osmi perským kobercům a prohlášení nepřípustnosti exekuce,
vedené žalovanou bankou .proti Anně V-ové starší na ony koberce.
Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e uznal podle žaloby, o d v ol a c í s o u d žalobu zamítl. D ů vod y: Soud prvé stolice jest toho
názoru, že žalobkyně smlouvou darovací a skutečným odevzdáním nabyla vlastnictví k zabaveným kobercům od Anny V-ové starší, a to
srovnalou vůlí obou stran a odevzdáním ve smyslu §u 425 obč. zák.
Odvolací soud nepokládá tento právní názor za správný. . Darování
v užším smyslu jest dobrovolné a bezplatné právní jednání oboustranné, kterým jedna strana, (dárce) zmenšením svého jmění druhou stranu
(obdaře·ného) obohacuje, poskytuiíc jí za tím účelem zisk majetkový,
jejž tato se shodnou vůlí přijímá. K podstatě darování náleží tedy mimo
bezplatnost a. dobrovolnost jednání, by obdařený byl obohacen ztenčením imění dárcova. V subiektivním směru třeba úmyslu obou stran
k výsledku tomu směřujícího: Jest tudíž předpokladeim darování projev
vůle darovací s jedné a projev vůle, dar přjimouti, s druhé strany. Strana žalující neuvedla a neprokázala ·ni jediné okolnosti, ze které by plynulo a dalo se usuzovati, že byl na straně Anny V-ové starší projev vůle,

svou tehdy 9 h:tou c!ceru Ann-u, nyní žalobkyni, koberci obclarOVé\ti a ~e
žalujíci dala na jevo, ať již v)'slovně nebó mlčk~ sama neh s~yn: zakonným zástupcem, že dar ten přijhn~: S~ědkrne ~lma V. -ova l:lČ~ho
v té pHčině nepotvrdila. Pouhé prohlasen;: ,,1 ady Jse!" hkoup,la do
výbavy koberce« nelze podle ~?ec~c. zkusen,osh povazov~t: za projev
vůle. že dotyčné předměty maJ1 by tl darovany hned s uČ1l1kem, aby
vlastnictvi bylo ihned převedeno. jestiť všeobecně .';'ámo, ~e rodiče,
zvláště matky, opatřuji dcerám přeelměty do výbavy J1Z v dobe, kdy anl
věk dcery ani ostatni okolnosti nedají vůbec llljak usuzovati, zda. k provdání dcery vůbec dojele, že vyjadřují se o t0111, že koupily věci dceři do
výbavy, a přece nikclo nepomysli na to, že předměty ty jsou vlastnictvim dceřiným, naopak k skutečnému odevzdání dochází teprve až ke
provdání dcery skutečně v budoucno:!i dojde., Rč.ení »koupila jsem t~
clo výbavy« rozumí se tedy pr~vldelne Jen, Jako vyrazu pohnutky, ,proc
předmět byl koupen, a budouclho Jeho .ucelu. Aby se mohlo vyroku
'(omu v jednotlivém případě rozuměti jinak, bylo by nutno, aby z okolností případu bez jakékoliv poch~by odlišný vtz~am bJ<:1 zřejmým; ,tal~o.~
vé zvláštní okolnosti v tomto smeru nebyly zjl steny a111 tvrzeny. Nel1l Jl
ani okolnost že snad koberců bylo užíváno jen k zařízeni pokoje dceři
na; neboť. ,; každé rodině jsou určité předměty nábytku a v,rodinách·
zámožnějších i zařízeni celého pokoje určeny k tomu, by SIOUZlly k potřebě a osobnímu užívání určitého elítěte, aniž však v tom se vidí ještě
úplné odevzdání věcí těch do vlastnictví dítěte; jde prostě o stav faktický, nikoliv fakt právně význa~ný. Z toho však pl~ne, že .žalujíd ne~
prokázala ani úmyslu darovaclho, am t!adlCe k~ prevedem vlastnl.ctvl
na ní potřebné. Že one~ výrok matky za~obkyne n:"tno pO,suzov:tr ve
shora uvedeném obvyklem smyslu, plyne 1 z toho, ze v one dobe byla
žalující 9tiletým děckem, u něhož na sňatek v dohledné době nebylo
pomyšlení.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Nesprávné posouzení právní sp~tř,uie dovolatel;k~ v eod~jatě v, tom,
že odvolací soud neshledal uskutecneným daroval1l,ac zJ,shl, ze se
Anna V-ová starší, ukazujíc na sporné koberce, vůči své, tehda ~evíti
leté dceři, žalobkyni Anně V-ové vyjádřila: »Tady jsem ti kouPlla do
výbavy koberce« a že všechny tyto koberce uložila po svém příje>;clu
clo pokojů žalobkyně. Nelze arci přehlížeti zásadu §u 914 obč. zak.,
podle které při výkladu smluv nesmí býti lpěno na doslovném zněn~
výrazu, nýbrž musí býti vypátrán úmysl stran, a smlouva tak mUSl
býti vyložena, by to odpovídalo zvykům poctivých styků, tedy podle
okolností výklad může vésti k doplnění právního jednání tím, že se
dává určitý úmysl okolnosti, na kterou strany nemyslely, nebo kterou
jinak pojímaly, že tedy nerozhoduje doslovné znění prohlášení, nýbrž
jeho smysl, pokud vyplývá z jasného úmyslu (§ 6 obč. zák.) a ~okud
příjemce projevu, uváživ všechny o,kolnosti, n~měl roz,~mné!,o duvo~u
o něm pochybovati (§ 863 obč. zak.). Ale prece SIUSl zdurazlllÍ!, ze
zákon vyžaduje (§ 869, 565 obč. zák.) určitosti a srozumit,lnosti prohlášení, že prohlášení vůle má býti určité, to jest nesmí býti učiněno

tak všeobecně, aby nebylo ']ze vůbec seznati, kam směřovala vůle že
píohlášení vůle musí býti srozumitelné, aby ve příjemci vznikla žád~ucí
přec1stava. Těmto zásadám se odvolacÍ soud při svém zákonitě učině
ném výkladu nikterak nezpronevěřil. Správně a výstižně uvedl okolnosti ,vše0I:ecně zná~é, tedy vzal zřetel na zvyky v poctivých stycích
platne. Am podle nazoru dovolacího soudu nemohl příliš všeobecný
v,vrok Anny V-ové starší: »Tady jsem ti koupila do výbavy koberce«;
provázený ukázáním na tyto koberce, vzbuditi vůbec v někom žádoucí
představu, že tím mají býti právě koupené koberce darovány, nejméně
pak mohla tato žádo.ucí představa vzbuzena býti v devítileté příjemkyni,
kterou vzhledem k Jejímu tehda útlému věku zajisté nelze řaditi mezi
osoby vdavek chtivé, a jejímuž dětskému cítění darování 8 perských
koberců, jak se řeklo do výbavy, jistě zůstalo lhostejnou skutečností bez
náležitého uvědomění, oč vlastně běží podle platného řádu právního.
Zjiš!ěnj výrok I~ůže býti za daných okolností považován pouze za slib,
o nemz nad to Jest pochybno, zda byl slibem darovacím, uváží-li se,
že není jisto, zda dárkyně nebyla po zákonu povinna, příjemkyni výbavu zaříditi, COž by pak nebylo darováním, neboť by to nebylo právním jednánim bezúplatným. Právem rozuměl odvolací soud rčení »koupila jsem ti do výbavy« jenom jako výrazu pohnutky, proč byl předmět
kouPen a jaký má býti jeho budoucí účel, a právem také přikládá okolnosti, že bylo koberců těch výhradně užíváno v pokojích žalobkyně,
význam pouze skutečného stavu, nikoli skutečnosti právně významné.
Nadbytkem, byť i rovněž právem, poukazuje odvolací soud, že žalobkyně
kromě darovacího úmyslu neprokázala ani odevzdání totiž, že nepovažoval pouhé ukázání na koberce, provázené výrokem: »Tady jsem ti
koupila do výbavykoberce«, za odevzdání způsobu §u 427 obč. zák.
Proto odvolací soud neposoudil věc po právní stránce nesprávně, uznav,
že se žalobkyni nepodařilo dokázati vlastnictví ku sporným kobercům,
poněvadž důkaz o uskutečněném darování selhal úplně.
čís.

L!038.

Kdo, opíraje seo některý z důvodů § 42. ex.f., žádá za odklad exekuce, má pro sebe zákonnou domněnku ujmy, nemusí proto nebezpečí
ujmy tvrditi II osvědčovati. Jest na soudci, by spravedlivě uvážil, zda
nejde dle celého stavu o případ vyjimečný, zda totiž V daném příp,adě
u jma dlužníku (žadateli za odklad) nehrozí, i když se exekuce provede.
(Rozh. ze dne 2. července 1924, R II 215/24.)
,K ~alobě podle §u 35. ex. ř. povolil p r v Ý s o u d dlužníkovi proti
slazem JIstoty odklad exekuce. Re k u r sní s o u d dlužníkův návrh
zamítLO II vod y: Dlužník. sice osvědčil, že podal proti exekučnímu
nároku žalobu oposiční (§ 35. ex. ř.). Avšak tato jediná skutečnost sama
o sobě nestačí k odůvodnění návrhu na odklad exekuce. Dlužník musí
dále. {)svčdčit, že s pokračováním exekuce je spojeno nebezpečenství
111a]etkové ljjmy nenahraditelné nebo těžce napravitelné (§ 44 ex, ř.).
Tato zákonná náležitost musí dlužníkem býti podepřena určitými skuc
tečnostmi. V tomto případě mluví sice dlužník ve svém návrhu o tomto

Iicbczpečen:-:'dí) uvádí tento
toto nebezpečenství spočívá,

zákonný požadavek, netvrdí však,. v čem
zejména zda vyll1ahající strana nepodává
-úplné záruky, že to, co exekucí vymllže, nevrátí, zvítězí-li dlužník ve

Sportl oposičním. (Srov. Ol. U .. n. ř. 1273).
Ne j vy Š š í s o li d obnovil usnesení prvé stolice.
D

C~"

ů

vod y:

Dovolacímu rekursu nelze upříti oprávněnosti. Dle motivů k §u 42
a násl. ex. ř. jest účelem odložení exekuce, by bylo zabráněno škodlivé
změně poměrů všude tam, kde správnost a přípustnost exekuce stala
se pochybnou, buď z důvodů hmotného práva nebo vzhledem k před
pisům exekučního řádu. Před odstraněním těchto okolností nemá býti
pokračováno v exekuci na dlužníkovu újmu. Z toho plyne, že; jsou-Ii
zde podmínky §u 42 a 44 ex. ř., sluší povoliti odklad exekuce. § 42 ne~
žádá mimo důvod odkladu, jímž jest v tomto případě žaloba oposiční,
spadající pod skupinu čís, 5, žádných dalších podmínek, ale Ovšem praví
jen, ze na takový důvod odklad povolen býti může. Tot{) »může« jako
všude jinde tak i zde není nikterak dáno do libovůle soudce, nýbrž do
jeho spravedlivého uvážení a znamená tedy buď »musí« nebo »nesmí«
podle toho, pro co toto spravedlivé uvážení vyzní, a tu přesné pokyny
pro ně udává § 44 ex. ř., který béře v úvahu jak-záiem žadatele odkladu, jímž bude pravidelně dlužník (v případě §u 37 ex. ř. ovšem osoba
třetí), tak zájem věřitele. Co se týče zájmu dlužníka (žadatele odkladu),
udává § 44 ex. ř.,kdy a za jakého předpokladu odklad exekuce povolen býti nesmí, takže, pak-Ii tu tohoto předpokladu není, odklad
v zájmu dlužníka povolen býti musí. Praví se tam: Odklad nesmí se
povoliti, může-li exekuce počíti neb pokračovati, aniž by to pro žadatele 'odkladu bylo spojeno s nebezpečím nenahraditelné neb těžko nahrnditelné újmy majetkové. Zákon nevYjadřuje tedy podmínku positivně,
nepraví, že odklad jest povoliti, hrozí-li dlužníku nebezpečí řečené
lÍjmy, v kterémž případě arci by dlužník takové nebezpečí tvrditi a vykázáti musil, nýbrž klade ji naopak negativně, řka, že odklad nelze povoliti, nehrozí-li dlužníku řečené nebezpečí. Důvody odkladu, v §u 42
ex. ř. vypočítané jsou takového rázu, že již dle povahy jejich musí se
pravidelně míti za to, že by dlužník
provedením exekuce újmu
utrpěl, pakli důvod odkladu je pravdivý, což v.případech důvodů materielního práva jako právě zde, má teprve sporem býti zjištěno, tak na př.
právě v tomto případě, čímž by se ukázalo, že v čas provedení exekuce
již nic dlužen nebyl, nebo žadatel odkladu zvítězil by ve sporu vyba~
vovacím, ale svršky jeho byly by mezitím prodány. Účel obrany proh
exekuci, tvořící důvod odkladu. na př. tedy účel žaloby oposiční neb
vybavovací, nemá býti zmařen, to je právě úmyslem zákonodárce (sic
jinak byl by odporovatele odkázal prostě na žalobu o náhradu interes~):
avšak on by zmařen byl, kdyby odklad povolen nebyl. K tomu dolozlŤ1
dlužno, že zákon nemluví o »škodě«, nýbrž a »újmě« žadatele odkladu, což jest poiem mnohem širší, zahrnuje v sobě oproti onomu
předem již ušlý zisk (§ 1293 a 1324 obč. zák.), který pravidelně bude
tu těžko nahraditelný, protože těžko dokazatelný, ale pak i každou jinou
majetkovou ztrátu, která často téměř nepostižitelna bývá, tak na př.
Civilní rozhoonutí Vl.
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obchodník, u něhož přece však záleží na důvěře v něho, jíž se řídí i úvěr
jeho, může býti neskonale postižen tím, že provedením exekuce podkopá se důvěra v něj a tím i jeho úvěr, ba druhdy i odbyt.. Velmi úzké
jest proto hledisko těch, kteří těžkonahraditelnost újmy posuzují jen se
zřetelem na přítomnou mohovitost vymáhajícího věřitele, na které zákon nikterak nestaví a jež ostatně může zdáním klamati nebo také se
změniti. Z dobrých příČin tedy zákon, je-li důvod odkladu dle §u 42
dán, řečenou újmu předpokládá, ježto jest daleko pravidlem, ale nezapomíná ovšem, že výjimkou přece může -újma býti vyloučena, a této
v}'jimce, na kterou pamatoval v §u 42 slůvkem »může« (odklad povoliti), hoví potom § 44 právě svým citovaným ustanovením. Dlužník
(žádateI odkladu) má pro sebe zákonný předpoklad (domněnku) ÚjJlly,
nemusí tedy, - to právě z oné negativní stylisace zákona Lasně plyne
-- nebezpečí újmy tvrditi a dokazovati, nýbrž na soudc~ je, aby spravedlivě uvážil, není-li dle celého stavu věci, dle celé situace dána vÝ~
jimka, zda tedy v daném případě újma dlužníku nehroZÍ, i když se exekuce provede, tak na př. sotva jaká újma bude hroziti dlužníku, vede-li
se na jeho pozemek, jejž nechává ležeti ladem, spekuluje na budoucí
prodej jeho jako pozemku stavebního, exekuce toliko vnucenou správou, která pozemek hospodářsky, na př. zemědělsky osetím nebo obchodně pronajmutím za skladiště, zužitkuje. To jest od počátku stálá
praxe všech exekučních soudů, že od žadatele odkladu tvrzení a Prllkaz nebezpečí nežádají. Toliko mizivá čá~t praxe s NeU'manem, zvláště
některé rekursní soudy, svedena patrně praxí v exekuci zjišťovací a ve
věcech prozatímního opatření, kde ovšem zákon od žadatele tvrzení a
průkaz příslušného nebezpečí vyžaduje (§ 370, 379, 381, 389, 390 ex.
ř.), čímž se právě již na první pohled podstatně líší od případu našeho,
kde zákon vyjádřil se zcela jinak (§§ 42 a 44 ex. ř.), ukládá žadateli
odkladu povinnost tvrditi a prokázati (osvědčiti) nebezpečí újmy
z exekuce hrozící, ačkoli ze zákona požadavek ten doložiti nelze. Zákon shora vylíčené liberální stanovisko vůči žadateli odkladu mohl zaujmouti velmi dobře proto, že zároveň učinil opatření, aby zájem věři
telův tím nikterak netrpěl. Věřiteli totiž bud' z odkladu exekuce žádná
újma vůbec nehrozí a pak není příčiny, aby se odklad nežádaný svévolně
nepovolil, anebo hrozí nebezpečí uspokojení jeho nároku, což ovšem
podléhá zase pravidelnému uvážení soudcovu, a pak musí dlužník
(žadatel odkladu) zajistiti ho kaucí, sice se odklad nepovolí, resp.
nastalo-Ii nebezpečí až po jeho povolení, zrušL Otázka újmy věřitelovy
však v tomto případě odpadá, ježto byl již prvním soudcem odklad
ocl složení kauce 11.000 Kč, kryjící úplně nárok věřitelův, závislým uči
něn a kauce ta 11.986 Kč 23 h ve formě vkladní knížky spořitelní složena. Není tedy nejmenší závady proti odkladu i bylo proto tak rozhodnouti, jak se stalo.
čis.

V řízení o zajištění důkazů bylo dokazovateli uloženo, by nahradil
útraty provedeného důkazního řízení. Na základě tohoto usnesení navrhl odpůrce proti dokazovateli exekuci. P r v Ý s o u d návrh
zamítl, rek u r sní s o u d exekuci povolil.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
odpůrci

Důvody:

Dovolací rekurs jest. vybudován na mylném názoru, že řízení k zajištění důkazů není řízení sporným, nýbrž mimosporným a že, pokud

jde o vykonatelnost usnesení, kterým bylo uloženo dokazovateli, by
odpůrci nahradil útraty, prováděním důkazu mu vzniklé, neplatí ustanovení §u 524 c. ř. s., nýbrž předpis §u 12 odstavec druhý nesp. řiz.
ze dne 9. srpna 1854, čís. 208 ř. zák., dle něhož prý mělo býti v tomto
případě postupováno. Již ze zařadění předpisů o zajištění důkazů v 8.
titulu prvého dílu druhé části c. ř. s. jest patrno, že ustanovení tato jsou
podstatnou součástí celého zákona, ale vyplývá to i z povahy tohoto
dúkazního prostředku, kterým má býti připraven průvodní základ pro
spor, když pozdější provedení by bylo bud' znesnadněno, nebo dokonce znemožněno. Dovolací rekurs dovozuje též z ustanovení §u 388 odstavec prvý c. ř. s., že v řízení o zajištění důkazů platí jen předpisy
c. ř. s. lL, IV., V. a VI. titulu z prvého oddílu části druhé, než neprávem, poněvadž tento předpis týče se jen způsobu, kterým zajištění dů
kazu lze prováděti, není jím však vyloučeno použití c. ř. s. o opravných
prostředcích proti usnesením v tomto řízení vydaným. Rekursní soud
posoudil tudíž věc bezvadně s hlediska právního, odůvodniv v tomto
[!řípadě přípustnost exekuce ustanovením §u 524 odstavec prvý c. ř. s.
Čís.

Domáhá-li se manželka na manželi placeni výživného na základě
smíru, není výlučně příslušným soud sborový, nýbrž řídí se věcná při
slušnost dle výše žalobniho nároku. Ostatně nárok manželčin na výživné sám o sobě jest nárokem ryze maje'íkoprávnim.
(Rozh. ze dne 2. července 1924, R II 224/24.)

k'

Na základě soudního smíru žalovala rozvedená manželka manžela
u okresního soudu o nedoplatek výživného 403 Kč. P r v Ý s o u d
rozhodl o žalobě věcně. O d vol a c í s o u cl zrušil rozsudek i s před
chozím řízením pro zmatečnost a odmítl žalobu, ježto spor patří k výlučné věcné příslušnosti sborového soudu prvé stolice.
N e i vy š š í s o u d zrušil usnesení odvolacího soudu a uložil mu,
by znovu rozhodl o odvolánÍ.

4039.

Ustanoveni §u 524 c. ř. s. vztahuje se i na usnesení, jimž byly
souzeny útraty v řízení o zajištěni důkazů.

4040.

Důvody:

při

Odvolací soud, poukázav k tomu, že žalobní nárok opírá se o smÍľ
zemského soudu civilního v Brně ve sporu o výživné, a že ve smíru
tomto výslovně jest uvedeno, že žalovaný jest povinen, platiti žalobkyni

tl

(Rozh. ze dne 2.

července

1924, R II. 220/24.)

6;"

i!ii

až do jejího znovuprovdálli' 19 - 20%- svých požitků k její v)rživč,
míní) že jde o nikoli ryze majetkový nárok ze vzájemného pom'ěru manželů (§ 50 čís. 3 j. n.). Z toho odvozuje, že jde o výlučnou příslušnost
sborového soudu prvé stolice, i) považuje za nerozhodno, zda je základem žalobního liároku smír, či zákon. Dále z toho dovozuje, že jde
o nezhojitelnou nepříslušnost soudu prvé stolice, na kterou iest bráti
zřetel z Medni povinnosti v každém období rozepře. (§§ 104 ll. i 43
j. 11. a §§ 477 čís. 3,478 I. c. ř. s.). Nelze tento právní názor odvolacího
soudu schváliti. Podle §u 41 ll. c. ř. s. děje ~e zkoumání příslušnosti
soudu v občanských rozepřích na základě žalobcových údajů, leč by
soudu bylo již známo, že jsou nesprávné (§ 269 c. ř. s.). Byť i smír uzavřen byl mezi manželi o výživném, nepřestává podle §u 1380 obč. zák.
bi'ti samostatnou smlouvou o ryze majetkových nárocích mezi manželi,
kterou upravili tyto vzájemné nároky; opírá-li se tedy žaloba svým právním základem o smír, tudíž o předpis §u 1380 obč. zák., může přichá
zeti v úvahu jenom tento právní základ, nikoli okolnost, že ku smíru
zavdal podnět zákonitý nárok manželčin na slušnou výživu, macjící
svůj zdroj v předpisu §u 91 obč. zák. Ostatně i tento nárok manželčin
jest nárokem ryze majetkovým, což vyplývá z toho, že předpisy, upravující majetkové právní nároky manželčiny vůči manželu, zařaděny jsou
do 28. hlavy obč. zák. (§§ 1263 - 1266), tedy do ll. dílu tohoto zákona, jednajícího o pohledávkových a nikoliv o osobních právech. Mínění, že »ryze majetkovými nároky« sluší rozuměti jenom nároky, při
kterých jak právní základ, tak i uplatňovaný předmět patří k majetkovému právu, nelze srovnati s doslovem §§ 50 III. čís. 2 a! 3, a 76 j. n.,
podle nichž jen předmět sporu, to jest žalobní žádost, v tom kterém pří
padě jest pro posouzení příslušnosti směrodatnou. Předmětná přísluš
nost řídí se podle §u 49 čís. 1 j. n., pokud se týče podle §u 50 I. j. n.,
proto byl vzhledem ku zažalovanému penízi 403 Kč ku proiednání této
rozepře příslušným okresní soud.
čís.

4041.

přípustnosti

obChod~~~:;W

O
odevzdání znameními rozlmduje názor
kde to obchodu působí obtíže, by se odevzdávalo hmotně a oroto
obch'od s!Jokojuje odevzdáním znameními.
'(Rozh. ze dne 2.

července

s~

1924, Rv II 387/24 )

Manželé B-ovi dali žalující záložně do zástavy své hostinské zanzení, najmě tří kulečníky, 1 vyšívaný obraz, 1 nástěnné hodiny a dvě
zrcadla. Zastavené předměty byly opatřeny viditelnými známkami, jež
byly na nich ještě v době, kdy žalovaná banka zabavila exekučně tytéž předměty. žalobě, by bylo zjištěno, že žalobkyni přísluší nárok na
přednostní uspokojení z výtěžku exekučního prodeje zabavených moVItostí, 'P r o c e sní s o udp r v é s t o I i c e vyhověl, o d vol a c í
s o u d žalobu zamítl. D ů vod y: Dle §u 452 obč. zák. jest symbolické odevzdání (jako náležitost zřízení práva zástavního na věcech movitých) jen tehdy přípustno, není-Ii jich hmotné odevzdání z ruky do
ruky možno. Je proto zásadně ve všech případech k zřízení pritva zá-

stavniho třeba, bv vlastník odevzdal věci včřiteli a aby oba se shodli v
tom) že věřiteli 'přísluší na těchto věcech právo zástavní. Věři.tel musí
nabýti držby na těchto věcech. Zákonu nestačí) že jest jasílO ze zástavnich cedulek) připevněných na věcech, do zástavy daných, že bylo zástavní právo zřízeno právním jednáním (zevní poznatelnost práva zástavního). Zákon žádá jako hlavní prostředek k projevu vůle při zří
zení práva zástavního změnu držby) přenesení skutečné moci nad zastavenými věcmi. V tomto případě jedná se o věci, jichž hmotné odevzdání z ruky do ruky jest lehce proveditelno: 3 kulečniky, 1 vyšivaný
obraz, zrcadla a 1 pendlové hodiny. Symbolické odevzdání (známkami)
tu nemá místa.
N e j v y Š š i s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
Dúvr;:"

Právem vytýká c1ovolatelka nesprávné právní posouzení názoru odvolacího soudu, že ve sporném případě bylo odevzdání znameními clle
§u 452 obč. zák. nepřípustno, ježto jde o předměty, které lze odevzdati
hmotně. Zákon ovšem připoušií v §u 452 obč. zák. odevzdání znameními jen u věci, jež hmotného odevzdání nepřipouštějí. Leč tím nemíní
říci, ze připustno jest odevzdáni znameními jen tam, kde hmotné ode-.
vzdání jest vyloučeno absolutně, kde tedy iysické odevzdání není vů
bec proveditelno. To vysvítá z doslovu §u 427 obč. zák. Zákon používá
tu k vysvětlení pojmu věcí, jež nepřipouštěji hmotného odev~dání, pří
kladů: nákladní. zboží, sklad zboží, nebo jiná věc hromadna. Ačkohv
i při těchto věcech je hmotné odevzdání možno, dopo,:ští záko~ j eji 5.h
odevzdání znameními a nechce tedy stanovIti pOJem veCI, ktere nepnpouštějí hmotného odevzdání tak, že by tím mínil věci, které hmotného
odevzdání vůbec nepřipouště;jí, nýbrž zahrnuje v pojem ten i takové věd,
které dle názoru obchodu a dle zvyku se hmotně neodevzdávají. Kde to tec
civ obchodu působí obtíže, by se hmotně odevzdávalo., a proto obchod
spokojuje se s odevzdáním znameními,rozhoduje o přípustnosti odevzdání
znameními názor obchodu. Odevzdání zařízení živnostenské provoz9 vn y
a také zařízení hostince iest obtížno, dle názoru obchodu stačí tu
obvyklé odevzdání znamenimi, protože by po~ad~vek· ~motného o~e~.
vzdání obchod značně stěžoval, a nelze seznaŤ! al1l, proc by odevzdanr
znameními mělo býtí vyloučeno, když důvěra v majetkový stav dlužníka
zůstane steině ochráněna i znameními) svědčícími zastavení~ jež každý
snadno viděti může. Předpis §u 451 a 452 obč. zák. o tradici zástavní
a přísnější forma odevzdání znameními při. zástavě, .aby byl? pouN?
znamelií pro každého snadno poznatelnych, prolI volne]s! form~
traclice vlastnické dle §u 427 obč. zák. má za účel ochranu bezpečnosŤ!
obchodu a důvěry v ~lajetkový stav dlužníka. Ale tomuto požada~ku
bylo zcela vyhověno i v případě sporném. Jest zjištěno, že bylo pOUZI!O
čitelných. a snadno viditelných znamení. Byly: nalepe~y ce.dulk~, ze
zařízeni hostinské jest žalobkyni zastaveno, na ]ednothvych predmetech
zařízení zcela zřeimě. Tato znamení byla na oněch předmětech nejen
v době odevzdánÍ. nýbrž i v době pozdě.iŠího exekučního zabavení ve
prospěch žalované a také ieště .při exekučním prodeji, Bezpečnost obchodu a důvěra třetích nebyla tedy ohrožena, když cedulky nezm.lzel~
do té doby, kdy žalovaná tohoto práva nabyla a nelze mlUVIl! am

o .tom,v že.. ~alovaná tohoto práva nabyla v důvěře, že zástavní
pravD, zaluj!e! strany netrvá. Zástavní právo žalobkyně bylo zde tedy
v J~be. evxekučn~ho za?avení, má přednost před zástavním právem žalovane, l.ezto vZ111klo, d~!ve (~ 258 :,x.
Zástavní právo, nabyté žalobkym 3 znat,elne, Je pravem ~econym, absolut'.1ě i protí pozdějším
nabyv:,telum ,prava ~a uspokoJem pusobivým, zejména když bylo znatelno I v dobe nabYÍI tohoto práva na uspokojení. Proto může se dovol~telka ~ohoto práva, platnosti jeho nabytí i přednosti dovolávati před
zastavmm právem žalované.

J.),

0

čís.

4042.

I v případech §u 371 čís. 1, 2 a 4 ex. ·ř. lze zrušiti zajišťovací exekuci jen z důvodů §u 376 čís. 1, 2,3 ex. ř.
(Rozh. ze dne 3. července 1924, R I 528/24.)

S o udp r v é . s t o I i c e zrušil k návrhu dlužníka zajišťovací exe. k~cI vzhle~:~ k t~mu, že rozsudky nižších soudů, na j'chž základě byla
v,d~na z~Jlstovacl exekuce, byly rozsudkem nejvyššího soudu zrušeny
a vec vracena soudu prvé stolice k novému projednání a rozsouzení.
o Rek u r sní s o u d
zamítl návrh na zruŠení zaiišf.ovací exekuce.
~ u vod y: Právem dovolává se stěžovatel rozhodnutí nejvyššího soudu
ČIS. 1743 s~, n" S., dle ,r:ěh?ž exekuci zajišťovací lze zrušití jen tehdy,
byla-Ir soucasne prohlasemm neplatností nebo neúčinnosti rozsudku
neb s j~ho zruš.:n!m od~znána pohl.';dá~k~, o. jejíž zjištění jde, nebo
s~ucasne byl zJ1sten pravoplatne Jej! za11lk. V tomto případě pohled~vk~ ~ebyla pravopl~tně, oduznán~,. aniž bylo vyřčeno, že zanikla,
nybrz,. pk stran~))ovmna sama .. uv~dl, rozsudkem nejvyššího soudu
bX~~ I ozs,udky l1I~slch sto Irc, na jIchz základě vymáhající strana vedla
~J1St?V~Cl exekuCl) zrušeny a věc vrácena na soud prvé stolice k novému
]ednam a vynesení rozsudku., Není tedy zrušení exekuce Odllvodněno a
poukazuje se v ostatním na důvody Dnoho rozhodnutí.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
v

Důvody:

Kdy se může p~yole~á zjišťovací exekuce zrušit', uclává il 376 ex, ř"
ale am Je~~~l. z ~;lpa~u t~m naznačených není up-latňován. V úvahu
moh! by P;IJIÍ! tOlrKO ~r:edp.ls čís, ~, který však podmínkou zrušení číní,
hy pOhledavk: byl~ ventel~ od~zna~a, což však v tomto případě ještě
renastalo. OVSCI11 lest proJednavany případ, kde povolena zajišťovací
exekuce o podle §
1 čís, 1 e~. v ř.. nové znění na základě souhlasných
:?zs~dku dvou nlzS!c~ slobe, Jez pak nejvyšším soudem pro neúplnost
nzen~ byly zruseny, prípadem nov_ým při činěným teprv novelou o úlevě
soudum ze dne 1:. června .1914 čís. 118 ř. zák., (čl. VIII Č, 46), takže
Ej 376 ~x;r. na nel nemysbl a mysleti nemohl, nemají tedy důvody rozhodnu'lcls. 1745 sb. n. s" jež jednalo o případě zaiišťovací exekuce
po?l~ §u 370, a jichž se rekursní soud dovolává, pro 'něi významu, ale
pra~e z § 371 v, po~ovnání s § 376 podává se jasně, Že iákonodárce
stO!,1 na stan?VI~KU nahled stěiovatelův odmítajícím, Ono nové ustanovení
vlo~el1o Je~t wÍIz do § 371 ex. ř. tak, že přičleněno k předpisu čís. 1 jako
souradny clen se starým, tam jíž obsaženým případem, jenž je ten, že .

.:?

v

v

povoluje se z3.;l.šťcvací exekuce i b(:z pOOmll1Ky gu J l " c. J' U'-L ~~. __ .
čení nebezpečí (ohrožení), pakli je tu rozsudek pro uznání a bylo do
nčho podáno odvolání, musí tedy s projednávan)'Dl případem, jejž ~á
konodárce oním zař2.uěním prohlásil za případ podstatně stejné povahy,
jak)"m také skutečně je, a jenž záleží v tom, že povolena zaj~šťovací
exekuce na základě potvrzujícího rozsuclku druhé stolice, když do něho
podáno dovolání, naloženo býti stejně, docela tak, jako zákonodárce
v § 376 naložil s oním starším, již původně v čfsle 1 obsaženým, Jak
tedy s tímto tam naloži!? Jistě že je značný a podstatný rozdíl mezi pří
padem §u 370 a připady §u 371, právě proto, že tam ohrožení pohledávky je, zde pak není podmínkou povolení zajíšťovací exekuce. Není
to v pravdě tedy aní tak zajíšťovací exekuce, jako spíše exekuce pro-

zatim-ni, dovolufeť se proto, že nárok se zakládá na prozatímní titul,
majicí v sobě neobyčejnou sílu, takže pravidelně předpokládatí lze,
že vydrží, a není 70 exekuce definitivní l( uhražovací) jen proto, že přece
y·je tu ieště možnost, že bude zvržen, ježtb podán do něho opravný prostředek tam zmíněnv. Tituly ty jsou: rozsudek pro uznání, o němž lze
řici, že by tu musily býti prazvláštní a naprosto neobyčejné okolnosti,
aby niohl býtí zvržen, a jemuž zákDnodárce na roveň postaví! konformátní rozsudky obou nižších stolic, dále platební příkaz mandátní nebo
směnečný, tedy títul, který se zakládá na listí nu úplné viry hodnou
(§ 548 a 557 c. ř. s.), nebo platební rozkaz syndikátní, který předpo~
kládá, že nárok byl už státem nebo vůči němu uznán a jím splněn (§ 19
zák. synd.), dále platební rozkaz upomínací, který pro nepodání odporu již v právní 1110C vešel, takže se rovná každému rozsudku v právní
moc vešlému, ať kontumačnímu ať kOl1tradik~orr.ímu, na základě něhož
může vedena býti exekuce uhražovací, jenže se po podání žádosti za uvedení v předešlý stav pro zmeškání roku neb odvolání povoluje odklad
exekuce (§ 42 čís. 2 ex. ř.), a konečně právoplatné rozhodnutí trestního
soudu u soukromoprávních nárocích v t. zv. řízení 'adhaesním, když
povolena obnova tr'estního řízení. Potud § 371. Ale § 376 velmi dobře
o všech těchto případech §u 371 věděl, zákonodárce pří něm' na ně nezapomněl, jak dokazuje bezpečně to, že ho v něm cituje (v § 376 pod. č.
4 citován § 371 čís. 3), a tak tedy z toho plyne, že' § 376 vztahuje se jak
na zajišťovací exekuci, povolenou dle § 370, tak na zajišťovací exekuci
povolenou dle §u 371 s jedinou toliko vvjimkou, kterou v čís. 4 přede
psal, učiniv ohledně platebního rozkazu upomínacího (§ 371 čís. 3)
opatření zvláštní, že totiž exekuce ku zajiš'ění na základě něho povolená
se zruší, jakmíle návrhu na navrácení v předešlý stav právoplatně místa
dáno, kdežto jínak dle čís. 1, 2, 3 vyhledává se k zrušení exekuce zánik
pohledávky a nestačí pouze zánik exekučního nulu. Jestliže tedy zákonodárce v §u 376 O případech §u 371 věděl a neučinil ohledně nich žádného zvláštního opatření vyjma případ čís, 3. možno i v případech čís.
1, 2 a 4, pod něž í projednávaný případ spadá, zahrnut jsa v Č. 1, zrušití exekuci zjišťovací jen z důvodů §u 376 čís, 1, 2, 3, z nichž tu žádného bezesporně není. Nerozhoduje tedy nikterak, že exekuční titul,
na jehož základě exekuce zajišťovací povolena, byl zrušen ai již neexístuje, ačkoli zajisté jsou tu jisté důvody, které v nauce (de lege
ferenda) pro zrušení exekuce mluví a to ne pouze ten formální, že právě
titul exekuční, bez něhož exekuci povoliti nebylo lze, jest odklízen a

zničen, nýbrž i hospodářský) že totiž předmčt majetkový exekucí ku
zajištění zasažený' jest odňat z disposice dlužníkovy, ačkoli snad nárok
věřitel úv vůbec neexistuje, a nebude vice uznán, avšak tu právě zákon
učinil opatření tOI11U odpovídajir.í, přiznav v §u 376 poslední odstavec
dlužníku nárok nejen na náhradu všech útrat exekučních, nýbrž i na náhradu škody, protože věřitel, jak motivy praví, zasáhl neoprávněně do
jeho majetkové sféry. Tím tedy zákonodárce jediný věcný důvod proti
zachování zajišťovací exekuce svědčící odklidil, kdežto formální důvod,
že exekučního titulu není více, nemohl ho másti, ježto ten u něho pře~
konati musily praktické zřetele, aby exekuce jednou už povolená nebyla
rušena, dokud věc není definitivně rozhodnuta - nárok uznán neb oduznán - , neboť to, co stěžovatel míní, že pak-li by odpůrce jeho i nyní
po zrušení exekučního titulu opět dosáhl svého času nového· potvrzujiclho rozsudku odvolacího soudu, mohl by znova exekuci zajíšťovaci
vymoci, bylo by zajisté velmi nehospodářské již k vůli opětování exekučních útrat. Dlužník je nárokem na náhradu všech případných škod
kryt i ať tedy exekuce provedená zůstane v platnosti i zde, tak jakoby
tomu bylo i tehdy, kdyby v souřadném případě rozsudek pro uznání,

~.'

na nějŽ exekuce zjišťovací povolena, byl zrušen, v případě to, jejž zákonodárce již při sdělávání § 376 znal a v' témž smyslu s ním naložil.
S opačným náhledem Neumanna Kom. 1910 str. 1066 a praxí tam dovolanou nelze tedy souhlasiti.
čís.

4043.

Zaopatřovací pOžitky bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém (zákon ze dne 18. března 1921, čís. 130 Sb. z. a nař.).
Převyšují-Ii smluvené nebo vyplacené zaopatřovacl pOžitky výši,
stanovenou zákonem, netřeba se zabývati otázkou, do které skupiny
tabely k zákonu jest zaměstnance zařaditi.
.
Při výměře zaopatřovacích požitků nelze přihlížeti pouze k platům,
k nimž se zaměstnavatel výslovně zavázal, naopak jest zahrnouti do nich
i takové přídavky, jež. vypláceny byly v určitých obdobích vzhledem
kinimořádnýmpoměrfun válkou vyvolaným.
Při výměře výše příspěvků nelze přihlédnouti k tomu, zda drahota
od I'Oku 1921 polevila.

(Rozh. ze dne 3.

července

1924, Rv I 542/24.)

Žalobce domáhal se na žalováném placení zaopatřovacích požitků
dle skupiny IX. zákona ze dne 18. března 1921, čís. 130 Sb. z. a n. O b a
fl i ž š i s o u d y uznaly podle žaloby, o d vol a c í s o u d z těchto d ů
vod ů: Spor točí se pouze o dvě otázky, zda totiž žalobci přísluší požitky zaměstnanců skupiny 9., v tabulce zaopatřovacích požitků vyznačené, či požitky skupiny 8., do níž ho zařaditi chce žalovaný, a pak zda
do zaopatřovacích požitků, žalobci posud vyplácených, započítati dlužno mimořádné drahotní přídavky, žalovaným žalobci poskytnuté. Pří
pojiv se v oné otázce k názoru žalobcovu, uvedl odvolací soud dále
v d ů vod ech: Zcela po právu započetl prvý soud mimořádné drahotní, správně nákupní přídavky, žalobci žalovaným poskytnuté, do jeho

i

celkových požitků zaopatřovacích. Prvý SOll9 zjistil v tom směru, že
žalobci vyplaceno bylo v roce 1920 úhrnem 8.708 K (2901'60 K pense,
2.904 K drahotního přídavku a 2.903 K mimořádného nákupního pří
davku), v roce 1921 úhrnem 10.209,60 K (2.901 K 60 h pense, 4.404 K
drah. příd. a 2.904 K mimoř. nákup. přídavku) a v roce 1922 celkem
8.757,60 K (2.901 K pense, 4.404 K drah. přídavku a 1.452 K mimoř.
nákup. přídavku). Byly tedy přídavky drahotní a mimořádné nákupni
přídavky poskytovány žalobci již v roce 1920 a v roce 1921 dávno ještě
před vyciáním zákona čís. 130/1921 a i po vyjíti tohoto zákona s pravídelností se opakující, drahotní přídavky od roku 1921 počínaje ve zvýšené částce, kdežto mimořádný nákupní přídavek na druhé pololetí roku
1922 již vyplacen nebyl. Že žalovaný tento nákupní přídavek označil
jako »mimořádný«, je nerozhodno, neboť záleží jen na tom, že byl vyplácen s opakující se pravidelností. Tomu nasvědčuje doslov §u La)
zákona čís. 130, kde se mluví o pensi,.provisi, darech z m;losti a pod.,
a výklad prováděcího nařízení čís. 189j21 k §u Lb) zákona, dle něhož
i dary z milosti dlužn() považovati
požitky zaopatřovací tehdy, byly-li
před 6. květnem 1921 pravidelně poskytovány, tedy nikoliv jednou pro
vždy nebo jako odbytné. Ostatně vzhledem k seznání svědka N., jak
k těmto drahotním přídavkům došlo, že totiž úředníci podali si žádOst,
jelikož s posavadním platem nemohli vystačiti a že pak bylo určeno,
mnoho-Ii kdo má obdržeti, dlužno označení »mimořádné« .vztahovati na
mimořádné, válkou vyvolané drahotní poměry, posud trvající a oprávněnost těchto přídavků zdůvodňující, a nikoli na mimořádnost, výjimečnostjichposkytnutí. Slúší proto tyto přídavký považovati za část
pense a nikoli za »příležitostný dar z milosti pro jedenkráte vyplacený"
~ tedy za požitky zaopatřovací ve smyslu §u 1. a) zákona čís. 130/21,
jak to ostatně odpovidá i roztřídění požitků těch dle tabulky Íla pož'tek
základní (pensi), přídavek drahotní a příspěvek vybavovací. Ježto souhrn těchto požitků žalobci v roce 1921, kdy zákon čís. 130 nabyl účin
nosti, vyplacených (10.209,60 K) jest vyšší, než požitky, které by žalobci při 401eté služební době, na panství žalovaného zavedené a při efektivníslužební době žalobcově 36 roků 1 'měsíce dle ·skupiny'9.ve výši
92% z celkových požitků 10.000 Kč, tedy v částce ročních 9.200 Kč
příslušely, právem použil prvý soud ustanovení §u 8 zákona čís. 130,
dle něhož, jsou-li smluvené nebo vyplacené požitky zaopatřovací vyšší,
než jaké jsou upraveny tímto zákonem, zůstávají beze změny.
.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

za

Důvody:

Po právní stránce jest se obírati dvěma otázkami: 1. Zda žalobce
patří dle tabulky zaopatřovacích požitků bývalých zamestnanců na
velkém majetku pozemkovém (pří!. k zákonu z 18. března 1921 čís. 130
Sb. z. a nař.) do 9. skupiny; 2. zda právem při výměře zaopatřovací.ch
požitků byly žalobci započteny m'mořádné přídavky. K bod u 1. OtazI

I

ka, zda žalobce byl hlavním pokladníkem ve službách žalovaného jako
maiitele panství a zda patří do 8. či 9. skupiny, jest v tomto sporu nezávažná. V §u 10. zákona jest stanoveno, že jsou-Ii smluvené nebo vyplacené požitky zaopa;řovací vyšší, než jak jsou stanoveny tímto zá-

konell1) zůstávají beze změny. Dle výkazu žalovél:1)T!1l předloženého dosahovaly zaopatřovací) žalobci vskutku vyplacené rožitky) do nichž,
jak v bodě 2. bude uvedeno, započísti jest i drahot ni a nákupní pří
davky, v době od 1. ledna 1921 do dne účinnost; zákona výše takové,
že roční iich úhrn rovnal se 10.209 Kč 60 h, tudíž částce větší, než dle
tabulky Činí zaopatřovací požitky pro 8. ano i 9. skupinu. Ježto tyto
vyšši požitky zůstávají dle §u 8 zákona beze změny, nemusíl se nejvyšší
soud obírati otázkou, zda žalobce jest zařadili nikoli do 8. nýbrž do 9.
skupiny. K bod u 2. Nevadí, že žalobci byla část důchodů vyplacena
pod názvem mimořádných přídavků, zejména mimořádných nákupních
přídavků, neboť šlo o přídavky, s nimiž s jedné strany zaměstnanci a
bývalí zaměstnanci (pensisté) počítali jako součás~kou přiimu, k jich
existenci nutnou, a kterým s druhé strany zaměstnavatel vtiskoval povahu blahovůle a dobrovolnosti. Tendencí zákona bylo, zbaviti i takovéto platy libovůle zaměstnavatellI (bývalých zaměstnavatelů), takže
takovéto platy a požitky zákon povýšil na právní nárok (§ 1. zákona čís.
130/1921). Nelze proto sdíleti náhled dovolatelúv, že zákon měl ua
mysli jen platy, k nimž se zaměstnavatel výslovně zavázal, naopak zahrnouti jest do nich i takovéto přídavky, které vypláceny byly v urči
tých obdobích, vzhledem k mimořádným poměrům, válkou vyvolaným.
Při tom nelze přehlédnouti, že k placení těchto přídavků došlo tím způ
sobem, že zaměstnanci žalovaného podali si žádost k jeho centrální
správě, jelikož s dosavadními platy nemohli vystač;~i. V rámci platného zákona čís. 130/1921 nelze konečně soudu přihližeti k tomu, že
snad od roku 1921 drahota poněkud polevila, a nemůže tudíž býti úkolem soudů, by bez zvláštního zákonného předpisu snížily zaopatřovací
požitky, které dle zákona příslušejí zaměstnancům na velkostatcích,
pročež nelze přihlížeti k vývodům dovolatelovým, že i stát svým zaměstnancům již příjmy snížil.
čís.

Ku smlouvě nájemní vyžaduje
nájemců d'Ohoda o nájemném.
(Rozh. ze dne 3.

4044.

se

j

července

za !Jlatnosti

předpisů

1924, Rv I 935/2 Ll

o

ochraně

vrní, že by mohlo b),ti smll\vníku přenecháno určení této ceny osobě
Hetí (jako to připoušti § 1056 obč. zák. při smlouvě kupní). Ale, i kdyby
to bylo možno, nebylo vůbec ani tvrzeno) že se strany na takovémto
stanovení nájemného třetí osobou dohodly. Nemohl by to však učiniti
ani soud poclle zákona O ochran~ nájemníků) neboť není tímto zákonem
k podobné činnosti povolán. Z9.kon o chraně nájemníků předpokládá, že
smlouva nájemní byla hotové učiněna, a připouští jen činnost soudu ve
príčině svoiení nebo snížení nájemného) nikoli však Je jeho určení za tím
účelem, by tato podstatná část smlouvy nájemní byla soudem určena
a tím vlastně nájemní smlouva teprve uskutečněna. Z řečeného plyne)
že, nedošlo-Ii k uzavření smlouvy nájemní a užívá-li žalovaný bytu bezesmluvně, vyklizení a odevzdání bytu lze vymáhati jen pořadem práva
a nikoli řízením nesporným, takže výtka "matečnosti ve smyslu §u 477
čis. 6 c. ř. s. jesl bezdůvodnou.
~~
N e j v y Š š í S O u d nevyhověl dovoláni

Dtlvody:
Po právní stránce jest věc správně posouzena. K poc!st<-l~ným náležitostem smlouvy nájemní patři dle §u 1090 a 1094 obč. zak. dohoda
o nájemném. Doznává-li tedy dovolalel sám, že o výši nájemného nedošlo mezi ním a žalobkyní k dohodě, nebyla ujednána smlouva nájemni
vúbec a nemůže tedy dovolatel tvrditi, že sporného bytu užívá na základě poměru náiel:1ního. Ani zákonem o ochraně nájemníků ze dne
26. dubna 1923, čís. 85 sb. z. a n., ani zákonem o odkladu exekučního
vyklizení místností z téhož dne čís. 86 není, - jak již odvolací soud
správně uvádí soudům propůjčena moc, by samy stanovily nájemné
a tak v případech, kde jednající o ostatním snad jsou dohodnuti, doplnily ještě jednu další k vzn;ku poměru "ájemního požadovanou náležitost. Neprokázal tedy dovolatel právního důvodu k tomu, by užíval
bytu v domě žalobkyně, pročež její nárok na vyklizení bytu,' do vola tell'm užívaného, jest dle §u 354 a 362 obč. zák. odůvodněn.

,

čís.

)

Po vyklizení bytu nájemcem zůstal v .bytě žalovaný podnájemník a
nabízel žalující pronajímatelce placení činže, pronajímatelka však nabídky nepřijala. Žalobě o vyklízení o b a niž š í s o II d Y vyhověly, o <lvol a c í s o u d z těchto d ů vod ů: Soud odvolací přijímá bezvaldná
skutková zjištění prvního soudu a z nich vyplývající právní závěr, že,
nedošlo-li mezi stranami k uzavření smlouvy nájemní a to ani výslovně
ani mlčky pro nedostatek souhlasného projevu smluvní vůle ve smyslu
§~ 869 a 863 obč. zák., uživá žalovaný bytu, o který jde, bez právního
důvodu a nárok žalobkyně jako vlastnice domu a bytu na vyklizení a
odevzdání jest podle §§ 354 a 362 obč. zák. odůvodněn. Vývody odvolací, pokud se týkají výše nájemného, jsou bezvýznamny, když jest
zjištěno, že nebylo ani smluvního souhlasu stran k uzavření smlouvy
nájemnÍ. Ostatně § 1090 obč. zák. mluví o určité ceně a nemá ustano-

4045.

Námk toho, kdo z příkazu obce a na účet její rozprodával oděvy,
jí čsl. siátním oděvním ústavem pro t. zv. ošacovaci akci,
proti obci o vrácení přeplaceného peníze, jest nárokem soukromoprávním.

přidělené

(Rozll. ze dne 8.

července

1924 R I 436/24.)

Zalobce, jenž z příkazu žalované obce a na její účet rozprodával
obci pro t. zv. nouzovou ošacovací akci, domáhal se na
obci jednak zaplaced toho, oč více byl vynaložil, než činilo odebrané
zboží, jednak zaplacení 783 Kč 23 h, lež prý obci bezdůvodně zaplatil.
Námitku nepřípustnosti pořadu práva s o li d P r v é s t o I i c e zamítl,
rek u r sní s o u d jí vyhověl a žalobu odmítL Ne j vy Š š í s O u d obnovil usnesení prvého soudu.
oděvy, přidělené

D

ů

vod y:

Názoru rekursního soudu, že právní poměľ mezi žalobcem a žalovanou obcí, z něhož jest žalováno, jest pokládatí za veřejnoprávní a žalobce za pomocný orgán státu, nelze přísvědčíti. Žalobce opírá svůj
nárok jednak o právní důvod, že z příkazu žalované obce a na její úČet
rozprodával oděvy, pro t. zv. nouzovou ošacovaci akcí čsl. státním
oděvním úřadem v Praze žalované obci přidělené, a že za ni konal
platy, jednak o právní důvod, že bezdůvodně plnil žalované obci 783
Kč 23 h. Žalovaná obec neprokázala;, že byl žalobce k ní ve zvláštním
poměru veřejnoprávnim, zejména, že byl nějakým veřejným pomocným
orgánem státním, naopak připustila ve sporu, že byl jen jejím zmocněn
cem, namítajíc, že jí měl složiti účty z platů, za ni konaných. Není
sporno, že zboží, žalované obci přidělené, bylo oděvním úřademúčto
váno a zasíláno přímo na žalovanou obec a že tato byla k němu smluvní
stranou, a není správný;m mínění rekursního soudu, že v té dohě soukromý obchod oděvy byl vyloučen, neboť čsl. státní oděvní úřad měl
za účel jen urychliti ošacení nuzného obyvatelstva ze zásob jednak volně nakoupených, jednak úředně přidělených t. zv. právem požadovacím.
(§ 3 vlád. naŤ. sb. 68 z roku 1918, a § 6 vlád. nař. čís. sb. 267 z roku
1919.) Jestliže žalobce podle ujednání se žalovanou obcí obstarával za
ni rozprodej zboží, z akce ošacovaci jí přiděleného, konal za ni platy
a přijímal pro ni stržené ceny, jde zřejmě o soukromoprávní poměr
mezi žalobcem a žalovanou obcí, ať již mandátní nebo komisionářský,
a jest řešiti jen otázku, z"da žalobcův nárok z tohotosoukromoprávníhó
poměru jest oprávněn, o němž ovšem podle §u 1 j. n. přísluší rozhodovati, řádným soudům, stejně jako o dalším jeho nároku na vrácen!
783 Kč 23 h, žalované obci bez právního d(lvodu plněných.
čís.

4046.

Poznámkou pořadí nenabývá věřitel zástavního práva, nýbrž jen
práva na poznamenané pořadí smluvního nikoliv exekučního zástavního
práva. Toto může býti zřízeno p'Ouze v běžném pořadí.
(Rozh. ze dne 8.

července

1924, R I 543/24.)

Povinné straně jako vlastnici nemovitosti byla k její žádosti povolena usnesením ze dne 4. června 1923 poznámka pořadí zamýšleného za.
tížení pro pohledávku 20000 Kč, a to na dobu jednoho roku. Dne 15.
dubna 1924 žádala vymáhající strana, předloživši vyhotovení usnesení
soudu ze dne 4., června 1923 a platební směnečný příkaz, o exekuci
vnuceným zřízením práva zástavního knihovním vkladem na nemovitostí povinné strany v pořadí knihovní poznámky zamýšleného zatížení.
S o udp r v é s t o I i c e exekuční návrh zamítl. Rek u r sní s o u d
povolil exekuci vnuceným zřízením práva zástavního knihovním vkla~
dem na nemovitosti povinné strany v pořadí knihovní poznámky zamýšleného zatížení dle usnesení ze dne 4. června 1923. D ů vod v: Protože
vymáhající strana vykázala se exekučním titulem ve smyslu" §u 1 čís.
2 ex. ř. a pokud jde o pořadí, i vyhotovením usnesení, jež dle §u 54

knih. zák. jen v jednom se uděluje) bylo vzhledem ku §u 87 ex. ř. a §u
65 knih, zák. straně vymáhající žádaný vklad v pořadí knihovnj poznámky zamýšleného zatížení povoliti.
Ne j vy Š š í s o u d vyhověl dovolacímu rekursu dlužníka potud,
že vyloučil z usnesení rekursního soudu slova: »v pořadí knihovní poznámky zamýšlenéh(\ zatíženÍ«.
Důvody:

Pokud jde o povolení exekuce vnuceným znzením zástavního práva
vkladem v běžném pořadí, tomu stěžovatelka ani neodporuje ve svých
stížnostních vývodech, byť i v návrhu se domáhala obnovy usnesení
soudu prvé stol'ce; tedy zamítnutí celého návrhu. Proto neodporuje,
poněvadž sama uvádí, že by vymáhající. strana mohla žádati vklad zá",,,slavního práva jen v knihovním pořadí podle dojití žádosti, nikoli v pořadí poznámky zamýšleného zatíženÍ. Je sice správno,
že vymáhající
strana žádala za vklad pouze v pořadí poznámky zamýšleného zatíženi,
leč tu bylo podle §u 89 odstavec druhý ex. ř. a §u 95 odstavec druhý
knih. zák. vzíti zřetel na to, že, byť i nebylo lze její žádosti vyhověti
v plném rozsahu, bylo jí lze vyhověti aspoň v míře; ve výroku uvedené,
potud tedy rozhodnutí rekursního soudu změny doznati nemohlo. Jinak
je tomu ve příčině žádosti, by vklad byl povolen v pořadí poznámky
zamýšleného zatížení. Podle §u 53 odstavec prvý knih. zák .. v novém
doslovu .jest vlastnik oprávněn žádati knihovní poznámku, že chce na
svou nemovitost zříditi zástavní právo za dl u h, jehož výše budiž udána. Z předpisů §u 89 odstavec druhý ex. ř. a §§ 94 čís. 4 a 56 kn'h. zák.
vyplývá, že vklad zástavního práva v pořadí poznámky zamýšleného
zatížení může se státi jedině na základě listiny, vlastníky nemovitosti
vyhotovené a všechny náležitosti vkladu schopné li stíny mající, po pří
padě na zAkladě rozsudku, takovou listinu zastupujícího. Tuto však nejde o vklad zástavního práva smluvního, nýbrž jde o exekuci vkladem
vnuceného práva zástavního, který se může uskutečniti jedině na základě exekučního titulu, který není totožným s listinou, potřebnou ke
vkladu smluvního práva zástavního v pořadí poznámky zamýšleného
zatížení, a proto s touto nemůže býti zaměňován. Při tom jest rozhodujícím, že poznámkou pořadí věřitel nenabývá zástavního práva, nýbrž
jenom práva na poznamenané pořadí &mluvního, niko1ív exekučního
práva zástavního, kteréžto poslednější mMe býti zřízeno pouze v' běže
ném pořadí. Byla by se tedy vymáhající strana, kdyby chtěla docílíti
vkladu zástavního práva v pořadí poznámky zamýšleného zatižení, musila vykázati listinou, jak jest o ní řeč nahoře, když se to však nestalo,
jeví se její žádost po této stránce v zákoně neodůvodněnou; potud tedy
je dovolací rekurs opodstatněn, potud mu bylo vyhověti a vypuštěním
shora uvedeného odstavce v rekursním usnesení o této části exekuční
),ádosti rozhodnoutí zamítavě.
čís,

4047.

I uznání celého pochybného a sporného nároku zakládá nový
závazh:u.

důvod

Slib, nahraditi škodu, aniž by bylo řečeno do jaké výše jest slibem
že bude nahražena celá zjištěná škoda.
'. '
,
(Rozh. ze dne 8.

července

řečenD bylo, jakÝ'lll obnosem, je zjevno, že slíbil nahradit škodu všecku,
která skutečnč \lzešla a která tedy se prokáže; že to skutečně tak žalovanému na mysli tanulo, dokazuje to, - ač by ani žádného zvláštního
dotvrzení třeba nebylo, ježto vyjádření samo má ten smysl, - že žalovaný sylla žalobkyně posla! k stavíteli F-ovi, by ho k ohledání škody přivedl.
Připomíná-Ii odvolací soud ještě, že žalovaný poukázal také na to, že
jest pojištěn, není to zajisté dtlVodem proti závaznos'j uznání, jak ho
odvolací soud užívá, nýbrž pro ni. žalovaný jsa pojištěn nebo prohlašuje se za pojištěna, mohl bez dalšího na nárok žalobkyně přistoupiti.
Opírá-li se však nárok o závazné uznání, netřeba zkoumati, zda ... li pů
vodní jeho důvod obstojí čili Ilic, pokud se týče, zdali žalobkyně za
sporu uplatňovala oba shora vytčené důvody (ručení za nezdatného
zřízence a ručení z nebezpečného podniku), jež tu původně možny byly.

1924, Rv I 705/24.)

Žalobu o zaplacení 2.000 Kč opírala žalobkyně o prohlášení žalo-'
vaného, jímž se jí zavázal nahraditi škodu, ipůsobenou nárazem saní
na stěnu jejího domll. Škoda byla pak odhadnuta znalcem na 2.000 Kč.
Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e přiznal žalobkyní 1.455 Kč, o dvol a c í s o u d žalobu zamítl. N e j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek
prvého soudu.
Důvody:

Nižší stol'ce zjistíly, že žalovaný, jemuž syn žalobkyně hned druhý
clen po úrazu dopsal, asi za týden synu žalobkyně říkal, že on není
špatný člověk, že se s nímí vyrovná, při čemž prvý soudce ještě zjišťuje,
že syn žalobkyně jednal se žalovaným v jejím zastoupení a že žalovaný
sá~.po.sla! syna ža!obkyně k .st:,víteli \-oví.. by ohledal škodu. Když se
uvaZl, ze skodu zpusobIl kočL zalovaneho leho povozem u výkonu své
služby v žívností žalovaného, že tedy bylo na sna ctě, že žalobkyně může
činit nárok na náhradu škody přímo protí žalovanému, ať již z důvodu
§u 13.15 obč. zák. anebo z t. zv. ručení za nebezpečí z provozu živnosti,
je zřejmo, že uznání, jež v sobě onen slib vyrovnáni zahrnuje, tvoří
zavazovací důvod a zakládá nárok na náhradu škody í tehdy, kdyby ve
skutečnosti byl až dosud nárok takový založen nebyl. Neboť byl to zajisté aspoň nárok pochybný - třeba ne zrovna sporný, ježto tenkrát
ho právě žalovaný ještě nepopíral - a tu, jestliže § 1380 obč. zák.
uznává narovnání o nároku sporném neb pochybném za nový a samostatný zavazovací důvod, jenž pohledávku
zakládá, třeba dosud ve
skutečnosti založena nebyla a prohlašuje je za t. zv. novaci (privativní),
musí to důsledně platiti í o uznání pochybného neb sporného nároku,
Ježto i každé narovnání zahrnuje v sobě uznání, jenže často ne celého
nároku, nýbrž jen částí jeho, kdežto druhá část se promíjí, jak to prá_
vě zákon (§ 1380) předpokládá, k čemuž ale doložíti dlužno, že soudní
narovnání přečasto záleží právě v uznání celého dluhu, takže není rozhodno, mnoho-li se z nároku uznává a mnoho-li nikoli, nýbrž rozhodno
jest jen, že pochybný nebo sporný nárok číní se bezpochybným a bezesporným. Arciť, poněvadž uznáni celého nároku pravídelně bude zakládati jen t. zv. novaci komulativní, ježto při něm starý důvod závazku,
byl-Ii skutečně, i na dále může trvatí (§ 1379 obč. zák.), jest majiteli
nároku volno, odvolávati se na původní důvod jeho nebo na uznání a
nárok dlužno mu příznati vždy, ať dokáže důvod ten neb onen. V tomto
případě jest, jak řečeno, zjištěno uznání. Ale odvolací soud nepokládal
toto uznání za >,;závazné ujednání«, nýbrž má proti závaznosti jen tu
jedinou námítku, že když žalovaný prohlásil, že věc vyrovná, nemluvilo
se o určítém ebnosu. Avšak toho naprosto třeba nebylo, neboť stanovením určitého obnosu už by bylo uznání na se vzalo formu narovnání
(smíru), nemohlať by byla žalobkyně pak žádati nikdy více, třeba že určená suma škodu daleko nekryla. Slíbil-li žalovaný škodu vyrovnati, aniž

čís.

4048.

Odpůrčí nárok v úpadku.
SpÍacení zápůjčky, již úpadce přijal na krátkou, blíže neurčenou
dobu; nespadá pod čís. 1 §u 30 konk. ř., i když se splaceni stalo bez
up'Ot11ínky.
Aní v odpůrčích sporech není vyloučen důkaz výslechem stran.
Předmětem jeho nemůže však hýti vědotmost anebo nevědomost o rozhodné okolnosH, nýbrž jen zevní událost, z níž lze na onen vniterní po·
stup (stav) usuzovati.
Byl-li uspokojen cizí věřilel, jest na žalujíc! úpadkové podstatě, by
dokázala, že věřitel o obmyslnosti dlužníkově (úpadcově) věděl nebo
věděti musil (§ 30 čís. 3, 31 čis. 2), jde1.i však o uspokojení blízkého
příhuzného (§ 30 čís. 2, 31 čís. 1), jest na věřiteli, hy d'Okázal, že naopak o dlužníkově obmyslnosti (§ 30 čís. 2) nebo jeho insolvenci (§ 31
čís. 1) nevěděl a také věděti nemusil.
'
Zákon vyžaduje vědomí věřitelovo o dlužníkově neschopnQsti k placení jen v době splacení zápůjčky, .nik'OHv v dohě poskytn!ltízápůjčky.

(Rozh. ze dne 8.
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července

1924, Rv I 727/24.)

Správce úpadkové podstaty domáhal se žalobou, by bylo uznáno
právem, že placeni, jež poskytl úpadce Josef S. dne 24. listopadu 1922
svému bratru, žalovanému, bylo vůči věřítelstvu prohlášeno bezúčinným.
O jmění Josefa S-a bylo dne 30. listopadu 1922 zahájeno řízení vyro\'nací, načež byl naň dne 15. ledna 1923 vyhlášen úpadek. O b a ni ž š í
s o u d y žaloby zamítly, o d vol a c í s o u d z těchto d ů vod ů:
Není nikde stanoveno, že ve sporech odpůrčích jest vyloučen důkaz slyšením stran a jest pouhým brojením proti volnému přesvědčení soudcovskému, vytýká-li se, že prvý soud uvěřil výpovědí přísežně slyšeného žalovaného. Vývody odvolatelky o tom, že žalovaný věděl (vě
děti musil) o poměrech bratrových, i o jeho insolvenci, jakož i o tom,
proč mu tento peníze posílá - jsou pouhými domněnkami a ani poukaz
na to, že bydliště žalovaného není příliš daleko od bydliště úpadcova,
nestačí k odůvodnění této domněnky. Okolnost, že bylo placeno pouze
nějaký den před podáním žádosti o zahájení vyrovnacího řízení a že

~lac~ní stalo se v1?ratrem bra!rovi, ne,zakládá ještě důvod odporovatel,,()~t~ dle .§u 30 CIS. I konk. r, nebot, bylo-li prvým soudem bezvadně
zJ~steno, ze :t~la. se zápůjčka jen n~.krátkou dobu a brzy vrácena býti
mela, .nelze nCI, ze .uspok(jJen byl ver.ltel v době, kdy uspokojení poŽadovatl nen:.oh!. ~lenl tu a~1 ,P0skytnutr výhod ve prospěcb blízkých pří
~uznych, Jlmz umysl dluznIka, uspokojiti je výhodněji, než ostatní vě
nt~ll' znám byl ~n"eb? z?á~ blti musil (§.30 čís. 2 konk. ř. ), neboť
pll y soud bezvaane z]Ishl, ze zalovany o insolvencí svého bratra ani
ve chvíli placení ještě nevěděl. Odvolatelem uplatňovaná okolnost že
nebyla sml~v:~~ doba s~latnosti zápůjčky, nepadá na váhu, ježto jednalo s~ zapujcku ?a kr~tkou dobu, která dle záměru stran ihned splatnou bylI mela, takze anI upomínky třeba nebylo. Není tu ani důvodu
odporovat:lno~ti dle .§u 31 čís. ~ a 2 konk. ř., ježto napadené jednání
stalo.•se pred z~dost,r..o. zavedeU! vyrovnacího řízení, tudíž i před jeho
vyhlasenlm a dale z]Isteno bylo, že žalovaný o insolvencí bratrově ne:~děl, aniž o je~.o úmyslu poškoditi věřitele., O tom, zda možno v odpůr
clch sporech UZIÍ! I výslechu stran jako prostředku důkazního platí to
co shora již uvedeno.
, ' ,
_ N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil
Vec prvemu soudu, by O ní dále jednal a znovu rozhodL

név(ldž prý mezi nirtl! jako blízkými přIbuzným,i půjde o smluvenou hru.
P-roťi tomu správně odvolací soud uvedl, že ani ve sporecll odpůr~ích

není dúkaz výslecbem stran vyloučen, i záleží od okolnosti případu, zda
. bude soud věřiteli a úpadci věřiti, čili nic. Ale jde o jinou věc, které
ovšem ani rozsudek odvolacího soudu nepostihuje. Jest od počátku
uznanou a ustálenou pravdou, že jevy a děje psychické jakožto stavy
·niterní, zejména tedy stavy vědomi a vůle (úmysl) nejsouce v zevním
světě patrny, nemohou býti dokazovány přímo, nýbrž pouze zevními
skutcčnostmi, jež je projevují nebo z nichž se na ně souditi dá. Takovou

""

Důvody:

Případu §u 30 čís. 1 konk. ř. zde není, když nižší stolice zjistily a
úpadce v dov~láni sám:,la~tně doznává, že šlo o zápůjčku na krátkou
dobu. Onen predplS totrz mkterak nevyžaduje, by doba splatnosti byla
ustanov:?a, má-y se mítí za to, že věřitel neobdržel uspokojení v jiném
č~se (dnve) nez v. kt~r~m je požadovati oprávněn byl, i jest mylným
nahled dovolatele, ze, Jezto splatnost mohla prý nastati teprve upomínkou, ale splacení stalo se bez upomínky, že proto nemělo se státi a jest
o(~porovat~ln~m dle • o~lOho předpisu .. Kdyby to byl zákon takto myslil,
I .,by z~JI~te pros~e rekl, ze pla~e?1 (uspokojení) jest odporovatelné,
(dyz dluzmk za~lat!1 pohle~áy~u Jestě nedospělou nebo splatnou, kdežt~ ~e. ~kut~čno~lI. pre?p~kla~~. jen, ~~y byl věřitel nebyl oprávněn placen.1 zadalI,. coz Jest pne. Ventel mUze totiž právě tehdy placení kdvkolIv a. tU~IŽ ihn~d žá~ati, když není čas platební určen (§ 1417' a
90~. obc . ~ak.), a jes!. na.sledkem toho také vždy oprávněn je přijmouti,
amz by, lIm komu knvdll. JInak by bylo, kdyby stanovena byla lhůta
p!~~ebm a dl~žník pře.d Jejím uply~utím by dluh zaplatil: i tu je sice
\en!el ~ P?m.c,r·u k dluzmku oprav~~n placení dluhu přijmouti, ale nebvl
?pravnen Je zadatr, a proto tedy knYdí se tím ostatním věřitelům když
lak zakon předpokládá, dlužníkovo jmění nestačí by také tito ~šicillli
byl! zaplaceni! a z.. ohledu na n~ neuznává se t~to placeni za účinné.
ZI)yva]I tedy Je~, pnpady §u 30 cís. 2 a §u 31 čís. 1 konk. ř. a tu má
dovolatel s,e .svym ~ovo~áním pravdu, ačkoli podstaty věci nikterak nevfstrhl. .!,lIm, .ze. p:edplsy tyto obsahují právní domněnku proti bHz~el11u pn?uz.ne!TIu, ze o .o~n!yslno.sti .dl,:žníkově pokud se týče o jeho
:nsolvencl vedel nebo "edelI musil, Jenze je mu vyhražen protidůkaz
ze nevěd~1 all! věděti nemusil a že tato domněnka však nemŮže vyvrá~
cena býti výpovědi věřitele sama, pokud se týče výpovědí úpadce, pb-

skutečností jest ovšem projev, kterým strana vnitřní stav svého
vědomí neb vůle na venek prohlašuje na př. když ve smlouvě se praví,
že to a to beře na vědomí nebo že to a to činí v tom a tom úmyslu a pod.
Tu strana sama vědomí neb vůli svou projevuje, ale chybí-li takové
jej i prohlášení ohledně jejiho vědomi neb vůle v určité době, nelze dů
kaz provésti jinak než t. zv. indiciemi, tj .. okolnostmi, jež na ně určitě
poukazují a to plati výlučně o negativních stavech t. j., že osoba o ně
čem vědomosti neměla neb že vůle její k tomu onomu nesměřovala. Ale
" tom právě stala se zde chyba. Naznačené předpisy zákona přesmykuj!
břímě průvodní: kdežto totiž, byl-li uspokojen věřitel cizí, ukládá
zakon žalující úpadkové podstatě, aby dokázala, že věřitel ten
o frauclulosním úmyslu dlužníkově (úpadcově) věděl, nebo věděti
musil ,(§ 30 čís. 3 a § 31 čís. 2), ukládají předpisy §u 30 čis. 2
a § 31 čls. 1, byl-li uspokojen blízký příbuzný, tomuto příbuz
nému, by dokázal, že naopak o fraudulosním úmyslu dlužnikově
nebo jeho insolvenci nevěděl a také věděti nemusiL Tu pak žalovaní', bratr dlužníkův (úpadcův) tvrdil pouze, že nevěděl, . že
tento se nalézá v peněžní tísni a prvý soud připustil také důkaz slyšením stran přímo o tom, »zda žalovaný měl vědomost o insolvenci Josefa
S-a v dobách těch«, t. j. v době zápůjčky a splaceni její, ač ovšem dle
oněch předpisů stačí vědomost v době splacení, vždyť jde o poskytnuti
výhody věřiteli, která tedy nemůže záležeti v zápůjčce věřitele dlužníku,
nýbrž v placeni její dlužníkem věřiteli, jenž na splacení práv,o ještě (§
30 čís. 2) nebo už (§ 31 1) neměl, avšak ovšem nainsolvenci vztahuje
se nevědomost ta jen v připadě §u 31 čís. 1, kdežto v případě §u 30 čís. 2
vztahuje se na fraudulosní úmysl dlužníkův. žalovaný pak k cíli důkazu
jako strana slyšen vypověděl a napotom také odpřisáhl, že ani při splaceni zápůjčky nevěděl, že bratr jest insolventním: Pro takovouto výpověď, i kdyby byla nepravdivá, nemŮže nikdo býti s úspěchem stíhán,
protože se vědomí nikdy dokázati nedá, protože i kdyby tu byly takové
okolnosti, že každý vidoucí a slyšicí musil věděti, vypovídající přece
vždy může tvrditi, že si okolností těch nevšiml neb jich neuvážil a tak
věci si neuvědomil a to mu nemůže býti vyvráceno. Ale podle zákona,
jenž k takovým výmluvám moudře přihlédl a jim čeliti se snaží, stačl
úplně, že tu byly takové okolnosti, že věři!el věděti musil, a nezáleží na
lom, že on pak přece přese vše to nevěděl. Bylo tedy povinností soudu,
když žalovaný tvrdil nevědomost, vyzvati ho dle §u 182 c. ř. s., aby
udal skutečnosV,z nichž se na tuto jeho nevědomost souditi dá, a teprv
o tě.chto skutečnostech mohl připuštěn býti důkaz výslechem stran, nebyly-li jiné důkazy po ruce, ač pravidelně budou, a mohly na základě
vyslechu toho skutečnosti ty býti zjištěny, načež teprv by se posoudilo,
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zda zjištěné skutečnosti jsou toho rázu, že bezpečn~ na nevědomost
žalovaného souditi lze. Když prvý soudce dle §u 182 c. ř. s. se nezachoval a věc neprobranou ponechal, měl to spraviti soud odvolací dle §u
496 čís. 3 c. ř. s. a když ani ten to neučínil, devolvuje se tato jeho úlolla
na soud dovolací, ježto řízení odvolací trpí vadou (§ 503 čís. 2 c. ř. s.),
bylo proto tak uznati, jak se stalo.
čís.

4049.

Sprostředkovatelská smlouva o prodeji stroje, jež nebyla ani časově
obmezena ani odvolána, může býti sprostředkovatelem plněna i po
drahné době.
(Rozh. ze dne 8. července 1924, Rv I 739/24.)

. Úmluvou ze dne 7. června 1916 zavázala se žalovaná firma žalobcí,
že mu vyplatí dohadné 5% kupní ceny, opatří-Ii jí kupitele na větší
stroj. žalovaný sprostředkoval v květnu 1918 prodej stroje a domáhal
se na žalované vyplacení slíbeného dohodného. Žalobě bylo vyhověno
s o u d Y vše c h j ř í s t o líc. N e j vy Š š í ol s o ude ol z těchto
důvodů:

Nesprávné právní posouzení spatřuje dovolatelka v mylném výkladu
326 obch. zák. a v nepoužití čl. 318 obch. zák. Neprávem. Žalobce
domáhá se zaplacení 5%ního dohodného z kupní ceny 170.,000 Kč za
generátor, prodaný v roce 1918 žalovanou firmou firmě Mo', slíbeného
dopisem ze dne 7. června 1916. Snaží-Ii se nyní žalovaná firma, odvolávajíc se na čl. 318 obch. zák. tvrditi, že, nepřišlo-li k prodeji onoho
stroje ihned v př;měřené lhůtě, nebyla již žalovaná firma svou nabídkou
(5% dohodného) vázána, nelze názor ten sdíleti. Vždyť šlo o závazek
k dohodnému za prodej stroje, tedy zboží, jež jen pro určité zájemníky
má význam a důsledkem toho jest jen těmíto vyhledáváno. Musilo tudíž
býtí žalované firmě známo, že žalobci nebude možno, by ihned nebo
v přiměřené lhůtě na ono zboží našel kupitele, a mimo to nelze přehléd
nouti, že šlo O smlouvu, jejíž platnost nebyla žalovanou firmou ani ča
sově obmezena, ani dodatečně odvolána. Účelem této smlouvy bylo
hledatí a nalézti zájemníky pro zboží, stroj, jehož žalovaná firma nepoužívala ve svém podniku, leč jen jako reservního stroje, a na provedení,
účel takové smlouvy nelze použiti čl. 318 obch. zák., nýbrž jen na
smlouvu samu při obchodních jednáních právních mezí přítomnými, kde
se musí druhá strana o návrhu ihned prohlásit', má-Ii býti navrhovatel
sví'm návrhem vázán. Výklad pak, jaký dává odvolací soud čl. 326
obch. zák., jest správným. Jak již podotčeno, nebyla smlouva o dohodném časovč obmezena a mohl tedy žalobce, pokud účinnost její trvala,
na jejím základě pracovati, hledati zájemníky, a lak smlouvu plníti.
Výtky proti výkladu toho!o článku, že lze síce plnití kdykol'v ale jen,
nelze-Ii podle okolnosti neb obchodního zvyku nic jiného předpokládati,
nepadají na váhu, neboť žalovaná fírma vllbec arii netvrdila v nižších
stolicích, že z určitých okolností nebo z obchodního zvyku vyplývalo,
že mělo býti plnění dříve uskutečněno. Naproti tomu s výkladem, jaký
čl.

pfikládá dovolatelka dopisu ze 7. června 191?) Fmž prý ,zajistila ž~
iobci nárok na 5o/cnÍ dohodné, ale jen ve spoJe~l s nabldKOu a yY ~a
vislosti na podmínce, že dostane př~slušnou dodavk~ na pO,dklade t~~?
'dk" nelze souJ.lasiti. Nebylv dle doslovu dOpISU nabrclka a s.ID
lIa b I ).,.
' . '
"I
l'l't I '1
5f}cního' dohadného nerozlučitelně spiaty, t~kž: net:ron b,~1~(e} ne1~
celku. Naopak z toho dopisu plyne, že v CJste cene na I Y za ova,l1~
firmy je započten 51~ní rabat pro žalobce v předpokladuc ze k dodan~
stroje na základě nabí?ky: ~ za ceny: v ní u.vede~e dOJde, z,: tedy 50/0m
dohodné bude splatno Jedtne, bude-II prodej stroje ~sku}ečnen a dOJde-II
k zaplaceni kupni c",ny. Jin~ smysl, zej~l1~na ten,]3k CIn! to do,:,olatelka do dopisu nemozno vkladah. Nebol, ze by se byla zalovana fIrma
chlěla zavázatí v nabídce uvedenou kupní cenou ~a bud~uCl;ost be:
obmezení, když ceny všeho zb0ží s3ou~aly, m,lze pre~poklada'l,. nyb;::
měla v nabídce uvedená cena SIOUZlh. Jen k zalob::ove, O!,entaCl. Z ,e
okolnosti, že žalovaná firma odměny neodvolal", a ze J~ste v roce: 918
"'>' uznávala svou povínnost k 50/0nímu dohodneJ11l1, ovsen; len v castr
uvedené roku 1916 v nabídce, nutno usuzovati, -:- .nehledl~ an; k tomu,
že peníz žalobci skutečně přiznaný daleko převysuJ~ 5~ ~eto ,castk~ že mandát daný žalobci oním dopisem byl všeobecny, pn cemz se pr~d
pokládalo, že prodaný stroj bude i zaplacen. Zda ,bylo'!. roce 1918 zalované firmě vůbec nějakého sprostředkovatele treba dl.
Jest nerozhodno, neboť dovolatelka věděla, že žalobce to byl, 1':'1Z tJrmu M.
na prodaný generátor upozornil, tedy strany svedl za ucelem tohoto
(,bchodu.

f

v

!ll:,

čís.

4050.

1

Není závady, by spor o oddělení byl ~ah~ie~. proti ú?a~ové p.od-

statě, zastoupené úpadkovým správcem, mkoh pruno prah upadkovemu
správci.
. ,.
' t en'
Tím že kd'OSi třetí odstranil ze zastavene vecl znamem, zas av
naznac:Jjící, nezaniklo ještě zástavní právo.

;

(Rozh. ze dne 8. července 1924, Rv I 745/24 .. )

Žalobě na úpadkovou podstatu, zastoupe,nou ,~právcem, ú?a~~ové
podstaty o uznání, že za pohledávky žalobkyn rUCl st;~J, llaleze]lCl do
úpadkové podstaty, jako zástava, bylo ob e ol a
1 z s '.Hl 1 S o.u ,d]
vyhověno, o d vol a c í ol s o ude TI] z těcMo. d u v o.d .u:_ Prova~e]lc
vvtýkanou zm.atečnost řízení a rozsudku uvadl odvolanl, ze Jed~a s"e
především o otázku oprávnění k žalobě a že dle ~11 (2) k?nk. r. mel
bYti Žalován správce úpadkové podstaty a mkolrv u~adkova ~ods~ata.
Opadková podstata nemŮže prý býti stranou a ~el;,a p~oc~sm .zpusobilosti takže řízení jest dle &u 7 c. ř. s. zmatecnym. \ivt~kane zl:na~
tečnosti tu nenÍ. Jak' odvolání samo uvádí, jedná se ~Iastne o p~S1VJ11
oprávnění k žalobě. Jest pravda, ž.e dle §u6 (2). konk. r. spor~ o naroky
na oddělení mají býti zahájeny Jen prah spravc! upadk~ve P?dstaty
a nikoliv jako' spory odstavce třetího §u 6, protr upadcl. .Jest
však IhostejilO, zda poznačuje se v žalobě iako žalovaná stran~ s~ravc~
úpadkové p'odstaty jako takový, či úpadková podstata, ze ktere vec ma

.n

?

.

W

b}'ti oddělena, zastoupená správccrn. O nějakc.m nedostatku pasivního
oprávnění k žalobě a zmatečnosti rozsudku a řizeni dle §u 7 c. ř. s.
nemůže býti řeči. Rovněž i po stránce právní posoud'l soud prvé stolice
vec správně. Že jde o symbolické nabytí zástavního práva žalobkyní
(pozůstalosti Viléma Sch-a) ku stroji (selfaktoru) po rozumu
§u 452 obč. zák., odvoláni již samo přiznává .. Jak dlouho plechová tabulka o zastavení stroje byla na něm na místě viditelném upevněna,
jest zcela nerozhodným. Neboť symbolickým odevzdáním stroje do zástavy nabyté právo zástavní v tomto případě mohlo pominouti jen způ
sobem §u 467 a násl. obč. zák., a nikoliv však tím, že tabulka o zastavení po krátké době dlužníkem se stroje byla odstraněna, jak tvrdí
odvolání. Nabyté právo zástavní trvá dále i oproti správci vyrovnacímu,
pokud se týče úpadkovému, jemuž přísluší jen správa a zpeněžení podstaty a rozdělení výtěžku mezi věřiteli, který však k věcem tvořícím úpadkovou podstatu, tudíž ani k zastavenemu stroji žádného věcného práva
nenabyl. Právo zástavní vyhlášením úpadku nebylo dotčeno (§ 11 konk.
ř.) a, poněvadž nepominulo, nebylo třeba je obnovovati opětným upevněním viditelného znamení o zastavení stroje, jak odvolání vytýká.
žalobkyně nedomáhají se také obnovení práva zástavniho, nýbrž zjištění
práva zástavního řádně dne 8 . dubna 1922 nabytého a neuznaného.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Nesprávné posouzení právní spatřuje dovolatelka v tom, že odvolací soud neposoudil správně otázku pasivní legitimace, a dále, že odstraněním tabUlky na stroji jako znamení symbolického odevzdání zástavy, určeného k tomu, aby každý měl vědomo'st o uskutečněném zastavení takto poznamenané věci, nepřikládal toho právního významu,
jaký mu sluší po zákonu přikládati. V oné přWně jest přisvědčitiod
volacímu soudu, že podle § 6 (2) konk. ř. mají býti spory O nároky na
oddělení zahájeny jenom proti správci úpadkové podstaty; leč odvolací
soud právem považoval za lhostejno, zda poznačuje se v žalobě jako
žalovaná strana správce úpadkové podstaty jako takový, či úpadková
podstata, ze které má věc býti oddělena, zastoupená svým správcem.
Slova »jenom proti správci úpadkové podstaty« v onOm předpisu mají
pouze význam ten, že procesní řízení jest proti každé jiné, na úpadkovém
řízení súčastněné osobě vyloučeno. Správce podstaty nevystupuje tu
však nikterak osobně, nýbrž jako zákonitý zástupce na místě úpadce,
a žalob ním žádáním nemá a nemůže býti zasaženo vlastní jmění správcovo, nýbrž právě úpadková podstata. Tím se stává tato vyvolaná otázka pasivní legitimace otázkou vkusu, mělo-Ii vzhledem k citovanému
předpisu o žalované straně užitého rčení v této formě býti užito, ale
v podstatě bylo vyhověno zákonu. Ani v druhé příčině nelze uznati, že
odvolací soud řečenou otázku právní řešil nesprávně. Podle §u 452 obč.
zák. nahrazuje odevzdání znameními věcné odevzdání (§ 451 obč. zák.)
jenom u takových věcí, u kterých je toto poslední vyloučeno. »Znamení«
musí býti tak uzpůsobeno, aby se z nich mohl každý snadno dověděti
o zastavení. lako věcné odevzdání (§ 451 obč. zák.), tak i odevzdání'
znameními (§ 452 obč. zák.) představuje pouze jediný, jedenkráte

vykonaný' úkon, nikol~ t~\' ~1{: jed~án~, neb'o je?n~n,í u~~av~č.ně se opak~v
neboť, má-li toto ]ecllne odevzaám Zna~l1el1Iml1alezlt~stJ §u ,4~2. qbyc.
zák., zástavní právo už se jím uskutečňuJe. Dov?la!elčIno mm;n~, ~e
odstranění tabulky. na stroj' jako z,nan:ení ,symboiJckeho od:v:d~l11 zastavy, určeného k tomu, aby každy mel vedomost o uskutecpencm za.stavení takto poznamenané věci, zaniká na byt é P r á voz a, s ~ a ": n I,
nelze schváliti neboť to není ani jeden z případů, se kteryml zakon
spojuje zánik ~ástavního práva. Není to akcesorický zánik, spojený se
zánikem pohledávky, (§ 469 ob~. zák.), není ~o vZ,dánIm se věřitelovým
zástavního práva zákonitým zpusobem (§ 461 obc. zak.), ne~1 to bez~
výltradným vrácením zástavy věřitele dlužniku (~ 467 .obč., zak.), ne,I!1
to zánik uplynutím času na jaký bylo omezen\) zastavl11 pravo (na ynklad případ §u 256 ex. č.), není to zničením z~stavy. (§ 467 ob~. zan,
není to střetem zástavního práva s vlastl11ckym v jedne osobe (z~l11k
,-odle §u 1445 obč. zák.) , není to exekučním prodejem zástavy, nem to
~ydržením vlastnictví k zástavě, není to příp~den! čl. 306, obch. zak.
Tomu nasvědčuje zřetelně poukaz §u 451- obc. zak. na ~rev~d vl.astnictví u mov'tých věcí, k němuž jest potřebí pouze jednor~zoveho u~o
nu, nikoli právního jednání dlouhotrvalého. Trvalo~h zastavm .?rayo .
i po odstraněni tabulek - ať to bylo vykonáno kýmkoh,v, pak zahalel11,m
úpadkového řízení nebylo dotčeno a jest rozsudečný nalez ospravedlnen
v zákoně (§ II konk. ř.). Dovolatelčinými vývody nebyly vyvraceny
správné, věci i zákonu vyhovující duv?Sly napadeného roz~u?k.u" na
něž se poukazuje, a jež dovolací soud SclllI, proto bylo dovolam, jez se
ukázalo bezdůvodným, upřiti úspěch.

fící,

čís.
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Vlastnost směnečného rukojmího jako takového musl vyplývati ze
samé.

směnky

(Rozh. ze dne 8.

července

1924, Rv I 926/24.)

Směnku, sIibuiicí zaplacení v množném čísle (zaplatíme) a adresovanou Hynku S-óvi, podepsal Hynek S. a Josef ,K. Žalobu na )osefa
K-a na zaplacení směnečného peníze pro c e s n I s o ~ d P rve s t oI i c e zamítl. O d vol a c í s o u d rozsudek potvrdIl. D u vod y.Odvolatelka tvrdila v prvé stolici a na tomto stanovi~k~ stojí d?sud, že. Josef
K. podepsal směnku, z níž je žalováno, jako rukoj,?l, a n~usII,pr~to I S?U~
procesní vycházeti při svém rozhodnutí z tohoto zalobmho udaje. Kaz~a
směnka jako papír, pro nějž předpisuje zákon zvlá~tní f?:mu, musI I~:tt
určité náležitosti a k něm patří i podpis vydatel~ (3.1. 4., CIS. 5. a,9? CIS.
5. sm. ř.), Ze směnky, jíž se jedné z těchto nalezltostt nedostava, nevzniká směnečný závazek a prohlášení (indossement, ac:ept, aval) ,:'"
směnce takové přicházející, nemají s111.ěnečn.?u 1'Iatnost (c~. :- a 98~ls.
1. 5m. ř.). Směnka, jejíž pravost odpurkyne am nenapada, le napsana
na tiskopisu, jakého se užívá u směnek vy~aných a Ob5~hul~, dokon:2
i jméno trasáta, tím ie Hynek S., .při to~ vsak, neobsah,uj~ pnkazu, ze
směnečný peníz zaplatL Slib ten Je učme.n v Člsle mnozne~,. Dle,toho
není směnka ta aní pravou směnkou vydanou dle čl. 4. sm. r., a111 CIStoU

směnkou vlastni, jak ji má na zřeteli čl. 96 snl. ř. Již tato vada je platnosti zažalované směnky na závadu. Avšak ani k tomu nehledě, je zde
vada ještě jiná. Kdyby to:iž i bylo možno, považovati spornou směnku
za pravou vydauou, bylo by nutno pohlížeti na trasáta Hynka S., ježto
směnku podepsal, jako na příjemce (čl. 21. snl. ř.), na Josefa K-a pak
jako na vydatele směnky, nikdy však jako na rukojmího. Podobně by
se měla věc, kdyby bylo možno pohlížeti na směnku tu jako na čistou
sml:nku vlastní, neboť směnka vlastní, v níž se slibuje zaplacení v čísle
množném, předpokládá vydatele aspoň dva. Na směnce přicházejí arci
dva podpisy (Hynka S-a a Josefa K-a), ty však stačí právě jen na vydatele, kdežto na rukojmiho se podp;su již nedostává. Kdyby se chtělo
vycházeti s hlediska, že Josef K je rukojmím - a s tohoto hlediska
vychází odvolatelka - byl by tu zase podpis jen jednoho vydatele, cOž
by však neodpovídalo textu směnky, dle něhož slibuie zaplacení vice
vydatelů, tedy aspoň dva. Z toho plyne, že by Josef K. mohl přijiti
v úvahu toliko snad jako vydatel, nikdy však jako rukojmí zažalované
směnky a proto jako rukojmí žalován býti nemůže. Otázku, zda a do
jaké miry ručí odpůrkyně za zažalovanou pohledávku z obecnoprávni
smlouvy rukojemské (§ 1346 obč. zák.), nelze v tomto sporu řešiti, poněvadž jde o slib ze směnky a nikoli ze smlouvy rukojemské.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

vody odvolacího soudu, které dovolacím,i výv?dy nebyly vyvráceny a
k nimž dovolatelku poukazuje.
čís,

4052,

Zákon o cestách z nouze ze dne 7. července 1896, čís. 140 ř. zák.
Jest lhostejno, zda navrhovatel sám obdělává pozemek, postrádající
spojení s ces'lou. V úvahu přichází bez ohledu k vlastníkově osobě
pouze potřeba pozemku.
.
• "
S hlediska vylučovacího důvodu §u 2, prvy odstavec posledm veta
zákona záleží pouze na bdělosti navrhovatele, nikoli též na chování se
jeh'o předchůdců. Nápadnou bezstarostnost ne~e s.l?~třovati an~ v tom,
že navrhovatel převedl na sebe pozemek, postradajlCI cesty, am v tom,
že nevyhradil si cestu, spoléhaje lm. mís'tní ~vyk, dle něhož soused sousedu přejezd přes pozemek ochotne povolUje.
.

(Roth. ze dne 8. července 1924, R II 237/24.)
Návrhu na zřízení cesty z nouze bylo vyhověno ve všech stolicích,
N e j v y Š š í m s o ude m z těchto
důvodu.

Dtlvo dy:
Nesprávné posouzení právní spatřuje dovolatelka v tom, že ač je
sporná směnka rozhodně vlastní směnkou, odvolací soud za takovou ji
nepokládal z toho důvodu, protože placení slíbeno bylo nikoli v jednot 11 é lW, nýbrž v množném čísle, a poněvadž jsou na ní pouze dva
podpisy Hynka S~a na prvém a lose!a K-a na druhém mistě. Dovolatelka dovozuje, že okolnost, že ve směnce stojí místo »zaplatím«, »zaplatíme«, neubírá směnce. právní povahy směnky, poněvadž ve skutečnosti
i rukojmí jest v nejvlastnějším slova smyslu spoludlužníkem a musí
platiti, když je směnečným věřitelem pohnán ku placení. Tvrdí, že jest
Hynek S. určitě vydatelem a že jak s použitím vykládacího pravidla
§u 914 obč. zák není pochybnosti, že jest Josef K., jak to bylo zjištěno
svědeckou výpovědí Františka R-a, rukojmím. Ani po této stránce není
dle čís. 4. §u 503 c. ř. s. uplatněný důvod dovolací opodstatněn. Příčilo
by se právní povaze směnky jako přísné obligace skripturní, kdyby
směnečný závazek z ní měl býti teprve uhadován a kdyby mu měl býti
dáván s poukazem ku stylistickým nedos:atkům jiný význam, nežli se
z něho projevuje zákonitě předepsanou formou, nebo kdyby dokonce
bylo možno, iako v případě ~u 914 obě. zák., aby výklad vedl k doplně
ní právního jednání tím, že by se dával určitý smysl jisté okolnost;, na
kterou strany nemyslily, anebo kterou různě' pojímaly. Užití množného
čísla by sice nebylo závadou takovou, za jakou ji pokládá odvolaCí
soud, ale měl-li býti spolupodepisatel losel K. pouze rukojmím, musila
by tato jeho vlastnost v tomto připadě zřetelně býti vyjádřena, neboť
,iinak sluší ho považovati za toho, kým se podle textu směnky jeví býti,
totiž za spoluvydatele, čímž však jest prokázána bezdůvodnost žalobl,jho žádánÍ. Dovolací soud sdílí správné, věci i zákonu vyhovující dú-

Napadenému usnesení vytýká re~u:ent, že. ne~dpc:~ídá zákonu, .~e
jest v rozporu se spisy a že se zaklada na neuplnem nzem, leč nepl~
vem. Především není ve spisech podkladu pro rekurentovo tvrzem, ze
se navrhovateli jedná vlastně o to, by zřízením nezbytn,:,,~esty. p?" re~
kurentových pozemcích bylo znemožněno rekurentu rozslflh cl~la~sky
závod a dobývati písek na pozemCÍch, nezbytnou :estou .p"oshzenych.
Tím postrádají opodstatnění vývody rekurentovy, ze. se llZ vzhled~~
k tomuto jeho cíli nemělo návrhu na zřízení nezbytne cesty vyhoveh.
Pokud rekurent dovozuie, že není zákonem žádaných podmínek pro
povolení navrhované cesty z nouze, po příe.a~~, že jsou zde' ok.olno~h,
pro které nelze podle zákona cestu z nouze zndlÍ!, nem toto .tvrzem op:~v~
něno. Pozemky, pro něž zřízení nezbytné cesty navrhovano a l11ZSlml
soudy povoleno, slouží polnímu hospodářst~í a ~sou. bez sJ;ojení s cestou. Jest jisto, že k hospodaření na pozem5.lch ~ech jest pn}ezd ~.~esly
a na ni nutným. Tím dán předpoklad k znzem navrhovaneho prnezdu
po sousednich pozemCÍch podle §u 1 zákon.a :;~ ?ne 7. ~e.rve~ce 1896,
čís. 140 ř. zák. Okolnost, že navrhovatel, maje ]lne povolam, sam na po~
zemCÍch, pro něž se nezbytná cesta zřizuje, ne~ospodaří, n~ní povolem
nezbytné cesty na závadu, neboť podle ~u 1 zakona o cestach z nouze
zřizuje se nezbytná cesta z důvodu potřeb pozemku a pro pozemek,
nikoli pro osobu vlastníka pozemku a jeho - osobní - potřeby .. "Ne~
právem tvrdí rekurent, že újma ze zřizení cesty z .nouze pro posÍ!zen~
pozemky převyšuje užitek z nezbyt~~" c"esty 'plyn?~~2' "(§? odstavec p~vy
zák. o nezbytných cestách). Jest z]1steno, ze pre~lzd:mm P? o~v:ahch
sousedních pozc,\,ku na pozemky navrhovatelovy vl1b.ec zadna o sk~da
pro postižené pozemky nevzejde a ani znehodnocem pozemku te~h
nenastane. Ouvratě, kudy cesta povede, nemohou pro ohradu a sraz,
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v těch místech se nalézající, býti potahem obdělávány. Rekurent, tvrdě
proti seznání znalcL! a stanovisku nižších soudů, že škoda a to značná
na postižených pozemcích z nezbytné cesty vzníkne, a vytýkaje rekursním u soudu, že vychází z předpokladu, spisům odporujícího, jest na
omylu v tom, kudy nezbytná cesta povede. Cesta ta se rekurentovy poloviny k pozemku parc. čís. 1039 vůbec nedotkne a tím padají rekurentovy vývody o mačné škodě a o překážce pro zřízení nezbytné cesty
po rozumu §u 2 odstavec prvý zákona ze dne 7. července 1896, čís. 140
ř. zák. Ježto, jak uvedeno, zřízením cesty z nouze postižené pozemkv
poškozeny; a, jak znalci seznali, ani znehodnoceny nebudou, neprávelíl
rekurent vytýká napadenému usnesení, že mu nebylo přiznáno odškodnění podle §u 5 zákona o cestách z nouze. Rekurentu nelze při svědčiti
ani v tom, že zřízením cesty z nouze jest mu znemožněno používání jeho
pozemků, nezbytnou cestou postižených (§ 4 odstavec druhý). Rekurent
ve svém dovolacím rekursu sám totiž uvádí, že, kdyby prý jednou chtěl,
nebude moci pro onu cestu svých pozemků používati jako pískoviště.
Z toho vychází, že rekurent svých pozemků k dobývání písku pro nepatrnou šířku ani používatí nemůže. Dle toho za nynějšího stavu zříze
ním nezbytné cesty se řádné používání pozemků jí postižených neznemožňuje a není důvodu k odepření nezbytné cesty podle §u 4 odstavec
druhý zákona o cestách z nouze. Počítatí s budoucím snad znemožně
ním používání postiženého pozemku a odpírati zřízení cesty z nOUze
z toho důvodu nelze (§ 25). Konečně rekursní soud právem nepřistoupil
na rekurentovu námitku, že nárok na zřízení nezbytné cesty není oprávněn, protože vlastník nápadnou bezstarostností přívodil nedostatek spojení pozemku s ces:ou. Podle doslovu zákona (§ 2 prvý odstavec poslední věta) přichází v úvahu dočasný vlástník pozemku a nikoli jeho
předchůdcové. Proto nepadá na váhu a neprávem tudíž vytýká rekuren!
jako neúplnost řízení, že dotyčná okolnost nebyla zjíšťována, že snad
předchůdce navrhovatelův připravil pozemky parc. čís.. 1043, 1044.
1045/2 o spojení s cestou, ježto sí pří odprodejí sousedních pozemků
nevymínil příjezd na ně. O navrhovatelí, pokud se týče pntvě zmíně
ných pozemkil nedá se tvrdití, že nápadnou bezstarostnost[ zavinil neclnstatek příjezdu k nim. Jak jest nesporno, koupil uvedené pozemky
v roce 1920, kdy jíž pozemky byly bez příjezdu. Tím, že je bez příjezdu
koupil, tento nedostatek ovšem nepřivodíl. Co se pak týče polovíny
pozemku parc. čís. 1039, opomenul arci navrhovatel pří dělení příjezd
k ní sí vymíniti. Ale v tom nápadnou bezstarostnost spatřovatí nelze.
Podle seznání znalců jest místním zvykem v Ž., že soused sousedu bez
úplaty trpí, přejede-li, nemaje cesty, přes jeho pozemek. U poloviny
navrhovatelovy k pozemku právě uvedenému bylo sku!ečně až do roku
1923 zvyku toho používáno. Mohl tedy navrhovatel při dělení parc čís.
1039 s oním zvykem počítati a proto nelze za nápadnou bezstarostnost
pokládati, že si příjezd na svou polovínu nevymíníl.
čís.

4053.

Ani v řízení směnečném nemůže soud sám od sebe přihlížeti k propohledávky.

mlčení směnečné

Námitky proti směnečnému platebnímu příkazu byly vzneseny včas,
stalo-Ii se tak neprodleně k vyzvání soudu, vyřizujícímu návrh na vrá··
cení ku předešlému stavu pro zmeškání lhůty k podání námitek.
(Rozh. ze dne 8. červencé 1924, Rv II 374/24.)
Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e vyhověl námitkám žalovaného proti směnečnému platebnímu příkazu a platební příkaz zrušil.
O d vola c í s O u d napadený rozsudek potvrdil. N e j v y Š š í s o u d
zrušil rozsudek odvolacího soudu, a vrátil mu věc, by po případném
dalším jednání znovu rozhodl.
D

ů

vod y:

Dovolatelka .shledává nesprávné právní posouzení především v tom,
. . že oba nižší soudy přihlížely vůbec k námítkám žalovaného, ač dle je>' jiho názoru byly námitky ty opozděny a to námitky, uplatněné podáním
ze dne 3. října 1923, proto, že nebyly vzneseny současně s návrhem
na navrácení v předešlý stav, tedy dne 26. září 1923, námitka promlče
ní pak, ježto byla uplatněna teprve pří roku dne 18. února 1923. Výtka
tato jest jen částečně opodstatněna. Věcí soudu bylo, by návrh na navrácení v předešlý stav nejprve zkoumal a po případě zařídil, by po
rozumu §§ 84 a 85 c. ř. s., pak §§ 89 a 100 jedno řádu byly odstraněny
formální vady. Proto právem vrátil soud prvé stolice usnesením ze dne
29. září 1923 podání navrhovateli zpět, aby přiložil námítky, pro jichž
opozdění bylo se právě dovoláváno navrácení v předešlý stav, pokud se
týče, by o okolnostech, v návrhu tvrzených, nabídl důkazy. Závady
tyto, jež jsou formálními vadami ve smyslu svrchu vytčeném, odstranil
odpůrce, ač mu k tomu určitá lhůta dána nebyla, obratem, neboť usnesení bylo mu doručeno 1. říina 1923 a nařízené doplnění stalo se 'I'0dáním, jež došlo na soud jíŽ 3. října 1923. Vznesení námitek, obsažených v tomto podání, dlužno tedy vzhledem k tomu, že návrhu na navrácení v předešlý stav bylo vyhověno, pokládati za včasné. Není tudíž
odůvodněna ani další výtka žalobkyně, že v této rozepři námitky vůbec
nebyly podány. Naprotí tomu dlužno však přisvědčítí názoru strany ža- .
lující, že nelze příhlížeti k námitce promlčení, vznesené žalovaným teprve při roku 18. února 1924, tedy opozděně (§§ 552, 557 a 559 c. ř. s.).
Směnečný řád rozumí promlčením promlčení v technickém slova
smyslu, tudíž již přesně vyhraněný útvar právní, neobsahuie zvláštních
zásadních norem, nýbrž obmezuje se jen na stanovení doby, ve které
se promlčují jednak·přímý směnečný nárok proti příiate!i čl. 77 srn. ř,).
jednak postižený nárok majítele směnky, pokud se týče Indosantův proti
vydateli a ostatním předchůdcům (čl. 78 a 79c. ř. s.), a na vytčení podmínek, za kterých se promlčení přerušuje (čl. 80 S111. ř.). Ve všech
ostatních otázkách týkaiících se promlčení, jež nedošly řešení smě
nečným řádem, r.utnĎ tudíž použítí předpisiY všeob občanského zákona
(čl. 7 vyhl. patentu k občanskému zákonníku). Tak tomu jest i co do
otázky. zda iest ku promlčení oněch nároků přihlížeti z moci úřední,
čí ien k námitce stran. V tom směru jest rozhodným předpis !lu 1501
obl'. zák., dle něhož nelze bráti z mocí úřadu zřetele ku promlčenÍ- jež
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nebylo uplatněno námitkou. Ani civilní soudní řád v VI. části 2. oddílu
nellJá předpisu, z něhož by se dalo dovoditi, že pro směúečné řízení
zásada právě vytčená neplatí. Naopak zásada tato dochází opory v §u
559 c Ť. S., který co do dalšího řízení o návrhu na vydání směnečného
platebního příkazu odkazuje ku předpísům o řízení rozkazním, obsaženým v §§ 550 ~ 554 c. ř. s. a nutno tedy z toho, že není tam citován
§ 549 c. ř. s., mítí za to, že zákonodárce neobmýšlel použítí pro směneč
né řízellÍ v}'jimečného ustanovení §u 549 c. ř. s., dle něhož (v rozkazním
řízení) možno vydati platební příkaz k vydobytí pohledávek, proti nimž
by mohla býti vznesena námitka
promlčení, jen tehdy, bylo-Ii již
v žalobě prokázáno listinami povahy §u 548 c. ř. S., že promlčeni bylo
přetrženo neb s~aveno. Právní posouzení věci nižšími soudy není tudíž
po této stránce správným a dovolací důvod §u 503 čís. 4 c. ř. s. jest
opodstatněn.
čís.

4054.

Nejde o žalobu určovací, nýbrž o žalobu o plnění za současného
mezitimního návrhu na zjištění podle §u 236 c. ř. S., předesla1-li žalobce
žalobní žádosti o plnění návrh na zjištění právního poměru, jehož ře
šení jest nutným předpokladem pro rozhodnutí sporu.
Pachtovní smlouvu lze z důvodů §u 1118 obč. zák. zrušiti i mimosoudním prohlášenúl1, nikoliv toliko žalobou. Účinky zrušení nastávají
oním prohlášerum, nikoliv leprve rozsudkem o žalobě, že smlouva oním
prohlášením zanikla.

P'

(Rozh. ze dne 8. července 1924, Rv II 431/24.)
Žalobci (propachtovatelé) prohlásili žalovanému pachtýři dne 26.
listopadu 1919, že pacht zrušují mimo jiné proto, že pachtýř (erár) jest
v pro,glení s placenim pachtovného . žalovaný užíval však pachtovaných
pozemkú í nadále za vojenské cvičiště a vyjednával se žalobci o uzavření
smlouvy pachtovní. Jednání však nevedlo k cíli a v listopadu 1921 žalovali propachtovatelé pachtýře o vrácení spachtovaných pozemkú. Žalobě bylo pravoplatně vyhověno v květnu 1922, pachtýř odevzdal propachtovatelům pozeri1ky 1. dubna 1922. Žalobou, o niž tu jde, domáhali se žalobci na žalovaném jednak zjištění, že pachtovní smlouva
zanikla již dnem 26. listopadu 1919 jednak náhrady škody 3203 Kč za
uzívání pozemků od 26. listopadu 1919 do 1. dubna 1922. Pro c e s n i
s. o li d P r v é s t o I i c e v onom smě.ru žalobu zamítl, v tomto směru
jí vyhověl potud, že přiznal žalobcům odškodné za dobu od pravoplatnosti rozsudku v předchozím. sporu. O d vol a c í s o u d k odvolání
žalobců vyhověl i prvé části žaloby a přiznal žalobcům odškodné za
dobu od 26. listopadu 1919. D ú vod y: Právoplatnym rozsudkem
okresního soudu v K., ze dne 13. února 1922 bylo proti žalovanému
eráru vyřknuto, že nájemní smlouva, kterou žalobci uzavřeli S bývalým
rak. ull. vojenským erárem ohledně pozemků není po právu, aniž však
bvla zjištěna doba, kdy nájemní poměr skončil. Není tu proto výroku
soudu s účinkem právoplatnosti ohledně této okolnosti, takže žalobcům
není zabráněno, by si v tomto směru dodatečně nevymohli rozhodnuti
soudu, aniž by proti nim mohla s úspěchem býti uplatněna námitka

rozlloclnutL' \ll;ci. J'.-:e1ze proto pfis\J0(lčiti' názoru prvého soudce, že v takovém případě jest považovati smlouvu za zrušenou dnem, který;n rozsudek nabyl právol1loci. Neboť tím připisuje se rozsudku něco, čeho
vůbec nevyslovil. Také není překážky ku spojení určovací žádosti se
žalobou na plnění, poněvadž navržené zjištění jest jediným právním
základem pro nárok na plnění, žalobou uplatněný. Prvý soudce byl by
musel toto zjištění učiniti aspoň. v důvodech rozsudku, takže tu nepře
káží ohledy na procesní hospodárnost, z kterých jedině nelze připustiti
spojení určovací žaloby se žalobou o plněni. To tím méně, poněvadž
žalobci v tomto případě mohli docíliti téhož účinku mezitimnim návrhem podle §u 236 c. ř. s. Právně mylným jest dále názor prvého
soudce, že nelze zrušiti nájemni smlouvu podle §u 1118 obč. zák. jednostranným prohlášením, nýbrž že takové zrušení jest uplatňovati žalobou. Neboť jest zvláštností nájemní smlouvy, že takovou smlouvu lze
po připadě zrušiti výpovědí nebo předčasným odstoupením i proti vůli
druhé smluvní strany. Následkem toho jest předčasné zrušení smlouvy
účinné tím okamžikem, ve kterém dotyčné prohlášení bylo učiněno protistraně, předpokládaje arciť, že jest zákonitý důvod k zrušeni. V tOlnto
přípádě zjistil prvý soudce, že žalovaný erár po převratu začal pozemků
těch užívati ;ako cvičiště pro vojsko, aniž by však byl dosud zaplatil
nájemné, zej!~,éna ne::aplatil 1áje;,mého v říjnu 1918 a v roku 1~19:
ačkoli byl dne 12. brezna 1919 zalobc! upomenut. žalobci prohlaslh
proto v protokolu ze dne 26. listopadu 1919, že pro neplacení pachtovného ve smlouvě dále setrvati nechtěj i a na tomto svém odmítavém
stanovisku i dále setrvali. Nájemní poměr mezi stranami jest tudíž dle
§u 1118 obč. zák. považovati za zru,šený dnem 26;,listoj',adu 1919: P?,~
něvadž však žalovaný erár, jak prvy soudce rovnez zJIstu]e, proti vu.!
žalobců užíval sporných pozemkú jako cvičiště až do 1.. dubna 1922 a
tím odflal žalobcúm užitek, jest podle §u 1295, 1323, 1324 obč. zák.
povim:n žalobcům nahraditi škodu tím způsobenou, kterou tito "staví na
roveň užitku, jehož by docílili propachtováním těchto pozemku.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

\

I

Nejde zde o určovaCÍ žalobu ve smyslu §u 228 c. ř. s., neboť žalobci
žádají na žalovaném eráru zaplacení 2.900 Kč 53 ~ a pře?esla!i tét?
žaiobní žádosti, aniž to zvláště s hlediska §u 228 c. r. s. oduvodnovah,
návrh na zjištění právního poměru, jehož řešen~.iest, nut,ným ~ře~po
kladem pro rozhodnuti sporu. Jde tedy v tomto pnpade o zalobnr narok
na plnění, L j. na zaplacení zažalovaného pe~íze za sO,učasneh<: me~::
timného návrhu na zjištění podle §u 236 c. r. s., ktery byl ovsem ]IZ
v žalobě obsažen, dokud nebylo ještě známo, zdali bude podle tohoto
§u 236 oprávněn, ale oprávněným stal .se p~i ú;tním přelíčení, ~ři kterém
žalobcové na něm setrval .. Proto nel1l potreb!, zabyvah se vyvody dovolacího spisu o přípustnosti urč?vací žalo,~y, to. tím mén,ě, j;li~~ž dovolateI sám uznává, že soud v teto rozepn 111 USl se zabyvatt o,azkou,
kdy pachtovní smlouva ze dne 31. května 1911 zanikla. V t0111~0 směru
sdílí dovolací soud právní názor odvolacího soudu a poukaZUje dovolatele na správné důvody napadeného rozsudku S dodatkem,

že žalobci v předcházejícím sporu, nikoÍi teprve prohlášením v žalobé
nebo žalobou samou zrušili jednostranně spornou smlouvu ve smysl~
§ll 1118 obč. zák., nýbrž domáhali se výroku, že mimosoudní ustoupení
od pachtovní smlouvy jest po právu. Tomuto stanovisku žalobců hoví
rozsudek okresního soudu v K. ze dne 13. února 1922, kde se v důvodech
praví, že žalobci 26. lis!opadu 1919 právem zaujali stanovisko, že
pachtovní smlouva jest zrušena pro průtah v zaplacení pachtovného.
Ani z doslovu ani ze smyslu §u 1118 obč. zák. nelze seznati, že propachtovatel může se domáhati předčasného zrušení pachtovni smlouvy
jen žalobou a že jeho mimosoudní prohlášení, ačkoliv odpovídá zákonu,
nemá zrušovacího účinku. (Viz Dr. Ermin Ehrenzweig, System der
osterr. allgem. Privatrechtes, 1920, druhý svazek, stránka 431).
čís. 4055.

Vyhovuje-li závěť, zřízená tuzemcem v cizozemsku, tuzemským před
pisům o ronně závěti, jest zřízena v »náležité formě« ve smyslu §u 126
nesp. říz., třebas nevyhovovala předpisům místa zřízení.
Rozhoduje o poukázání dědiců na pořad práva, smí pozůstalostn!
soud pouze přezkoumávati, zda byla zachována předepsaná vnější tnrma; zkoumati vnitřní platnost závěti vyhrazeno jest soudci procesnímu.
(Rozh. ze dne 9.

července

1924, Rl 550/24.)

K pozůstalosti československého státního příslušníka, (pořídivšího
v Anglii, přihlásili s v tuzemsku dědicové ze zákona i ze závěti. S o u d
p r v é s t o I i c e přijal dědické přihlášky těch i oněch na soud a poukázal dědice ze závěti na pořad práva, rekurs ní soud poukázal na pořad
práva dědice ze zákona.
. N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

D

ů

vod y:

Nesporno jest, že zůstavitel byl československým státním příslušní
kem, že zemřel v tuzemsku, že zanechal jmění jednak v tuzemsku, jednak
v Anglii, a že též zanechal poslední pořízení, které dne 12. června 1921
v Birminghamu v Anglii v anglické řeči vlastnoručně sepsal a podepsal.
K pozůstalosti, projednávané u okresního soudu v Jablonci n./N., pří
hlásili se jednak matka a sourozenci zůstavitelovi na základě zákona
bczvýminečně, jednak nezleti1é děti zůstavitelova bratra na základě onoho posledního pořízení výminečně. Oboje odporující si přihlášky byly
podle§ 122 nesp. pat. na soud přijaty. V tomto případě jde jen o otázku,
která z obou skupin dědiců má podle § 126 nesp. říz. vystoupiti v roli
žalobců. Podle tohoto zákonného předpisu má převzíti roli žalobce onen
dědic, jenž má slabší dědický důvod, při čemž dědic, opírající se o
závěť v náležité formě zřízenou, jejíž pravost nebyla popřena, má býti
žalován dědicem, opírajícím přihlášku o zákon. Zákonní dědici nepopřeli, že. poslední pořízení zůstavitelovo obsahuje ustanoveni dědiců,
že jest tedy závětí (§ 553 obč. zák) a nepopřeli také, že bylo zůsta-ó
vitelem vlastnoručně sepsáno
podepsáno, že jest tedy pravé. Popírají
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toliko jehu právili platnost, protože anglickS· soucl, projednávajieí pozustalost, jsoucí v Anglii, prohlásil poslední pořízení podle tamnějších
před pi Sl! za neplatné a protože všichni zákonní dědici i otec nezletilých dědiců ze závěti uznali rovněž II anglického soudu neplatnost závěti. Dovolací rekurs má jen potud pravdu, pokud tvrdí, že
otázka popřené platnosti posledního pořízení 11lůže být rozřešena jen
sporem. Ale o to tu nejde, nýbrž o to, zdali co do pravosti nepopřená.
závěť byla zřízena »v náležité formě«, jak § 126 nesp. říz. praví. Co
znamenají slova »v náležité formě«, sluší zde posouditi podle §u 578
obě. zák., jenž předpisuje, že kdo chce písemně a beze svědků pořizo
vati, musí závěť vlastnoručně psáti '). vlastnoručně svým jménem podepsati. Ohledně těchto požadavků může se nesporný soudce pouštěti
do přezkoumání pouze potud, pokud byla zachována předepsaná vnější
forma, kdežto zkoumání vnitřní platnosti vyhrazeno jest soudci spor rozhodujícímu. Protože jest nesporno, že poslední pořízení vyhovuje na
venck §u 5780bč. zák., byla právem v napadeném usneseni přikázána
role žalobců zákonným předpisům. Lhostejno jest, že poslední pořízeni
sepsáno bylo v Anglii a že anglický soud podle tamnějšího práva jeho
platnosti neuznal, protože stačí, že československý státní občan v cizině
šetřil formy československého zákona, podle kterého dlužno u soudu
v tuzemsku pozůstalost projednávajícího posuzovati i obsah posledního
pořízení (§ 4 a § 35 obč. zák. conclusione a maiori ad minus, pak § 21
nesp. říz. a § 106 j. n. viz též Walker Internationales Privatrecht ll. vydání str. 804). Lhostejno jest také, zda otec nezletilých dědiců, kteří se
na základě závěti přihlásm, neplatnost závěti v Anglii uznal, neboť nehledě k nedostatku opatrovnického schválení tito dědici zastoupeni isou
v tomto pozůstalóstním řízení kolisním opatrovníkem, který přihlášku
jménem nezleti1ců na základě závěti podal. Nepadá konečně na váhu ani
ta okolnost, že soud nemá po ruce posledního pořízení v prvopisu, nýbrž
jen v ověřeném opisu a ověřeném německém překladu, protože okolnosti
pro rozhodnutí sporné otázky ve smyslu §u 126 nesp. ří~. podstatné,
jsou nesporny.
čís.
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Vyhlášením úpadku na jmění vyrovnávacího dlužnlka n epomijí jeho
závazek z vyrovnání aniž závazek osob, jež přistoupily k vyrovnání jako
rukojmí. Pokud konkuruje v úpadku věřitel, jemuž se dostalo vyrovnacl
kvoty zcela nebo z části, aneb jenž neobdržel dosud na vyrovnací kvotu
ničeho.

(Rozh. ze dne 9.

července

1924, Rv I 704/24.)

Žalovaní přistoupili k vyrovnání Floriána M-a jako rukojmí a plátci.
Na jmění Floriána M-a byl vyhlášen úpadek dříve, nežli byl splnil vyrovnání. Žalobu o zaplacení 1.982 Kč 78 h pro c e sní s o udp r v é
s t o I i c e zamítl, o d vol a c í s o u d jí vyhověl. D ů vod y: Je zjiště
no, že žalovaní přistoupili k vyrovnání Floriána M-a jako rukojmí a
plátci. To znamená, že dle §u 1357 obč. zák. ručí oba jako nerozdílní
(solidární) spoludlužníci za dluhy Floriána M-a, dotčené soudním vyrovnáním, dle míry a modalit, vyrovnáním stanovených. Věřitelé, vy-

ruvnáním dotčení, jsou tedy oprávněni, by dle své v{lle buď vyrovnávacího dlužníka nebo tyto rukojmí a plátce nebo všechny zároveň dle
své vůle zažalovali (§ 1357, 891 obč. zák.). Ani skutkový přednes žalované strany ani zjištění procesního soudu neposkytují základu pro
úsudek, že záruka žalované strany byla dána jen pro případ, že vyrovnávací dlužník neoctne se v úpadku a bude tedy moci svůj podnik sám
dále vésti. Ze zákona nelze usouditi, že ručení za »vyrovnání« má jen
tento význam a dosah a že tedy zanikne, jakmile se vyrovnávaci dluže
Ilík před splně nim vyrovnání ocitl v úpadku. S odchylnými vývody a
námitkami žalované strany nelze tedy souhlasiti.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Soudce prvé stolice založil svůj rozsudek na právním mínění, že
uvalením úpadku na jmění žalobcova hlavního dlužníka Floriána M-a
pominul závazek hlavniho dlužníka z vyrovnání mezi ním a jeho věři
teli ve vyrovnávacím řízení a že následkem toho pominul také ruko c
jernský závazek Josefa P-a a Emila M-a, o který jde v nynějšim sporu.
Tohoto právního mínění jest i správce úpadkových podstat Josefa P-a
a Emila M-a a proto vznesl z důvodu čís. 4 §u 503 c. ř. s. dovolání do
rozsudku soudu odvolacího, který základá se. l1a mínění opačném, že
totiž ručení za vyrovnání nezaniká, když vyrovnávací dlužník upadne
před splněním vyrovnání do I1padku. Pří svědčiti jest mínění soudu od"
volacího. žalovaná strana má za to, že zahájením úpadku na jmění Floriána M-a nastala novace podle §u 1376 obč. zák. a že tedy podle §u
1377 obč. zák. závazek jeho z vyrovnání pominul a podle §u 1378 obč.
zák. zanikly též rukojemské závazky. Toto mínění jest mylné spočívajíc
na nesprávném výkladu §u 1376 obč. zák. Podle tohoto §u 1376 nastala novace s účinky §§ 1377 a 1378 tenkráte, jestliže právní důvod,
nebo hlavní předmět pohledávky jest vyměněn za jiný, tedy starý závazek přechází v závazek nový, ale uvalením úpadku nenastává taková
změna, závazky úpadcovy nedoznávají zahájením úpadku změny ani co
do právního dúvodu, ani co do hlavního předmětu pohledávek, nýbrž
jen vymáhání těchto· pohledávek jest omezeno a modifikováno účelem
úpadkového řízení, jímž jest pokud mOžno nejvýhodnější společná
úhrada nároků věřitelů úpadcových z úpadkové podstaty jako společe
ného fondu společnou exekucí vzhledem na to, že tito věřitelé jsou následkem nedostatku platebních prostředků úpadcových v kolisi co do
uplatnění nárokú. Vzhledem na to jest v tomto sporu nerozhodna okolnost, že vyrovnání mezi Floriánem M-em a jeho včřiLeli není vyrovnáním ani podle §u 1380 obč. zák., ani podle §u 204 c. ř. S., a že ručení
za ono vyrovnání neni smlouvou rukojemskou podle §§ 1346 a násl.
obč. zák. Že uvalením úpadku na jmění vyrovnávacího dlužníka n epomíjí závazek jeho z vyrovnání a že následkem toho také nepomíjí závazek osob, které jako rukojmí přistoupily k vyrovnání tomuto, plyne
z této úvahy: V §u 54 vyf. řádu jest ustanoveno: 1. Uvalen-Ii před·
úplným splněním vyrovnání úpadek, nejsou věřitelé, na vyrovnání Súčastnění, povinni vraceti ho, co na ně bezelstně přijali. 2. Jejich pohledávky pokládají se však za úplně zaniklé, jestliže obdrželi částku,

vyrovnáním určenou, totiž ceiou vyrovnací kvotu; jinak se pohledávka
pokládá za zaniklou jen částkou, která odpovídá poměru zaplacené
částky k sumě, která podle vyrovnání věřiteli příslušela, totiž k vyrovnaCÍ kvotě. Odstavec prvý mluví o případě, když vyrovnání bylo jen
částečně splněno, a stanoví, že úpadková podstata nemůže na věřitele
vznésti odpůrčí nárok na vrácení toho, co bezelstně byl přijal. Z toho
plyne, že odpúrči žaloba podle §§ 27 a 43 konk. ř. může býti podána
na příjemce obmyslného, níkoli však, že vyrovnání pozbylo platnosti, .
neboť, kdyby potom v úpadku takový věřitel přišel v konkurenci celou
vyrovnací kvotou, ale také jen s ní a s ničím více, - a odstavec první
§u 54 vyf. ř. nevyslovuje se o této otázce - , bylo by vyrovnání stále
ještě v platnosti. Otázka, zdali na věřitele při rozdělení úpadkové podstaty skutečně připadne tolik, aby celá vyrovnací kvota byla uhrazena,
neruší totiž platnosti vyrovnání právě tak, jako jí neruší otázka, zdali
mimo úpadek věřitel dobude exekucí celé vyrovnací kvoty, nebo zůsta
ne-Ii neuhrazený zbytek. Vzhledem na druhý odstavec §u 54 vyf. ř. jsou
možny tři případy: věřitel obdržel před úpadkem na vyrovnací kvotu
vše, nebo jen část, nebo nic. Obdržel-Ii vše, jest podle první věty uspo'Kojen úplně, nemMe nic dále žádati a do úpadku vůbec s touto pohledávkou nepatří. Zdali jest vzhledem na prvý odstavec předpokládáno,
že přijal vyrovnací kvotu bezelstně,může zůstati nerozřešeno .. Jestliže
však věřitel obdržel před úpadkem jen část vyrovnací kvoty, pokládati
jest jeho původní pohledávku za částečně zaniklou a on konkuruje tudíž
v úpadkovém řízení poměrnou částkou. Třetí případ, když totiž věřitel
neobdržel ještě ničeho na vyrovnací kvotu, není v zákoně výslovně rozřešen, ale logický úsudek vede k tomu, že věřitel potom konkuruje v ří
zení úpadkovém plným obnosem, neboť podle toho, jak obdržená částka
jest menší, zbytek, do úpadku náležející jest větší a činí tedy plných sto
procent, když obdržená částka se rovná nule. Z toho plyne, že vyrovnání
zůstává v platnosti i po uvalení úpadku na jmění vyrovnávacího dlužníka, neboť, kdyby tomu tak nebylo, musil by v případě, že, a) věřitel
obdržel před zahájením úpadku jen část vyrovnací kvoty. nebo že b)
neobdržel na tuto kvotu ničeho, konkurovati v řízení úpadkovém v pří
padě a) vždy celý zbytek pohledávky a ne jen poměrná částka. jeií,
a v případě b) musila by konkurovati celá pohledávka, a věřiteli musilo
by býti uloženo vrácení přijaté částky, pokud by tato nebyla úplně
kryta rozvrhovou kvotou, ale toho není. Nelze tedy říci, že vyrovnání
pozbylo platnosti, ač ovšem nelze také říci, že má platnost plnou, leč
by zákon byl vyložen v ten způsob, že v úpadku věřitel nemůže obdržetí
více, než čeho třeba jest k úhradě vyrovnací kvoty. Neučiní-Ii se to,
nebo není-Ii možno to učiniti, dlužno prohlásiti, že vyrovnání platí, ale
jen s jistými modifikacemi. To stačí v tomto sporu. Vyrovnání zůstává
v platnosti, dlužníkův závazek z něho nepominul, nýbrž byl zákonem jen
modifikován; následkem toho nepominul ani závazek rukojemský. Ona
modifikace nemá na rukojemskf závazek vlivu, neboť jest ien věřiteli
na prospěch tím, že ho nechává konkurovati a zaplacení dojíti v úpadku
větší částkou, než zbytkem vyrovnací kvoty, že tedy nechává z části
oživnouti pllvodní závazek dlužníkLI\T) ale nikterak nezmenšuje dlužníkova závazku z vyrovnání, za něiž rukojmí ručí. Z toho následuie. že
neplatí zde ustanovení §u 1363 obč. zák. o pominutí rukojemského zá-
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vazku spolu s pominutím závazku hlavního dlužníka. Podle §u 57 vyr.
ř. odsouzení dlužníka pro podvodný úpadek zrušuje pro všecky věřitele
slevu, ve vyrovnání povolenou, aniž to má za následek také ztrátu práv,
věřitelům ve vyrovnání proti dlužníku nebo proti třetím osobám zříze
ných. Takovými třetími osobami, jichž závazky z vyrovnání vůči věři
telům trvají, jsou zejména rukojmí. Zákon ze dne 26. dubna 1923, čís.
99 sb. z. a n. praví v článku HL, že totéž, co uvedeno jest v §u 57 vyf.
ř. v případě odsouzení dlužníka pro podvodný úpadek, platí také, nesplní-li dlužník potvrzeného vyrovnání úplně a v čas, totiž v době
splatnosti, což by se hodilo též na vyrovnání Floriána M-a, neboť prodlením jeho nastala ztráta lhůt. Dlužník tedy ztrácí nároku na slevu a
rukojmí, z vyrovnání zavázaní, ručí dál, ač vyrovnání pozbylo částečně
své platnosti, totiž potud, pokud z něho výhody plynou pro věřitele.
Uvedený právě zákon čís . 99 nabyl ovšem teprve dne 19. kvě~na 1923
platnosti, pročež nelze ho užiti v tomto sporu přímo, ale ~oho ~ení va~i
iřeba, nýbrž stačí poukázati naň jako na další doklad spravnosh hor~l:
šího výkladu §u 54 vyf. řádu, že totiž, platí-Ii podle něho vyrovnam
s modifikacemi ve prospěch věřitelů, závazek vyrovnacích rukojmí se
11emění, neboť i sám zákonodárce řeší věc v článku HI. uvedeného zákona čís. 99 z roku 1923 týmŽe způsobem. Procesní soudce prvé stolice
má vzhledem na § 31 vyr: řádu a na vyslovený v něm účel vyrovnávacího řízení za to, že podle obsahu vyrovnání ze dne 22. ledna 1923 Josef
P. a Emil M. přistoupili k vyrovnání, Floriánem M-em jako vyrovnávacím dlužníkem věřitelům nabídnutému jako rukojmí a plátcové Jen
s výminkou podle §u 863 obč. zák. mlčky odčiněnou, že účel vyrovnání
sám bude umožněn, že totiž Florián M. neocitne se v úpadku a bude
iedv moci svůi podnik sám dále vésti. Toto mínění prvého soudu není
sku"tkovým zjiŠtěním, jak strana žalovaná v dovolacím spise m~lně ,se
domnívá, nýbrž výkladem obsahu vyrovnání podle §u 914 obc. za~.
vzhledem na § 863 obč. zák., jakož i na § 31 vyř. ř. a na účel vyrovnavacího řízení; jest to tudíž pd.vní úsudek prvého ,soudce, jímž odvo~a.c!
soud nebyl vázán. Soud odvolací mohl tedy ve svem rozsudku odchyhtI
se od tohoto mínění a právem tak učinil výrokem, že záruka žalovaných
nebyla dána jen pro případ, že vyrovnávací dlužník neocitne se v úpadku
a bude tudíž moci svůj podnik dále vésti. Opak tohoto mínění soudu
odvolacího neplyne ani z toho, co žalovaná strana přednesla při ústním
jednání v první stolici, ani ze skutkových zjištění soudů nižších a zvláště
ne z obsahu vyrovnání ze dne 22. ledna 1923.
čís.
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bospodářská.
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člen, vystoupivši ze společenstva, může z důvodu splaceni členskebo
podílu žáda~i na společenstvu toliko, by mu vyplatilo lrodnotlt tob~to
podílu členskébo, jak vyplývá z účetní závěrky na onen rok, ve kterem
Člen vystoupil ze společenstva po připočtení zisku a odpisu ztrát, naň
připadajícícb.

(Rozh. ze dne 9. července 1924, Rv II 276/24.)

Firmě K. příslušelo 20 podílů žalovaného společenstva s r. o. Dne
27. června 1921 firma K. podíly vypověděla a domáhala se jich zapla~
cení. žalobci byla ku vydobytí jeho peněžité pohledávky proti firmě K.
povolena exekuce zabavením a přikázáním k vybrání pohledávky firmy
K. proti žalovanému družstvu na vyplacení družstevních podílů. žalobce
domáhal se na žalované vyplacení podílů, byl však odmítnut. V roce
1921 bv 10 žalované společenstvo předluženo 341.402 Kč 37 h, členské
podíly - čin'iy celkem 250.300 Kč. žaloba byla za:nítnuta s o u cl y
vše"ch tří stolic. Nejvyšším soudem z techto
důvodů:

Podíly společenské stávají se, jakmile byly členy společenstva splaceny, vlastnictvím společenstva; členům společenstva přísluší z důvodu
splacení těchto podílů proti společenstvu jen osobní právo, pohledávka.
Podle §u 78. zák. o společenstvech vztahuje se ručení vystouplého člena
na všecky závazky, ve které společenstvo vešlo až do výstupu člena
tohoto vůči třetím osobám. Teprve, když pomine ručení za tytů závazky
společenstva, může podle § 79 zák. o sp. společenstevní podíl jemu býti
společenstvem vyplacen. Členové nesou tudíž majetkové ztráty společellstva podle svých členských podílů, pokud nemohou tyto ztráty býti
uhrazeny z fondil, po ruce jsoucích. Ovšem jest uvedeno v § 15 č. 12
stanov žalovaného společenstva, že odepis ztrát ze společenstevních
podílů členů podléhá usnesení valné hromady; ale opominutí tohoto
usnesení a formálního odepisu ztrát v obchodních knihách společen
stva nemůže nic změniti na skutečném zmenšení nebo úplném vyčerpání
členských podílů nastalými ztrátami. Když tedy některý člen vystoupí
ze společenstva, miHe z důvodu splacení členského podílu žádati na
společenstvu toliko, aby mu vyplatilo hodnotu tohoto podílu čle~ského,
jak jeho hodnota vyplývá z účetní uzávěrky za onen rok, ve kterem ~o
tyČ!l)T člen vystoupil ze společenstva po připočítá~í zisků a yo ode~lsu
ztrát. naň připadajících .. To platí také v poměru fIrmy K.. k zalovanemu
společenstvu a uvedeno to jest i v předposledním odstavcl ~u 17 stanov
tohoto společenstva. Poněvadž firma K. vystoupi1~ .~e společel;stva v r?~
ce 1921, dlužno její nárok na výplatu hodnoty Jejich členskych, pod~l,u
posuzovati podle účetní závěrky společenstevn5 tohoto r~~y. V .tet? pnčině je zjištěno, že sp?l~čenstvo bylo 31. yros1l1ce ~921 jlZ p~SIVI11, takže podíly všech členu Jeho byly vyčerpany sp~lecenstevl11ml dluhy. Z
jakých závazků ztráty společenstva povstaly, Jest nerozhodno a dotyčné vývody dovolacího spisu jsou i nepřístupnou novotou podle §u
504 c. ř. s., pročež musí zůstati nepovšimnuty. Podle toho, co bylo uvedeno, nezbylo ze společenstevního jmění zcela ničeho na ~!en~ké podíly firmy K., z čehož následuje, že tato firma pokud se tyce zaJobce,
vystupující podle §u 308 ex. ř . jejím jménem, nemů,že na ž~l;)Va~é straně žádati zcela ničeho z důvodu splacených členskych podllu a ze tedy
nižší soudy právem rozhodly spor v neprospěch žalobcův. Okolnost, že
vypověděné členské podíly firmy K. ručily podle §§ 78 a 8~ :ák. o společenstvech jen až do konce r. 1922 za dluhy společenstevl11, ze tedy ručení toto pominulo dnem 31. prosince 1922, nemění na tom ničeho, nebof tímto pominutím ručení neoživly členské podíly vyčerpané již
Civ-Hnl roznod""M VI.
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dříve úplně dluhy společenstva a tudíž zcela pro firmu K. ztracené.
Zdali představenstvo společenstva bylo podle druhého odstavce §u
84. zák. o společenstvech za vlastní zodpovědnosti povínno, navrhnoutí
u příslušného soudu vyhlášení úpadku na jmění společenstcvni, a zdali'
ze zanedbání této povinnosti představenstva vzešel společenstvu proti
představenstvu nějaký náhradní nárok, kterÝ by tvořil společenstevni
jmění, jimž by vyrovnán byl schodek, vzešlý ze ztrát společenstva, jest
v tomto sporu nerozhodno, neboť náhradní nárok nebyl uplatněn a ve
sporu tomto nejde o pohledávku z důvodu náhrady zavíněné škody, nýbrž
o nárok na vrácení splacenvch členských podílů, pro kterýž nárok jest
otázka zaviněni představea;tva společenského nedůležita. Pro zjištění
tohoto nároku jest rozhodným jen skutečný stav jmění společenstevního
podle účetní závěrky roku výstupu člena ze společenstva, nikoli stav,
kterého mohlo snad býti z určitého právního důvodu dosaženo. Není
tedy třeba, blíže se zabývati dotyčnými vývody dovolacího spisu a nebylo třeba, probíratí v nižšich stolicích soudních skutkovou okolnost,
že představenstvo společenstva nezachovalo se podle druhého odstavce'
§u 84 sp. zák., a otázku, jaké následky tato okolnost měla, nebo mítí
mohla. Vzhledem na hořejší úvahu jest také nerozhodno, že valná hromada společenstva neusnesla se podle §u 15 čís. 12 stanov na tom, že
členských podílů má býti použito k úhradě ztrát, a že podíly členské
nebyly v knihách společenstva formálně odepsány, nýbrž že ztráty
z roku 1921 byly přeneseny na nový účet pro rok 1922. Důležto jest,
že členské podily s k u teč n ě pominuly byvše vyčerpány společen
stevními dluhy. To není, jak žalobce snaží se v dovoracím spise dokázati, v odporu se zněním první věty §u 84 spol. zákona: »polovíce obnosu, splaceného na členské podíly«, nýbrž je to v plném souhlasu
s tímto zákonným ustanovením. Z různého znění »Hiil!te der Oeschilftsanteile« a »halbe Oeschiiftsanteile« nemůže žalobce nic pro sebe vyvozovati.

čís.

4058.

Stal-.1i se hlavní závod společnosti s r. o. následkem státního pře
vratu závodem cizozemským, nelze domáhati se výmazu tuzemské odbočky závodu jedině proto, že všichni jednatelé společnosti bydlí mimo
hranice republiky československé, nýbrž nutno postupovati podle § 107
. a násl. zákona 'o společnostech s r. o,
(Rozh. ze dne 15.

července

1924, R I 424/24.)

Návrhu finanční prokuratury, by vymazán byl z rejstříku pobočný
závod v J. v Čechách společností s r. o., jejíž hlavní závod byl ve Vídni,
rej s tří k o v Ý s o u d vyhověl. Rek u r s n i s o u d návrh zamítl.
D ů vod y: Společnost s r. o. S. se sídlem ve Vídni má dle obchodního
rejstříku podnik v J. zapsaný ode dne 17. října 1913 jakožto odštěpný
závod. Po vzniku Československé republiky v,šak zápis ten neopovídá
již skutečnému stavu, poněvadž cizozemské společnosti s r. o., za jakou
dlužno nyní pokládati í onu společnost se sídlem ve Vídni, nemohou míti
v tuzemsku odštěpných závodů, nýbrž pouze závod po rozumu §lJ 107

zákona ze dne 6. března J 906 čís. 58 ř. zák. za podmínek v §u 108
cit. zák. vytčených, k jehož zrušení by mohlo dojiti za podmínek §u
113 cit. zák. Dle citovaného §u 107 a násl. zákona čís. 58/1906 nevyžaduje se tedy, aby jednatelé cizozemské společností s r. o. měli v tuzemsku svá bydliště, nýbrž jest potřebí pouze zříditi pro tuzemský
závod tuzemské zastoupení, vyhovující předpisu §u 108 čís. 2 cit. zák.
Proto zápis odštěpného závodu v J. v obchodriím rejstřiku neodpovídá
skutečnosti a jest věcí rejstříkového soudu, by přivodil souhlas obchodního rejstříku se skutečným stavem (§ 102 zák. čís. 58/1906). Dle toho,
co řečeno, jest návrh finanční prokuratury v Praze na výmaz odštěp
ného závodu v J., podaný z toho důvodu, že všichni jednatelé společ
nosti bydli mimo hranice republiky' Československé a že společnost
neustanovila a k zápisu neopověděla jednatele v tuzemsku bydlicí, neodůvodněný.

N e j v yš š í s o u d

nevyhověl

dovolacímu rekursu.

Důvody:

7'

Rckursní soud právem poukazuje k tomu, že se zřetelem k ustanovení §u 107 a násl. zákona ze dne 6. března 1906, čís. 58 ř. zák. ncmůže vůbec jíti o otázku zřízení jednatelů cizozemské společuosti s 1'.
o., kteří by měli v tuzem~ku svá bydliště, kdyžtě zákon vyžaduje opatření daleko pronikavější, totiž zřízení tuzemského z á vod II po rozumu §u 107 a násl. zák. čís. 58/1906, ježto jde o společnost, která po
státním převratu stala se cizozemskou.
Výnosem zemské politické
správy ze dne 14. září 1923 byla tuzemská pobočka firmy S. v J. zrušena jedině z důvodu, že společnost nevyhověla soudnímu příkazu,
by v určité' lhůtě ustanovila jednatele, mající bydliště v tuzemsku. Leč
z toho, co bylo uvedeno, plyne, že by bylo bezvýznamným, i kdyby byla
společnost onomu příkazu vyhověla, neboť í v tom případě bylo by
musilo dojíti k opatření dle §u 107 a násl. cit. zák., jež nařídlj] rekurs ni
soud. Rozhodnutí rekursního soudu ve směru právě uvedeném sleduje
tedy týž cil, jako výnosy správních úřadů, totiž odstral,ění odštěp
ného závodu cizozemské společnosti s r. o.) jenž po zákonu v tuzemsku nemá oprávněni. K výmazu této pobočky z obchodního rejstříku,
musí dojíti, nebude-Ii zjednán souhlas jeho se skutečným stavem. Uvésti
jest ještě, že proti konečnému nálezu správních úřadu může společnost
peclati stížnost k nejvyššímu správnímu soudu a žádati, aby až do
jeho rozhodnutí byl výkon nálezu odložen. Třeba tedy dle výnosu
zemské politické správy ze dne 22,. března 1924, ježto došlo po vydání
napadeného usnesení, rozhodnutí této zemské politické správy ze dne
14. září 1923 výnosem ministerstva vnítra ze dne 13. března 1924 bylo
potvrzeno, není' vyloučeno, že podána byla stížnost na nejvyšší správní
soud a že ji byl přiznán odkládací účinek. Proto nepozbyl příkaz rekursního soudu, aby rejstříkový soud konal šetření v příčině výnosu
zemské politícké správy ze dne 14. září 1923, ani potvrzujícím výnosem
ministerstva vnitra svého významu.
čís.

4059.

Komanditní společnost může' býti společníkem veře,iné spo1ečtrosti

i komplementářem jiné komanditní společnosti.
67

Cizozemská akciová společfI'ost muze býti komanditistkou tuzem-

sk~. sp~lečnosti kOi1U~nditní, třebas neprokázala, že byla ve smyslu ds.

nanzenl ze dne 29. listopadu 1865, čís. 127 ř. zák., výslovně připuštěna
k obchodování v tuzemsku.
Za komplementářku komanditní společnosti nelze však připustiti
cizozemskou společnost s r. o., pokud její tuzemský závod nebyl zapsán v obchodní rejstřík.
(Rozh. ze dne 15.

července

1924, R I 524/24.)

Rej s tří k o v Ý s o u cl zamítl opověď, by jak osobně ručící
společnik nově opovězené komanditní společnosti: »Hornická obchodni
společnost s r. o. a spol komanditní společnost v Praze« byla zapsána
komanditní společnost: »Hornická obchodní společnost s r. o. a spol. vÚstí
n. L.«. D ů vod y: Osobně ručící společník ručí dle čl. ISO obch. zák
neobmezeně a nemůže jím tedy býti komanditni společnost, u níž ručení,
pokud jde o komanditisty, jest obmezeno na majetkové vklady. Zejména jest vyloučeno, by osobně ručícím společníkem byla komanditní společnost, jejíž komplementářem jest dle výpisu z obchodniho rejstříku
společnost v cizozemsku zřízená. I když se ve výpisu z rejstříku uvádí,
že tato společnost zřídila odštěpný závod v Teplicích-šanově, nemůže
toto udání, kteréž není prokázáno, vůbec ani býti pravdivé, poněvadž
cizozemská společnost smí v tuzemskn provozovati obchody dle §u
107 zákona ze dne 6. března 1906, čis. 58 L zák. pOllze ten krá té, byl-U
tuzemský závod společnosti v obchodním rejstříku zapsán. že by se
tak bylo 'stalo, nebylo ani tvrzeno, pokud však tuzemBký
závod nebyl zapsán, nen! cizozemská společnost s ruč. obm.
oprávněna provozovati v tuzemsku obchody a to ani jako společník
komanditni společnost, poněvadž by to bylo přímým obcházením zákona. Rovněž jest nepřípustným, že komanditistkou nynější komplementářky jest akciová společnost v Berlině, neboť právě tak jako dle
výnosu min. vnitra ze dne 4. března 1919, čís. 6618/19 (věs!. ministerstva spravedlnosti 1919 str. 38) vyžaduje se k účastenství cizozemské
akciové společnosti na tuzemské společnosti s r. o. zvláštniho připuštěni,
jest dle čl. ll. a IV. cis. nař. z 29. listopadu 1865, čís. 127 ř. z. třeba
zvláštního připuštěn! též k tomu, aby cizozemská akciová společnost
mohla se súčastniti jako komanditistka. Okolnost, že uvedená komanditn! společnost v obchodn!m rejstříku krajského soudu v Litoměřicích
jest již zapsána, jest nerozhodná,. poněvadž existence komanditní společnosti je dle čl. 163 zákona obchodního od zápisu jejiho neodvislá a
soud zdejší jest povolán při opově di samostatně zkoumati jeji existenci. R o z k I a dur e j st ř í k o v Ý s o u d nevyhověl a předložil jej
jako rekurs k rozhodnuti rekursniho soudu, poukázav k důvodům napadeného usnesení a dodav k nim: Má-li Hornická obchodn! společnost
s r. o. v tuzemsku, jak v rozkladu se tvrdí» odštěpný« správně tuzemský závod, smí, pokud to vftbec přípustno, dle §u 107 zákona ze dne
6. března 1906, čís. 58 ř. zák jen tento tuzemský závod, nikoli však
cizozemská společnost s r. ob. sama býti společníkem tuzemské komanditní společnosti, tomu ale v tomto případě tak není. Komanditní
společnost »Hornická obchodní společnost s r. o. a spol.« V ústí tedy
po právu neexistuje a nemŮže již z toho důvodu býti společníkem nové

komanditní spoíečnosti: o JC}lZ zápis se žádá. ~ Rek II r s 11 í s O
napadené usnesení potvrdil, poukázav k důvodům prvého SOU(~lľ.
Ne j vy Š š i s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

II

d

Důvody:

Neni tu předpokladů §u 16 cís. pat. ze dne 9. srpna 1854, čís. 208 ř. Z.,
napadené usnesení není ve zřejmém rozporu se zákonem nebo
se spisy, aniž stiženo jest zmatečnosti, byť i Nejvyšši soud nemohl se
vesměs stoíožniti s právním názorem nižších soudů. Především nelze
sdíleti náhled, že kom"nditní společnost nemůže býti komplementářem
jiué komanditni společnosti. Praxe (a částečně i nauka) ustálila se po
delšim kolisání v ten rozum, že veřejným společníkem veřejné společ
nosti mohou. býti nejen osoby fysické, nýbrž i právnické, ano že mohou jimi býti i společnost veřejná a komanditní. Nejvyšši soud přistu
puje v tom směru ke stanovisku, jež zaujal bývalý videňský Nejvyšší
soud v rozhodnuti ze dne 20. června 1906, čis. 10.078, zapsaném do
repertoria nálezů pod čis. 194, poukazuje zejména k tomu, že zákon
,··společností veřejných a komanditních na veřejné společnosti nevylučuje
a nelze zejména k opačnému úsudku dospěti ani z čl. III a '164 obch.
zák., dle nichž řečené společnosti mohou provozovati obchody pod
svou firmou, čímž nikterak ještě není řečeno, že by společnosti ty nemohly jiným způsobem nabývati práv, neb býti zavázány (srov. čl. 114
obch. zák). Názor tento docházi také opory v zákoně ze dne 10. Června
1903, čis. 133 ř. zák. o revisi výdělkov'ých a hospodářských společen
stev, jehož § 1. nařizuje revisi ve všech případech, ať členstvi jest
obmezeno na lysické osoby, nebo se vztahuje též na korporace neb
obchodní společnosti, čímž výslovně uznává, že obchodni společnosti
mohou býti členy společenstva. Není proto důvodu, proč by nemohla
býti veřejná nebo komanditní společnost také společníkem veřejné společnosti. Může-li však býti komanditni společnost veřejným společníkem
veřejné společnosti, může zajisté býti i komplementářem jiné komanditní společnosti, neboť v obou případech rozsah jejiho ručení jest týž,
ručí totiž celým svým jměnim. Oba nižší soudy přezkoumávajíce v té
příčině zápis komanditní společnosti »Hornická obchodní společnost
s r. o. a spol.«, která má býti komplementářkou nové komanditní společnosti, v obchodním rejstříku krajského soudu v Litoměřicích, pokládaji dále za nepřípustno, by cizozemská akciová společnost byla komanditistkou tuzemské společnosti komanditní, neprokáže-li, že byla
ve smyslu cis. nařízení ze dne 29. listopadu 1865 čís. 127 ř. z. k obchodován! v tuzemsku výslovně připuštěna. Ani tomuto právnimu názoru nelze př.isvědčiti. Císařské nařízení, k němuž nižši soudy poukazují, upravuje připuštěn! cizozemských akciových společností a komanditn!ch společností na akcie k provozování obchodů v tuzemsku.
Účast těchto společností na tuzemské komanditn! společnosti jako komanditistek neni však provozováním jich obchodů, nýbrž prostou účast!
kapitálovou, vkladem ( čl. 150 obch. zák.) bez jakéhokoliv vztahu ku
provozu vlastních jejich obchodů a věc má se právě tak, jako kdyby
se vkladem účastnila cizozemská osoba lysická, kde se také nežádá
Z\' láštního připuštěni. Obdoby výnosů ministerstva vnitra ze dne 4.
poněvadž

bi'";;na } 9} 9, čis. 6~ 18/ 19 a ze cine 14. července 1921, čís. 46.902/21,
uverelncnych ve VestnIku minIsterstva spravedlnosti 1919 str. 38 a
110, lež vyžadují zylá3!ního připuštění k účasti cizozemských
1921
akclOvych společnostI pko clenu tuzemské společnosti s ručením obm~zenS:m, ne~ze se v tomto případě doyolávati, poněvadž o čl~nech spolecno~lI s rucenUll obmezenym lze, ovsem do jisté míry tvrditi, že provozuJ.' obchody. NaprotI tomu dluzno souhlasiti s názorem obou nižších
S?udií, že nelze ~řipustiti za komplementáře komandítní společnosti
cI.zozemskou spolecnost s r. o., pokud nebyl její tuzemský závod (§ 107.
zil~ona ze dne 6: ~řezna 1906, čís. 58 ř. z.) zapsán v obchodní rejstřík,
c~z do~ud prokazano n~bylo. V to~ směru st~čí poukázati ku správnym. duvodum napadenych usnesenI. Z toho duvodu byla tedy právem
zamltnuta opověď nové komanditní společnosti. Uvésti jest ještě že
a?1 z~olené znění firmy, o jejíž zápis, jde nevyhov.ovalo by plně pfede
plSU cl. 17 ?~st. 2. ~bch. zak., ponevadz by budIlo pochybnosti, zda
komplementarem nove komanditní společnosti jest »Hornická obchOdní
společn0.st sr., 0 ..« (společnost s ručením obmezeným), či »Hornická
obchodl1l s~olecnost sr.. o. a spol.« (komanditní společnost), kteréžto
pochyb.~o~tr neLsou odkhzeny pouhým dodatkem »komanditní společ
nost~, Jlmz za techto okolností nedochází s dostatek výrazu společenský
pomer.

S!r.

čís.

4060.

. Pořad práva ~eni vylouče,n tím, že ve sporu žalující obce proti obeczamestnanCl, přesazenentu na trvalý odpočinek, o vyklizení sluzebn~o by~ byla žalovaným vznesena námitka, že přesazení jeho na
trvaly odpocrnek se stalo neprávem.
.
?Jll1U

(Rozh. ze dne 15. července 1924, R I 535/24.)
Žalující obec, tvrdíc, že propustila žalovaného zaměstnance ze služby, ,?omáhala se, na něm. vyklizení služební.ho bylu .. Žalovaný namítl
nepnpustnost poradu prava. S o udp rve s t o II c e námitku zamítl, odvol,ací soud
vyhověl a žalobu odmítl. Nejvyšší
s o u d vyhovel rekursu, zrusll napadené Llsnesení a uložil odvolacímu
soudu, by vyřídil odvolání.

F.

D ů vod y:
,Bylo žalovál;o na tO~l1 p:~vním základě, že žalovaný, byv z činné
sluzby Jako spravce lesmho uradu na trvalý odpočinek přesazen a pozbyv ,tak n.ároku na, služebn~ byt, .uŽívá tohoto bytu bez jakéhokoliv
pravl1lhodu~o,du, a ze p,roto J~ povInen, tento byt vykliditi a žalobkyni
oclevzdah. VUCI tomuto zalobnrmu zakladu a z něho odvozenému žalobl1íl~'U návrhu jest okoln?st, zd~ b~1 žalovaný právem dán na odpočinek,
otazkou pro rozhodnutr rozepre sIce podstatnou, ale tvrzením této okolnosti se strany Žalovaného nebyl změněn právní základ žaloby, že žalovaný užívá sporného bytu bez jakéhokoliv právního důvodu, který iest

je<..iiiiL: pro posouzení pI-ípustnosti pořauu práva s!1lerodatným. Obranou

žalovaného nestala se tato rozepře rezepří o tom, zda byl žalovaný,kterého
odvolací soud považuje za obecního úředníka, ohledně kterého by bylo
užíti predpisu §u 40 zákona ze cine 23. července 1919 čís. 443 sb. z. a n.,
po zákonu dán do pense. Považoval-1~ odvolací soud 1 že se řešení této
otázk:y, která teprve obranou žalovaného byla \'znesena do této rozepře,
vymyká jeho právomoci, bylo na něm, aby dle §u 190 odstavec prvý. c. ř.
s. posoudil, zda má býti rozepře přerušena až do pravoplatného rozře
šení oné otázky ve správním řízenÍ. Z toho piyne, že odvDlací soud neprávem odepřel této rozepři, v tom spočívajíce zda žalovaný užívá sporného bytu bez jakéhokoliv dúvodu právního a proto je povinen jej vykliditi) pořad práva, proto bylo rekursu žalobkyně vyhověti.
čís.

4061.

VÝ'kazy nedoplatků cenových rozdílů cukerních dle nařízení vlády
ze dne 23. září 1919, čís. 519 (ze dne 23. října 1920, čís. 581 sb. z. a n.)
nejsou exekučním titulem podle §u 1 čís. 13 ex. ř.
(Roztl. ze dne 15.

července

1924, R 1 568/24.)

S D II d P r v é s tol i c e povoEl exekuci vnuceným zřízením zástavního pl áva na základě výkazu nedoplatků cenových rozdílů cukerních.
Rek u r sní s O u d zamítl exekuční návrh. D ú vod y: Exekuci povoliti lze toliko na základě některého z exekučních titulů, uvedených
v ~u 1 ex. ř. V tomto případě však o žádný exekuční titul se nejedná
a nelze zejména říci, že výkaz nedoplatků cenových rozdílů cukerních,
na základě něhož berní úřad jménem eráru o exekuci vnuceným zřízením
práva zástavního na nemovitosti dlužnice žádal, byl platebním příkazem
nebo výkazem o nedoplatcích daní a poplatků, jež jsou ex,kučním titulem podle §u 1 čís. 13 ex. ř. Hospodaření cukrem v cobě poválečné
upraveno bylo vládním nařízením ze dne 23. září 19.19, čís. 519 sb. z.
a n. a později nařízením ze dne 23. října 1920, čís. 581 sb. z. a n., dle
nichž hospodaření to v tom kterém období svěřeno bylo zvláštní cukerní
komisi a příslušelo jí rozhodování o všech otázkách cukerního hospo~
daření se týkajících jakožto samostatné osobě právnické za dozoru
státního ,(§ 1 a 2 cit. vládního nařízení z roku 1920). Komíse tato
spravovala také státní přeplatkový fond a určovala výší přeplatků, jež
jako cenové rozdíly fondu tomu ve smyslu §u 17 cit. vlád. nař. měly býti
odvedeny. Zpúsob vybírání přeplatků těch ustanoviti má rovněž cukerní komise (§ 17 poslední odstavec), avšak nebylo ve sbírce zákonů a
nařízení nikdy později vyhlášeno, na jakém způsobu vybírání komise
se usnesla, a zeimÉna, jak mají býti nedoplatky od neplatících účast
níků vymáhány. čsl. cukerní komise není úřadem státním, nýbrž zvláštní
samostatnou korporací a, poněvadž není předpisu, který by jejím usne:sením a nálezům o nedopla:cích cenových rozdílů propůjčoval možnost
stejného vymáhání jako daním a poplatkům, nelze povoliti soudní exekuci na základě předloženého výkazu.
N e j v y Š š í s o II cl nevyhověl dovolacímu rekursu.

~

Důvody:

Pokud se stťžovatel ve příčině právní povahy čsl. kOl11ise cukerní
dovolává předpisu §u I vládního nařízení ze dne 23. září 1919 čís. 519
sb. z. a n., přehlíží, že podle §u 28 vládního nařízení ze dne 23. října
1920, čís. 581 sb. z. a n. dnem 1. října 1920 pro celé území Českosloven~
ské republiky pozbylo účinnosti, ač ovšem dle §u 2 tohoto nařízení nezměnila se právní povaha komise, že je totiž právníckou osobou a dle
§u 1 I. státním orgánem, obstarávajícím veškerou péčí o výrobu, nerušené zásobování a řádné hospodaření cukrem. To však nemůže vyvrátiti správný názor rekursniho soudu, že výkaz nedoplatků cenových
rozdílů není exekučním titulem podle §u I čís. 13 ex. ř. Vládní nařízení
neobsahuje v této příčině nijakého ustanovení, naopak ustanovuje Se
v něm v §u 17 poslední odstavec, že způsob vybírání přeplatků ustanoví
komise a v §u 23, že náklady komise lze vymáhati politickou exekucí.
Míní-Ii stěžovatel, že jest cukerní komíse oprávněna vymáhati nedoplatky cenových rozdílů obdobně jako veřejné dávky, dotvrzuje tím
jednak, že vládní nařízení neobsahuje v této příčině nijakého ustanovení,
ale také přehlíží, že zvláštní zákon, jímž jest předpís §u I čís. 13 ex. ř.,
nemůže býtí používán obdobně, nehledíc ani k tomu, že vládní nařízení
neposkyiuje opory pro mínění, že jím soukromoprávní závazky mezi
cukerní komisi a jejími komitenty byly vládním nařízením sestátněny,
zveřejněny a povýšeny na veřejné dávky, ostatně podle §u 1 vládního nařízení ze 26. září 1921 čís" 358 sb. z. a n. činnost cukerní komise skončila
31. říjnem 1921 a komise dnem 1. listopadu 1921 vstoupila v likvidaci.
čís.

4062.

Došlo-Ii dožádání o výkon exekuce na exekuční soud nepochybně
před podáním návrhu na odloženi exekuce, je k vyřízeni tohoto návrhu
příslušným exekuční soud; je-Ii však exekučním s'OUdem soud na Slovensku nebo Podkarpatské Rusi, zůstane příslušným ku vyřízení návrhu

°

soudu exel{učníilo došlo, nebyl PIV)' soud k rozhodnutí
tomt,o' návrhu
vúbec příslušným a měl je dle §u 44 j. n. k vyřízení odstoupiti okresnímu soudu v Bratislavě jako příslušnému soudu exekučnímu.
Ne j vy Š š í s o u cl zrušil napadené usnesení a uložil rekursnímu
soudu, by o rekursu znovu rozhodl.

D ů vod y:
Právnímu názoru rekursního soudu sluší přisvědčiti potud, pokud
že, když nelze pochybovati, že dožádáni o výkon
povolené exekuce došlo okresnímu soudu v Bratislavě před podáním
návrhu na odložení exekuce, jest k vyřízení tohoto návrhu podle §u 45
odstavec druhý ex. ř. přislušným exekuční soud. Jiná jest otázka, lze-Ii
okresní soud v Bratislavě s hlediska §u 17 ex. ř. pov'ažovati za exekuční soud ve smyslu v historických zemích republiky platného řádu
exekučního. ()tázku tuto sluší zodpověděti záporně. V §u17 ex. ř. praví
se, že přítomným zákonem t j. v historických zemích republiky platll)rm řádem exekučním na civilní soudy přenesené účastenství na exe~- kučním vykonu - přísluší, pokud zákon jinak neurčuje, okresním soudům.
Tím je pojem exekučního soudu zřejmě ohraničen, jmenovitě je tím vysloveno, že exekučním soudem ve smyslu citovaného předpisu jest
pouze tuzemský soud potud, pokud pro jeho obvod platí exekuční řád.
Z toho plyne, že jím není okresní soud v Bratislavě, neboť soudy na
Slovensku podrobeny jsou uherskému zákonu, který jim příslušnosti,
jakou má na mysli předpis §u 45 II. druhé věty ex. ř. neposkytuje (§ 39
zák. čl. I. IV. uh. zák). Proto sluší uznati, že pro tuto věc platí předpis
§u 45 II. prvé věty ex. ř., podle které v tomto případě příslušným zůstal
ku vyřízeni tohoto návrhu exekuci povoHvší soud, tedy krajský soud
v Plzni. Jelikož se rekursní soud neobíral věcnou stránkou návrhu, bylo
jeho usnesení zrušiti a rozhodnouti, jak se stalo.
odůvodnil správně,

čís"4063.

soud exekuci povolujíCí.
(Rozh. ze dne 15.

července

1924, R I 572/24.)

o výkon exekuce, povolené krajským soudem v Plzni, byl dožádán
okresni soud v Bratislavě. Návrh dlužníka na odklad exekuce k r a js k Ý s o u d v P I z n i zamítl, rek u r sní s o u d zrušil napadené usne~
sení a odkázal návrh k rozhodnutí exekučnímu soudu. D ů vod y: Prvý
soud opomenul zabývati se otázkou, zda k rozhodování o tomto návrhu
jest vůbec. příslušným. Dle §u 45 odstavec druhý ex. ř. je k rozhodování
o návrhu na odložení exekuce příslušným soud, exekuci povoHvší nebo
soud exekuční dle toho, byl-Ii návrh učiněn před nebo po započetí exekučního výkonu. Dle §u 33 ex. ř. pokládá se výkon exekuce za započatý tím okamžikem, kdy dožádání o výkon došlo soudu exekučního.
Exekuce, o jejíž odklad žalobce žádá, povolena byla soudem prvé stolice usnesením ze dne 14. ledna 1924 a o výkon dožádán okresní soud
v Bratislavě jako soud exekuční. Jelikož nelze o tom pochybovati, že
toto dožádání o výkon dávno před podáním návrhu na odklad exekuce

Náhradový zákon ze dne 8. dubna 1920, čís. 329 sb. z. a n.
Do výpovědi ze zabraného majetku nemůže si stěžovati nehospo~
dařící vlastník, přes ('/), že mu byla výpověď doručena.
(Rozh. ze dne 1.5. července 1924, R I 585/24.)
Rek u r sní s o u d odmítl stížnost nehospodařícího vlastnika do
výpovědi ze zabraného majetku. Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu
do odmítacího usnesení.
Ditvody:
Výpověd' z hospodaření dle §u 12-25 náhr. zákona dává se dle
§u 12 toliko osobě hospodařící, a pouze doručuje se dle §,U 18 odstavec
druhý také vlastníku. Je přirozeno, že pouze ten, komu da?a byla, tedy
půuze osoba vypovězená, může míti do ní právo stižnosÍl, n1koh tedy

i někdo jiný, kdo vypovězen nebyJ, byť to byl i vlastník, Proto pravi
§ 20, že do výpovědi může podat stížnost osoba hospodařící a nezmí,juje se o vlastniku, třeba že tomuto jest výpověď vždy aspoň doručiti.
To také odpovídá úplně stavu vl'ci) neboť) jde-li o výpověď z hospodaření, dotýká se právě jen osoby hospodařící, vždyť vlastník jako
takový mohl neb může práva svá proti záboru hájiti již vůči předchozím
aktům zábor uplatňujícím, tedy nehledě k poznámce záboru zejména
proti oznámení obmýšleného převzetí, jehož důsledkem výpověď jest
(§ 13 záb, zák.) i není tedy odepřením práva stížnosti proti výpovědi
nikterak zkrácen, Nařizuje-Ii přes to zákon, by mu výpověď také doručena byla, děje se to jen proto, by věděl, co s věcí je a jak se tedy
jeho poměr vůči osobě hospodařící, která výpověď obdržela, utváří,
aby se podle toho zachovati mohL V poměru jeho ku Státnímu pozemkovému úřadu, v"poměru zabranosti se však výpovědí ničeho nezměnilo
a proto se mu výpověď ta nedává, není-Ii právě zároveň také osobou
hospodařící, i nemohou proto práva jeho výpovědí danou třetí osobě
jako osobě hospodařící býti dotčena, a proto již z tohoto důvodu, t, j,
z důvodu §u 9 nesp. říz.) na nějž se stěžovatel neprávem odvolává, nepřísluší mu právo stížnosti.
čís.

čís,

Společenstva
70 ř. zák.).

výrobní a

/

Odpůl'čí řád.

l Rozll, ze dne 16,

července

4065.

čÍs.

(zákon ze dne 9. dubna 1873,

Tim, že uchazeč o členství upsané p'Odíly p0S11oupi! třetfm a družstvo postup ten schválilo, přestal uchazeč býti svou přihláškou vázán
a byl jak z práv tak i ze závazků z přihlášky vypuštěn; lhostejno, že se
třetl pak s postoupenými podily za člena nepřihlásil.
(Rozh, ze dne 15,

čís.

l{ pojmu }}úmyslu dlužníka poškoditi věřitele« ve Si11lyslu §u 2
3 odp. řádu a }}vědomosti účastníka o tomto úmyslu«.

4064.

hospodářská

.odvolacího soudu k tomu, že žalovanS" přest·al býti svou přihláškou ,ze
dne 4. ledna 1922 vázán a že schválením postupu podílú se. strany
družs!va byl jak z práv tak i ze závazků z přihlášky za člena vypuštěn
(§ 1406 obč, zák), To byl zamýšlený následek přenesení pocHlú a že
k tomu přistoupilo také družstvo, vidno z bezvýhradnosti jeho schválení
postupu podilů a z toho, že žádalo od Dra Františka M-a členskou při
hlášku, Byl-li však žalovaný jako uchazeč za člena z přihlášky propuštěn, nemohl l1a základě oné původní přihlášky bez svého souhlasu
za člena s právním účinkem býti družstvem přijat' a" zapsán. Názor odvolacího soudu, že postup podilů na Dra Františka M-a schválen byl
družstvem jen podmíněně, pro případ, že se Dr. M, s 2 podily přihlásí
za člena a bude členem družstva, nemá v tom, co vyšlo ve sporu na
jevo a bylo zjištěno, nejmenší opory, Dle toho se žalovaný, třeba že
byl za člena družstvem přijat a zapsán, členem družstva nestal, jim
není a není proto také povinen čleÍ1ské podily družstvu složiti.

července

1924, Rv I 757/24,)

Žalobce domáhal se na žalovaném vyloučení dříví a prken z exekuce, tvrdě vlastnické právo k vylučovaným věcem, jež byl žalovaný
zabavil, 'leda exekuci proti žalobcovu bratru, Žalobě bylo vyhověno
s () ucl y vše c h tří s tol i c, N e j v y Š š í m s o ude m z těchto

1924, Rv I 749/24,)
dúvodlt:

žalující družstvo domáhalo se na žalovaném zaplacení dvou druž,tevních podílů, Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl,
o d vol a c í s o II d uznal podle žaloby, Ne j vy Š š í s O u d obnovil
rozsudek prvého soudu,
Důvody:

1

\
I

I

Žalované straně dlužno přisvědčiti v tom, že odvolací soud neposoudil věc po právní stránce správně(§ 503 čís, 4 c, ř, s,), shledav, že
zalovaný jest členem žalujícího družstva a uznal v důsledku toho žalovaného povinným, zaplatiti, družstvu na dvou členských podilech zažalovaných 2500 Kč, Jest ovšem nesporno, že se žalovaný přihlásil dne
4, ledna 1922 za člena družstva a že dotyčnou písemní přihlášku na
dva podíly vlastnoručně podepsal (§ 6 stanov), ale nesporno jest také,
že žalovaný ještě téhož dne postoupil a Dr. František M, od něho pře
vzal ony upsané dva podily a dále jest nesporno, že tento postup ihned
družstvu oznámený byl družstvem dopisem ze dne (5, ledna 1922 schválen a Dr; František M, vyzván; aby přihlášku za člena podepsal. Na základě tohoto zjištěného stavu věci nutno však dospěti oprotistenovisku

Dovolatel sám uvádí, že namítal odpůrčí důvod podle §u 2 čís, 3
oc!půrčÍho řádu, Předpokladem tohoto jest úmysl dlužníkův, poškoditi
právním jednáním, ať jest jakékoliv, jeho věřitele, a vědomost účastníka
řečeného právního jednání o tomto úmyslu dlužníkově, totiž vzhledem·
ku blízkému příbuzenství,(§ 4 odp, ř,), kupitelova povinnost důkazní,
že o tomto úmyslu dlužníkovč ani nevěděl, ani věděti nemusil. Tímto
c1úkazem byl are i povinen ž310bce, bratr dlužníkův, tedy jeho blízký
příbuzný (§ 4 odp, ř,), Význam těchto pOj01Ů obsažen jest v D, S,
(Pamětním spisu na str. 32), podle kterého »zajisté příčí se právnímu
řádu, když někdo s opomenutím náležité péče povážlivé okolnosti nechává nepovšimnuty, najmě dokonce možnost nějakého vysvětlení
úmyslně zanedbá, Dnešní (t. j, dřívější, totiž za platnosti předchozího
zákona odpůrčího) jsoucí stav vysazuje premii na nepozornost ve právních stycích, ba dokonce také na úmyslné zavírání zraku předpodezře
lými zjevy«, Arciť praví dále D, S, (str. 32), že »dokázati někomu vě
domost o určitých okolnostech, jest možno jenom ve zvláštních přípa
dech, na příklád dá se na takovou vědomost bezpečně souditi z jeho
výroku; naproti tomu bude mnohem častěji možno dotyčné osobě vře-

106M

destřiti

takové skutečnosti, které v něm při náležité pozornosti musily
vzbuditi pochybnosti o poctivosti a platební schopnosti jeho spolusmluvníka«. Pokud jde o dlužníkův úmysl, poškoditi věřitele, nemusi
úmysl ten směřovati zrovna k tomu, by byl poškozen právním jednáním
odporující věřitel, třebas by i tento úmysl sám o sobě postačil, nýbrž
sluší tím rozuměti, že dlužník chtěl poškoditi vůbec někoho ze svých
věřitelů, věřitele určité, nebo neurčité, přítomné, budoucí, všechny, nebo
některé, nebo jednotlivé, ale může také takový úmysl tu býti, i když
. dlužník ještě nemá nějakých věřitelů, ale jedná vědomě s úmyslem po~
škoditi věřitele teprve budoucí. Vyšetřiti takový úmysl je otázkou
skutkového zjištění a je to ovšem, jak i prameny ukazují, možno pouze
na základě konkretních okolností, právní jednání provázejících. Sporný
kup udál se v ten 'způsob, že věci byly prodány žalobci s tím, by byl
zaplacen jediný zbývající věřitel, poživající na nich exekučního práva
zástavního, a že tento věřitel byl trhovou cenOu takto získanou úplně
spokojen. Z toho odvolací soud dovozuje, že žalobce neměl a nemohl
miti vědomosti o úmyslu dlužníka poškoditi tímto právním jednáním
věřitele, a pokud v tomto zjištění odvolacího soudu, které arci jako
takové nepodléhá dovolacímu přezkumu, obsažen je také právní závěr,
sluší i tento uznati správným a jej schváliti. Neučinil zajisté žalobce
ničeho vice, než co by učinil vydražitel oněch věcí, kdyby hylo skutečne došlo k jejich dražbě, a věci ty byly ve prospěch vymáhané pohledávky prodány. Prodejem tím bylo jedině mimosoudně realisováno
zástavní právo. Nebylo ani tvrzeno, tím méně dokázáno, že by se za
prodané věci ve dražbě stržilo více, než-li činila pohledávka zástavního
věřitele, ale i kdyby se bylo snad docílilo více, nebylo tvrzeno, že tento
přebytek byl pro některého a aspoň třeba pro jediného věřitele zabaven,.
nebo že by se při výkonu mobilární exekuce ještě u dlužníka našel. Naznačuje-Ii. dovolatel, že on to byl, jenž byl tímto prodeiem poškozen.
sluší mu namítnouti, že, kdyby byl jeho dlužník věcí těch neprodal
svému bratrovi, žalobci, byly by prodány ve dražbě pro pohledávku
zástavního věřitele, ten by z nich byl uspokojen, ale dovolatel, jenž
na nich zástavního práva neměl, nedostal by ničeho. Kdyby byly pro-o
dány ve dražbě, dovolatel by jich nemohl už nikdy zabaviti pro svou
pohledávku. To platí také ve přičině všech věřitelů hypotekárních, kteři
na prodaných věcech v době uskutečněného prodeje, jemuž jest odporováno, neměli živého práva zástavního, jimž tedy řečeným prodejem
nic neuniklo.
čís,

4066,

Zaopatrovací požitky bývalých zalměstnanců na velkém majetku pozemkovém (zákon ze dne 18. března 1921, čis, 130 Sb, z, a nař.).
.
"Zaměstnanci, který jako pensista, požlvající již zaopartl'ovacích p0žitků od svého dřlvějšího zaměstnavatele, vstoupil do služeb u jiného
zaměstnavatele, zřeknuv se vůči němu jak:ýchkolipožitků zaopatřovacích
a nestrávil v jeho službách do účinnosti zákona čís, 130/21 alespoň 10
let, přísluší nárok na úpravu zaopatřovacích požitků pouze proti d ř Iv ě i š I m u zaměstnavateli,
(Rozh. ze dne 16. července 1924, Rv I 942/24.)

žalobce byl od 1. června 1881 zaměstnán na panství Jana K-a až
do 15. srpna 1917, kdy vstoupil do výslužby a požíval zaopatřovacich
požitků. Dne 15. prosince 1917 nastoupil službu u žalované, prohlásiv,
že jsa již v požitku pense, nečini nároků na zaopatřovací požitky. žalobě o placení zaopatřovacích požitků dle zákona čís. sb. 130/21 p r oe es n í s o udp r v é s t o I i c e vyhověl, o d v ó I a c í s o u d ji zamítl, vyvodiv ze zjištěných skutkových okolnosti, že výslovné zřeknutí
se pense se strany žalobcovy nebylo toliko pohnůtkou k uzavření
smlouvy se žalovanou, nýbrž též smluvní podmínkou) a že z toho dů
vodu nebylo též clo služební smlouvy pojato žádné ustanovení ohledně
pense, ač jinak služební smlouvy na velkostatku žalované obsahují
ohledně pense vždy zvláštní normy, a uvedl dále po právní stránce:
Dle §u 1. zákona ze dne 18. března 1921 čís. 130 Sb. z. a nař. vztahuje
se tento zákon na bývalé zaměstnance na velkém majetku pozemkovém,
jestliže a) buď požívají již zaopatřovacích požitků z dllvodu trvalého
služebního pomě,'u na velkém pozemkovém majetku, jako pensí, provisi, darů z milosti a pod. nebo b) nabyli nároku na vyplacení pense
nebo provise dříve, než tento zákon počal působiti. žalobce požívá již
za0patřovacích požitků a to z důvodu trvalého služebního poměru na
velkém pozemkovém majetku od dřívějšího zaměstnavatele Jana K-a.
Má tedy nesporně podle cit. zákona nárok na úpravu zaopatřovacích
požitkú dle tohoto zákona, ale jen oproti dřívějšímu zaměstnavateli.
Nemá však nároku toho proti žalované, proti níž by ho mohl nabýti jen
tenkráte, kdyby proti ní nabyl nároku na vyplacení pense nebo provise
dřive, než zákon počal působiti. Nároku na zaopatřovací požitky nabývá
zaměstnanec teprve po 10 letech (§ 4. cil. zák.). žalobce strávil však
ve službě na velkém pozemkovém majetku žalované dle zjištění prvého
soudu teprve 2 roky.5 měsíců a 16 dní. Do služby žalované přijat byl
již jako pensista . Dobu, ztrávenou ve službě u žalované, nelze, jako to
činí prvý soud, připočítávati v tomto případě k služebním létům, stráveným u dřívějšího zaměstnavatele Jana K-a, když již od něho pense
požívá, a poněvadž ve službě u žalované strávil jak již uvedeno, 2 roky,
5 měs. a 16 dní, nemá nároku na pensi oproti ní vůbec. Ale žalobce
nemá nároku na zaopatřovací požitky vůči žalované již také a hlavně
proto, že se jich právě z dťtvodu toho, že už byl pensistou a požíval
zaopatřovacích požitků od Jana K-a při přijetí do služby u žalované,
výslovně zřekl. Žalovaná není proto povinna, by platila nebo přispívala
na doplnění zaopatřovacích požitků žalobcových ve smyslu shora cit.
zákona resp. tabulky k němu připojené, poněvadž u ní ani nepočala ani
neměla počíti výplata zaopatřovacích požitků ,(§ 11. (1) zákona ze
dne 13. července 1922 čís. 215 Sb. z. a nař.).
N e j v y Š š i s o u d nevyhověl dovolánÍ.
Důvody:

Dovolatel spatřuje nesprávné právní posouzení v tom, že odvolací
soud vzal zřetel na okolnost, že dovolatel, když vstupoval do služeb
u žalované, byl již pensistou, že již požíval zaopatřovacích požitků od
Jana K-a a že při přijetí do služeb žalované prohlásil, že nečiní nárok"
na zaopatřovací požitky, kterých se zřekl výslovně. Dále vytýká, že

odvolací soud vyslovil, že dovolate! požívá již zaopatřovacích požitkll
od svého dřivějšiho zaměstnavatele Jana K-a, že má nárok na úpravu
požitkll jenom proti tomuto, poněvadž u žalované nestrávil ve službě
§em 4. předpokládané minimálni desetileté služby, nýbrž pouze dvě
léta, pět měsiců a šestnáct dnů. Těmito dovolacimi vývody nebyly vyvráceny správné, věci i zákonu vyhovujici důvody odvolaciho rozsudku ..
Zákon ze dne 18. března 1921 čis. 130 Sb. z. a nař. vztahuje se podle
§u I. na bývalé zaměstnance na velkém majetku pozemkovém l§ 2.
zákona ze dne 16. dubna 1919 čís. 215 Sb. z. a nař.), jestliže buď jíž
poživali zaopatřovacich požitků z důvodu trvalého poměru služebniho
na velkém majetku pozemkovém, jako pensí, provisi, darů z milosti
a pod. (i§ 3. zákona ze dne 12. února 1920 čis. 118 Sb. z. a nař.) nebo
nabyli nároku na vyplacení pense nebo provise dříve, nežli tento zákon
počal působiti (§ 16. zákona: třiceti dnů po, dne 5. dubna 1921 nastalém, vyhlášeni) tedy před 6. květnem 1921. Jest proto pro tuto rozepři rozhodujícim, zdali byl dovolatel vůči žalované v držení požitků,
o nichž mluvi ony předpisy, před 6 . květnem 1921, neboť zákon upravuje výši zaopatřovacich požitků pod podminkou zákonem výslovně
stanovenou, že takový nárok již jest po právu.Po této stránce zjistil
odvolací soud, že dovolatel takového nároku vůči žalované neměl, nýbrž
že se vůči žalované zřekl výslovně zaopatřovacích požitků, protože již
bvl pensistou, když u ni nastoupil službu a protože požival zaopatřo
vácích požitků od Jana K-a. Když odvolací soud z toho odvodil, že žalovaná není povinna, by platila nebo přispívala na doplnění zaopatřo
vacích požitků dovolatelových, podle shora citovaného zákona a tabulky k němu připojené, poněvadž u ní ani nepočala ani neměla počíti
výplata zaopatřovacích požitků ,(§ ll. L zákona ze dne 13. červe.nce
1922 čís. 215 Sb. z. a nař.), dlužno tento právní závěr schváliti a uznati,
že dle čís. 4 §u 503 c. ř. s. uplatněný důvod dovolací není opodstatněn.
Neni opodstatněn ani potud, pokud odvolací soud uznal, že dovolatel
vzhledem k §u 4. zákona ze dne 18. března 1921, čís. 130 Sb. z. a nař.
vůči žalované takového nároku ani nemohl nabýti, jelikož vstoupiv k ní
do služeb jako pensista a zřeknuv ·se jakýchkoliv požitků zaopatřova
cích, strávil v těchto službách pouze dobu 2 roků, 5 měsíců a 16 dní
a že mu nelze do těchto jeho služeb připočítávati službu u předešlého
zaměstnavatele Jana K-a, poněvadž ta opodstatnila jedině jeho zaopatřovací nároky vůči Janu K-ovi, a dovolatel od tohoto zaměstnava
tele na základě těchto služebnfch let pensi skutečně obdržel.
čís.

4067.

Prohlášení neplatnosti manželství pro překážku soukrom'Oprávní
může se domáhati pouze ten, kdo jest zkrácen právě tim, že manželství
přes překážku bylo uzavřeno. Neplalhtosti manželství nemůže se však
domáhati ten, komu by z prohlášeni manželství neplatným kynul hmotný
pros!)ěch.

(Rozh. ze dne 17.

července

1924. Rv I 1453/23.1

Po smrti svého syna Jindřicha R-a domáhal se žalobce, by manželství Jindřicha R-a se žalovanou bylo prohlášeno neplatným pro duševní

chorobu sy:10VU \/ doo;::; sňatku. O ball 1 Z S -l S o u tl y žalobu zamít!~r. .
uznavše sice oprávněnost žalobcovu k žalobě, neshledavše však upla"tllovaný důvod neplatnosti opodstatněným. Ne j v y Š š í s o II d nevVhověl dovolání.
.

D ů vod y:
Oba nižší soudy, zkoumajíce oprávněnost žalobce k podáll! žaloby
o neplatnosti manželství, uzavřeného mezi Jindřichem R-em a žalovanou, dospěly k názoru, že žalobce jest k žalobě oprávněn jako přihlá
šený dědic zemřelého manžela Jindřicha R-a, poněvadž jest neplatným
svazkem manželským poškozen ve svých zájmech a právech dědických,
neboť důsledkem prohlášení manželství neplatným při nedostatku dětí
odpadlo by dědické právo manželky a uplatnilo by se výhradné právo roc1ičů zemřelého. Tento názor opírají nižší soudy o ustanovení §u 28 zák.
ze dne 22. květJia 1919, čís. 320 sb. z. a n. a dvorského dekretu ze dne
27. června 1837 čís. 208 sb. z. s.; soud prvé stolice dovolává se též
rozhoánutí vídeirského nejvyššího soudu, sbírka OL U. W .. čis. 8903
a ;(4504. Názor ten nelze sdíleti. Komu přísluší právo odporovati
platnosti manželstvi, plyne z ustanovení § 28 zákona ze dne 22. května
1919 čis. 320 sb. z. a n., jenž nastoupil na místo zrušeného §u 94 obč.
zák. a §§ 95 a 96 obč. zák. Zákon rozeznává, zda jde o překážky veřejnoprávní, či o překážky soukromoprávní; v tomto sporu se uplatňuje
překážka soukromoprávní §u 48 obč. zák., jak plyne z §u 28 ci"ované
manž. novely, a platí proto ustanovení druhé věty téhož §u, dle něhož
přísluší právo, odpírati platnosti manželstVÍ, tomu, kdo manželstvím,
přes překážku uzavřeným, jest na svých právech zkrácen. Zkrácením
nerozumí se každé porušeni soukromoprávních zájmů; na to poukazuje
zákon, označuje zkrácení jako následek uzavření neplatného manželství;
tím jest řečeno, že prohlášení neplatnosti může se domáhati jen ten,
kdo jest zkrácen právě tím, že manželství přes překážku byh uzavřeno.
Právo to nepřísluší tedy zejména tomu, komu z toho, že by manželství bylo prohlášeno neplatným, kynul hmotný prospěch, jako na př.
eventuelním dědicům. Poukaz nižších soudů na dvorský dekret ze dne
27. června 1837, čís. 208 sb. z. s. jest pochybeným, poněvadž pře
hlíží úvodní větu jeho, dle níž pla'í ustanovení to pouze pro případy
úředního šetření neplatnosti manželství; dekret ten týká se tedy toliko
veřejnoprávních překážek manželských, při nichž se postupuje z moci
úřadní. To potvrzuje i druhý odstavec téhož dekretu, který přiznává
zájemnikllm v prvém odstavci zmíněným právo apelace a revise proti
dotyčným rozsudkům, čehož by nebylo zapotřebí při žalobách, uplatňujících nějakou překážku soukromoprávní. Rovněž tak nepřípadným
jest poukaz. soudu prvé stolice na rozhodnutí vídeňského nejvyššího
soudu, neboť i v obou těchto případech šlo o překážku veřejnoprávní,
při níž arciť uvedený dvorský dekrel má plný průchod. A právě z dekretu toho úsudkem z opaku plyne, že žalobce není k uplatňování neplatnosti manželství oprávněn; stanovíť, kdy i po smrti jednoho z manželů lze se domáhati prohlášení manželství neplatným, čemuž nelze
jinak rozuměti, než že vychází z názoru, že po smrti jednoho z manželů
pravidlem není přípustno odporovati platnosti manželstVÍ, a že dopouští
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její splatliost. Nalnítá-li stěžovatel, že tato daň- ji-ž byJe,. tap!análeží soudci, by stěžovatelův odpor odkázal na příslušný spravni úřal< (§§ 35 a 231, ex; ř.,
~. n. ř. čís. ~981): ,Bylo pr?to v tomto
bodě stížnosti vyhoVeno. I pnspevl,y urazove pO]lstovny delmcke byly
právem ve výsadním pořadí přikázány. Neboť jak příspěvkové období
iak i doba splatnosti vysvítají z ohlášky této věřitelky. Příspěvkové náreky nemocenské pokladny mají r?~n~ž vý~adní prá~o zá~tav~í, ne~oť
byly na vydražené llemovltostJ zajl steny. ze toto vysadm pr~vo, pred
knihovním zajištěním již bylo promlčeno (§ 76, odstavec tretJ zakona
ze. dne 25. října 1896 čís. 220 ř. zák.), nebylo tvrzeno. Není třeba, by
orgány veřejné, jež jsou p~volány př~dpisovati a dobývati,daně z ,nem,ovitosti (§ 172 čís. 1. ex. r.), tyto naroky včas ohlaslly pred drazebmm
rokem, byly-li (jako v tomto případ~) tyto nárok~ řá~ně z~jištěnl' k~i:
hovnim zápisem(§ 172 ex. ř.) v dobe, kdy vysadm pravo zastavm Jeste
nebylo promlčeno.
N e j vy Š š í s o u cl nevyhověl dovolacímu rekursu vymáhajícího

v}'jimku tolikD v případech, v dekretu tom výslovnť uvedených. Neni
tecly žalobce oprávněn domáhati se výroku, že manželství jeho zemřelého syna se žalovanou jest neplatno pro překážku soukromoprávní,
a bylo žalobu z toho důvodu zamítnouti.

čís.

se

4068.

Otázku, zda nemovitosl, v exekuční dražbě prodaná, byla převážně
věnována provozu živnosti (§ 76 zákona ze dne 25. října 1896, čís. 220
ř. zák.), jest posuzovati s hlediska celého knihovního tělesa, nikoliv jednotlivé jeho součástky.
Byly-Ii veřejné dávky řádně knihovně zajištěny,
pořadí, třebas nebyly k dražbě přihlášeny.

požívají výsadního

K přikázání výdělkové daně neni třeba, by předepsána byla právoplatně, ani by vůbec byla předepsána, nýbrž jen, aby byla splatna.

července

Důvody:

1924, R II 241/24.)

Rozděluje výtěžek za exekučně prodanou nemovitost, zapsanou ve
vložce čís. 1430, přiznal soud prvé stolice ve výsadním pořadí eráru
pohledávku na dani výdělkové, okresní nemocenské pokladně a úrazové
pojišfovně dělnické pohledávky ze zadržených příspěvků. Proti přizná
ní všech těchto pohledávek vznesl vymáhající věřitel odpor, jejž s ou d
p r v é s t O I i c e zamítl. Rek u r sní s o u d vyhověl rekursu vymáhajícího věřitele potud, že přikázal odpor proti přiznání ]výďělkovéi
daně na pořad správní s tím, by se stěžovatel do jednoho měsíce vykázal, že zahájil správní řízení, jehož jest třeba k vyřízení odporu;
jinak napadené usnesení potvrdil. D ů vod y: Právem bylo rozvrhovým usnesením přiznáno dani výdělkové výsadní právo zástavní (§§
76, 113 zákona ze dne 25. října 1896 čís. 220 ř. zák.), nebof usnesení
prvé stolice zjišťuje v souhlasu s knihovním výpisem, odhadním protokolem a zprávou četnictva politické správy okresní, že nemovitost
jest převážně věnována stolařskému podniku a k tomu schválně zaří
zena. To stačí. Není třeba, by podniku byla věnována i největší část
nemovitosti. nebo hy tato část némovitosti v poměru k celé nemovitosti
byla cennější (Olaser Unger n. ř. Č. 3442 a zprávy pro službu lin. prok.
1912 čís. 42). Soudce má při této otázce pouze zkoumati, zda nemovitost je zvláště zařízena k provozování stolařského podniku (OL U. čís.
10.614), takže vůle vlastníkova, věnovati nemovitost podniku, se zračí
na první pohled ve zvláštních zařízeních (Ol. U. n. ř. čís. 5325). Nežádá se, by daň výdělková byla předepsána, natož právoplatně nebo
vůbec byla vyměřena,má-li v řízení rozvrhovém býti přikázán~. Žádá

91.

věřitele.

Bylo-Ii namitáno, že pohledávka výdělkové daně pominula zaplacením, pokud se týče, že má býti započítán dlužníkův přeplatek na výdélkovou daň z doby dřivější, dlužno odpor odkázati na pořad správní;
soud není povinen, by udělil poučení, jaký opravný prostředek a u kterého správního úřadu má býti podán.
(Rozh. ze dne 17.

j(,ll

ce,ú"

Pi'edmětem dovolacího rekursu jest rozhodnuti soudu druhé stolice,
pukue! jim bylo potvrzeno usnesení prvého so~dce ,v odstavci!. O ~á
stečném přikázání daně výdělkové za současne zn:,e~y us~esen} prveho
soudce v poslední větě tohoto odstavce, obsahujlcl zamltnutl odporu
vymáhajíciho věřitele proti přikázání da~ě ~ýdělko.vé, v. ten ZPŮSO?, ,že
tento odvor odkazuje se na pořad spravnI se Ihutou]ednoho meslce
podle §u' 231 ex. ř., jakož i, pokud usnesení prvého soudce ~ylo potvr:
zeno v odstavci o přikázání pohledávk~ okre~l1I n.~:n,ocer:ske, P?kl~dne
a voclstavci o přikázáni pohledávkyurazove POjlstovn.e ~elnlcke.
příčině všech těchto tří pohledávek stěžovat:} má ~a to, z.e Jen truhlar~
ská dílna č. p. 795 věnována jest provozu zlvnostl, mk,oh však~by~ny
dům č. p. 919, že tedy nanejvýše jen výtěžku za onu dllnu, I1lkoh vsak
také výtěžku za dům č. p. 919 mohlo by býti užito k zaplacení uvede.
nvcll tří pohledávek a že by část výtěžku, případajícína dílnu, měla
býti vvpočítána podle poměru odhadních cen za účelem rozvrhu trho~é
ceny ~ jejím příslušenstvím. Tomuto míně~í st~žovatelovu, n~lze p!lsvědčiti. Především jest ve směru skutkovem. pnpom~nou:l: ze stez~
vate! se mýlí maje za to, že oznámení, poslane okreslll pohtrckou spravou úrazové pojišťovny dělnické a obsahující potvrzení, že nemovItost
firmy bratří H-ových v Š. jest označena jako stolařská dílna, ke kterémuž účelu byla také zařízena a jest jako taková používána,- vztahUje
se jen na dílnu č. p. 795. Ze znění tohoto oznámení ve spojení s dota"
zem, .na nějž jest odpovědí. plyne, že se týká celého ~ni~ovl1í,ho, tě!~~~:
zapsaného ve vložce čís. 1430 a prodaného v exekucnr drazbe. Nlzsl
soudy podle knihovního výpisu, podle odhadního protokol~, a podl,;
onoho oznámení správně uvedly, že dotyčná ne,,;ovl.toS+, tOtlZ. proda~e
knihovní těleso, jest převážně věnováno stolars~emu pO?l1Iku.a zoe
k tomu schválně jest zařízeno, takže vůle vlastlllkova, venovatI ne·
1110VitOSt podniku tomuto, zřejmě se zračÍ, ve zvláštníc~ zaříz~l1íc~:. Po~
suzovati s tohoto hlediska převážného věnování lze Jen cele klllhovlll
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tělo) nikoli jednotlivé jeho součástky) což plyne zřejmě se slov dotyč
ného _zákonného ustanovení »na nemovitostech, zcela nebo převažně
věnovaných«, Zde ovšem nebylo knihovní těleso věnováno provozu stolařské živnosti zcela, nýbrž jen převážně, ale to stačí. Že toto věnování
netýkalo se jen stolařské dílny č. p., 795, ale také domu č. p. 919, vysvítá z odhadního protokolu, podle něhož v obytném domě č. p. 919 nacházejí se též místnosti, věnované k živnostenským účelům. Stěžovatel
dále má za to, že pohledávka okresní nemocenské pokladny nemůže
býlipřikázána v pořadí přednostním proto, poněvadž nebyla přihlá
šena k exekuční dražbě. Rekursní soud však správně uvedl a náležitě
odůvodnil, že přihlášky této nebylo třeba, .poněvadž pohledávka byla
zajištěna knihovním zápisem; stěžovatel to přehlíží, Poukazuje dále
lIa ustanovení §u 76. zákona ze dne 25. října 1986 čís. 220 ř. z., podle
něhož privilegované pohledávky mají zákonné právo zástavní v pořadí
přednostním potud, pokud neváznou za delší dobu než 1 Y2 roku, od
dražebního stání nazpět počítaje. Podle stěžovatelova mínění není
zjištěno, za kterou dobu váznou přikázané pohledávky nemocenské pckladny a úraz. pojišťovny, a neměly bez tohoto zjištění býti vůbec přiká
zány v přednostním pořadí, zejména pak ne potud, pokud vzešly přede
dnem 17. ledna 1922. V této příčině stěžovatel opět přehlíží, že úrazová pojišťovna přihlásila své nároky písemně, příspěvkové období,
jakož i doba splatnosti jsou z přihlášky této zřejmy a příspěvky starší
než IY2, roku byly knihovně zajištény pOdle třetího odstavce uvedeného
§u,,76,zákona čís. 220 z roku 1896, pročež celý peníz byl úrazové pojjšťovně právem přikázán, a dále stěžovatel rovněž přehlíží, že nároky
nel110censké poklaqny byly vyúčtovány a že mají následkem knihovního
zajištění výsadni právO zástav nf. Daň výdělková neměla podle mínění
stěžovatelova přikázána býti definitivně, poněvaďž prý proti jejímu
předepsání podán byl rekurs, o němž není dosud rozhodnuto, a tedy
prý není dosud předepsána právoplatně. částka,. přikázaná na výděl
kovou daň, měla prý býti jen zachována Z· rozvrhové podstaty; jest
prý jisto, že ("to daň bude snížena tak, jako prý byla snižena výdělková
daň za rok 1920 .a1921 , poněvadž prý provoz živnosti byl podstatně
menší. Zvláště také jest podle stěžovatelova mině ní nedů"odným odkázání jeho na pořad správni, poněvadž prý svůj odpor v tomto sm~ru
nel11úževůbec nijak uplatniti v cestě správní a poněvadž prý absolutně
neví, u kterého úřadu a jakým způsobem by měl tak učiniti. Podle jeho
mínění tedy.jest to právě tak, jako kdyby tento opravný prostředek, jejž
on prohlašuje za nemožný, byl mu vůbec oduznán. V tomto směru .soud
rekursni správně. \Ivedl, že ku přiznání výdělkové daně není třeba, by
předepsána byla pdvoplatně, ani, aby viibec byla předepsána, nýbr.ž
jen, aby byla splatná; to jest v dovolacím rekursu opět přehlédnuto,
Odpor, založený ,na tvrzení, že daň výdělková za rok 1922 a 1923
částečně Již pominula zaplacením, měl podle stěžovatelova mínění od_
kázán býti na pořad práva soukromého, poněvadž to jest čistě právní
otázka, kterou prý mají řešiti soudy a ne správní úřady; daň výdělková
za rok 1920 a 1921 jest prý již zaplacena čáskou 32.520 Kč a poně
vadž byla prý O 12.000 Kč snížena, musí prý tato částka započítána
býti na výdělkovou daň, později splatnou; z toho prý plyne, že část
výdělkové daně, nižšími soudy z rozvrhové podstaty k zaplaceni přiká-

zant'j jest již zaplacena. Ani z,de n~lze ~~ě~o:ateli. ~~!svědčHi, . nebo!
z .§§ 35. a 231. ex. ř., na ktere v teto pnčme take Jlz rekurs?1 soua
poukázal, vysvítá, že nikoli soud, nýbrž správní úřad k tomu Jest po~
volán, aby rozhodl, zda-li pohledávka výdělkové daně, o kterou jde,
pominula zaplacením, pokud se tý~e, zda-Ii na. ni má býti.,z~pv<;čítán
přeplatek, daný dlužník~m. na YJdelkovou dan v z. ~O?y dnyetsl , Ja~
stěžovatel snaži se dokazatJ. Stezovatel konečne Jeste tvrdl, ze pry
eventuelně mělo býti v usnesení rekursního soudu uvedeno, jaký opravn)' prostředek a u které?o správníh? úřa~u má býti p~~án; ve skute~
nosti prý správní řízem neposkytuje moz,nostr,. uJ'l~tmh ,odpor v n;~
síční lhůtě rekursnim soudem Jemu určene. Am temlto vyvody nemuze
stěžovatel' docíliti úspěchu .. Rekursní soud správně ho odkázal podle
§u 231 ex. ř. na pořad správni; poučovati ho, jaký opravný prostř~~ek
a II kterého úřadu správního má podati, nebyl povmen, Že by stezo.
vatel nemohl ve lhůtě měsíční vykázati, že zahájil potřebné správllí ří
zení. není ničím odúvodněno.
čis.

4069.

Služebnost dle čís. 10 §u 476 obč. zák. jest právem zapovidacím,
Jr jehož vydrženi nestačí, že panujíc/mu domu po 30 letnébyl od!1m:án
přistup světla a vzduchu; jest třeba zákazu podle §u 313 druha veta
obč. zák. a upOSlechnuti tohoto. zákazu.
.
(Rozh, ze dne 17. července 1924, Rv 11'436/24.)
žalobci vlastníci parcely čís. 146, domáhali se na žalovaných,
vlastnících' sousedícího domu č. p. 149, určení, že ,žalovaným !,epřisluší
právo služebnosti na sluneční světlo, p~iváděl;é ~ vnikající dvema okny
u kuchyně domu čís. 149 ze zahrady zalobcu ČIS ... parc. 146 a l!.a v~
hlídku těmito dvěma okny do této zahrady čís. parc. 146 ':YJlma]lc
v okruhu, jejž tvoří tato okna při. otvírá?í do této z,:hradr.čls. p~rc.
146 a že jim nepřísluší právo zakazovatr nebo zabranovah zalobcum,
by na své zahradě čís. parc. 146 podnikli, co by. domu čís. pop. 14~
bránilo přivádění a vnikání slunečního světla dvěma okny u kuchyne
z této zahrady čís. 146 a vyhlídce těmito dvěma okny do télo zahrady,
vyjímajic v okruhu, jejž tvoří tato okna při otvlrání do. zahrady,a ze
žalovaní jsou povinni to uznati. Žalobě bylo.vyhověno s o u d y vše c h
tří s tol i c, Ne j v y Š š í m s o ude m z techto
důvodů:

Zalovaní proti žalobnímu nároku namítali, že jsou o v .drž~é slu~eb.
nosti vyhlídky a to volné vyhlíd~y do zah~ady žalo.bcu, )akoz : r.rava,
přiváděti dvěma o.kny sluneční svetlo do sve kuchyne, a ze vyd.rzeh toto
právo služebnosti nepřetržitým užíváním třicetiletým. Jde hm po.dle
§u 476 čís. 10 obč., zák. o ~o~ovní služe~!,?st, následkem kter~ Jest
držitel služebného statku zavazan, by panu]lclmu domu dovolatelu neodnímal přítoku světla, jejíž naby~í ~e opír~ o vydrž.el!.í (§ ,1460 obč.
zák.). Podle §u 312 obě. zák. nabyva sedrzby práv JejIch vykonem ve
vlastním jméně. Jak se nabývá zapovídacího práva, za jaké ]J0dle' §u
68'

476, posl. věta, obč. zák. musí býti považováno dovolateli nall1ítané
právo služebnosti, určuje se v předpisu §u 313 druhá vělaobč. zák.,
totiž tak, že někdo opomine k něčí zápovědi něco učiniti, co by jinak
mohl. Skutečnost takovéhoto opomenutí jeví se jako výkon práva a za
takový mŮže býti považováno zabránění odporujícímu jednání, jako na
přiklad ohražením se, vymožením soudního zákazu (§ 313 obč. zák.)
zrovna jako předcházející projev vůle, vztahující se na budouCí opomenuti. Podle těchto úvah sluší uznati, že odvolací soud nepochybil po'
stránce právního posouzení věci, když Uznal, že tím, že kuchyňskými
okny jest kuchyň dovolatelů řádně osvětlena, vzduch tam má přistup a
dovolatelé že mají okny vyhlídku k sousedovi, dále, že tímto způso
bem užívají kuchyně již více než 30 let, nenabyli ještě jimi tvrzeného
práva, a když usoudil, že dovolatelé byli by v držbě takového práva,
kdyby byli zakázali žalobcům, něco postaviti před řečenými jejich okny,
a kdyby byli žalobci uposlechli tohoto zákazu.
čís.

4070.

Na základě exekučního titulu proti )}společnosti s r. o., t u zem s k é
r e p r e sen t a c i«, lze povoliti exekuci vnuceným zřízením zástavního
práva na knihovním předmětu, náležejíc!m vlastnicky společnosti s r. o.
bez dodatku.
Výkazy o nedoplatcích daně jsou exekučním titulem, třebas nebyly
opatřeny doložkou vykonatelnosti. Soudy nejsou povolány, zkoumati,
zda výkazy vyhovují vnitřniln předpisům finanční správy.
(Rozh. ze dne 22.

července

1924, R I 541/24.)

Na základě výkazu o nedoplatcích daňových, v nichž byla jako
dlužnice označena firma O., M. a spol., společnost s r. O., representace pro československou. republiku v Praze, byla p r v Ý m s o ude m
povolena exekuce vnuceným zřízením zástavního práva na domě č. p.
526 v Žížkově, připsaném vlastnicky firmě »0., M. a spoL, společnost
s r. 0.«. Rek u r sní s o u d exekuční návrh zamítl. D tl vod y: Napadené usnesení odporUje ust8cnovení §§ 7 a 9 ex. ř.,nebof proti ně
komu jinému, nežli tomu, kdo v exekučním titulu jakožto dlužník jest
jmenován, může exekuce toliko potud místo míti, pokud listinami veřejnými nebo veřejně ověřenými se prokáže, že nárok v titulu exekuč
ním nebo závazek v něm určený z osob tam jmenovaných přešel na ty
osoby, proti nimž exekuce jest navržena. Dále odporuje ustanovení
§u 94, odstavec prvý a třeti kn. zák., poněvadž dům není připsán straně
povinné a návrh na povoleni navržené exekuce není obsahem exekuč
ního titulu odůvodněn.
Ne j vy Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
D ů vod y:
Z pravidla lze podle §u 7 ex. ř. povoliti exekuci jen proti osobě,
kter.á uvedena jest v exekučním titulu jako dlužník. Tomu zde ovšem
tak jest, neboť exekuční titul zní proti firmě O., M. a spol." společnost

s 1". O., representace pro čsl. republiku v žižkově, a exekuce byla navrželÍa i povolena proti této firmě. Podle §u 88 ex. ř. pjati pro povoc
lení exekuce knihovním vkladem práva zástavniho předpisy knihovního
zákona ze dne 25. července 1871 č. 95 ř. z., podle §u 94 č .. 1·
tohoto zákona lze však zápis knihovní povoliti jen tenkrát, když
z pozemkové knihy nevychází' vzhledem na nemovitost překážka
proti l.ádanému zápisu. Zde podle návrhu exekučního i podle exekučního mulu jest povinnou dlužnicí firma O., M. a spol., společ
nost s r. o., representace pro Čsl. republiku v Žižkově, ale dóm
na nějž podle exekučního návrhu má býti právo
zástavní
vloženo, jest připsán do vlastnictví firmě O., M. a spol., společnost
s r. o., bez dodatku »representace pro Čsl. republiku v .. žižkově«.
Mohly proto povstati pochybnosti, zda tato firma je totožnou
s onou firmou a zda navržený vklad se má státi na nemovitost firmy,
která ie podle exekučního titulu povinnou dlužnici a proti které povo_
lení exekuce navrženo, či na nemovitost firmy jiné. Než tyto pochybnosti jsou bezdůvodné. Rozptyluje je právě onen dodatek »representace
prc, Čsl. republiku v Praze«, jenž praví, že jde o podnik cizozemský,
firmu O., M. a spol., společnost s r. o., která si jen, aby mohla v tuzemsku provozovati obchody závodem, podle §u 107 zákona ze 6. břez
na 1906, čís. 58 ř. z., vymohla zápis tuzemského závodu do obchodniho
rejslříku Tím však se tento závod, representace pro Čsl. republiku
v 'Praze, neslal samostatným, od mateřského cizozemského podniku
rozlišným právnim podmětem. Ustanovení §§ 107 a násl. zákona o ~!'~
lečnostech s r. o. o připuštění cizozemských společností s r. o. pnlehají celkem na cis. nařfzení ze dne 29. listopadu 1865, čís. 127 ř. z.,
které v čl. IV. má obdobné ustanovení ohledně cizích akciových společností a komanditní společností na akcie. I ty musí V tuzemsku zří
diti zvláštni representaci, avšak je to úplně bez významu co do. právní
totožnosti mateřského závodu a ieho representace,' neboť tato ]e pouhým zástupcem onoho v tuzemsku vltči státní správě a třetím osobám. .
Obdobně nesleduje ani § 107 zák. o spol. s r. o. jiného účelu, než tell,
by v tuzemsku byl zřízen a zapsán závod, jehož zastupování a vedelll
vtči zdejším úřadům by bylo nezávislý~n ,~d jiného v ci~in.ě exi~t~jic!h~
závodu cizincova, a by takto tuzemske urady nebyly čl11cny zavtslyml
na rozhodování úřadů cizích. Právním podmětem je však nadále jen majitel závodu, a jde-li o firmu, majitel firmy, zde tedy firma O., M.
a spol., společnost s r: o. Věc se má do jisté míry podobně jak s před
pisy §§ 87 a 99, odstavec třetí j. n. A~i t~ nezakláda)í prá~ní .oso~nosti
vedlejšího závodu, pokud se tkne mlstmho zastupItel StVl, trebazese
prakse vyvinula v ten rozum, že se pravidelně nežaluje majitel firmy,
nýbrž filiálka, tato tedy ~ ovšem jen ohledně záležitostí na ni se vztahujících ~ je praksí povýšena jaksi na samostatný právní podmět, ve
skutečnosti a podle zákona přece však zůstává pOLJhým článkem pravého právního podmětu, toie hlavního závodu. Není proto záv;;dou
pronavržený knihovní vklad, že exekuční titul zní na jmenovanou Itrmu
se zmíněnýri, dodatkem a nemovitost je připsána firmě téhož znění, ale
bez onoho dodatku. Jde v obou případech o t)ltéž právní osobu .. R~zdí~
je toliko v tom, že název firmy je v exekučním titulu vybaven ]akymsl
přídomkem, jenž naznačuje, že je v tuzemsku závod, po zákonu povo-

lan)' k tomu, právní Dsobu, jež je majitelem fiml)r, vůči státu a--třctím

osobám zastupovati, mezi jiným také za ni platně přijímati doručení
podle ,§u 106 c', ř; s, a §~124 kn, ř, Opačný názor, Že cizozeluska ,fIrma a Jej!. tuze~ska repr:se~tace jsou r1!znými právníllli
os.obaml, vedl by k n~vl!anému dusledku, že by předpis §11 107
zák, o spoL s r,. o., Jenz podle povahy věCI má sloužiti tuzemským zájmům, b~1 zvrácen ve ,svůj ~pak, neboť všechno jmění
v v tuzems~u" kte~eho, cIzozemsky podmk. pod svou firmou nabyl
pr~d spine nIm pred]:lsu; §u 107, ;?ylo by. po jeho splnění úplně
vynato z dosahu ventelu, nabyvslch naroku; proti !lí stykem s její
representacI. Nelze proto souhlaslŤ! s rozhodnultm soudu druhé stolice
zaujavš~'.? právní' stan?visko odchylné..Netřeba obšírněji vyvraceti vý.c
vody stlznosŤ! povmne strany, pokud Jednak s hlediska §u 54 ex. ř.
vytýká, že výkaz o nedoplatcích není řádným exekučním titulem, proc
tože. není opatřen řácjnou doložkou vykonatelnosti a 'jednak napadá
tavké správnost jeho obsa,hu.
tomto směru jde o novoty, k nimž podle
predplsu clVllmho soudmho radu a §u 78 ex. ř. v opravném řízení při
hlížeti nelze, Ona výtka je zfejmě mylnou, neboť podle §u 54 ex. ř.
není pro exekuční tituly v §u 1. čís, 13 eX ř. uvedené, k nimž patří také
výkaz o nedoplatcích na daních, dolOžky. vykonatelnosti vůbec třeba.
J~ouť ~ be~~í ex~kuční~,i tit~ly, a zkoumati, zda jinak odpovídají vnitř-l)
111m predplsum flllančm spravy, neJsou soudy povolány.
.

y

::i'
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čís.

4071.

ProS'{)udil"1i vyrovnací dlužník před zahájením vyrovnání. v nižších
stoliclchspor, jest na něm, by zaplatil útraty přisouzené rozsudky nižších stolic v plné výši, pakli rozsudky nižších soudů byly potvrzeny
!fetl stolici teprve po zahájení vyrovnacího řízení.
(Rozh, ze dne 22. července 1924, Rv II 448/24.)
.původní spor proti žalované firmě prosoudil žalobce ve všech třech
stolicích a byly. žalované. přisouzeny útraty rozsudkem prvého sOl)du
ze dne 7, července 1922, rozsudkem odvolacího soudu ze dne 7, prosince 1922 a .rozsudkem dovolacího soud\! ze Pne 27, listopadu 1923, V
březnu 1923 bylo o žalobcově. jmění
zahájeno řízení vyrovnací, jež
skončilo dne 20,května 1923 vyrovnáním n;! 25%, Žalovaná vedla exekuci pro celou útrat0'vou pohledávku všech tří stó1ic,.Žalobě O zrušenÍ. .exekuce vyhověl pro ce sní s QU d P r v é s to li c e potud,
f;e obmez~1 exekuci jen na celé útraty třeJí stolice, zrušil ji však ohledně
utrat pwe a druhé stolice.Odv o I a c i s o u d k odvolání žalované
rozsudek potvrdil. O ů vod y:Nepochybným jest, že ro.zsudek prvé
stolice byl potvrzen rozsudkem. druhé s.!o1ice a rozsudek této stolice
rozsudkem třet! stolice. Tím se staly útratové výroky prvé a druhé stolice pravoplatnými a to s účinkem ode dne, kdy se staly (§ 411 c. ř~ s.).
POdl.e toho. byJy tu tyto útratové. pohledávky před zahájením Vyrovna~
ffho ,řízení, vyrovnání týká se.i jich (§.1 (2). konk. ř, a § 63 vyr.
a pravemvproto ~or:d prvS stolice ohlECdně nich žalobníprosbě vyhOVěl,
Náhledu zal.ovane fIrmy, ze pohledávky ty vznikly teprve vydáním roz e
sudku třetí stolice, nelze přisvědčiti, poněvadž jak druhá tak i třetí sto-

n.

Ece-- dotycné,l1u upravnému prostředku ne~y'~lOvěly, vlastn}h? rOzho.d-

nutí neučinily, jen napadené rozsudl<y po JejIch ,pr?zkoum,am pot::dlly
(§ 462 c. ř. s.). O mylném právním posouzem voer nem tedy zadne
řeči.

N e j vy Š š i s o u d změnil rozsudek odvolacího soudu v tell
smysl, že zamítl žalobu i v části, v niž bylo nižšími soudy žalobě vyC

hovčno.
Důvody:

Dbvolatelka spatřuje nesprávné'--I:)"()souzení právn-í ~'v odvolac~n~_ roz- '.

sudku z toho důvodu, poněvadž v tomto rozsudku ot:,zka, zda-I! ut:aty
vzešlé jí proti nynějšímu žalobci ve sporu předchoz!n2 JSou tak~vynll,
jež podléhají vyrovnacímu řízení, čili nic, nebyla resena po zakonu,
poněvadž odvolací soud, vz~~, zřetd ,k tomu, vže ,rozsud~k prvé stolic,;
potvrzen byl druhou i neJvyssl stohcl, uz!,~I, ze utratove vyr.obky p~v~
a druhé stolice staly se pravoplatnýml s uČlnkem ode dne JeJIch vydan~
(§ 411 c. ř. s.) a z toho odvodil, že k~yž tyfoútra!ové y'ohl~d~vkYPr::e
a druhé stolice vznikly před zahájennn vyrovnaclh,? nzom, ze, se Vj-.
rovnání týká i jich (§ !
k~)ll~. ř. a§ 63 vy!ovn ..rádu!: Dle č.!S, 4~U
503 c, ř. s. uplatněný duvod le hm opodstatnen. PredeVSlIll d~uznoln~h
na paměti, že ony Íitraty vznikly žalované straně Ci toho duvodu, ze
o žalobn!m nároku nynějšího i tehdejšího žalobce ro~hodnuto, bylo ;.e
všech třech soudních stolicích zamítavě, že tedy tyto utraty neJsou pnslušenstvím nějaké pohledávky hlavní, nýbrž jsou samostatnou po~le
dávkou útratovou. Z toho plyne, že i právní důvod všech útratc:vych
pohledávek sahá svým vznikem, o § 41 c, ř. s. se.?J'.íraje, k dobe vydán! dotyčných rozsudků, a.Je že v p.rvých dv?u mzslcvh stoltclch bylo
jeho vzejiti podmíněno pravoplatnostt rozsudku, tedy.. ze o skut~čnem,
bezpodminečném vzniku lze mluvlÍ1 teprve od ?kam:;l~u, kdy vs~~~ny
tři rozsudky nabyly právní moci, což se stalo az vydamm potvrzujlclho
rozsudku Nejvyššího soudu. Představujíce do té doby podle §!1 40 c.
ř. s. náklady sporu, které si musí každá strana,. ~oku~ b!:ly zpusoben~
jejími procesními úkony, nejprve sama zapravlÍl, s!avaJ! vse procesl11
útratyp oh led áv k o u tep rve p r a v opl a t n 1. m P f l S o U z e-Íl Im (§ 409. 411, 416 c: ř. s,), a to s,e v t?mto pnpade stalo teprv~
rozsudkem Nejvyššího soudu a uplynutt~ Ihuty §u 409 ,~ds!avec. třeh
c. ř. s. Bylo-li zjištěno, že tento byl vydan teprve po zahaJe~1 vyrovná~
vacího řízení, sluší uznati, že se těchto útratových pohledave~ všech
tří stolic nedotklo vyrovnávací řízení, že má žalo:,ana strana n~rok na
jejich úplné zaplaceni, .což zejména ~o~.ct, exekUCI ~ro vtyto cel~ a nezkrácené pohledávky utratove povohvsl, zcela spravno rozpoznal.

P)

.. "'71
čís.

4072.

Je<ÍllOstranný, n\!překonatelný odpQr jednoh0'. ~a~ela!,1estáčí, b~
na jeho základě bylpov0'len rozvod od stolu a l0'ze, jemuz. ~ druhý'
manžel vzpírá.

Nemůže-li manžel žádati, by manželství bylo rozloučeno

poněvadž

~ám ~řevážně zavinil manželský rozvrat, nemůže také žádati, by manzelstvl bylo rozvedeno 00 stolu a lože.
Netvořilo-li uplatňované citelné ubližování na cti v rozepři o rozluku

rozlukového důvodu, netV'Oří ani v ro~vodovéln sporu rozvodového dů
voŮu.

(Rozh. ze dne 23. července 1924, Rv II 296/24.)
Proso udiv spor, jimž domáhal se na manželce rozluky manželství
pro nepřekonatelný odpor a citelné ubližování na cti, žaloval žalobce
z týchž qůvodů o rozvod manželství od stolu a . lože. Žaloba byla zamítnuta s o u d Y vše c h tří s t o I i c. N e j vy Š š í m s o ude ]TI
z těchto
důvodů:

_. Odvolací soud právem poukázal k tomu, že důvody, z nichž žalobce
~adal za rozluku, jsou totožny s důvody, z nichž nyní žaluje o rozvod,

ze dovolatel neuvedl přesně okolností, o kterých měl býti proveden
postrádaný důkaz, že vše, co uváděl, je tak povšechného rázu, Že o tom
nel::e přip_~uštěti dt\kazy, jme~:)Vitě postrádaný důkaz, jenž by přiro
zene slouzll Jedlne tomu, by JIm teprve byly vypátrány okolnosti, jež'.
by žalobní žádání odůvodnily skutkově. Ale také správně póukázal"
odvolací soud, že dlužno za tohoto stavu přihlížeti k výsledku sporu
o rozluku manželství, že dovolatel sám převážně zavinil manželský
rozvrat, a jest přisvědčiti právnímu názoru odvolacímu, že když nemůže manžel v takovém případě žádati, by manželství bylo rozloučeno,
nemůže ani žádati, by manželství bylo rozvedeno od stolu a lože. Důvod
čis. 4.§u 503c. ř. s. spatřuje dovofatel především v právě uvedeném
pnlvním názoru odvolacím, o němž byla řeč. Dále jej spatřuie v tom.
že o(lvolací soud nepřihlédl nyní k tomu, že zaviněním žalóvané byl
žalobce nucen již před lety přerušiti s ní manželské spolužití, že žalovana jako manželka hrubě porušila manželskou povinnost již tím, že
v roce 1915 odepřela ho následovat jako svého manžela do jeho nového
působiště v M. a sama tehdá hrozila rozvodem . V tom nemůže býti
spatřován rozvodový důvod podle §u 109 obč. zák., poněvadž dovolatel
s~m. uváděl, <že 'na. manželčin Iiátlak na místo -v M. resignoval a pře
sldhl za svým povoláním do H., ale pak stále ještě navštěvoval' rodinu,
kterou zanechal v Z. Dále spatřuje nesprávné právní posouzení v tom,
že odvolací soud nepřihlédl k tomu, že od roku 1915 vůbec se žalovanou nežije pro nepřekonatelný odpor, který vůči. ní chová přes to
že se žalovaná nabízí ku pokračování v manželství, třeba ih~ed. Míní:
že nepřekonatelný odpor stačí sám o sobě jako rozvodový důvod, že
nemusí býti v tom přesném pojetí, jako při rozluce, jmenovitě, že není
potřebí souhlasu druhé strany. Nelze mu v tom přisvědčiti. Podle §u
13. písm. i) zákona ze dne 22. května 1919 čís. 320 sb. z. a n. lze žalovati
o rozluku manželství pro nepřekonatelný odpor jednoho manžela,ale druhý manžel musí se připojiti ku žádosti a jen v tOm případě, sOl.!hlasí-li druhý manžel, by manželství bylo rozloučeno pro nepřekonatelnÝ odpor může

souti uznati napřed na rozvod od stolu a lože. Z tohoto zákonného ustanovéní, převzatého ze zrušeného §u 115 obč, zák. vyplývá, že tvrzený
jednostranný, nepřekonatelný odpor jednoho manžela nestačí, by na
jeho základě byl povolen rozvod od stolu a lože, jemuž se vzpírá druhý
mafižel, leda že nepřekonatelný odpor byl odůvodněn některým v §u
.109 obč. zák. příkladmo uvedeným, nebo jemu na roveň postaveným
důvodem rozvodovým. Pokud mluví dovolatel o citelném ubližování
na cti, poukázal správně odvolací soud k tomu, že dl\lžno přihlížeti k výsledku sporu o rozluku manželství, neboť v rozvodové rozepři uplatňované citelné ubližQvání na cti je s oním v rozepři rozlukové totožným
a, netvořilo-Ii v rozepři o rozluku rozlukového důvodu, netvoří ani
v -rozvodovém sporu rozvodového důvodu.
čís.

4073.

Objednání obleku dle míry jest smlouvou
kupní, třebas krejčí dodal látku.
(Rozh. ze dne 23.

července

° dílo,

nikoliv snnlouvou

1924, Rv II 315/24.)

Žalobce zhotovil žalovanému dle míry oblek, k němuž dodal látku, a
zaslal jej po jediné zkoušce žalovanému. NamÍtnuv, že oblek má vady,
žalovaný ho nepřijal. žalobu o zapravení úplaty pro c e sní s o u d
p rv é s t o Iic e
zamítl, o d vol a c í s o u d žalobě vyhověl, neuznav vady, žalovaným namítané, za podstatné ve smyslu §u 1167 obč.
zák. N e i v y š š í s. o u d nevyhověl dovolání.
D tl v

0

d y:

Nesprávné posouzení právní spatřuje dovolatel v tom, že odvolací
soud posoudil spornou smlouvu jako smlouvu o dílo, ačkoliv byl objed-nám hotový oblek iako celek za smluvenou cenu kupní, že proto mělo
by ti použito předpisu §u 922 obč. zák. a násl., že proto Ilcmusí šatů
přijmouti·, jelikož nemají ujednaných vlastností. Nelze tohoto právního
názoru dov61atelova schváliti, ač by mu jeho vývody nebylo pomoženo,
poněvadž předpis §u 1167 ob. zák. dlužno obdobně užíti i při správě.
Má-Ii býti dodána movitá věc, jde jenom tenkráte o kupní smlouvu,
když věc, jež má býti dodána, je určena pouze d r u h o v ě, poněvad~
v takovém případě objednatel nemá co činiti ani se způsobem, ani
se zdarell1výrobního řízení, a nezdařilý výrobek představuje právě Věc,
jak nebyla jím objednána, ale tam, kde je věc individualisována, jako
v tomto případě, ve kterém bylo objednáno podle dovolatelovy míry
a oblek byl na dovolateli jedenkráte zkoušen, v takovém případě práce
ku vyrobení objednané věci koná se už od původu a jen o m pro
ob jed n a vat e I e, a to je pak s ml '! u vou O dílo.
čís,

4074.

Ručení dle §u 4mistodržitelskélto n,u'izeni pro Čel!lty ze dne 12.
března 1907, čjs, 33 z, dl!. vztaltujese na !)SObu ltospodm'ského pod-

nikatele, v jehož podniku jest provoz stroje vykonáván.
stroje samo o sobě nepřichází v úvahu.
íRozh. ze dne 29.

července

Vlastnictví

1924, Rv I 813/24.)

Když si manželé B-Qvi mlátili v usedlosti Kateřiny K~ové žentourem
obilí, dostal se nezletilý žalobce rukou mezi ozubená kolečka pastoi'ku '
a poranil se. žalobě na manžely B-ovy a Kateřinu K-ovou o náhradu
škody pro c es n í s o udp r v é st o I i c e vyhověl, od vol a ci
s o u d žalobu ohledně Kateřiny K-ov'; zamítl. O ů vod y:
Zodpo~
vědnost spolužalova;né Kateřiny
K-ové shledává napadený rozsudek
v tom, že táž, ač jest majitelkou a požívatelkou usedlosti, kde se mlátilo,
nezachovala předpisů o ochraném zafízení a použití žentouru, ať již
, tento koupen byl jí samou nebo jejím manželem, a af se stal jejím vlastnictvím nebo ne. S náhledem tím nelze souhlasiti. Místodržitelské nařízení pro král. České ze dne 12. března 1907 čís. 33 ,zem: zák.předpi
suje bezpečnostní zakrytí nebo zahražení soukolí, hřídelů, spojek a pohybujících se částí strojových. Dle toho není pochyby" tom, že pastorek u žentouru, v pohybu jsoucího, měl býti náležitě zakryt, není však
sám o sobě svému okolí nebezpečným, když soukolí jest v plném' klidu.
Také není pochybnosti O tom, že žentour, ať byl kýmkoliv koupen,
stal se připevněnlm a spojením s půdou, jež náleží vlastnicky Kateřině
B-ové, maje trvale sloužiti hospodářské potřebě v. její, usedlosti, , též
je.iím vlastnictvím, neboť žalovaná ani netvrdila, že snad Ir kniháchJ!pozemkových po rozumu §u 297 a) obč. zák. učiněna byla poznámka, že
stroj ten jest vlastnictvím jiné osoby. Naproti :omu' z dóslovu §u 4
místodržit. nařízení že »za přesné zachování těchto předpisů jsou zodpovědni majitelé hospodářských podniků neb jich zástupci (nájemci,
, úředníci, šafáři, jiní dozorčí orgánové (zřetelno, že zodpovědnými jsou
činěni jednak majitelé, pokud sami v podniku pracují, nebo ti, kdož
strojů užívají jako pachtýři, nebo, kdož nad nimi dohlížej! -:- úředníci, '
šafáří a jíní dozorčí orgánové. O žalované Kateřině K~ové nikdo netvrdil, že v den úrazu používáno bylo žentouru v její usedlosti k práci
1)ro její hospodářský podnik, nýbrž naopak l\esporno, že teh!dy žalovaní
BCovi své obilí si tam dovezli a mlátili. Z toho vyplývá, že spolužalovaní
měli pro své použití žentour vypůjčený a že oni jako zástupci majitelé
za přesné zachování předpisů bezpečnqstních zodpovídají, kdežto ma 7
.iitelka v tomto případě, ani dle doslovu onoho nařízení nezodpovídá.
Jinak není mezi úrazem žalobcovým a nějakou č,inností (opomenutím)
žalované žádné příčinné souvislosti, takže Kateřinu K-ovou žádná zodpqvědnost na úraz žalobcův nestihá, a j'est na jejf straně nedostatek pasivní legitimace ku sporu.
'
N e j vy Š š í s O u d 'nevyhověl dovolání žalobc'e.
.

Jde jen o spolužalovanou Kateřinu B-ovou a dovolací důvod podle
4 §u503 ,c. ř. s.) jejž dovolatel spatřuje v právním názoru odvoI\ldho soudu, 'že žaloonÍ nárok vůči ,spolužalované není důvodem pC!
právu, poněvadž podle §u 4, místodržitelského nařízení pro čechy ze

,čís.

dne 12. břťzna 1907 Č"ÍS. 3'3 ř'. z. ne.1111He býti činěna zodpovědna ze žalobcova úrazu, když v den úrazu' nepoužívala žentouru pro -svúj hospodářský podnik. Dovolatel poukazuje k doslovu onoho předpisu ,(§ 4),
podle kterého »za přesné zachování předpisů nařízení JSOu.- zodpovědni
"rajitelé hospodářských podniků nebo jich zástupci (nájemci, úřednící,
šafáři, jiní orgánové dozorčí)« a podle kterého, »opatřil-li majitel n"hó,
jeho zástupce stroj ochrannými zařízeními, a nařídil jich používání,
odpovídají za správné používání jich a zachování předpisů ohledně
obsluhy stroje dotyční zřízenci a dělníci«. Dovolatel správně k tomu
poznamenává, že majitelé hospodářských podniků v tomtopřípadč nejsou sproštěni ručení podle §u 1315 obč. zák., ačkoli to v rozepři vůbec
nepřichází v úvahu, nýbrž jest v ní právní otázkou, zdali, když v den
úrazu nebylo používáno žentouru v usedlostí Kateřiny K-ové k práci
pro její hospodářský podnik, nýbrž bylo ho užíváno spolužalovanými
VáclaVem a Terezií B-ovými ku vymlácení jejich vlastního obilí" - ku
kterémuž účelu si Václav B. tentá žentour vypůjčil od jeho vlastr,rlká
Josefa K-a, Kateřina K-ová za tohoto stavu zodpoVídá za přesné za~
chování předpisů onoho místodržitelského nařízenÍ. Odvolací soud míni,
že, když spolu žalovaní Václava Terezie B-ovi měli žentour vypůjčený
pro své použití, že sami jsou jako zástupci majitele zodpovědni, kdežto
spolužalovaná Kateřina B-ová není zodpovědna. Dovolatel odvozuje
z druhé věty §u 4. nařízení, že nestačí, by majitelé strojů, správně hospodařských podniků, ve kterých stroje jest užíváno, nebo jejich zástupcové opatřili stroj ochranným opatřením, nepracují-li s ním osobně,
n}'brž že musí výslovně používání ochran. opatření dotyčným zřizencům
naříditi, čehož však spolužalovaná Kateřina K-ová ani netvrdila, totiž netvrdila, že manželům B-ovým nařídila, by připevnili poklop na pastorek.
Proto dovolatel činí spolužalovaillou Kateřinu K-ovou zodpovědnou za
svůj úraz podle §u 1311, druhé věty obč. zák. Právním názorům dovolatelovým nelze za zjištěného stavu věci přisvědČiti. Z užití slov »majitelé hospodářských pOdniků« a »odpovídají za správné používání jich
a zachování předpisů ohledně obsluhy stroje«, vyplývá, že přísnéru
čení podle §u 4. nařízení vztahuje se na osobu hospodářského podnikatele, v jehož podniku jest provoz stroje vykonáván, že vlastnictví
stroje samo o sobě nepřichází v úvahu, což je zvláště v tomto případě,
v němž vlastníkem stroje není majitelka hospodářského podniku, totiž
usedlosti, nýbrž její manžel, Josef K. - záv,ažno. Arci nelze schváliti
právní názor odvolacího soudu v jeho všeobecnosti, že pastorek,sám
osobě _není nebezpečným svému okolí, když soukolí jest v plném klidu
a že proto místodržitelské, nařízení přikazuje, že pastorek musí býti
náležitě zakryt pouze u žentouru v pohybu jsoucího, neboť se tento
závě'r z doslovu citovaného předpisu nedá odvoditi, ale jiná je otázka
ručení podle řečeného předpisu. Jinak ručí hospodářský podnika'tel,
v jehož podnikovém provozu je stroie užíváno" proto také, jak ilařízeni
uvádí,; jeho zástupce, ,neboť z příkladmo uvedených slov: »1)ájemci,
úředníCi,šafáři, jiní orgánové dozorči«" což se ~ pojmem ~zást!Jpee«
jistě 1'e příčině»nájem.ck nekryje, vyplývá, že při podnikoYém'.provqzu
ruč,í'ten, buď kdO vYkonáyá PlovoZ ve vlastnÍIn jméně jako pod)iikat~l,
ne~o. kdo jej vykonává jáko zodpovědný org~npodnikajelův, jako jeho
zásiupce. Když si manželé B-ovi stroj půjčili od Josefa K-a, aby si na

něm vymlátili obilí, užili ho ve vlastním hospodářském podniku jako
samostatní podnikatelé, ale pak byli jedině oni dle §u 4 nařízení zodpovědni, nikoli spolužalovaná Kateřina K-ová. Neni při tom potřebí
řešiti otázku, zdali Kateřina K-ová je vlastnicí žentouru, nebo jest-Ii její
manžel, jenž si jej koupil a pro sebe uložil V manželčině usedlosti. Dle
čís. 4 §u 503 c. ř. s. uplatněný důvod není opodstatněn ani potud, pokud
dovolatel spatřuje nesprávné posouzení právní v tom, že opvolací soud
nevyslovil, že jest spolužalovaná Kateřina K-ová bez ohledu na ono
nařízení za jeho úraz zodpovědna podle všeobecných ustanovení §§ 1295
a 1311 obč. zák. Že tento poslední nepřichází v úvahu bylo už vyloženo,
pokud pak jde o přestoupení zákona trestního (§ 335 tr. zák.), spatřo
vané v zanedbání povinnosti obyčejné péče sluší zdůrazniti, že jednak
z tohoto právního základu nebylo žalováno, a že se také úraz žalobcův
nepřihodil, k<iyž žentour stál nehybně, třebas nebyl ani tehda opatřen
ochrannými plechy. Ale co nejhlavnějšího, odvolací soud poukázal
správně, že mezi žalob'Wvým úrazem a nějakou činností, nebo opominutím žalované není přičinné souvislosti, takže i po této stránce by žaloba, kdyby se o takový základ právní opírala, nebo v tomto směru byla
podle §u 235 c. ř. s. dodatečně upravena, neměla opory v zákoně.

čís.

4075.

Jest důležitým důvodem k okamžitému propuštění (§ 1162 ob&. zák.),
vystupoval-li člen divadelního sboru za zdravotní dovolené pohostinsky
na jiném jevišti.
.
(Rozh. ze dne 29.

července

1924, Rv I 867/24.)

Žalobkyně
výpověď byla

byla přijata žalovaným divadelním spolkem jako herečka;
umluvena tříměsíční. Ježto žalobkyně za své zdrayotní
dovolené vystupovala na cizí scéně, byla žalovaným spolkem okamžit,ě
propuštěna. Žalobě o zaplacení gáže za tři výpovědní mčsíce O b a
niž š í s o u d y vyhověly. N e j v y Š š í s o u d žalobu zamítl.
Důvody:

Dovolatel spatřuje nesprávné právní posouzení v tom, že odvolací
soud ve zjištěném jednání žalobkYl1ě, která, byvši členem sboru žalovaného. spolku a obdrževši od něho podle lékařského vysvědčení dne
6. února 1923 šestitýdenní dovolenou zdravotní, ktero\!, hravši ještě dne
8. února 1923 z ochoty na své scéně, skutečně nastoupila a již se ne-,
účastnila zkoušek, kteroužto dovolenou obdržela, jak bylo zjištěno, na·
základě nervového rozrl1šení, svědek Josef V. potvrdil výslovně, že
když přál žalobkyni, aby se zdráva vrátila, tato mu odpověděla rozčileně, že by v tom <iivadle seš í I el a, jak má nervy rozrušeny, (totiž
dne 6. února 1923) že nechce o divadle ani slyšeti, - za této zdravotní
dovolené peze svolení žalovaného spolku absolvov'!l'! dne 1 O. (v ne_
děli) a ll., února 1923 dvě pohostinské hry na cizí scéně, tedy v tomto
zjištěném jednání žalobkyně nespatřoval důležitého důvodu ku okamžitému propuštění podle §jl 1162 obč. zák. Právní názor odvolací sto-

líce nelze sdíletI. Zákon sice nepraví v předpisu §u 1162 obě. zák., za
jakých předpokladů dlužno pokládati důvod, ze kterého došlo k okamžitému propuštění) za >,'důležitý«, ponechávaje slušnému uvážení soud:'"
covskému v této přičině volné pole, ale je řada zákonů zvláštních (horní
zákon (§ 203), zákon o obchodních pomocnících (§ 27), živnostenský
řád (§ 82), zákon o statkových úřednících ze dne 13. ledna 1914 čís. 9
ř. zák. (§ 29), jichž obdobné, předpisem §u 7 obč. zák. v tomto př\padě
odúvodněné použití poskytuje soudu dosti opory pro řešení onoho
pojmu. Z těch i nejstarší (srovn. § 203 horn. zák.) i nejnovější zákony
ovládány jsou zásadou, že zaměstnanec je povinen vůči zaměstnavateli
věrností, což je arci pojmem v prvé řadě spíše mra.vního, než právního
řádu. Žalobkyně, která sama se považuje v dovolacím sdělertí za přední
sílu divadelní společnosti a klade důraz na divadlo jako na kulturní
p0dnik, nesnášející porovnání se živnostmi, podléhajícími ustanovením
živnostenského řádu, měla a musila býti proniknuta vědomím svých
zvláštních povinností nejen uměleckých, nýbrž i povinností ku podniku,
kterému věnovala uměleckou činnost, musila býti proniknuta vědomím
věnibsti nejen umění, nýbrž, i divadlu, které, aby mohlo existovati a
prospívati: musí miti ve svém členském sboru kázní ovládané těleso,
neboť i dIvadlo, jak to nejlépe vystihuje lidové rčerti, nemůže se státi
holubníkem, z něhož by směl každý a třeba i záva'žný umělec podle
nálady a na základě na čtyry dny k sešílení ochořelých nervů, jak se to
přihodilo žalobkyni, dle libosti vylétnouti. To vše dobře uvážil šedesátiletý řiditel divadla žalovaného spolku, jenž praví ila konci své svědecké
výpovědi, že, když žalobkyně dostala zdravotní dovolenou, neměla vů
bec vystupovati, zejména pohostinsky, a že, když tak přes to učinila,
že tim hrubě porušila stavovskou povinnost a smlouvu vůbec, a že to
je důvodem ku okamžitému propuštění ze souboru. Dovolací soud uznal,
že žalobkyně svým zjištěným jednáním stala se vůči dovolateli jako
svému zaměstnavateli ve výkonu svých uměleckých služeb nevěrnou,
že hrubým porušením umělecké a st1Vvovské věrnosti stala se nehodnou
dovolatelovy důvěry, což přes všechny omluvy, kte·rých se jejímu jednání dostalo v nižších stolicích, sluší považovati s hlediska §u 1162
obč. zák. za důležitý důvod ku okamžitému propuštění.
.
čís.

4076.

~

Jde o nedostatek procesní způsobilosti (nikoliv o nedostatek pasivního oprávnění ku sporu), který na příslušný příkaz soudní (§ 6, odstavec druhý c. ř. s.) nemůže býti odstraněn, byla-Ii žalována pozůstID
losl po ukončení pozůstalostnllto řízeni o zaplaceni pozůstalostního
dluhu.
(Rozh. ze dne 29.

července

1924, Rv I 915/24.)

žalobě na pozltstalost, dědicům již odevzdanou, o zaplacení pOZllstalostního dluhu, bylo obě man i ž š í m i s o u d y vyhověno. Ne. jv yš š í s o u d zruš;l rozsudky obou nižších soudů i s předchozím řízením a odmítl žalobu.
.

Dllvody:
. Dovolatelka vytýká odvolacímu soudu, že odIÍlÍtl, obírati se otázkou
nedostatku pasivni legitimace zté příčiny, poněvadž tato námitka nebyla vznesena v řízení na soudě prvé stolice, že tento soud nemohr
opodstatněnost této námitky zkoumatí, a že podle civilního řádu soudního směl použiti pozůstalostních spisů, jimiž provedl důkaz, pOuze
k důkaznim, nikoli k informativním účelům. Výtce té nelze upříti opráv- .
něnosti, přihlédne-Ii se ku právní povaze dovolatelkou arci teprve ve
druhé stolici vznesené námitky nedostatku pasivní legitimace, neboť ve
skutečnosti nejde o tuto námitku, nýbrž o námitku nedostatku pro<;esní
způsobilosti, ku které dlužno dle §u 6 odstavec prvý c. ř. s. hleděti
z úřední povinnosti v každém období rozepře. Že ve skutečnosti jde
o námitku nedostatkn procesní způsobilosti, vyplývá z odvolacího před
nesu, podle kterého bylo soudu prvé stolice v odvolacím řizení vytýkáno, že nepřihlédl k okolnosti, že žalovaná pozůstalost byla odevzdací
Iistino~ okresního soudu dědicům odevzdána každému jednou polovicí,
žc projednání pozůstalosti bylo dle §u 174 nesp. říz. prohlášeno za
ukoučené, tedy pozůstalost jako právnická. osoba v době podání žaloby, 1. j. dne 23. února 1923 již neexistovala a proto také nemohla býti
žalována. Když není procesní stranou lysická osoba, musí soud podle
§u 230 c. ř. s. zkoumati již při vyřízení žaloby, zda-Ii takové straně. pří
sluší právní osobnost, a, neni-li tomu tak, musí postupovati1:l1e. §u 7
c. ř. s. Odvolací soud konstatoval sám, že žalovaná pozůstalost byla
odevzdací listinou okresního soudu dědicům odevzdána každému jednou
polovicí, že projednání pozůstalosti bylo dle §u 174 nesp .. říz. prohlášeno za ukončené, tedy pozůstalost jako právnická osoba v době podání žaloby 1. j. dne 23. února 1923 již neexistovala. Neexistovala.<)i
v době podání žaloby jako taková, jmenovitě nebyla-li jako laková
schopna vcházeti v platné závazky (§§ 865-869 obč. zák.), nebyla
pOdle §u 1 c. ř: s. způsobilou jako strana samostatně na soudu jednati.
To!' j"st podle §u 7 c. ř. s. takový nedostatek procesní způsobilosti,
který na příslušný příkaz soudní (§ 6 c. ř. s.) nemůže býti odstraněn.
Proto měla býti žaloba již soudem prvé stolice podle §u 230 c. ř. s.
odmítnuta. Když se tak nestalo ani v druhé stolici, bylo tak podle §u 510
c. ř. s. učiniti dovolacímu soudu, a bylo nejen rozsudky nižších stolic,
nýbrž i jim předcházevší řízení prO zmatečnost zrušiti.
čís.

4077.

Zákon ze dne 26. dubna t 923, čís. 99 Sb. z. a nat.
Zapraveno-Jí méně následkem početního omylu ve výpočtu vyrovnací
kvQ!y, nenastává .leště nicotnost vyrovnáni.
(Rozh. ze dne 29. července 1924, Rv 11015/24.)
žalobce byl nálezem rozhodčího soudu bursovního odsouzen, zaplatiti žalovanému 6.920 Kč. O žalobcově jmění bylo po té za:hájeno
řízení vyrovnací, jež skončilo soudně potvrzeným vyrovnáním, jímž se
žalobce zavázal, zaplatití věřitelům 45% vyrovnací kvotu; 25%kvoty
bylo splatno do 31. srpna 1923, da,Jších 10% do 1. prosince 1923 atd.

Žalobce zaslal na prvou splátku dne 29. srpna 1923 poštovní spořitelnou
~ .672 Kč 70 h, na druhou dne 30. listopadu 1923 646 Kč 60 h. Tvrdíc,
ze druhá splátka nebyla zapravena úplně, ježto činila 663 Kč 85 h, vy"
mohla si žalovaná exekuci na žalobcovy movitosti pro celou pohledávku.
žalobě o zrušeni exekuce bylo ob ě man i ž š í m i s o u d y vyhověno,
o d vol a c í m s ou dem z těchto d ů vod ů: Dle úmyslu zákona ze
dne 26. dubna 1923, čis. 99. Sb. zák. a nař. nemůže úplné zapravení vy"
rovnací splátky, jež stalo se pouze omylem, míti v zápětí nicotnost vyrovnání, neboť již úvodní slova čl. lil.: »totéž platí, nesplní-Ii .... «,
poukazují k tomu, že tento nový předpis měl býti postaven na roveň
§u 57 vyr. řádu, jako jeho doplněk, že tedy dle tohoto ustanovení nicotnost vyrovnání má nastati jen odsouzením dlužníka pro podvodný úpadek a dle čl. 111. pro opozděné nebo neúplné zapravení vyrovnací kvoty,
jež nastalo z úmyslu nebo hrubé nedbalosti. Tento smysl zákona vyplývá ze srovnání s §em 58 vyf. řádu, dle něhož lze žalovati o bezúčinnost vyrovnání, došlo-Ii k vyrovnání podvodným jednáním anebo
neoprávněným poskytnutím výhod jednotlivým věřitelům, aniž by byly
splněny předpoklady §u 57 vyr. řádu. Ježto čl. III. se přimyká k §u 57
jest zřejmo, že neměly býti přísnějši účinky nicotnosti vyrovnání sta-,
noveny na mírnější předpoklady, než prohlášení vyrovnání bezúčinným.
Vyrovnací fádmá chraniti dlužníka a neodpovídalo by úmyslu zákonodárcovu, kdyby nepatrné přehlédnutí' mělo aspoň v zápětí tak daleko_
sáhlé účinky. T9to žalobcovo nedopatření jest rozhodně méně závažuým, než počínání si žalované, jež nejen si.nepovšimla přeplatku ,12 Kč
59 h při splátce dne 29. srpna 1923, nýbrž dne 19. prosince 1923 domáhala se povolení exekuce i pro onu část pohledávky, jež bylo. dne
:JO. listopadu 1923 již zaplacena.
'
Ne i v y š š í s o u d nevyhověl dovolánÍ.
Důvody:
Nesprá~né posouzení právní spatřuje dovolatelka v tom, že odvolací
soud vylOŽIl mýlně předpis §u57 vyrovnávacího řádu ve znění článkl!
lIl. zákona ze dne 26. dubna 1923 čís. 99 Sb. z. a nař. Míní, že předpis
jen dlužno vykládatí jako právo velící omezeně, totiž že účinky tohoto
předpisu nastávají bezpodmínečně a bezvýhradně »nesplní-li dlužník
včas a plně potvrzeného vyrovnání«. Dovolatelčin právní názor, že jde
o právo velící, sluší arci schv@ti, ale zde užíti jest ustanovení hmotného
práva, obsaženého v §u 1388 obč. zák. a to tím· více proto, poněvadž
. podle §u 63 vyrovnávacího řád~, pokud tento řád neustanovuje ničeho
jiného, má býti užito obdobně předpísů úpadkového řádu, a není-li
tam takových, předpisů civilního řádu, jurisdikční normy a jejich zákonů uvozovacích a tedy také civilním řádem soudním v §u 419 c. ř. s.
převzaté zásady onoho §u 1388 obč. zák. o početních chybách a podobných zřejmých nedopatřeních, jakož i možnosti jejích nápravy be.ze
škody pro súčastněné. Odvolací soud tudíž nepochybil po stránce právního posouzení, když užil zásady §u 1388 o. z. o. Nepochybil ani tím,
že dřívější přeplatek a pozdější nedoplatek považoval za pouhou početní
chybu, která dle §u 63 vY"řádu, §u 419 c. ř. s. a §u 1388 obč. zák. bez
škodlivosti· tomu, komu se přihodila, vždy může být napravena. Aby

11l.~hla d~vola~elka, vŮ~i ža~?bci odvo~it~ důsledky, opírající se o p-řed
plS §u 5, vY!,ovnavaclho radu ,ve znem článku III. zákona ze dne 26,
dubna. 1923 CIS. 99 Sb. z. a nar., byla by musila žalobce včas vyzvati,
by sbehly omyl napravIl, ale on by to musil bezdůvodně odepříti. Do'
vol~telka toho an!. netvrdi~a, tím méně dokáza1la, že by se tak bylo stalo.
StaCl tedy v dalslm, kdyz bude poukázáno na správné věci i zákonu
vyhovující důvody odvolací stolice. _
'
čís.

lranžeiky žalobcovy (§ 797 a násl. obč. zák.), jež by její manžel ze
zákona spravovati. byl již Opl' áVIlěn po případě měl_ možnost je spravovati. Jmění pozůstalosti po Vojtěchu Z-ovi není _ještě_volným jn}~níJ11

ž;dobcovy manželky a ·Pľoto nemůže býti anJ ve správě manželově·
(§ 1238 obč. zák) a nemůže proto ohledně takového»jmění« správně
nároku předsebráti úkony, související s normální správou jměni fakticky spravovaného. Nemá tudíž žalobce bezprostředního soukrol11o~
právního zájmu l1a žádanÉm zjištění a vyjevení jmění pozůstalostního.
zájem. takový by po případě moh!~ mfti jeho manželka jako dědička.
její manžel pro'_o svým jménem tertto cizí zájem žalobou dle článku
XLII uvozovacího zákona k c. ř. s. uplatňovati oprávněn n',ní. O d v DIa c i s o u d rozsudek potvrdil.
N e j v y Š š i s o u d nevyhověl dovolání
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.ov.

., K. zalobě dle čl. ~L1!
zák. ..~ :. ť. s. jest oprávněn pouze, kdo má
primy ?:' ~.l e t ~ o.y y :aj~n:' na zjlstem stavu jmění nebo dluhů. Maňžel,
spravu!~cl ~anzelctn'() jmenl, potřebuje k žalobě takové jménem manžel,
ky zvlastnl plné moci.

Důvody:

(Rozh. ze dne 29. července 1924, Rv I 1092/24.)

Dovolacími vývody nebyly vyvráceny správné,

Manžel, An~y J-O~é, je.dn~. z dě~iček po Vojtěchu Z-ovi, domáhal
se.!la pozustale ~d?ve Bo:.;ene Z-ove, by byla uznána povinnou, před10Zltl ,sez,nam ,lmenl, ~ejm.ena hotovostí a vkladů u peněžrtích ústavů
v ~ob: zustav.'te:ova umrt~ a udati, co jí o tomto jmění neb o jeho zamk~,," .a za.tajel~1 je,st znamo a, by složila přísahu, že její údaje jsou
spravlle a uplne a ~e v !om smětu ničeho nez:!)mlčela. Pro c e s II í
s o u cl .p rVe s t o I I C e. zalob~ zamítl. D ů vod y: .Jedná se o žalobu
pocl!e ~1. XLII uvoz~~aclho zakolla. k ,c'.!: s. Ku žalobě takové jest
Opl aVI"en" kdo p.'.?t:.aze ~oukrom,:,prav1l1 za]em na tom, by stav jmění
nebo :,Iuhu ~yl ~]ls~~n, a jest. v ~e!,stotě o jmění, které má býti vyjeveno ..
Souk:tomo~:avm za]~m, n;USI byltv:astním majetkoprávním zájmem na
t~m, by: ne]lsty stav Jmem nebo dluhu byl zjištěn, aby žalující byl uchráncn maje~k~v: Ú]I~l'y'pO případě zí~kal zjištěním bezpečný právní základ
pr? vym.~ham. Ul'C!te?O svcho majetkového práva.' Vlastní soukromoc
pravm zalem Iest teay podstatným znakem pro posouzení oprávněnosti
zal~bY.P?dlc cl. X;LlI c. ř: s. V tomto případě žalobce doznává, že sám
n.~~,v ded!cem po.zu;;talo~Íl.y?jtěcha Z-.a, jehož pozůstalé jmění má býti
z]lst,eno, a ";uc1a~a, t~ke jme~~ vlastmho soukromoprávního vztahu ku
pozus~alo.stll!mu ]me.n; ~o VOjtechu Z-ov i. Své oprávnění k této žalobě
~lastlllm ]mene:TI opua je,? ~ os~b~í sv~j vztah k Anně J-ové, své manze!ce (§ 9! obc. zak.), »ze Jest ]eJlm zakonným zástupcem a ze zákona
~~ravc;m jej!110 »volného~< tm~.ní (§} 238 obč. ~ák.).« Leč tyto zákonné
;~ sad) ma,:zel~vy neoprav?u]! manzel~, by svym jménem směl podati
zalobu dle cl.. ALlI uvOz. zakona k c. r. s., poněvadž jako zákonný zástupce a ze zakona správce »volného jmění« manželčina zastupuje chtáspravuJe vOh;é jn;ění .~~nželkr, tudí.Ž jiné osoby, nikoliv své 'jmění,
Jen pro m. je~na a len je)'11l ]menem Jednati má. Je-Ii jeho manželka
::nna )-o.va ded~čk?u pozu~ta!o~ti V?jtěcha Z-a, má jen »ona« soukto"wpravm vlastlll za]em na ]melll pozustalostním, z něhož realisace svého
'~árofu ~ědick.ého očekává, .t~tiž rozmn.ožení svého »volného« lm·ění.
r ol;cvadz poz~stalost po VOjtechu Z-OVl dosud není projednána a dě
(],~um ode~zdana, nevtělil ~e j.e~t~ dědic~ý. nárok Anny Z-ové v právní
drzbu podllu a nelze mluv!lt ]este o ]melll ve volné disposici držitele

věci

i zákonu vyho-

vující důvody rozsudků nižších stolic, k nimž proto sluši v prvé řadě
dovolatele poukázati. Těmito důvody již byl správně vyvrácen mylný
právní názor dovolatelův, že jeho oprávnění k této žalobě opírá se o
předpis §u 1238 obč. zák. Poněvadž dovolatel na tomto právním základě vůbec nežaloval, nýbrž je z jeho žaloby nepochybně zřejmo, že
žaloval vlastním jménem a že zájem svůj podle čl. XLll uvoz. zák. k c.
ř. S" a.le výslovně svůj zájem odůvodňoval tím, že je správcem jmění
s'vé manželky a .spoludědičky Anny j-ové, prolo se nižší stolice právem
obíraly jenom tímto jeho zájmem. když nežaloval jménem spoludědičky
Anny J-ové. Bylo by k tomu potřebí, kdyby chtěl žalovati v zastoupení
své manželky, podle §u 1008 obč. zák. zvláštní plné moci, jak t,) odvolaci soud ve svém rozsudku dovolateli vysvětlil zákonítě a dostatečně.
Tím se stala zbytečnou dovolatelem v dovolání položená otázka, zda
rozepře, jím zahájená, náleží obecně ku správě mar:želčina majetk~_"
Nelze také schváliti jeho právní názor, že by k legitimeci v této rozepři
postačila skutečnost, že je manželem spoludědičky, třebas by bylo jisto.
jak zdúrazňuje, že i on má osobní zájem soukromoprávní na zjiětění
manželčin.1 majetku. iiž Z toho důvodu, že jest jejím dědicem, a že dle
:.:tavu 11131nželčína in-:ční řídí se v jistém směru práva a ještě více 'manželovy povinnosti.'l tu přehlédl, že mluví jenom o svém osobním zájmu
k věcem své choti, a že jeho tvrzení, že jeho manželka zemřela, když .iiž
chce vystupovati jako její dědic, je novotou v dovolacím řízení podle
~11 504 odstavec druhý c. ř. s. nepřípustnou.
čis. 4079.
Obchodní nomocnici.
Tka1covskt mistr, třebas sám konal též některé práce mechanické,
spada pod zákon o obchodnich pomocnicích.
Není třeba, by nepřetržita desetiletá služba ve smyslu §u 2 nařízení
ze dne 28. února 1919, čís. 108 sb. z. a n. byla ztrávena u jednoho a, té,
hož zaměstnavatele.

;lJ,

(Rozh. ze dne 29
Civllnl rozl1odnutf Vl.
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1924. Rv 11 441/24,)
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Žalovaný František Š. vstoupil dne 20. ledna 1912 iako tkalcovski'
mistr do tkalcovny fy Alois L., jež v roce 1916 prodala tkalcovnu žalu'jíeí firmě P. Dne 15. května 1923 vypověděla žalující firma žalovaného
ku clni I. července 1923 a domáhala se na něm dne 3. července 19Z3
žalobou vyklizení služebního bytu. žalovaný popíral platnost výpovědi
ze dlle 15. května 1923, tvrdě, že mu měla býti dána výpověď tříměsíční, .
a domáhal se žalobou na vzájem na fírmě P. služebních požilkú za
výpovědní lhůtu od 1. července 1923 do 30. září 1923. Pro C e sní
s o u cl p r v é s t o I i c e vyhověl žalobě firmy P. na Františka š-a a
zamítl žalobu na vzájem Františka š-a na firmu P. O d vol a e í s o u d
k odvolání Františka Š-a onu žalobu zamítl, této vyhověl a uvedl mimo
jiné v důvodech: Pojem »vyšší nekupecké služby« není ani v §u I ani §u
2 zákona o obchodních pomocnících blíže vymezen, a musí proto soudce
v každém jednotlivém případě zvlášť řešiti otázku, zda výkony, zamestnancem obstarávanc, jsou službami a prácemi vyššími. Proto bylo
v tomto případě zjistiti, jaké služby a práce v továrně firmy konal, a
bylo pak rozhodnouti právní a nikoliv skutkovou otázku, zda tyto zjištěné sluzby a práce jsou vyššími nekupeckými výkony ve smyslu §u 2
zák. o obchodních pomocnících, a vyložiti toto zákonné ustanovení.
Proto nemohla otázka ta řešen" býti znalci. Zákon o obchodních pomocnících má poskytnouti právní a sociální ochranu také zaměstnancům
a nesmí býti činěny příliš vysoké požadavky, by konané služby" práce
zařazeny""byly pod pojem vyšších nekupeckých služeb, jak ze zákona
vyplývá. Zákon. dle nadpisu upravuje smluvní poměry obchodních pomocníků a jiných zaměstnanců v podobném postavení, platí pro .služební
poměry osob, které v obchodním podniku konají převážně kupecké
služby, třeba sebe nepatrnějšího významu a proto nelze pojem vyšších
nekupeckých služeb omezovati pouze na výkony zvlášť významné. Které
služby a práce š. konal, bylo soudem prvé stolice zjištěno, zjištěním
těm není odporováno a odvolací soud je přejímá. Pocile zjištění těch
vykonával Š. dozor así nad 50 tkalcovskými stavy a asi 30-tí tkalci, u
nich zaměstnanými, zaváděl práce u všech těch stavu, totiž zakládal
válce s připravenými osnovami do tkalcovských stavů, osnovu přiměřeně
napnul, stav uvedl do chodu tak, aby tkaní dělo se bezvadně a teprve
potom, když se přesvědčil, že stav bezvadně jde, přenechal další tkáni
tkalcům,pak ale dohližel u všech stavů ve svém oddělení, by tkalci
i stroje bezvadně pracovali, napravoval poruchy strojů í tkáně a byl
zodpovědným za bezvadnost zboží, v jeho oddělení tkalci zhotoveného,
a proto kontroloval zboží se stavu sejmuté; dále razil karty pro lisové
stroje. Kromě těchto prací, které konalo všech 5 mistrů u firmy P. za C
městnaných, Š. opravoval v jednotlivých případech poruchy strojů
i v oddělení ostatních mistrů v případech, ve kterých si tito nevěděli
rady a ve kterých by byl tedy měl poruchy odstraniti vrchní mistr P.
Pracf tkalcovských nekonal. Není rozhodným, že byl Š. mistrem a že
absolvoval nejen tkalcovskou' školu, nýbrž i dva kursy pro tkalcovské
místry, ačkoliv toto odborné vzdělání mělo významu proto, že mohl svoje
povinnosti jako mistr plnití a že je skutečně plnil lépe a byl zručnějším
než ostatní mistři. Aby své povinnosti mohl plnití, musil znáti soustavy
různých tkalcovských strojů a různé vazby. Všecky tyto výkony pře
vyšovaly výkony tkalců. kteří od mistrů pouze přejímali stavy, již

'/ chodu se nalézající) a nebyly to výkony) které by byl mohl každý.
třeba i zručný pomocný dělník v podniku zas!~vay, jež~o jinak by. n;:.-

bylo potřebí, by pro ně byli ustanovem ,zvlas!~1 zamestn,:ncl, mIstrL'
Proto jest činnost š-ůvu u firmy P., ktera spoclval,a hla~ne v, dozoru,
pokládati v celku za převážně vyšší nekupecké sluzby, treba S. konal
pří tom práce pouze mechanické, a, ~ztahují se na jeho práv~í pomě~ dle
§u 2 zákona o obchodních pom~c~lclch ustano,ve~1 ~oh?to zal~~na. ~!fIna
P. sama rozlišovala mezi obyčejnyl11l pomocnyml del11lky a znzenCI, vyjmenovanými v §u 2 a) kolektivní smlouvy z~ dne ..16. le~na, 1923 č t~dy
i tkalcovskými mistry, ježto s kaž?ou kateg?n~, totIz obycejn!~ml, delmky
a pak zaměstnanci, v §~ ,2 ~) vYJmenovanY,ml, z)ednala z,:,I!~tl11 kol~~
tivní slÍ1louvu. Ponevadz S., pk soudem prve stohce bylo z]lsteno, v teze
továrně byl přes 10 let činným jako t;J,istr ,tka~covský, nemohl~ mU,flrma
s právním účinkem dle §u 2 ,(Z) nanzem ,ylady ze ?ne 28. unora 1919
čís. 108 sb. z. a n., jehož platnost byla nanzemm vlady :e dne 22. pr?~
since 1922 čís. 381 sb. z. a n. prodloužena do 31. kvetna 1923, datl
dne 15. května výpověd' na dobu kratší než tři mě~í~e, a to tak" by
výpovědní doba kon~i1a čtvrtl~tím. ~?!,Ia mu tedy 9~tr dne 15. k,vetna
1923 výpověd' nejdřtve ke dm 30. zan 1923 a, dav~1 n~u, proh zakonu
výpověd' kratší. ke dni 30. června 1923, musí mu mcmen~ zap~atrtr dle
§u 29 zákona o obchodnich pomocnících Ujednanou odme?u az d? 30.
'''r' 1923 Smluvní poměr mezi š-em a firmou P. končIl dle techto
.,
,
b IŠ
b I bního
za I
vývodů dnem 30. září 1,~23, do t~ doby Y . opravne,r;" Y s uze
.
bytu v domě firmy P. uzlval, flrme. P: pak do. dne, 30. zan 19Z3 nevzmkl
nárok, aby jí Š. služební byt vyklIdIl a vyklIzeny ode.:'z;dal; V de? podání žaloby dne 3. července 1923 firma P., nemela. j.~ste vube~ na,ro.ku,
by ;í Š služební byt vyklizený odevzdal, zaloba ]c]I na vyklIzem jest
neo~ův~dněna a bylo z toho důvodu odvolání proti nap~dené~u rozsudku, kterým bylo dle žalobnÍ žádosti firmy P. uznano pravem, vy'v

hověno.

Ne j vy

Š

v

"
".
P
š í s o u d nevyhovel dcv01am f11'my .
"
Důvody:

Nesprávné posouzení právní spatřuje dovolatelka v pods!atě v,: á~ou
hlavních směrech: a) že odvolací soud posuzoval s,lu,zeb lll P?mer z~
lobcův podíe předpisu zákona ,~ ob;:hodmch pOn;ocl1lclch,
ze nepr~
"em užil předpisu vláciního nanzem ze dne 28. unora 1919 c,~: 1?8 v~·)·
z. a n. Ani po této ani po oné stránce nelze ~ov~la~elce pnsvedc~t::
Pokud jde o prvý bod, uvedl odvolací soud spravne, ze ~ojem »VYS:I
kupecké služby« není 2ni v §u 1 ani 2 zákona o ?bch??~13h,.l~om?clll, h bll'že vymezen že proto jest v každém případe zvlas, r.eslÍl otazku,
CIC,
,.. . I 'b
smyslu
zda zaměstnancovy služby a práce jsou vysslml s uz aml ve
zákona. Není v této příčiňě zcela nerozhodným, že žalobc~ ab.solvov:1
ncien tkalcovskou školu, nýbr~ i dva ~ur,sy pro tkalc?vske mlst;y,. z~
tedy byl i theoretícky odborne pro sve u~oly. vyzb:?je,n; a take ne.n.
zcela nerozhodným, že byl jako tkalcovs~y mls~:, pn!,las,,:n ku pens}j~
nímu pojíštění třebaže zákon, o, pel:sij~lIm pO]lstelll pr! posuz~va~,
zaměstnancovy činnosti vychazl z ]lnych zása? a h!edlsk. Kdyz mc
iinak tyto skutečnosti osvětlují do jisté mtry, j~k dovolatelk~
'nazÍr~la mimů rámec tohoto sporného řízení na leho postavem.

bl,
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~It' . d~volac~

~::U?

rráve!~

poukáza.l

k

tomu,

co

měl

o

slu-

zebm čmnostl zjlsteno, a coz opakovati není již potřebí v tomto roz-

~1~dnu~L !ato takto zjištěná ?inno~t utvrzuje ~ dovolací soud v poznání,
ze, byt I zal.o~~e byl konal nektere prace člste mechanické, přece jenom
leho cel kov a CIn~ost byla sl~žb~u dozorč! a do jisté míry vůdčí, Že vyzado~ala znal?sl! so~stav ru.zn;:Sh, stroJ~, tkalcovských a různých Va_
zeb, ze tedy slo u neho o prevazne VySS1 služby nekupecké takže na
j~ho služební poměr bylo právem použito předpisů zákona ~ obchodnIch p0111ocmclch. Ale také předpisu vládního nařízení ze dne 28. února
1919 čís. !O8 sb. z, a n. bylo odvolacím soudem právem užito. Nelze
s:hv~liti prá~ní ~ázor ?ovola,telk~, že §. 2 nařízení předpokládá nepretrZlty desltllety pomer sluzebnI u jednoho a téhož zaměstnavatele
ncb.o,t ,ta,kovým ,:azír~ním vz~t by byl tomuto nařízení všechen jeh~
~oclal11l uče!, po.neva?~ ~y te~,o, duchu ~á~ona s~ příčící výklad, umožnov:,1 obchazem s~clalmho u~el~, jehoz lest vladní nařízení účinným
nosItelem, Odvolacl soud spravne uznal, ze , byl-Ii žalobce v téže továrně, jejíž vlastnicí později se stala dovolatelka, nepřetržitě zaměst
ná?, 10, wků, že tím jíž se stal účastným výhody § 2 II. cit. vládního
nanzenJ.
čís,

4080,

Zákon o obchodních pomocnících ze dne 16, ledna 1910, čís. 20 ř.
7ák..~Pokud jest zaměstnanec okresní nemocenské pokladny obcbodním
pomocníkem.
(Rozh. ze dne 30. července 1924, Rv II 496/24).
Žalobce by} ve službách ,žalo~a?é okresní nemocenské pokladny, jež
h? dne 1" zan 1923 bez vypovedl propustila. žaloba o služební poŽItky za měsíce září a prosinec 1923, byla zamltnuta s o wd V vše c h
tří s t o I i c, Ne j v y Š š í m s o ude m z těchto
"
důvodu:

, Ža!obce uplatňuje toliko dovolací důvod čís. 4 §u 503 c, ř. s, Dovolání
leh? jest neoprávněno, neboť nižší soudy posoudily věc správně po
strance právní. Odůvodnění jejich rozsudků vyhovuje věci i zákonu'
~yvody SpISU dovolacího nejsou způsobilé, by toto odůvodnění vyvrá~
!Ily. :odle s~utkových zj!štění n,ižších soudů byl žalobce přijat do s)uze~ za~ovane, pokladny. j.ako, vypomocný kontrolor s denním platem,
Slll',u;-m ,pon,er m~hl byl! kaz90u stranou kdykoli bez výpovědi hlied
zr~~e,l1, .zalo.b:: ~el ~amostatne dozor nad nemocnými osobami, podléh~jl~:n:' p0l'~!em u zalované pokladny, vyšetřoval skutkové okolnosti.
tr,kapcI se l~]lch sl~ž~?n~ch poměrů, ~razy, a podobné, zjišťoval, zdali
delmCI, kten .,se hlasl!1 pko nemOCnI a zádali podporú, leželi nebe.
pracovalI, ponzoval zaznamy a podával denně zprávy Q své činnosti
To nebyly vyšší služby nekupecké podle §u 2 zákona ci obchodních
pomocnIclch ze dne 16. ledna 1910 čís, ř. z., neboť byly to služby jed-

llcducl1é. je'I: ln!Ž(~ vykonávati kdokoli heze zvláš:ního vzdl'lání Cl beze
zviáštní způsobilusti. Okolnost) že žalobce 'byl za svou činnost zodpovčden

žalované pokladně po stránce finanční, že totiž ručil jí za šk00u,
kterou by jí byl způsobil zaviněně nesprávným plněním povinností
služebních, nemění na t0111 ničeho; zodpovědnost takovou má_ podle ~11
1295 obč. zák. každý zřízenec vůči svému zaměstnavateli. Ze by byl
:Hl'} žalobce nějaké 'nadřízené postavení nad osobami, jeJo dozoru
podlehajícími, nelze z; skutkovýc~ zjišt~ni.- vyvoz~vatj; pouh~m dozorem nenabyl nadřízeneho postavem na nllm, nebot nebyl to Dozor nad
zřízenci žalované pokladny, Předpisů zákona o obchodních pomocnících
tedy nelze zde užíti. Žalobce tvrdí v dovolacím spisu, že v .§u 2 :ohoto
zákona uvedeni jsou zaměstnanci nemocenských pokladen vyslovne mez~
osobami, na něž působnost zákona tohoto se vztahuJe, a,le to n<;nl
správné v tomto všeobecném znění, nýbrž jen s omezením, vyslovenym
v úvodu §u 2, totiž jen, pokud jde o zaměstnance, kteří jsou určeni
výhradně ke konáni služeb kupeckých, nebo vyšších neobchodních (nekupeckých), Poněvadž žalobce přijat byl do služeb žalované pokladny
na denní plat a umluveno bylo, že může býti kdykoli bez výpovědI hned
propu~.ttú, neni jeho propuštění, nastalé cine 1. září 1923, v rozp,,~ľU a111
~" občanským zákonem a žalobce nemá nároku na mzdu za dalsl dobu
pudle §u i 162 b) obč. zák., neboť podle §u 1159 obl'. zák. lz,: dáti vý:
pověd' kdykoli pro následující den, jestliže při služebním pomeru, jehoz
předmdcm nejsou služby vyššího druhu, úplata vyměřena jest podle
dní Že žalobce byl II žalované pokladny zaměstnán skoro 3 roky, jest
vzhledem na toto ustanovení §u 1159 obč. zák., nedůležito; předpisu
tohoto ~u 1159 o výpov'ědi týďenní, dané prvního pracovního ;dn"
V týdnu 'pro konec týdne tO,hoto, ne,lze užit!, poněv,adž ,není ~niv ziiště~o
ani tvrzeno, že, jak ten:o predpls predpoklada, sluzebl1l pomer zalobcuv
k žalované pokladně byl h I a v ním působištěm výdělečné činnosti
jeho. Ustanovení §u 1159 a) obč. zák. rovněž nelze užiti, poněvadž není
z~ie podinínek, v nčm uvedených.
čís,

.4081.

. Kolísaly-li ceny věcí, jež byl žalovaný povinen vrátiti,ale svou
až do
IDzsudlm nrvé stolice o žalobě na. náhradu škody, jest přiřknouti náhradu dle - v v Š š í ceny v době, kdy bylo žádáno jich vráceni.

vinou vrHit; nemůže, v době, kdy bylo žádáno za jich vráce~í

(Rozh. ze dne 3 í. července í S"~. Rv 1649/24.)
Odcházeje do válečné služby vojenské, půjčil žalobce falo~an~
k užívání řadu věcí. V roce- 1919 žádal žalobce na- ž.alovane _vracem
půjčených V'ěcí, žalovaná však věci před lim pr"dala. žalobě. o náhradu škody vyhověl pro c e sní s o udp r v é s tol i ce rozsudkem ze dne 20. prosince 1923, vzav za základ výpočtu výše škody cenu
věcí v době, kdy žalobce žádal jich vrácení. O d vol a c í s o U? vyhoV'ěl odvolání žalovaného potud, že vzal za základ cenu v dobe r~z~
sudku soudu prvé stolice. Ne j v y Š š í s o u d k žalohcovu dovolaTI!
ohnovil rozsudek !lrvého soudu.

Dúvody:

Oovolání jesl odllvodněno, pokud s hlediska §u 503 čís. 4 c. ř. s ..
vytý'ká odvolacímu soudu nesprávné rozřešení sporu co do výše žádané
lIáinaLiy ;kody. Kdežto totiž soud prvé stolice výši škody posuzoval
podle Cen V době, kdy žalobce věci žádal zpět, tedy z j"ra
roku 1919, vzal odvolací soud za základ určení škody podle §u 273 c.
ř. s. nižší ceny z doby, do které spadá prohlášení rozsudku, tedy
ceny roku 1923. Jeho názoru nelze přisvědčiti. Je sice pravda, že peně
žitou náhradu za věc dlužno při vzestupu cen poskytnouti podle .hodnoty, jakou měla věc v čase vynesení rozsudku prvé stolice l čís. 903
sb .. !i. s.), ale ~ato,~~sada platí právě jen př~ vzestupu cen, stoupají-Ii
tot!Z ceny nepre~r}lt,: neb dostoupllY"alespon ode dn~ škody největší
vysl v den prohlasem rozsudku. Pakltze vsak ceny koltsaly, takže nejvyšší stupeň dovršily přede dnem prohlášení rozsudku, ale do tohoto
dne zase klesly, nutno škodujícímu přiznati nárok na náhradu škody
podle §§ 1323, 1324, 1331 obč zák. - § 1332 obč. zák. nepřichází
v tomto sporu vůbec v úvahu - platí jiná zásada. Škodující má podle
§§ 1323, 1324 a 1331 obč. zák. proti škůdci nárok, aby mu, nemůže-Ii
jako v tomto případě býti vše zase uvedeno v předešlý stav, bylo dáno
plné zadostiučinění, t. j., aby mu byl nahrazen kromě škody skutečné
také ušlý zisk. Tento nárok vzniká a jest splatným ihned v době poškozujícího činu, neboť zákon (§ 1297 obč. zák.) nečiní jej závislým na
splnění nějaké podmínky nebo projití nějaké lhůty. Je tudíž škůdce od
ok.am;i\iku. činu v prodlení. Stihá ho proto nebezpečí povinného plnění,
zCjmena I nebezpečí stoupnutí cen u věcí, jež má poškozenému vrátiti,
kdežto pokles cen po nastalé úpravě není mu na prospěch. Zvýšení
ceny po.škozeného předmětu bylo by bývalo ziskem škodujícího, kdyby
byl,P?vInný včas pln~I,. jeho pr~?lením tlš,:1 žalobci tento zisk, musí jej
dluznlk proto nahraditI. Nezalezl na tom, ze od té doby cena předmětu
zase klesla, neboť nemůže žalobce tím pozbýti nároku již nabytého a
~~íčiIo b~ se zá,sadán; spravedlnosti, by otálející dlužník prodlením "a
ujmu poskozeneho zlska!. Jest proto rozsudek odvolacího soudu na
omylu, má-li za to, že bylo při určení škody vycházeti z cen podle
doby prohlášení rozsudku první stolice a právem vzal soud první stolice za základ vyšší ceny, které platily v roce 1919, kdyždobcc žádal
věci zpět.

čí",

4082.

Závodní výbory (zákon ze dne 12. srpna 1921, čís. 330 sb. z•. a n.).
Propuštění člena (náhradnlka) závodního výboru jest bezúčinným
nebyl-Ii k němu dán souhlas rozhodčí komisí. V tQl1l že zaměs!nane~
nalezl si zaměstnání jinde, nelze ještě spatřovati jeh~ souhlas s pl'opuštěním.

(Rozh. ze dne 5. srPna 1924, Rv I 1133/24.)
Zalobce byl náhradníkem závodního výboru žalované firmy u "'Z
byl zaměstnán jako dělník. Byv propuštěn domáhal se nejp~e rozhodnutí rozhodčí komise, jež se však prohlásila nepříslušnou. majíc

za to. ze náhrad;JÍi<ům závodních v)rborů nepřísluší přednostní práva
Jakl} tlenům. Nejvyšší správní soud nevyhověl stížnost~, uv~dl vŠ,ak

v důvodech, že výhody zákDna vztahují se i" n~vnáhradl1l~(Y zavo(~lllch.
v,"borL!. Žalobce podal po té žalobu na sou~te, J1Z se domahal na z~l.ú~
v~llé by ho přijala zpet do práce a zaplatIla mu mzdu. Pro c e s ,,1
s {) u' cl p r v é s tol i c e žalobu zamítl;" o d v,o I a ~ í s ,o u ~ uzn~l
podle žaloby. D ů vod y: Z podstaty a ucelu zavodlllCh vl',boru plyne,
že ne'en členové nýbrž i náhradníci závodního výboru pozlvajl opravně!!; ~l\ 22 (2) zákona ze dne 12. srpna 1921 čís. 330
z. a n.
Může\' v každé době nastati nutnost, by za člena zaneprazdneneho n~
stoupil jeho náhradník, a jest právě úč~ler:' zákona, tuto, nu~nou nahr"du za členy ze.jistiti. Jest nesporno,. ze z~lobce, v dobe ,sveho proluštění byl u žalované náhradníkem zavodlllho vyboru a, ze hyl r ?tuštěn bez udání důvodu, důsledkem toho jest, že !"0?1 byh propusten
'en se svolením rozhodčí komise. Nerozhodno Jest, Jake stano~lsko '?Zhodčí komise dodatečně zaujala k otázce, zda j.est toto SV?!elll nutnym,
dále, kdy byla Nejvyšším správní}" soudem vyslovena z~~ada ? st':jném oprávnění členů a náhradníku a Jak by bylo rozhoekl komISI pndržeti, aby se vyjádřila o svém souhlasu dle §u 22 ~2) zakona. Odvo~
lací soud nesouhlasí s názorem procesního soudu, ze bylo pO~1l1nosh
žalobce, by ir.ned aneb alespoň ve lhUtě zcela krátké ?dpo;ova,lo zalob,~U
svému propuštění, poněvadž tent? názor nevI11 vV zákone oQ:'~Q?nev·~·
Odpar:a proto předpoklad proceslllho sou,du, ze zalobce Tropustem pr~
jal a se zrušením svého pracovního .pomeru byl :"~ozur,,en (§ 863 obc
zák.). Žalobce nebyl tudíž z pr~ce. vůbe,c propusten.
N e j vy Š š í s o II d nevyhovel aovolalll.

S?
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}:alovaná strana

Důvody:

uplatňuje

s. Dovolání její jest

toliko dovolací

důvo,d čis.

4 §u 503 c.

f·

neoprávněno, neboť odvolacl soud ío?soudll v~c

v nodstatě správně po stránce právní.. Podle §u 22 (2) zakona ,o favodních výborech ze dne 12. srpna 1921 čís. 330 sb. z. a ~;sml Č. en
závodního výboru propuštěn býti jen se souhlasem. ro~hodcl kOr.l,JSe,
pokud zde není žádné z výjimek, v tomto odst~vCI da,l~ u':,edenych.
O žádnou takovou výjimku zde nejde. Závod musl, s; t,lId lZ, ovsem. opatřiti s o u h I a s rozhodčí komise pře d propustemm c1,"n~. zav,odního výboru a komise může své s o II hla s n é usnesenI "UC~~ltJ ovsen;
také jen před propuštěním: Ale to jest v tomto sporu neduol~Zlto, ne~ot
nejde o rozřešení otázky, zd~ rozhodčí komise m~ nebo muz," pop
puštění člena závodního vybom do dat e č n e p I a tne .r?zho .
nouti že souhlasí nebo nesouhlasí s propuštěním, pokud se tyce zdal!
po P;'opuštění může přezkoumati oprávněnost propuš,tě~i t?hoto a prohlásiti je právně účinným nebo neúčinným. Zodpovedetl, Jest v to~!~
sporu otázku, zda propuštění jest platné čili. nic, když .zavod neopa fl
si před propuštěním souhlas rozhodčl kO,ml~e a ~~mlse nedala souhlasu, takže propuštění stalo se bez opatrem a dam !o,h~t? souh~a~u.
Odpověd' může podle §u 22 (2) zníti jen tak, že propustem Jest neuČll1,
t platí také zde pro poměr mezi žalobcem a žalovanou flrmo~,
ne, a ()
hl·
1 _'
en nanebDí' členové závodního výboru - a zalobce _y JEno, 0y, J 1

:r

v

<

h~·aclni111, ,~!el~elll) yk~iy,ž, ,byl propuštěn, mohou podle §u 22 (2)
za~0!1.aT ~yd propustcnl Jen se ,souhlasem rozhodčí komise, ku propu~::": zalobcovu !,ebyl takov.vto ,souhlas dán ani před jeho propus.len}~l,l, ani, pozdeJI ~ 11_:111 _-zdey ~ubec ,zákonné podmínky souhlasu
rr,ztlOOCI komise, bez nehoz propustení stati se nesmÍ. Mínění žalované
strany, že žalobc,e s?~hlasil mlčky s výpovědi, že ji mlčky přijal, nepoc1av soukromopravlll zaloby hned bezprostředně neb aspoň v přiměřené
krátké lhůtě po výpovědi, jest mylné, Toto minění nemá opory v §u 863
obč, zák, neboť není zjištěno žádné jednáni ani opominutí žalobcovo,
které by při náležité úvaze všech okolnosti nezůstavovalo rozum ncho
důvodu pochybovati o tom, že žalobce výpověď schválil a že se vzdal
zákonných nároků ze služebního poměru proti žaloval'é firmě,

Správa závodu žalované firmy se totiž hned dne 4, ledna 1923
,usnesla, požádati rozhodčí komisi O rozhodnu:í; komise vyhověla žádosti a vydala I R ledna 1923 nález, načež žalobce i závodni výbor
zakročili u správního soudu; tento rozhodl teprve 10, září 1923 a rozhodnuti jeho bylo teprve později doručeno stranám, Poněvadž rozhodnutí správniho soudu mohlo býti důležité pro rozřešeeí otázk", zcla
~alobce ,byI právem propuštěn, čili nic, a předem nemohlo býti Z:,ámo,
pk spravlll soud rozhodne, Jest pochopitelno, že žalobce čekal na
cloručení tohoto rozhodnutí, dříve než se odhodlal podati soukromoprávní žalobu, Z jeho čekání nelze tudíž usuzovati na to, že srozuměn
hyl s výpovědí a že se vzdal nároku, nyní sporem uplatňovanééh6,
prot~ žaloval;é "firm~, A~1i okolnost, že mezitím byl nějaký čas jinak
zamestnan vydelečne a ze bral podporu nezaměstnaných, -neTllt''rže vésti
k opa4nému úsudku, neboť žalobce jednak musil pečovati o svou vvživu
a z.;t tím účelem musil si opatřiti peníze, když žalovaná firma násleclkem
výpovědi přestala mn poskytovati smluvený plat, jednak musí žalobce
P?dle §u 1155 (§ 1162 b) obč, zák. dáti sobě se zažalovatelné pohled~v~y',P?kud mu tato, podle záko~a přísluší, totiž ze smluveného pla,tu,
n~IezeJlclho I11U z duvodu neopravněného propuštění, sraziti všecko
čeho nabyl jiným zaměstnáním, nebo čeho nabýti úmyslnčzameškal:
Cis.4083.
, Není třeb~, .by POT?š~ní p.ovil1ílé úcty k soudu (§ 86 c. ř. s.) bylo
umyslné, stacl I takove, jehoz by se strana (její právní zástupce) při
póumí povinné oozornosti nebyli dopustili.
.'

(Rozh, ze dne 6, srpna 1924, R 1574/24,)
Ne j v y Š š i s O u d nevyhověl rekursu zástupce strany (advokáta)
·do- usnesení _odvolacího soudu, jímž mu byla uložena "ť)Qřádko\;á pokuta
lne §u 86 c, ř, s,
D Ct vod y:

.

Ač nejvyšši soud nemá pochybnosti, že si stěžovatel nebyl zcela'

v~dol11

" OStrOS'l obratu, použitého v přípravném spisu, že se závad e
n('ho naJezcln protI soudu dopustrI v zápalu a že tudíž neměl v úmysl"

uj.aziti soud, nemohl přece jeh() rekursu vyhověti, neboť . pořádk~Jv~
pokuta podle §u 86 a 220 c. ř, s, stihá. nejen ú mys lne . po:us~n~
novl11nc úcty k soudu, ale 1 takove, }ehoz lJ)' se stJana, pok.u..! se t).č~ .
její právní zástupce, při použití povinné pozor~osti ~ebylI (~OpustJ1l.

Kdyby stěžovatel byl použil dotyčného ob!atu umyslne" zakladalo by
jeho jednání mimo to po případě i trestne strhatelny Čl~: Ustanovel11
§§ 86 a 220 c, I', s, bylo tudíž u stěžovatele právem pO~Zlt') a P?kut~
mu nemohla býti prominuta a to am podle §u 522 r. r. s" ponevadz
lOhoto ustanoveni v tomto případě nelze užíti.
čís.

4084,

Nárok podle §u 1327 obč. zák. ,není ?árokem je.dnotným ~ro v~echny
pozůstalé nýbrž úplně samostatnym narokem kazdého pozustaleho na
náhradu toho co mu smrtí živi'iele ušlo a ještě ujde.
.
Stanoveni' výše náhrady, byl-Ii usmlrcený soukromým úředníkem.
Pokud nelze přihlédnouti k mimořádným výdělkům. V úvahu přicházejí
vždy jen k011krétní poměry usmrceného.
(Rozh, ze dne 6, srpna 1924, Rv I ; 048/24,)
Uiulnik Emil Z. byl uS111r~en vlakem ,žalované společ,:o;!i" Ž"lol~ě
pozůstalé manželky a nezletllych dvou dltek o placem !"eS1Clllho du~

chodu, požadovaného úhrnným penízem 2314 Kč, ~yho,:,el p r? c e.s ~ I
o udp r v é s t o I i c e potud, že přiznal pozustale v·Jove mcslč
nich 420 Kč 53 II pro dobu jejího vdovství, nezletilým ditkám.pak po
223 Kč 93 h měeičně až do doby, kdy se budou mocI samy vyzlvovatr.
Odvolací soud snížil k odvolání žalované měsíčni důc~od u ,;dovy
40
Kč au dítek o 20 Kč, nevyhověl jinak ani dovoláni zalobcu a~, z~lo~
vané, a uvedl mimo jiné v d ů vod ech: N~~právné po~ouz,em ~rav11l
spatřují žalobci ve třech směrech: a) předevslm v tom, :; Jln; duchod
nebyl přiznán v neztenčené, míře jako cel~u, ,tak, b~ v pn~ade o:lpadflUtí jednoho z nich (S!lutr, nebo zaopatre111m), d:~chod )~~O pnpacil
ostatním, dále b) v tom, že dů~hood jim byl vymeren J'nlrs nfzko; a
konečně c) v t0111, že př! urče111 duchodu ne.byl vza!, zre!el 11a pracl,
kterou konal usmrcený pres čas a na V1C Nez nel~e nCl, ,ze soud p~o
cesní vůči žalobcům věc s hlediska práva posoudIl mylne, Ad a) Zalobci, požadujice pro sebe neztenčený důchod jako pro celek ktery do.hromady tvoři, odvozují tento svůj požaclav<;k z ~stanovenl §u 1,327 obr.
zák., který dle jich názoru' mlUVÍ o »pozustalych~ usmrceneho lak?
jedné osobě, Žalujicím sluší dáti za pravdu v tom, ze, kdyby ~yl usmlcený zůstal na~ivu a celý, svůj v~ctělek .~ždy ode~zdal r~~,n~, by ,;yřazení jednoho clena z rodllly na Jeho pr'lmy nemelo prazadne~o ~}'~U
a že by bylypřijrny ty při~házely p,lným ~eníZ~!" k, dobru zbY':.~IICln:
členům rodiny právě tak, Jako v mch nash dnve uh~adu na zlvotn~
pon-eby všichni členové jeho rodiny, Než z toho ~elze l11ktera~ O~VOdltr
zákonitý [fárok na právo přírůstku. i"k se ho zalobcl donrahall, Ne~
hledíc totiž ani k tomu, že henÍ nikterak jisto, zda by byl usmrceny
i po vystoupení jednoho nebo vice členů z jeho výživy, p.eníz,
na tyto vyřazené Člel\y vypadající obrátil i na dále ve pros pech clenll
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zb)'vajících) n<:~iZe přehlédl!Oll,ti, že nárok dle §u 1327 obč. zák. není

je,Jnoli!ým l:,áľ?kem p~o, vš.ecl1ll y po~ústajó, ný-brž úplně samostatným
narokem kazdeho pozlIsraleho na nahradu toho, co mu smrtí živitele
ušlo a ješť'ě ujdE:. Proti stanovisku, z něhož vycházejí žalobci, stačí
u~ést!: že by pří několika. ne:aopattenÝ,ch dětech v přřpadě úmrtí nejlll,adsiho z nIch musil dle zalobcu pnpadnouti jeho uvolněn" pocHl
ostat~!m,. ~řebas Již zaopatřeným děten: na tak dlouho, až by toto nejmladsl dlte, nebyli smrti, bylo zaopatreno. Tím by nastalo obohacení
členli rodiny, kteří důchodu již zapotřebí nemají, právě tak jako je
v očích žalobců obohacena žalovaná dráha tim, že nebyla odsouzena
by jim platila důchod jako celku. ad b) Jak by se byly služební a vý~
dělečné poměry usmrceného utvářily, kdyby nebyl zemřel, nelze dnes
říci. Je možno, že by byl dostal místo hned. jakm:le by byl od své
dosavadní zaměstnavatelky odešel, možno VŠ2k také, že nikoli, a ač
je také možno, že by byl dosta] místo lepší, není vyloučeno, že by se
hyl musil spokojiti s místem špatnějším. Není ostatně ani vyloučeno,
že by byl zůstal usmrcený ve službách firmy Sch. i po 1. lednu 1920
přes to, že dle předchozí úmluvy měl toho dne místo u této firmy opustíti, neboť právě tak, jako ho firma nepropustila, když se mu úniz stal,
mohlo se i státi, že by ho nebyla propustila, i kdyhy k úra~lI jeho
nebylo došlo. To vše jsou Ovšem jen dohady, pro které nelze nalézti
pevného základu a s nimiž na poli práva počítati nelze. Proto soud procesnl llIkterak nepochyb.il, když při vyměření důchodu pro žalobce jako
f'C'zůstalé usmrceného vycházel se stanoviska, jako by usmrcen'" V době
s\'ého úmrtí byl trvale dosud ve službách firmy Sch .. Jest to jedině spolehli;rým východiskem ze spleti protichůdných zájmů, které strany
prah sebě sledují. Nelze proto přisvědčiti názoru žalobců, že výpočtu
důchodů pro ně měla býti za základ vzata smlouva kolektivn! a nikoli
smlouva, kterou usmrcený s firmou Sch. skutečně měl a která, ježto ke
smlouvě kolektivní mezi touto firmou a jeiím personálem nedošlo, jest
v tomto případě jedině směrodatna. ad c) K vedlejšímu výdělku usmrCeného nepřihližel soud při výměře důchodu pro žalobce právem, neboť
zjiytil-li, že počínajíc rokem 1921 práce přes čas u firmy Sch. odpadly:
a ze by nebylo usmrcenému bývalo trpěno, by konal práce dělnické, jež
se s jeho postavením jako úředníka 'nesrovnávaly, nemohl jinak, než'
odměnu za práce ty při výpočtu škrtnouti.
Ne j_v y š š Í s o u d nevyhověl dovolání ard té ani oné .strany_
Důvody:

Nesprávné posouzení právní spatřuje žalobkyně ve třech směrech:
a) že odvolací soud nepovažoval náhradní nárok podle §u 1327 obč.
zák. za jednotný, pevný a nedělitelný a neodvOdil z toho, že právo
rozdělení přísluší pozůstalým v rámci a nikoli mimo rám e c tohoto
nedělitelného nároku náhradního, jmenovitě také v ten způsob, že by
uvolněný díl přirustal ku celkovému fondu tohoto nároku. Leč tu odvclací soucl správně vylož'!, že nárok dle §u 1327 obč. zák. je samostatným a individuelním nárokem každého oprávněného pozůstalého
jako jednotlivce, aže se přirozeně jeho výše určuje individuelními paměry a potřebami toho kterého oprávněného. b) Že odvolací soud vyměřil důchody oprávněných příliš nízko. Ani tím není uplatněný dllvod

upodstatněn, "l p0stal:í~ když bude po t2tO stránce poukázáno na správné, věci i zákonu vyhovujíci důvody odvolacího soudu, jež dovolací
soud sdílí. c) Ze odvolací soud nevzal zřetele na vedlejší výdělky Z-a.
I V této příčinč stačí poukázati na (~ťtvody odvolacího soudu, k čemuž
sluši podotknouti, že ku mimořádným výdělkům dlužno přihlédnouti
pouze v celkovém rámci výdělkové činnosti) která ve příjmovém. stavu
llJÍ1že vykázati nepřectvídané, kdyby i neočekávané příbytky, zvláště
v době neustálených poměrů hospodářských. Odvolací "oud správně
příhlédl ku nepostižitelnosti všech před vídaných i nepředvídatelných
okolností, a proto jeho na předpisu §u 273 e. ř. s. spočívající odhad
příjmový Emila Z. vyhovuje zákonu. Pokud ž a lov a n á ,patřuje
nesprávné posouzení právní v tom, že důchody byly vyměře',y e1le
jejího názoru nesprávně a příliš vysoko, poukazuje se i ona k tomu, co
bylo právě řečeno. Jh'ak spatřuje žalovaná nesprávné posouzení právní
v tom, že odvolaci rozsudek je nejasný, poněvadž nezletilým dětem
přisuzuje výživu až do doby, kdy se budou moci samy vyživovati, ktef)'žto výrok chce míti obmezen ustanovením, že řečená povinnost má
trvati pouze do 18. roku, pokud by dítě nemělo pro tělesnou vadu
další zákonitý nárok vyživovací, proti svému, na živu zůstavšímu, otC;i.
Není tím dle čís. 4 §u 503 c. ř. s. uplatněný důvod opodstatněn, rozsuclečni' výrok není nejasný, když dobu trvání určil dle §u 141 obč. zák.,
neboť zákon sám neurčil nějaké hranice věkové, kterou by zanikala
vyživovací povinnost rodičů, poněvadž zánik ten je závislý na individuelních, třeba teprve v budoucnosti se projevicích poměrech, a poněvadž schopnost dětí, samostatně se živiti, může se podle okolnosti
dostaviti dříve, nebo později. Proto nelze rozsudečný výrok v této pří
čině s hlediska §u 226, odstavec prvý c. ř. s. považovati za neurčitý.
Dále vidí žalovaná nesprávné posouzení právní v tom, že odv61ací
soud, obír,,:e se vyměřovacím základem sporných důchodtt, ocenil vlastní potřebu 'Emila Z-a pouze 29·2%. Dovolatelka dovozuje, že nemůže
přicházeti v úvahu, Cl' Emil Z. ve skutečnosti pro sebe potřeboval, nýbrž
to, nač měl zákclIlítý nárok. Nelze toho právního názoru schváliti. Z
ustanovení §u 1323 obč. zák. vyplývá, že škůdce musí nahraditi škodu
skutečnou (srv. slova »musí býti všecko uvedeno ve pře d e š I Ý
s t a v«), tedy v úvahu přicházejí skutečně zjištěné poměry, nebof usmrcena byla určitá osobnost, určitý živitel určitých vlastnosti, o toho byly
děti oloupeny a nikoli
právnicky zkonstruovaný surrogát. Proto také
nebylo potřebí zpaleckého důkazu o tOI11, co otec s jeho příjmy, s manželkou a dvěma dětmi p r a v i d e I n I' pro sebe užije. Pokud dovolatelka dovozuje, že nebyl vzat· zřetel na možnost;, o nichž byla řeč
nahoře při důvodu dle čís. 2 §u 503 c. ř. s. uplatněném, totiž, že .odvolacím soudem nebyl připuštěn znalecký důkaz
tom, mnoho-Ir ze
sví'ch příjmů musil Z. upotřebiti ku výživě své manželky a svých dětí,
jakož i o tOfl1, kolik procent dlužno o~počísti vzhledem k tO."1U, !e by
byl Z. nucen skutečně ze služeb shora rečené hnlly vystoup,tr, a, ze by,
hledaje jiného podobného stálého místa, musil dopus+iti, aby mu
služba byla snížena, jakOŽ i o tom, kolik by bylo potřebí -- v procentech vyjádřeno --- odpočísti na případné onemocnění Z-a, tedy
o tom, co by v procentech znamenala případná jeho nezaměstnanost,
nebo nemoc, dovolatelka sama uznává, že při určení podle§u 273 c. ř.

°

°

s, jde více méně o fikci, jenže ncprávem vytýká, že se (AJvolaci soud
v této příčině nepřibližil dostatečně skutečnými poměry odůvodnť~nc
pwvděpodobnosti. Dovolací soud ani tohoto názoru dovolatelCi;;a nemftže sdíleti. Nemťlže býti dopuštěno, aby se příjmy o život přišedšího
ustavičným odstiňováním a eventualitami, nemocemi, nezaměstnanosti J
tedy methoclou progresi'/nč zmenšovací scvrkly na nicotný peníz ně
jaký, neb to se s předpisem §u 273 c. ř. s. nesrovnává. Postačí, když'
je usmrcený jako hospociářská jednotka posuzován s náležitým odstupem tak, jak se jevil, než-Ii zahynul, totiž jako svému věku přiměřeně
zdravý a silný muž, určitého příjmu, práce a pořádku milovný, ienž se
i dle pojišťovacího odhadu mohl dožíti 75 roků svého věku Tuto
osobnost ztratily děti i manželka. Dovolací soud nepoznává, že bl' při
určení důchodů bylo pochybeno, odvolací rozsudek je správný, dle čís.
4 §u 503 c. ř. s. oběma strana ma uplatněný důvod není opodstatněn.
čís.

K pojmu hrQmadné věci
opatřené značkou hotelu.
Zajišťovací převlastnění
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(§ 302

obě.

jest platným

zák). Jest jí hotelové
důvodem

stříbro,

k nabytí vlasínidvL

(Rozh. ze dne 6. srpna 1924. Rv I 1139/24.)
žalobě o zjištění vlastnictví k hotelovému stoln-ímu stříbru) označenému jménem hotelu, a o vydání stříbra bylo vyhověno
s o u ti Y
vše c h tři s t o I i c, N e j vy Š š í s o u d uvedl v otázkách, o něž tu

jeJe, v
důvodech:

I

il
li

I
!r

Nesprávné právní posouzení spatřují dovolatelé též v tom, že odvolací soud usoudil, že ode v zdá n í' uskutečnilo se po zákonu. V té
příčině poukazují dovolatelé,. že podle žaloby šlo o tělesné odevzdání
aže žalobce teprve v odvolacím řízení osvojil se právni názor soudu
prvé stolice, podle kterého šlo o odevzdání prohlášením a vedle toho
také o symbolické oduznáni.
Dovolatelé míní, že se neuskutečnilo
žádné z nich, že možné by bylo pouze tělesné odevzdání z ruky do
ruky, poněvadž jde o věcí takové oduznání dopouštějíci. Souvisí to
s právním názorem dovolatelů, že nejde o hromadnou věc. Nelze ho
však schváliti. Podle §u 302 obč. zák. tvoří hro m a dno u v ě ca
pokládá se za celek soubor několika věci zvláštních, které' se počitají
za jednu věc a označují se společným jménem. Význam hromadné věci
vyčerpává se tím, že uživajíce souborného označení můžeme se obejítí
bez výpočtu individuálních věcí, majících' sdíleti společný .osud právní,
Proto' věci hotelové, podnikovou značkou označené, střibro, jemuž dovolatdé se snažili vtisknouti dokonce karaktér hotelového příslušen
stvi ("Maxhof«), sluší vzhledem k tomu, co bylo právě vyloženo, považovati za hromadnou věc. Poněvadž bylo zjištěno, že se .odevzdáni
uskutečnilo v ten způsob, že byl podle inventáře kus po kuse vyiiat
ze střibrníku a pak opětně vložen do něho, sluši to považovati za zákol'ité odevzdání stříbra, nehledí-li se oni k tomu, že to bylo vyjádřeno

také zázna11lem v i!1ventáři »do vlastnictví odevzdán,o a půjč!~o~1 převcUi
no«; při čemž nesejde na tom, zda-li ~ b)'\ 5ento, z azna.il1 :rc.1l1e~ p~ed),
anebo až po skutečnem odevzdání; Vlil! úcastmku vYladruJe Jasne va
srozumitell1l', Pokud jde o námitku, .že oc\vo\~cí sou.c.l ~lerozpo7~nal, z'e
sporn}'fl1 Jednáním právním šlo. 111:Z1 ;tranaml o zaj1stova,Cl prevlast.nt'ní neni tato vzhledem k tomu, ze slo o dokonalou smlouvu kupl1l,
opo~lstatněna, ale také by ji dovolatelům n:b~lo l'ijak . .r;omož~no, ~e
hoť nelze sdíleti právního názoru dovolatelu, z.e by ~aJIS~OVa~I~n, pre~
VlJ'lněním nebylo žalobcem nabyto vlastl1lctvI, ponevadz za]lstovacI
převlastnění není způsobilé založiti platný nabývací titul vlas~nictvi. Jel'
toto, jak z předpisu §u 10 konk. řádu vyplývá, platným tItulem takovým.
o

v

čís.
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Nařízení ze dne 13. září 1919, čís. 524 sb. z. a 11, vztahuje se nejen
na odběratele elektrické energie za ceny jednotlivé, nýbrž i za ceny
paušální.
(Rozh. ze dne 6. srpna 1924, Rv II 368/24.)

Smlouvou ze dne 7. října 1904 udělilo obec J. žalující firmě výhradné a jediné právo k zavedení a zařizová~í ,el,ektrick~ho, o~větlení v o~b
vodu obce a zavázala ji současně k dodavam elektncke SIly a elektrICkého světla každému jednotlivci v obvodu města. V §~ 16 a 17 s?,louvy
e,tanovena jednotná cena elektrického proudu pro vs~chny odb~ratele,
jejiž zvýšeni se mělo stá!i toliko. s. ~řivole?ím. obecl1l?o za~tupltelstva
J v nichž se určoval zpusob zJIstem mnozstvI vypotreb~neho pr?ud~
a vvl1ražovalo žalující firmě právo, s osobami soukromymI d~daval1l
elektrického proudu paušalovati. Žalobl<.yně pak uJednala. se. zalov~
n\'mi paušální poplatek za dodávání proudu. Ve smyslu vladl1lho nanzéní ze dne 13. září 1919, čís. 524 sb. z. a n. byly zvýšeny rozh~dčim
soudem odběrné ceny za proud. Obec J. žal?v,"la o bezú~;n~?st. nalezu,
uzavřela však cine 16. prosince 1922 se žaluJIcl fIrmou smlr, ]Imz.~zn~la
nález rozhodčího soudu. žalobě na žalované o zaplacení zvysenych
sazeb bylo vyhověno s o u cl y vše c h tři s t o I i c, Ne j v y Š š í !ll
S Ó U cl C!ll z těchto
důvodů:

Dovolatelé spatřují nesprávné posouzení právní ,v tom) že, odvolací
soucl uznal, ž~ jest základem právního p01~ěru m~zl str~na~ll, sm!o~va
uzavřená dne 7. řiina 1904 mezi žalobkYni a ObCl J., ackolr ole JejIch
názoru základem tím je soukromá úmluva, me,zi st~anami, ~odle kte:e
se clov.olatelé zavázali od žalobkyně odebrratr, a zalobkyne se zava:
zala jim dodávati ze své ele~trárny elek,tric~o~ evnergii :a pauš~lo:,an:
cenv dle všeobecných podmlnek splatne meslčne do predu, pn cem:;
dluŽno rozuměti paušálními cenami ony, jež byly smluveny za uJe~nane
množství a silu žárovek úhrnkem, bez měření proudu elektromerem:
DovolateIlrm jest rozhodující okolností, že ceny byly s~l,uv~nyv meZI
stranami nikoli mezi žalobkyni a obcí J. Dovolatele mll1I, ze zalobkyně llel~l1Že se Ve příčině jich dovolávati výroku rozhodčího soudu ze

dn~ 10 ..úl.lO~a 1921 asmÍru uzavi'eného mezi obcí J. a žalobkyní II zemskeho clVllmho soudu dne 16. prosince 1922. protože k těmto došlo na
základě vládního nařízení ze dne 13. záři 1919, čis. 524 sb. z. a n. a prolOže toto nemůže býti vztahováno na jejích případ. Podle ciovolacích
vývodú je smysl a dllvod tohoto vládního nařízení, že jenom ti dodavaielé elektřiny mohou se domáhati úpravy v tomto nařízeni uvedené a
jenom tehdy a jenom proti oněm, u nichž byli povinni dodávati za
pe vně s t a no ven é cen y, nikoli však u odběratelů, u nichž nebyli
povinni dodávati za smluvené ceny, neboť u těchto mohli si odpomoci
a skutečně si odpomáhali bud' zrušením smlouvy, nebo zvýšením -cen.
Z toho dovolatelé vyvozuji, že sice žalobkyně byla vázána s obcí J.
smlouvou ze dne 7. řijna 1904 dodávati každému jednotlivci v obvodu
města, když splní dodávací podminky, elektrickou energii, avšak dle
§u 17 této smlouvy byla ji ponechána volnost ceny proudu s jednotlivci
paušalovati, a že toliko jednotkové ceny, placené za energii měřenou
počítadlem, nebylo ji dovoleno zvýšiti za souhlasu obce, kdežto paušrolovaných Cen toto ustanovení se netýká, poněvadž ty mezi žalobkyni
a obcí nebyly smluveny, zejména nebyly smluveny jednotné ceny paušalované pro všechny odběratele. Ostatně dle §u 12 dodávacích podmínek má žalobkyně vyhraženo, že mMe paušální sazbu zvýšiti kdykoli,
z čehož všeho dle dovolatelll vyplývá, že mezi spornými stranami nebyla uzavřena smlouva, kterou by byla žalobkyně vázána dodávati
elektrickou energii, za ceny pevně smluvené. ale že také z toho vyplývá.
že ani mezi obcí J. a žalobkyní nebylo úmluvy, podle které by byla
žalobkyně povínna dodávati žalovaným energii za pevné a trvalé sazby,
n~n~)1"Ž byla mezi spornými stranami uzvřena úplně soukromá smlouva,
v níž byly ceny proudu smluveny neodvisle od smlouvy s obcí a byly
splatny do předu. Míní tedy dovolatelé, že se' na ně nevztahuje ustanovení vládního nařízení ze dne 13. září 1919, čís 524 sb. z. a n., a že
proto smirčÍm soudem, resp. smírem zemského Civilního soudu určené
paušální sazby jsou pro ně závaznj'mi teprve od doby, kdy budou
s 11imi číselně sděleny jako poplatek za v budoucnosti odebíraný proud
elektrický, pročež nemohou býti na nich elle účtu ze 16, prosinCe 1922
požadovány paušální poplatky dle sazeb smírčím soudem (citovaným
smírem) vytčených za 1'. 1919, 1920 a 1921, tedy za minulou dobu, za
kterou byly již zaplaceny panšalně smluve.né ceny. Nelze však dovolatelúm přísvědčití. Odvolací soud dovodil správně. ie základem poměru mezi spornými stranami ie smlouva uzavřená dne 7> řiil1a 1904
mezi žalobkyní a ~obcí J., že tato smlouva byla ohledně dodávání elektrické energie uzavřena v zájmu a v zastoupení všech obyvatelú (§§
16 a 17 smlouvy) a že cena elektrického proudu je pro všechny odbě~
ratele jednotná, zvýšitelná pouze s přivolením obecního zastupitelstva,
byf i bylo odběratelům a žalobkyni dovoleno ceny ty paušalovati. Ale
také správně dovodil, že možností pauša1ísování nestali se tito tak zvani
paušalisté samostatnýmí, ze smlouvy - a lze jí nazvati vzhledem k
stavu věcí smlouvou mateřskou - mezi žalobkyní a obcí uzavřené vyloučenými, neboť sluší uznati, že dodáváni samotné dělo se stále. na
základě mateřské smlouvy, a že paušalování mělo pouze Vi'znam ohledně z p ů s o b u P I a cen í, při němž cenový základ zůstal jednotný,
že totiž při paušalováni běželo pouze o samostatný výpočet mnoiství

odebrané encrgiť- podle ci o r ř e cl Ll vypočteného pře II p o k 1 á ti a n é h 0, tedy nikoli skutečného množství odebrané energie, při čemž
.3,~ dohoda stran vztahovala jenom na toto smluvní množství odběrnc
za předpokladu, že to má platiti jako s k ut e č n Ý o ct b ě 1'. PokulÍ·
tvrdí dovolání, že uzavřena byla se žalobkyní samostatn;'! smlouva,
rozchází se se zjištěnim odvolacího soudu, podle kterého kromě p a u šál u nijaká smlouva zvláštni se žalobkyni nebyla uzavřena. Mo-,
hou-li se dovolatelé odvolávati pouze na mateřskou smlouvu, pak
o nich musí býti také užito výroku rozhodčího soudu ze dne 10. února
1921 a smíru uzavřeného mezi obcí J. a žalobkyní uzen'ského civilniho
soudu dne 16. prosince 1922, ale také předpisú vládního nařizeni ze
(;ne 13. září 1919 čís. 524 sb. z. a n. Nelze schváliti jeJiCh právl\Ího
názoru, že toto vládní nařízení jako mimořádné opatření nouzové, jež
prote musí býti vykládáno restriktivně, mluví o odběratelech proudu,
má na mysli pouze konsumenty odebírající elektrickou energii za ceny
jednotkové za proud měřený počítadlem, nikoli však za paušálni ceny.
nebo ť toto nařízení nečiní takového rozdílu mezi odběrateli podle elektroměru á paušalisty, což je vzhledem k nouzovému jeho účelu zcela
pochopitelno, poněvadž tímto účelem bylo napraviti staré, podle změ
něných hospodářských nespravedlivé a také pro nepostižitelnost právně neudržitelné smlouvy dodávací, tedy chránilo podnikatele před
smluvním vykořisťováním a před- nemožností zv)'šiti staré, podnikatelsky nemožné ceny. Z toho je zřejmo, že nezáleželo na tom, j a k Ý 111
Z PŮ s o b e m
je placeno, zda-li podle elektroměru, nebo paušálně;
ale na tom záleželo, aby placeno bylo tolik, aby to odpovídalo změně
ným pomerúm výrobním a podnikatelským, čili aby ceny odpovídaly
pravé hodnotě dodáVaného proudu. Nebyloť přece tendencí řečeného
nařízení vládního, aby na úkor odběratelú nepaušalovaných obohacovalo lacinou dodávkou elektriGké energie paušalísty, nebo dokonce, aby
tyto nespravedlivě chránilo, nýbrž bylo jeho účelem zachrániti a udržeti
existenci a provoz elektráren, třeba snad ne v zájmu jejich vlastníkú
a podnikatelú, nýbrž v záimu veškeré veřejnosti, na nerušený provoz
elektrárenský odkázané. Pak také sluší poznati, že odvolacr soud
nepochybil po stránce právního posouzení sporné věci, když usoudil, že
je žalobní nárok po právu a když podle toho žalobě vyhověl.
čís.
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Novela o právu manželském (zákon ze dne 22. května 1919, čís.
320 sb. z. a n.).
Nepřekonatelný odpor (§ 13 písm. i) rozl. zák.) nemusí býtl vzájemným. Souhlasu druhého manžela k povoleni rozluky jest v tomto
případě potřeb! ať rozluce předcbázel rozvod nebo nepředcházel a ať
?d rozvodu uplynula již tři léta.
(Rozh. ze dne 6 .• srpna 1924, Rv II 373/24.)
žaloba manžela o rozluku manželstvi pro hluboký rozvrat manžele
ství a pro nepřekonatelný odpor, byla pro c e sní m s o ude m p r v é
s tol i c e zamítnuta. O ci vol a, c í s o u d vyhověl žalobě, pokud

uplatllOvala důvod nepřekonatelného odporu, a uvedl v tomto směru
v d II vod ech: Co se týče důvodu nepřekonatelného odporu; jest
odvolání žalobce ospravedlněným. Ježto manželství stran jest od ll.
března 1920 rozvedeno od stolu a lože a manželé neobnovili manželského společenství, dlužno považovati tvrzený nepřekonatelný odpor
podle §u 18 zákona ze dne 22. května 1919 čís. 320 sb. z. a n. za pro~
kázaný, neboť výsledky ústního jednání tomu neodporují'. Souhlásu
druhého manžela k rozluce manželství z tohoto důvodu však potřebí
není, "eboť ustanovení §u 16 písm. c) zák., dle něhož v případě nesouhlasu druhého manžela s rozlukou jest žadatele odkáza:i na pořad
práva, by nemělo smyslu, ježto by v případě nesouhlasu i zavedení
sporu nemohlo vésti k rozluce manželstvÍ.
Ne j vy Š š í s o u d obnov'l rozsudek prvého soudu

I,
I:I

delJo, nebo 11ikoiiv; souhlas se zde nenahražuje léty. Jest arciť pravda,
že ani ve sporu nelze dosíci rozluky manželstVÍ pro nepřekonatelný
odpor, když druhá strana (žalovaná) se k žádosti o rozluku nepripojl,
a že by se ustanovení §u 16 c) rozl. zák. mohlo zdáti zbytečným; než.
tomu není tak: stačí si uvědomiti, že odepření souhlasu ku provedení
rozluk)' v řízeni nesporném dle §§ 15 a 16 rozl. zák. nemusí míti za
následek setrvání v tomto odepírání i v řízenI sporném, zamítavé stanovisko druhé strany pro řízení nesporné může míti svůj důvod v tOI11.
že se v tomto řízení nerozhoduje o vině na rozluce, kdežto ve sporu se
vina zjišťuje a tim získává druhá strana podklad pro uplatňování svých
nárokl! soukromoprávnich (§ 1266 obč. zák.). Již touto úvahou jest
prokázána nesprávnost vývodů soudu odvolacího.
čís.

Důvody:

Dovolání, opírajícímu se o dovolací důvod §u 503 čís. 4 c: ř. s.,
nelze upříti úspěch. Dovolání, ponechávajíc výrok soudu odvolacího ~
v t0111 směru shodný s rozsudkem prvé stolice ~ ohledně uplatňova
ného rozlukového dtvodu§u 13 písm. h) rozl. zák. nedotčeným, obrací
se proti právnímu posouzení stolice odvolací ohledně rozlukového dů
vodu §u 13. písm. i) rozl. zák. a to nikoli neprávem. Mylným jest sice
názor dovolání, že rozlukový důvod §u 13 písm. i) rozl. zákona předpo
kládá pojmově oboustranný nepřekonatelný odpor, stačíť nepřekona
telný odpor jednoho manžela. ke druhému) iežto zákon oboustranný
nepřekonatelný odpor jako konstitutivní prvek pro uvedený důvod rozluky nestanovi, ač by byl tak snadno vsunutím jediného slova »vzájemný« mohl učiniti. Je-li pak rozuměti vývodům dovolání tak, že napadá odvolací rozsudek i v tom bodu, kde odvolací soud vyslovuje, že
vzhledem k tomu, že manželství stran jest již po dobu delší tří let rozvedeno, aniž došlo k obnově manželskéllO společenství, dlužno POVdžovati tvrzený nepřekonatelný odpor dle §u 18 rozl zák. za prokázaný.
bylo by dovoláni i v této příčině na scestí, neboť ustanovení §u 18
zliamená tolik, že jinak nutný důkaz nepřekortatelného odporu zapodminek §u 18 odpadá, že svědčí proň právní domněnka a odpor poklád:\
se tím samým za prokázaný. Právem však obrací se dovolání proti názoru odvolacího soudu, že není zapotřebi souhlasu druhého manžela
k rozluce z důvodu nepřekonatelného odporu, poněvadž prý jinak by
nemělo smyslu ustanovení §u 16 písm. c) rozl., zák., dle něhož v pří
padě nesouhlasu druhého manžela žadatele jest odkázati na pořad'
práva, neooť prý v případě nesouhlasu ani zavedení sporu nemůže
vé~ti 1\ rozluce- nuinže1ství. Jak- názor, tak i jeho odůvodnění jest mylné:
Zákonnými předpoklady pro rozlukový důvod §u 13 písm. i) rozl. zák.
jsou jednak nepi'ekonatelný odpor, jednak požadavek, by druhá strana
se žádostí o rozluku pro nepřekonatelný odpor souhlasila. Ustanovení
druhé věty §u 18 rozl. zák. dotýká se toJiko onoho předpokladu, totiž
jsoucnosti nepřekonatelného odporu, nepožadujic jeho důkazu, uplynula-Ii tři léta od provedeného soudního rozvodu. Druhé podmínky, totiž
souhlasu druhé strany s rozlukou; § 18 neodstraňuje, musí tu tedy býti
souhlas druhé ,trany za všech okolností, ať již manželství jest rozve-
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Pro žalobu, jíž se popírá, že pachtovní smlouva nebyla platně uzavřena, není výlučně oříslušným soud okresní (§ 49 čís. 5 j. n.).
(Rozh. ze dne 12. srpna 1924, R I 627/24.)
V řízení o žalobě, jíž domáhala se žalující obec na žalované, by jí
vrátila najatý důl, uváděla žalobkyně v prvé stolici, že pachtovní smlouva, na základě které žalovaný dolu užíval, nebyla platně uzavřena, že
usnesení obecního zastupitelstva pro různé nedostatky, které,s obecním
řácjem se nesrovnávají, jakož i nedostatky občanskému zákoníku se pří
čící, bylo ihned od počátku neplatným a že tudíž žádná pachtovní
smlouva nevzešla. Pro c e s n i s o udp r v é st o I i c e (krajský soud
v Ch.) uznal podle žaloby, o d vol a c i s o u dzrušil rozsudek i s před
chozím řízením a odmítl žalobu, maje za to, že ji bylo podati na soudě
okresním vzhledem k předpisu §u 49 čís. 5 j. n'.
Ne j v y Š š i s o u d zrušil napadené usneseni a uložil odvolacímu
·soudu, by, nehledě ke zrušovacímu důvodu, rozhodl o odvolánÍ.
Důvody:

žalující strana tvrdila v prvé stolici, že pachtovní smlouva, podle
které žalovaný užíval dolu, nebyla platně uzavřena, že usnesení obecního zastupitelstva o uzavření této pachtovní smlouvy bylo hned. od. počátku neplatné a že tedy žádná platná smlouva mezi stranamI vubec
nevzešla. Z toho vyvodila žalující strana žalobní žádost, aby pachtovní
smlouva prohlášena byla nezákonnou a právně neúčinnou, aby byla zrušena a žalovaný byl uznán povinným, pachtovní předmět s příslušen
stvím žalující óbci odevzdati. Žalující strana. popírá tudíž jsoucnost
pachtovní smlouvy a domáhá se z toho důvodu rozsudku, že pachtovní
smlouva není z-ávazna; žalující strana nežádá zrušení pachtovní smlouvy, platně uzavřené, nýbrž žádá soudní prohlášení neplatnosti smlouvy
pachtovní a teprve v důsledku toho žádá dále též její zrušení a odsouzení žalovaného, by předmět smlouvy té vrátil obci žalující. Předmětem
žaloby a sporu tudíž jest jsoucnost pachtovní smlouvy, pročež není
předmětně příslušným okresni soud podle §u 49 čís. 5 j. n., nýbrž
Civ'tln! rozhodnati VI.
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vzhledem na hodnotu žalobníbo nároku (druhý odstavec §u 58 j. n.)
soud sborový podle prvého odstavce §u 50 j. n.
čís.
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V.Y'~ovnáv~cí

dlužník. ~en! povinen platiti .věřitelům vice, než se vyfovnanun zavazal zaplatlb, trebas se ten ktery věřitel vyrovnacího řízení
(hlasováni o vyrovnáni) nebyl súěastni1.
L~\Ostejno, že pohledávka zůstala v řízeni vyrovnacím nepovšimnuta,
pak-h neprokázáno v Ý hra d n é zaviněni dlužnika v tomto směru.
(Rozh. ze dne 12. srpna 1924. Rv I 738/24.)
Ž,a!obci _domáhali se na žalovaném zaplacení celé své púvodní pobylo po vzniku pohledávky
za!obcu z.ahaj~no vyrovnacl, nzem, jez skondo vyrovnáním na 70%,
a ze prvm splatka byla dospelou dnem 1. prosince 1924. žalobci oproti
tomu poukazovali k tomu, že se o zahájení vyrovnacího řízení nedozvě
dělí a že jejich pohledávka nebyla uvedena v. seznamu věřitelů ani ve
~yrovnac!. tabel;,.
Pro <; e s n,í s o ~ d P r v é s t o I i c e uznal podle
zaloby, ZjlStlV, ze pohledavka zalobcu nebyla uvedena v seznamu věři
telů, v čemž spatřoval zavinění dlužníka ve smyslu §u 53 (4) vyr. řádu.
O d vol a c í s o u d žalobu pro tentokráte zamítl.
N e i vy š š í s o u d nevyhověl dovolání.
~1Iedav~y. Z~I.ovaný namítl, .ž,:.o j~ho tmění

Důvody:

Žalobci uplatňují jen dovolací důvod čís. 4 Su 503 c. ř. s. Dovolání
jejic,h jes~ n,:oprávně~o, neboť soud stolice druhé posoudil věc v podstate spravne po stran ce právní. Žalobci domáhali se žalobou na žalovaném. zapl~,cení ,celé pohled~vky 4~16 ~č .16 hjako trhové ceny za
dodane ZbOZI a pred ukončel11m ustmho prelrčení v první stolici omezili"
žalobní žádost o 1000 Kč, které jim byly po žalobě hotově zaplacenv.
Podle. ?bSa?u vJ!ov~ání, ~oudně uza,:!eného, byl žalovaný povinen,
zaplaHI svvm ventelum tolrko 70% jejIch pohledávek a to ve čtyřech
lhůtách, z nichž první byla dospělou teprve 1. února 1924 tedy později
než ústní pře.líčen~ ': první stolici v tomto sporu bylo sk~nčeno a roz~
sudek ~ pr~m st?Ir,CI byl .vyne~eJ1. Po;!:.e prvního od~~avee §u 53 vyr. ř.
v~r?Vl1aVaCI ?l.uzmk ne;l1 povmen, ventelum zaplatrtr více, než vyrovna11lm zaplatlŤJ se zavazal; to platí podle tohoto zákonného předpisu
bez ohledu na to, zda věřitelé súčastnili se vyrovnávacího řízení a hla~ovál1í ? vyro.vl.l.áni, čili nic;. ,,,ISOll tudíž i ža10bci vázáni vyrovnáním
zaloV2neh~ a JejIch omezena zal?bní žádost byla v době vynesení rozsudku ~r,:eho soude,; I§ 406 c. r. z.) předčasná, poněvadž v této ďobě
nebyla lel'e~ pohledavka proti žalovanému ani úplně. ani částečně ještě
splatna. Ovsem mohou podle Su 53 (4) vyr. ř. věřitelé, iichž pohledávky
zllsta1y ? o II '! e ,zavlněnÍn} dlužníkovým ve vyrovnání nepovšimnuty,
zaplacem cele sve pohledavky na dlužníkovi žádati. To iest výjimka
z ?~'avjdla,prvl1í?? odstavce Su 53 vyr., ř.; aby tedy mohlo této zákonné
vYJ1mky UZl to byt! ve prospěch žalobců proti žalovanému v tomto sporu,

žalobci musili by dokazz.tí) že .lepen

rUHlt:U~tvn..L\

J'-": .: .. ~_. -:;.

,

zústala ve ~7rovnáni nepovštmnu~ta, že ~edy zalov~~y ~vyhra(~~~ Jen sam
tim jest vinen Tento dúkaz se zalobcum nepoda"l " podantr nemohl,
ooněvadž vzhledem na publicitu vyrovnávacího řízení. není ~ylouče~a
~nožnost, že žalobci zavinili to spolu s žalov~.n5rl:1, ba Jcs,t to, 1 pJ~~vde:.
podobno. Podle §u 4 'lyr.
t~tiž bylo ,z,al1ajel1l vyrovnavacl~o nzel1l:
žalovaným navrženého, uvercJl1eno vyhl~skou a p'odle ~u, 4 ,Č1S. 6. byl!
věřitelé vyzváni, by své pohledáv!~ pnhla~!I\ v Uf cIte Ihute. Zalob~l l~~
dukázali, že bez vlastního zavmem n~dovyedeh s~ o t?mto. s,?udnm;. f.l:
zení. Sami prpoušt-ěií v dovolacím spIse, ze denm novmy, Jez.,. o~tebvllaJl,
obsahuji záznamy o' vyrovnáních i úpadkách a že nečtou, .vzdy tec?to
záznamů. Jest sice možno, že tyto n?vi~y neobsaho~aly zadne zpr";,vy
o vyrovnávacím řízení žalovaného a ze zalobel am ]lnak nemohl! pres
náležitou péči a pozornost (§ 1297 ?bČ .. zá:,.) se d.ověděti o zahájení
tohoto řízení, ale žalobci toho nedokazalr, ac byl! dukaz~n1 podle .§~ ~
(4) vyr. ř. povinni a žalovaný nebyl povinen ,d?kaz.ovah .lellc~-,:vmen1.
-Zaviněuí žalovaného jako vyrovnávacího dluz111~a j~st sIce :p~teno, ~l~
samo o sobě jest nerozhodno, poněvadž po?l~ I"sneho a Ufclt.e~o zne111
~u 53 (4) vyr. ř. zavinění dlužníko~o ma uČI.nek :am uveden~ !en t~?
kráte když jest to zavinění výhrad ne, neprovazene sp~luzavmen1,m ventele. Mínění dovolatelů, že výklad odvolacího soudu me: by :za nasl;,dek:
že by vyrovnávccí dlužníc~,přc?kládal~,soudu vFov~avacl;nu .neuplne
a nespolehlivé seznamy ventelu, nemuze na veCI TItC zr~,er~ltl, ;t~boť
zákouodárce byl si vědom této možnosti a právě I?,rot? naE ldl1 ver';jnou
vyhlášku zahájení vyrovnávací~o !ízení .(§,~. vyr. r.) lak,o~', poznamku
4
jeho v pozemkové knize a v ruznych relstr;lcICh, podobn,':.. la~o v §§ 7
až 76 konk. řádu vyhlášku a poznámku upadku, .~y ventele mohlr ~.e
o zahájeném řízení dozvěděti a své pohledávky tez samI ,u.. ~oudu. pn:
hlásiti. žalobcové nebyli tudíž oprávnění, žádati zaplacem JIZ ny~l .~m
úpt"ně, ani částečně, pročež soud odvolací právem zamítl na ten čas leJ1ch
žalobní žádost.

!'.

Čis.
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Na pohledávky peněžité lze, pokud zvláštn~mi 'předpisy nei~ou z exekuce vyňaty vésti exekUci bez ohledu na 'lo, ze Jde o pohledavky, p~
míněné, čas~ určené, nebo pohledávky, o ně~ se vede spor. Predpts
~u 291 'Odstavec druhý ex. ř. není dosud zmeněn. Zákon ze dne 15.
duhna 1920 čís. 314 sb: z. a n, nevztahuje se na výživné, poskytované
povinné ma~želem dle práva manželského.
(Rozh. ze dne 13. srpna 1924, R I 673/24.)

U příležitosti dobrovolného rozvodu zavázal se a.11 V. no.t.ářskýrr;
spisem ze dne 9. ledna 1920, že platiti bude své manz~~~e ~af11 V _?ve
výživné měsíčních 350 Kč. Ve sporu o zvýšení tohoto vvzlvneho,~~vazal
se lan V. smírem ze dne 20. září 1921. že, počínaiíc dnem 1. zar~ .192:
až do dne 31. srpna 1923 na místě měsíčních 350 Kč bude pla:lt~ s~e
manželce měsíčně 500 Kč a že pro dobu po 31. srpnu 1923 zustava z,atím v platnosti ujednání, obsažené v notářském spisu ze dne 9. ledna

t
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1920. Žalobou ze dne 2. října 1923 domáhala se 1\í\arie V-ová zvSrŠC!ll
tohoto výživného na 2.000 Kč měsíčně počínajíc dnem 1. září 1923.
Spor ten v čase exekuce proti manželce nebyl ještě ukončen. K vydobyti
penčžitě pohledávky proti Marii V-ově domáhal se totiž vymáhající
věřitel povolení exekuce zabavením pohledávky dlužnice proti Janu
V-ovi na placeni měsíčních 2.000 Kč. S o u cl p r v é s t o I i c e exekuci
povolil, rek u r sní s o u cl exekuční návrh zamítl. D ů vod v: Nárok
Marie V. na zvýšení výživného na 2.000 Kč měsíčně není posud na jisto
postaven, návrhem exekučním domáhá se tedy strana vymáhající zabavení pohledávky posud n e e x i s t ují c í, zabavení takové pohledávky jest však dle §u 294 ex. ř. nepřípustné. Pokud by však v zabaveném pohledávání by! zahrnut alimentační důchod Marie V-ové z notářského spisu ze dne 9. ledna 1920, jí toho času měsíčními 350 Kč pří
slušející, nepodléhá ani ten exekuci, neboť dle §u 291 čís. 2 ex. ř.
podléhá takový dll chod exekuci jen tenkráte, převyšuje-li 1200 Kč roč
ně; nyní dle zákona ze dne 15. dubna 1920 čís. 314 sb. z. a n. zaručeno
roční existenční minimum 6000 Kč, je-li strana povinná výdělku neschopná a je-Ii tento alimentační důchod jediným zdrojem její výživy.
Nemohl by proto ani tento důchod měsíčních 350 Kč zabaven býti, když
ročního existenčního minima 6000 Kč ani nedosahuje a strana vymáhající v návrhu svém ani netvrdí, že strana povinná jest výdělku schopna
a že má ještě jiné prameny výživy. Návrh exekuční není tedy v žádném
směru po zákonu oduvOdněn.
N e j v y Š š í s o u cl obnoví! usnesení prvého soudu.
D

ů

vod y:

Rekurs jest oprávněn, neboť napadené usnesení jest právně pochybeno. Rekursní soud zamítá návrh na exekuci zabavením nároku povinné
strany proti Janu V-ovi o zvýšení výživného proto, že nárok tento n'ení
dosud soudem, u něhož se o něj vede spor, na jisto postaven maje za
to, že zabavení takové pohledávky jest nepřípustno dle ~u 294 ex. ř.
leč ani tento § ani jiný zákonný předpis neobsahují takového obmezeni
a lze na pohledávky peněžité, pokud zvláštními předpisy nejsou z exekuce vyňaty, vésti exekuci bez ohledu na to, že jde o pohledávky podmíněné, časem určené, pochybné anebo pohledávky, o něž se vede spor.
V návrhu na povolení exekuce má vymáhající věřitel dle ~u 54 ex. ř.
kromě ostatních náležitost! označiti toliko exekuční prostředky, jichž
má býti použito a uvésti ony součásti majetku, na které exekuce má býti
vedena, s uvedením ostatních příslušných dat, jež jsou pro usnesení
povolujícího a exekučního soudu směroda!na a, jde-li o exekuci na pohledávky, není soud aní oprávněn zkoumati vlastnost pohledávky co do
její pravosti, správnosti a splatnosti, pokud zvláštní zákonný předpis
pro ten který dr u h pohledávek to výslovně nestanov!. Stejně mylným
lest napadené usnesení i pokud se týče výživného straně povinné notář
ským spísem ze dne 9. dubna 1920 'zajištěného ve výši 350 Kč měsíčně
a dovozuje nepřípustnost exekuce na toto výživné z předpisu zákona
ze dne 15. dubna 1920 čís. 314 sb. z. a n. Tento zákon se na tento pří
pad vůbec nevztahuje, neboť jedná jen o obmezeni exekuce na platy
a výstužné zaměstnanců a jejich pozůstalých, k nimž výživné, přiznané

póvinné stp_fl(~ manželem z dúvodů '11anželskoprávních čítati nelze.
Pfedpis §u 191 ex. ř. o obmezení exekuce na nároky v odstavci druhém
tohoto §u uvedené dosud změněn není a platí nadále. V obou směrech
postrádá tedy zamítavé usnesení rekursního soudu veškeré zákonné
opory, důsledkem čehož bylo rekursu vyhověti.
čís.
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Zalováno-li O vráceni vkladní knížky, jest přiznati žalobci právo,
by v ž a I '0 b ě ocenil předmět sporu. Pozdější ocenění není již pro soud
závazným.
(Rozh. ze dne 19. srpna 1924, R I 635/24.)
Žalobu o zaplacení 567 Kč a vráceni jistoty, pozůstávající ze vkladní knížky úvěrní banky na 6000 Kč, zadal žalobce na okresním soudě
a ocenil žalob ní nárok teprve při prvém líčení na 2000 Kč. Námitce
věcné nepříslušnosti s o udp r v é s t o I i c e vyhověl a žalobu odmítl, rek II r s II í s o II d zamítl námitku věcné nepříslušnosti. D ů vo cl y: Žalobce domáhá se žalobou na žalovaném jednak zaplacení
567 Kč 08 h, jednak vrácení jistoty, pozustávající z vkladní knížky
úvěrní banky na 6000 Kč. Ohledně tohoto nároku, který není nárokem
peněžitým, bylo věcí žalobce, kdyžtě neučinil ani prohlášení, ani koneč
ného alternativního žalobního návrhu ve smyslu ustanoveQí §u 56 odstavec prvý j. n., by předmět sporu, pokud posléze uvedehého nároku
se týče, již v žalobě ocenil. Nestalo-Ii se tak hnee! v žalobě, nýbrž
teprve při prvém ústním jednání před okresním soudem, byl tím jen
původní nedostatek žaloby napraven. Pokud zákon sám nemá zvláštních
ustanovení pro ocenění předmětu sporu, jsou údaje žalobcovy v tomto
sl1iěru jak pro soud, tak i pro odpůrce závazny (§§ 56 až 60 j.n.).
Také v tomto sporu jest soud, ježto tu žádného zvláštního ustanovení zákona pro ocenění předmětu sporu není, vázán oceněním žalobcovým. Není
tudiž námitka věcné nepříslušnosti okresního soudu odůvodněna, ne"
boť jest soud ten již dle ustanovení §u 49 čís, 1 j. n. ve znění novely
vzhledem na ocenění předmětu sporu věcně příslušným bez ohledu na
to, o jaký smluvní poměr se tu vlastně mezi stranami jedná.
Ne j v y Š š i s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
Dťrvody:

Pohledávkami peněžitými po rozumu §u 56 j. n. jest rozuměti nároky, které přímo znějí na placení určité částky na penězích, nároky,
které dle své povahy mají za předmět plnění na penězích. V tomto pří
padě jde o nárok na vráceni vkladní knížky úvěrní banky znějící na
vklad 6000 Kč, jež byla žalovanému odevzdána jako kauce (zástava),
tedy na vydání individuelně určené majetkové hodnoty a, ježto hodnota
nároku toho nemusí se nutně krýti s výší peněžitého vkladu, na knížku
tu učiněného, lze žalobci při711ati, že nárok ten může býti řaděn k těm,
jichž ocenění § 56 j. n. žalobci v žalobě vyhražuje
ukládá. Kdyby
byl tedy žalobce iiž v žalobě nárok tento ocenil na 2000 Kč, jak to
učinil při ústnim jednání na soudu prvé stolice, bylo by toto ocell'ení

a

n.í.

pro soud závazným (§ 60 j.
Toho však žalobce neučinil a', byla-Ii
hned na to vznesena námitka nepříslušnosti soudu z důvodu vyšší
hodnoty sporného předmětu, musil se soud na tuto námitku již z povinnosti úřední zabývati zkoumáním této sporné otázky, totiž zjištěním
hodnoty sporného předmětu. Prohlášení, jež žalobce teprve nyní o hodnotě sporného předmětu učiníl, nemělo jíž pro soud závazného významu, neboť zákon propůjčuje tomuto ocenění účinek závazný jen
tehdy, bylo-Ii učiněno v žalobě, a to proto, že se na tento způsob pře
dejde mezisporům o této jinak podružné otázce procesuální. Nebylo-li
však toto ocenění učíněno v žalobě a musí-li následkem námitky dojíti
ku zjištění hodnoty předmětu sporu soudem, jest zřejmo, že v tomto
období jest ocenění žalobcovo již zcela nezávazným. Ježto pak výše
vkladu poukazuje na hodnotu 6000 Kč a libovolné hodnocení sporného
předmětu ve zřetel již přijíti nemůže, dlužno námitku
nepříslušnosti
soudu vzhledem na §§ 49 odstavec prvý a 50 j. n. v úpravě zákona
ze dne 1. dubna 1921 čís. 161 sb. z. a n. uznati důvodnou a bylo tudíž
rekursu vyhověti.
čís.

4092.

Pokud přichází pn povolování prozatímního opatření dle §u 379
ex. ř. v úvahu okolnost, že odpůrce jest cizincem.
(Rozh. ze dne 19. srpna 1924, R I 637/24.)

s o udp r v é s t o I i c e povolil ve sporu o zaplacení peněžité
pohledávky prozatímné ,opatření proti švýcarovi. Re k u r sní s o u d
vyhověl odporu a zrušil napadené. usnesení. D ů vod y: Soud prvé
stolice považuje předpoklad pro povolení proz'aUmního opatření ve
smyslu §u 379 ex. ř., totiž ohrožení vydobytí peněžité pohledávky
osvědčené tím, že by rozsudek, kdyby žalobě bylo vyhověno, vykonán
býti musel v cízozemsku, vycházeje z právního názoru, že ohrožení
positivními činy dlužníka ve smyslu §u 379. ex., ř. dlužno na roveň postaviti i případný výkon rozsudku v cízině. Náhled tento jest však
mylný, protože § 379 ex. ř. uvádí výčetmo okolnosti, pro které povoliti
lze prozatímní opatření ku zajištění peněžitých pohledávek. Případny
výkon rozsudku v cizině (d)e ~u 381 ex. ř:) iako okolnost takovou
neuvádí, za to však nutně vyžaduie subjektivní č'innost neb aspoň opomenutí od:pllrce, které by v poměru k navrhovateli pr<ivděpodobně
mohlo dobytí pohledávání navJhova'ele ztížiti nebo zmařiti. COž však
strana ohrožená v tomto případě vůbec ani netvrdí. Vzhledem k naprosto odlišné povaze ohrožení dobytí peněžitých pohledávek oproti
jiným nárokům, nelze ustanovení 9U 381 eX. ř. obdobně užíti na pohledivky peněžité (§ 379 ex. ř.). Návrh na prozatímní opatření nevyhovuie tudiž záko-nnému požadavku §u 379 odstavec druhý ex. f.,
opatření nebylo po zákonu přípustno a náleželo ie dle §u 398 ex. ř.
následkem odporu zrušiti.
. N e j vy

Š

š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.

Důvody:

Souhlasiti jest arci s rekursním soudem a stěžovatel sám př1znava
správnost jeho názoru, že k povoleni prozatímního opatření k zajištění
peněžité pohledávky nestačí již možnost, že by př~znivý r~zsudek musil
býti vykonán v cizozemsku, jak se v §u 381 ex. radu uvadl jako pod~
. mínka pro povoleni proza'ímních opatření pro nároky jinaké než peněžité. Správné jest" že přípustnost _navrženého prozat.ímníh?, opatře~lÍ
posuzovati jest podle hledisek §u ~ '.9, o~stavec dr~hy ex. radu, a ze
zejména předpokladem pro p~v?lel1l jeho jest pravdepodobn?,st,ze by
jinak odpůrce strany ohrožene ClI1l1osvt,! v tomto odsv~av~:, bhze n~zna
čenou, byť i zcela neobmyslnou zmanl nebo značne stlZll dobyh peněžité pohledávky. Vytýká-li zákon jak,? 'podmínku pro po."~lení .pro;
zatímního opatření takovou činnost c1luzmka, Jako porouchal11, zmcem,
zatajování, zavlečení, zcizení a jiné disposi,c,~ a úmluvy. stejný ~ýsledek
sledující, poskytuje pro'i tomu ochranu venteh s ~le,dlska pr,avnl poctivosti a správnosti, která toho vyžadUje, by dlu~11lk. nemanl a n~
stěžoval splněni svých závazků a zejména, by svoJI maje!nost neukryval před právním postihem věřitele. Tento ohled a potreba ochrany
platiti musí ve zvýšené míře oproti dlužníku c!zoze,:,~ké~u, .l:!erý n~
potřebuje majetnost svoji ničit, zatajovat, z.a,:,h~at, jezt,? je yz ~ n,ejvětší části svým hospodářským sídlem v clzme z moznosŤ1 pravmho
dosahu tuzemského věřitele' odsunu'a, jak je tomu zejn~na v tomto
případě, kde ide o dlužníka ze švýcar, s nimiž čsl. republika nemá
dosud ani smlouvy o vzájemnosti. I když tedy zákon v Siu 379 ex. řádu
výslovně nepřipouští povolení prozatímních opatření oproti cizozemskému věřiteli již proto, že ie v cizině a může býti - připouští-H to
státní smlouvy z pravidla ien tam postihován, dlužno na tuto okolnost při zkoumání předpokladů §u 379 ex. řádu tím více zřetel bráti,
ježto u cizozemce jest již sama sebou dána situace, která proti tuzemskému věřiteli teprve osvědčena býti musí. Onaký výklad musil by
vésti k nadpráví cizinců, což zákonodárcem zaiisté zamýšleno nebylo,
iežto základrí tendencí celého zákonodárství ie,st spíše poskytovati
vlastním občanům ochranu proti cizozemcům. Uváží-li se v tomto příe
padě, že hlavní majetnost odpůrce stěžovatelova jakožto cizozems~é
. fit'my jest iakémukoli právnímu postihu z tuzemska nedostupna a .ze
tato pohledávky své u tuzemských věřitelů, jichž obstávkou se o pro.
zatímní opatření žádá, dle pravidelného běhu obchodu dříve nebo později vybere, stáhne nebo iinak zrealisuje, aniž třeba při tom pomýšleti
i na obmyslnost, dlužno při správném názoru na smysl a účel zákona
uznati že předpoklad ~u 379 odstavec druhý ex. řádu pro povolení
prozatímního opatření jest zcela splněn.
čís.

Započítání

4093.

vojenské služby do advokátní praxe (nařízeni ze dne
čís. 268 ř. zák.).
Nělze zapOČítati dobu, jiŽ kandidát advokacie, skončiv povinnou
vojenskou službu, ztrávil ve vojsku jako důstojník z povoláni.
(Rozh. ze dne 19. srpna 1924, R I 659/24.)

21. stnna 1916

hod v však nemohl by dosáhnouti j~nak než započítáním vojenské služby do advokátní praxe, pročež vytýká vrchnímu zemskému soudil neprávem, že jeho žádost vykládal mylně a nesprávně.

Kandidát advokacie Dr. Jihdřich T. skončil povinnou slúžbu vojenskou dne 31. prosince 1919 a vstoupil dnem 1. ledna 1920 do služby
důstojníka z povolání, v níž setrval až do 16. září 1922. Žádost jeho
o započítání doby od I. ledna 1920 do 16. září 1922 do advokátni
praxe, v Ý bor a d v o kát n í k o mory zamítl. V r c h n í zem s ký
s o II d usnesení potvrdil a Ne j v y Š š í s o II d nevyhověl odvolání.
Dúvody:
Podle §u I min. nař. ze dne 21. srpna 1916, čís. 268 ř. zák. lze v této
právní věci rozuměti vojenskou službou toliko činnou službu vojenskou
za světové války, nebo ve lhůtě, nařízením určené. Takovou službu
jest kandidátům advokacie započítati do jejich advokátní praxe, poněvadž dotyčné zákonné předpisy vycházejí z předpokladu, že tato
služba znemožnila kandidátům advokacie bez jejich viny výkon civilní
služby. Stěžovatel však tvrdil ve své žádosti o započítání vojenské
služby, o kterou jde, že s k o n č i v P o v i n n o u službu válečnou použil v Ý hod y setrvání v čin n é vojenské službě jako di'lstolník
z p o vol á n í na dobu trvání od 1. ledna 1920 do 31. prosince 1922
a že byl od 1. ledna 1920 dg 16. září 1922, tedy přes 2 roky, a k t i vním důstojníkem, načež vymohl sobě teprve dnem 15. září 1922 př~
ložení do zálohy a dne 16. září 1922 vstoupil do praktické služby právní. V odvolání do rozhodnutí výboru advokátní komory pak uvedl, že
ke konci roku 1919 byl přeložen od pluku pěchoty do Prahy k justič~
nimu odděleni, že v této době při poč í na j í c í de mobil i s a c I
se obával, že bude d e mobil i s o v á n a ztratí obživu, a že pro t o
použil v Ý hod y a k t i vo v á n í důstojníků legionářských na dobu
tři roků. Vystoupil tedy koncem roku 1919 dobrovolně z válečné služby a byl z ní propuštěn, načež dne I. ledna 1920 vstoupil do služby
aktivního důstojníka, v níž setrval do dne 16. září 1922. V této době
tudíž nekonal vojenské válečné služby ve smyslu !lu 1 min. nařízení ze
dne 21. srpna 1916, č. 268 ř. z., která by 111U byla bránila ve výkonu
služby civilní, nebyla to tedy vojenská služba zaoočitatelná, pročež
soud právem potvrdil rozhodnuti výboru advokátní komory. Nerozhodno jest, z jakí,ch pohnutek vystoupil koncem roku 1919 z válečné s!už-·
hy a vstoupi!" dobrovolně do služby aktivního dllstoiníka. Dltležito jest,
že tak skutečně učin'l a že mu to bylo povoleno. Co by snad nastalo,
kdyby byl seti·val i po dni 31. prosince 1919 v dřívější vojenské službě,
není známo a nelze o tom vtlbec uvažovati; zvláště ne!ze tvrditi, že by.
z oné dřívější vojenské služby nebyl býval proouštěn před začátkem
roku 1921, pokud se týče př.ede dnem 12. října 1920 jako dnem úplné
demobi1isace. Pokud toto neprokázal jest nerozhodno. kdy došlo k
úplné demobilisaci a rovněž nerozhodným .iest obsah po·tvrzení ministerstva Národní ohrany ze dne 18. července 1924, připoieného k odvoláni do rozhodnutí vrchního zemského soudu. Stěžovatel praví, že
mu nešlo především o započítání vojenské služby do praxe advokátní,
jak prý mylně a nesprávně má 7.a to· vrchní· zemský soud, nýbrž že níu
šlo o výhodu vládního nařízení čís. 262 z roku 1922 v nejvyšŠí přípu~tné
míře, totiž zkrácením efektivní praxe u advokáta na 2 Y2 roku, po jejichž uplynutí směl by již přistoupiti ke zkoušce advokátní. Této vý-

Čís.

4094.

I

Osmidenní lhůta §u 164 ex. ř. běží ode dne zpravení o prvotním
. povolení dražby, nikoli ode dne povolení vnucené dražby přístupenn.
Lhosteino že navrhovatel určení prozatínmího stavu břemen má před
nostní ·po;tavenl teprve před přistoupivším vymáhajícím věřitelem.

1

(Rozh. ze dne 26. srpna 1924, R I 655/24.)

I

j

Usnesením prvého soudu ze dne 2. května 1924 byla povolena Dru.
V-ovi exekuce vnucenou dražbou nemovitostí. O povolení byli vyrozuměni knihovní věřitelé Antonín a Anna O-ovi dne 13. května 1924.
Usnesením ze dne 15. května 1924 byla povolena Václavu Ř-ovi exekuce vnucenou dražbou přístupem k exekuci, vedené Drem. V -em. O tomto povolení exekuce nebyli knihovní věřitelé vyrozuměni. O návrhu
knihovních věřitelů O-ových, podaném dne 5. června 1924, by byl stanoven prozatímní stav břemen, ustanovil s o II d P r v' é s tol i eve rok.
Navrhovatelé uváděli v návrhu, že pohledávka Dra. V-a bude pred rokem dražebním zaplaccna a pohledávka druhé vymáhající strany Václava R-a 2911 Kč 40 h s přís!., že vázne za jejich pohledávkou. Rek u r sn í s o u d ku stížnosti Václava R-a odmítl návrh polO opozděnost.
D ů vod y: Dle §u· 164 ex. ř. může žádost o stanovení stavu břemen
býti podána do 8 dnů po vyrozumění o povolení exekuce . V pří)lddě,
že vnucená dražba navrhována jest více věřiteli a dle §u 139 ex. ř. po
prvém povolení dražby povoluje se pouze přístur: k dražebnÍl~u říze~í
již zavedenému a o tomto přístupu dle odstavce ctvrt~ho ~u 139 ex .. r;
knihovní věřitelé se ani nevyrozumíva.1í, nutno 8den111 lhutu k podal11
žádosti počítati od vyrozumění o prvním povolení vnu~ené dražb~. To
se v tomto případě stalo 13. května 1924. Jest proto navr~ .podanY,dl.l~
5. června 1924 opozděným a bylo jej zamítnoutI. Na veCl llIC memtr
nemůže že návrh če1i1 ·vlastně proti druhému vymáhajícímu věřiteli
Václav~ R-ovi, neboť ten pouze přistoup'l (§ 139 ex. ř.) k stávajícímu
a· iedině směrodatnému řízení exekučnímu; zavedenému k návrhu Dra.
V:a.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
D

ů

vod y:

Napadené usnesení noví zákonu a ~ěd a jesot sprá,;ně -a ~ýst~žn~

odůvodněno. pročež stěžovatelé odkazu]1 se na duvody Jemu pnpo]ene

a souhlasející s posudkem nejvyššího soud? víde,ň:kéh~ k ,~~ 164 ex;
řádu bod I. Stanoví-Ii § 164 odstavec prvv ex. radu, ze ventel, ,ehOl
pohledávka zástavním p;ávem, zajišt~ná má př:,dn.~s,t pře?,pravem o ~a
uspokojení nebo před zastavl1lm pravem vymahapclho ventele, muz~
tl exekučního soudu l1avrhnou~i prozatímní určení stavu břemen v osml
dnech po tom, co zpraven hyl o povolení dražby, má zřejmě na mysl'

63 h, jest t~dy pro rozhodnutí rekursniho soudu nepřípustnou novotou
a bez významu. Lichou jest též namitl(a, že berní úřad v exekučním
návrllu ani netvrdil, tím méně prokázal, že premiová půjčka, jejíž za-'
bavení II třetích osob bylo navrženo, jest majetkem dlužníkovým. Vlastnictví dlužníkovo -neillus:lo býti tvrzeno výslovně, neboť jest nutným
předpokladem exekučního návrhu, takže tvrzcní to jest v něm již obsa"
ženo. Správnost tohoto tvrzení nepotřebuje býti ani vymáhajícím věři. telem při podání návrhu na zabavení dokazována (§ 54 čís. 3 ex. ř.)
ani soudem při povolení exekuce zkoumána, vymáhající věřitel činí
cxekuční návrh na vlastni nebezpečí a jest za jeho následky třetím osobám zodpověden.
čís. 40!l6.

jen zahájení dražebního řízení a nikoli také povolení vnucené dražby
přístupem, jelikož zpravení vťřitelů o povolení dražby děje se podle
zákona jen v onom případě (§§ 133 odstavec čtvrtý a 139 odstavec
čtvrtý ex. ř.). Poukazují-Ii stěžovatelé k tomu, že ve lhůtě návrh podatí
nemohli, protože pohledávka Dra V-a, na jehož návrh dražební řízení
bylo zavedeno, jejích pohledávce předcházela, nemění to ničeho na věci,
a rovněž jest bez významu, že o povolení exekuce vnUcenou dražbou
Václavu R-ovi uvědoměni nebyli, neboť stalo se tak podle zákona
správně (§ 139 odstavec čtvrtý ex. ř.) a ostatně by takové v'yrozumění
nemělo vlivu na uplynutí lhůty, o kterou tu jde.
čís.

4095.

Byla-li k vydobytí veřejných dávek bezvýsledně vedena správní
exekuce na jmění veřejné společnosti, může se vymáhající úřad domáhali na veřejném společníku předložení seznamu jmění a složení přísahy
dle §u 47 ex. ř.

že výkaz nedoplatků daňových (poplatkových) byl
opatřen doložkou vylronatelnosti.
O výkazu nedoplatků, formálně bezvadném, nelze provádětí protidůkaz o jeho správnosti soudem exekuci povolujícím aniž domáhati se
toho v rekursu do povolení exekuce.
Není třeba, by v exekučním návrhu bylo tvrzeno a prokázáno, že
předmět, na nějž se exekuce vede, jest vlastnictvím dlužníka.
Není

třeba,

(Rozll. ze dne 26. srpna 1924, R I 672/24.)
Návrhu eráru. by veřejný společník byl přidržen k vykonání vyjevovací přísahy dle §u 47 ex. ř., ježto správní exekuce proti společnosti
zÍlstala bezvýslednou, s o udp r v é s t o I i c e vyhověl, rek u r sní
s o u d návrh zamitl. N e j v y Š š í s o u d obnovil usneseni, prvého soudu.

(Rozh. ze dne 26. srpna 1924, R I 671/24.)

s

o udp r v é s t o I i c e povolil na základě výkazu o nedoplatku
dávky z majetku exekuci zabavením cenných papírů dlužníka u peněž
ního ústavu, rek u r sní s o u d exekuční návrh zamítl, ježto nebyla
na výkaze potvrzena jeho vykonatelnost. Ne j vy Š š í s o u d obnovil
usnesení prvého soudu.
D

ů

O.úvody:
Podle §u 47 ex ř. v nynějším doslovu mohou žádati o složení vyjevovací přísehy i úřady tam jmen'ované, když správní exekuce k vydobytí veřejných dávek byla bezvýslednou. V tomto případě vedena
byla bezvýsledná exekuce na jmění firmy Mořic T. & Co, a má podle
návrhu berního úřadu Bedřich H. jako veřejný společník firmy před
ložiti seznam svého jmění a vykonati přísahu, že výpovědi jeho jsou
správné a úplné, a že vědomě nezamlčel ničeho ze svého jmění. V tomto
směru je žádost úplně odůvodněna jak předpisy čl. 112 obch. zák.,
podle něhož ručí společník za závazky společnosti celým svým jměním
nedílně, tak i čl. 117 obch. zák. a § 373 c. ř.. s., z nichž je vyvoditi povinnost veřejného společníka činiti přísežná udání za společnost. RekUl'sní soud mylně poukazuje na § 11 ex. ř.,jenž platí pro exekuci soudní, nikoli však správní, kdežto soudu dostačí skutečnost, že správní
exekuce proti veřejné obchodní společnosti zůstala bezvýslednou, a že
vyjevovací přísaha požaduje se od společníka.

vod y:

Rekursní soud zamítl exekuční návrh, poněvadž na výkazu nedoze dne 15. května 1924, o nějž berní úřad návrh opřel, nebyl'a
potvrzena jeho vykonatelnost. Podle §u 54 druhý odstavec ex. ř. jest
však takového potvrzení třeba jen při exekučních titulech, uvedených
v §u 1 čís. 8, 10, 11, 12, 14 a 16 ex. ř., nikoliv při výkazech nedoplatků
na daních o poplatcích, jež jsou exeknčním titulem podle čís. 13 §u ·1
ex. ř. a které již dle svého pojmu a názvu mají obsahovati jenom dávky
již splatné a vykonatelné. Důvod, ze kterého rekursní soud exekuční
návrh zamítl, neobstojí tedy před zákonem. Lichými jsou i další námitky
dlužníkova rekursu proti povolení exekuce. Výkaz nedoplatků, předlo
žený berním úřadem jest formálně bezvadnou veřejnou listinou, tvořící
podle §u 292 c. ř. s plný dukaz. Proti důkaz o jeho správnosti není sice
vyloučen, nemůže však býti prováděn ani při povolování exekuce, neboť
soud, povolující exekuci, nemŮže podle §§ 3 a 55 ex. ř. konati o správnosti exekučního titulu šetřenÍ, ani rekursem proti povolení exekuce,
neboť rekursnímu soudu přísluší pouze p ř ezkoumávati rozhodnut!
prvního soudu, musí proto vycházeti z toho skutkového stavu, na jehož
základě vydal první souE! své usnesení. Vše, co dlužník v rekursu uvedl
v tom směru, že na splatné již dávce z majetku dluží nejvýše 1104 Kč
platků

čís.

4097.

V tom, že k plnění naturální strawy povinný odstěhoval se ze svého
bytu do jiného obydlí v téže obci, nelze spatřovatí porušení
smlouvy, jež by o sobě Opodstatňovala náhradní nárok 'oprávněného na
původního

1

plnění peněžité.

(Rozh. ze cine 26. srpna 1924, Rv I 864/24.)

žalobce postoupil žalovaným domek č. p. 258 ve V. a vymínil sl
jako doživotní výměnek mimo jiné poskytování stravy ph společném
stole. Žalovaní odstěhovali se po čase do jiného domku ve V. a neposkytovali žalobci nadále stravy. Žalobě o zaplacení peněžité náhrady
za stravu o b a niž š í s o u d Y vyhověly. N e j vy Š š í s o u d žalob,;
zamítl.
.
D

1

I

t·
,

Ci

ů

vod y:

Dovolání, jež uplatňuje dovolací důvod §u 503 čís. 4 c. ř. S., přiznati
jest oprávnění. Žalobce domáhá se na žalovaných náhrady za stravu,
jíž mu žalovaní měli při společném stole poskytovati, jedině proto, že
se dne 27. listopadu 1922 z domu č. p. 258 ve V., v němž strava měla
býti poskytována, odstěhovali a od tohoto dne mu stravy neposkytovali.
žalobce neuvedl, že na žalovaných žádal poskytnutí stravy v domě,
kamž se přestěhovali, a ze sporného jednání vysvítá, že se nepokládá
za povinna, na stravu k žalovaným do jejich nového obydlí docházeti
a že tedy zaviněné prodlení žalovaných spatřuje již V tom, že se žalovaní do jiného domu přestěhovali. Uvádí-li se ve sporu, že prvžalovaný
hyl po nějaký čas na práci v cizině a spolužalovaná že po tu dobu
sloužila a nevařila, \'Ztahuje se okolnost tato dle přednesu stran na dobu
od srpna 1923 do listopadu 1923 a nepřichází tedy ve zřetel pro otázku
prodlení. jež se tvrdí již ode dne ods'ěhování t. j. 27. listopadu 1922.
Oba nižší soudy řeší spornou věc iedině s hlediska, že dle povahy věcí
Jest prý mistem plnění dům č. p. 258 ve V. a že jenom tam jest stravu
púskytovati, naproti tomu že žalobce není povinen, by si na stravu
k žalovaným jinam docházel, hyť i to bylo v témže místě v jejich novém
obydlí, jež dle tvrzení stranies! od domu č. p. 258 200 m vzdáleno.
Nejvyšší soud nepokládá tento názor za správný a s hlediska rozumného výkladu smluv (§ 914 obč. zák.) za přípustný. I když lze připustiti,
že při ujednání smlouvy bylo myšleno na to, že obě strany zůstanou
·V domě č. P. 258 a že tam bude strava poskytována, nelze smlouvu
vykladati dle písmeny, že by jenom v tomto domě závazek ten plněn
býti mohl a směl. nýbrž dle účelu a úmyslu jejího se zřetelem na zásady
poctivého právního styku a s tohoto druhého hlediska nelze o tom pochybovati, že tato povinnost múže býti splněna bez jakékoli citelnější
újmy pro smluvní zájem žalobcův i v novém obydlí žalovaných, buď
na ten způsob, že si tam na stravu sám, není-li mu to z důležitých toříčin
nemožno, dojde nebo že mu žalovaní stravu k jeho vyzvání donesou,
kdyžtě jde o vzdálenost pouhých 200 m, jak se tvrdí. Závazkem neměli
býti zajisté povinní připoutání na vždy na dům č. p. 258; přestěhovali-li
se sn3d i z vážných dtlvodů hospodářských o 200 nt dále, nemůže v tom
býti spatřováno' porušení smluvního závazku, když lze mu vyhověti
zptlsobem shora naznačeným. Bylo by chiko.nou na straně žalobce, kdyhy z toho důvodu bez důležitých příčin odepíral přijímati stravu. jemu
z nového obydlí nabízenou zrovna tak,· jako na žalovaných. kdvbv mu
stravu při společném stole odepírali proto. že pro nemoc nebo z iiných
důležitých příčin nemohl se dostavíti ku společnému stolu. žalobce
však ani v žalobě ani při ústním iednání netvrdil, že žalované žádaL
aby mu poskytovali stravu v novém svém obvdlí a že mu pOSkl'tl1U+í

JtžJo jen v tomto případě bylo by lze mluviti 0 zaviporušení smluvního závazku, jež by žalobce opravňovalo) žádati
místo odepřené naturální stravy náhradu na penězích
(§ 1295 ohč.
zák.), není žalobní nárok odůvodněn a bylo proto oprávněnému dovolání vyhověti) a změnou ObOLl nižších rozsudků uznati právem) jak se
stalo.
stravy

odepřeli.

něném

!
J

čís.
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Dovolání jest nepřípustným (§ 502, odstavec třetí, c. ř. s.) bylo-li
se do souhlasných rozsudků nižších soudů dovoláno jen co do 2:000 Kč
ač nižší soudy rozhodovaly o penízi přes 2.000 Kč.
'
(Rozh. ze dne 26. srpna 1924, Rv I 922/24.)

Žalobě o náhradu škody 4 ..0.0.0 Kč vyhověl pro c es n í s o udp r v é
s t o I i c e potud, že přiznal žalobci 2 ..0.00 Kč. O d vol a c í s o u d
k odvoláni obou stran napadený rozsudek potvrdil. N e j v y Š š í s o u d
odmítl dovolání zalované.
D ů v o cl y:
Předmětem sporu byl kromě ostatních plnění, jež byla již v první
stolici právoplatně zamítnuta, nárok na náhradu škody 4 ..000 Kč, z ně
hož souhlasným rozhodnutím obou nižších stolic byla ž'llobci přiřknuta
polovice 2 ..000 Kč. Dovolání žalované strany domáhá se 'í:měny odvolacího rozsudku právě ohledně těchto 2 ..000 Kč, žalobci v obou stolic:ch
přiznaných, návrhem na zamítnutí žaloby i v příčině tohoto dílu žalobního nároku. Žádá se tedy na dovolací stolici, by přezkoumávala souhlasná rozhodnutí nižších stolic ve věci, v niž předmět.sporu nepřesa
huje 2.00.0 Kč. Dovolání jest tedy z této příčiny nepřipustno vzhledem
na předpis §u 502 c. ř. s. ve znění cís. nat. ze dne 1. června 1914 čís.
118 ř. z.a čl. IV. zákona ze dne 8. června 1923 čís. 123 sb. z. a n. a
jest lhostejno, že odvolací soud rozhodoval na odvolání obou stran
o celých 4.000 Kč, neboť dle zřejmého účelu těchto zákonných předpisů,
by nebylo se dožadováno rozhodnutí nejvyšší stolice o věci v nižších
stolicích souhlasně rozsouzené, nepřevyšuje-li hodnotu 2.000 Kč, může
přicházeti ve zřetel jen onen předmět sporu, jenž se dovoláním k rozhodnutí vznáší na dovolací stolici.
čís.

4099;

Dopravní řád železniční.
Dráha ruči dle §u 65 (2) žel. dopr. ř. za škodu nedbalým II neodborn:í"l11 naloženim zboží, jež bylo při celní prohlídce z. vozu vyloženo,
třebaže strana byla přitomna a zachovala se nečinně.
(Rozh. ze dne 26: srpna 1924, R II 239/24.)
Zal ob u na dráhu o náhradu škody, ježto naložila vadně zboží po jeho
vyc1ení, pro c e sní s o II d P r v é s t o I i c e zamítl, o d vol a c í

Usedlost č. p. 22 v M.. , jež již od dřívějška patřila z polovice vlastnicky zemřelé nyní Marii H-ové, rozené R-ové, připadla jí později i co
do druhé polovice dědictvím po jejím zemřelém manželi Josefu H·'o;;
do vlastnictví se závazkem, že, jakmile nezleti!ý syn manželů Vladimír
František H. dosáhne 26. roku věku svého, předá mu celou tuto usedlost
za postupní cenu, jež stanovi se buď dohodou účastniků nebo soudnÍnl
odhadem majetku. Marie H-Dvá, jež se později provdala za Aloise K-a,
pestoupila ještě před tímto druhým s!latkem a vzhledem k němu dle
smlouvy (notářského spisu ze dne 7. července 1923) polovici usedlosti
za postupní cenu, ve smlouvě vytčenou, s vS'slovným zachováním onoho
práva čekatelského, jež· nastupujicí Alois K. ku splněni dle ustanoveni
odevzdaci listiny výslovně převzal. Než smlouva byla předložena ku
schválení poručenskému soudu, jež strany dle smlouvy za potřebné považovaly, zemřelá Marie K-ová (dříve ovdovělá H-ová). Por uče ns k Ý s o u d (okresní soud v M.) schválil postupni smlouvu ze dne 7.
července 1923 jménem nezletilého Vladimíra Františka H-a., Rek u r sn í s o u d k reltursu opatrovnika nezletilého a Františka !-I-a zrušil napadené usnesení a vrátil věc prvému soudu, by vyčkaje pravomoci, ji
znovu projednal a rozhodl, ježto o návrhu měl dle §u 109, odstavec
druhý, j. n. rozhodovati sborový soud prvé stDlice. K dovolacímu rekursu Aloise K-a zrušil N e j v y Š š í s o u d usnesení obou nižších soudů a odmítl návrh stěžovatelův na poručenské schválení odstupni
smlouvy ze dne 7. července 1923.

s o II d zrusil napadený· rozsudek a vrátil věc prvému soudu, by, vyčkaje
pravomoci ji znovu projednal a rozhodl. N c j v y Š š í s o u d nevyhověl
rekursu.
Důvody:

Podle skutkového zjištění nižších soudú vznikla zažalovaná škoda
nedbalým a neodborným opětným naložením předmětů, které bylY'pří
celní prohlídce v Břec1avě z vozu vyloženy. Zřejmě pochybeným Jest
hájení se žalovallé strany, že celní prohlídka a l1~íz~ní celní:~~ úř~dll,
aby se část předmětů v nábytkových vozech ulozenych vylozIla, JSou
pro ždeznice vyšší mocí a omluvným dllvodem podle §u 84 žel. dopr.
ř. Vyšší mocí lze rozuměti jen události zvenčí přicházející, s nimiž nelze
železníci počítati a jejichž následky nelze jí prostředky jsoucími po ruce
odvratiti. Nařídil-Ii celní úřad částečné vyložení zboží a neměla-li dráha
po ruce dělníků, kteří by opětné naložení odborně a pečlivě obstarali,
mohla tuto práci svěřiti na ~traty strany zasilateli, což jí § 65 (2) žel.
dopr. ř. výslovně dovoluje. Nelze tedy mluviti o tom, že se dráha nemohla uvarovati škodlivých následků celhí prohlídky .. Tvrzení, že manipulace spojené s celní prohlídkou provádí celní úřad sám, a že dráha
není povinna pečovati o vyložení a opětné naložení prohlíženého zboží,
odporuje nejen skutečnému průběhu celní prohlídky, při níž vykládáni
a oDětné nakládání obstarali dle souhlasného udání obou stran zřízenci
žel~zniční, nýbrž výslovnému předpisu §u 65 (2) žel.. dopr. ř., který
ukládá splnění celních předpisů za povinnost· dráze, dovoluje jí za to
vybrati zvláštní tarifní poplatek a ustanovuje, že ať dráha svěří vyden;
zasílateli, neb opatří je sVýn;i lidmi, jest v~dy sa,;,a, za ně z~dp?vědn.~.
Ovšem neručí železnice za skodu z vadnellO opetneho nalozem zbozl,
vvloženého při 'celní prohlídce, podle !iu 84 žel. dopr. ř., nýbrž podle
zvláštního předpisu poslední věty §u 65 (2) žel. dopr. ř. jen jako zasílatel. tedy dle čl. 380 obch. zák, ien potud, pokud neprokáže, že za~
chovala bedlivost řádného obcliocln'íka. O takový důkaz se však žalovaná strana vůbec ani nepokusila. Dovozuje-Ii stížnost konečně, že poškozený byl na vadném opětném naložení spoluvinen a musí škodu
aspoií 'částečně sám nésti, poněvadž byl při celní problídce přítomen,
přehlíží. že dle §u 65 (2) žel. dopr. ř .. iest ce,ln.í o~ba~ení ~rhradně p?vinností dráhy, takže strana nem povmna byb pn nem pntomna a ze
se železnice nemůže na nečinnost strany jako spoluzavinění její odvolávati.
čís.

4100.

Zaknihované právo čekatelské, není-Ii zároveň vymíněn zákaz zcizeni není na závadu zcizení nemovitosti, zatížené timto obmezenim. Soud
por~čet1ský není tu povolán, by ohledně nezletilého čekatele sehval~val
smlouvu, jíž nemovitost byla zcizena.
(Rozh. ze cine 26, srpna 1924, R II 273/24.)

• II

I

,

Dllvody:
Odpůrci stěžovatelů vzpirají se poručenskému schválení smlouvy,
jehož se jí dostalo usnesením soudu první stolice, jednak z důvodů prospěšnosti, jednak i věcnými námitkami, vztahujícími se k platnosti
smlouvy, které by arciť mohly býti řešeny jen pořadem sporu(§ 2 čis.
7 nespor. říz.). Nejvyšši soud má za to, že případ vůbec nezavdává zákonného důvodu ku právně ochranné činnosti soudu poručenského.
Právo čekatelské toho obsahu, jak se v tomto případě o ně jedná, není-Ii
vymíněn buď výslovnou úmluvou nebo dle zřejmého úmyslu smlouvy
současně zákaz zcizení, není na závadu platnosti zcizení; právo ku zcizení přísluší naopak vlastníku nemovitosti, tímto věcným závazkem za·tížené, volně právě v důsledku toho, že knihovní poznámkou tohoto práva stává se nárok čekatelův, by mu v určenou dobu nemovitost byla
úplatnou smlouvou do vlastnictví postoupena, věcně účinným i proti
každému pozdějšímu nabyvateli, jenž nemovitostí nabýti může jen
s obmezením tohoto knihovně vyznačeného závazku. Toto hledisko zastává též soudobé písemnictví (Ehrenzweig soust. 1I/2. str. 428, Rob.
Mayer V. kniha m. oddíl str. 226) při právně zcela obdobném ústavu
fideikomisární substituce. V tomto případě neobsahuje odevzdací listina
ve prospěch čekatelského práva výslovného zákazu zcizení, Marie H-ová
později provdaná K-ová nebyla tedy v tomto právu zcizeni obmezena,
zcizení stalo se a mohlo se státi jen s obmezeným právem čekatelovým,
knihovně zabezpečeným, jemuž se stěžovatel kromě toho i výslovně podvolil. Právo a zájem ne zl. čekatele nedoznaly tedy nijakého ohrožení,
důsledkem čehož nebylo zákonného podnětu k ochranné činnosti soudu

poručenského. (§§ 1. nespor. říz., 233 obč-, zák). Soud poručenský měl
se tedy dle §u 1. nesporného řízení zdržeti jakéhokoli usnášení se
o schválení smlouvy, bez ohledu na to, zda strany dle smlouvy schválení to za nutné pokládaly, neboť nerozhoduje právní mínění stran,
nýbrž předpis zákona o tom, kdy soud ve věcech nesporných zakročiti
má. Rozhodnutí poručenského soudu i rozhodnutí rekursního soudu,
které nad to pokládá za potřebné i schválení nadřízeného sborového
soudu dle §u 109. jur. n., odporuje zákonu a bylo je ku stížnosti zrušiti.
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Dr. FRANTiŠEK VÁŽNý.

Veškerá práva autorská, '~ejmé'na právo překladu, jsou vyhrazena.

V PRAZE 19Z5.
Nakladatel a vydavatel: Právnické vydavatelství v Praze, společnost s r. p.

čís.

4101.

Prohlásili-Ii si spoluvlastnici navzájem, že nebudou uplatňovati soukrom oprávní nároky na svůj podíl jako spoluvlastníci, omezili své právo
jedině ve vzájemném svém poměru, nikoliv však v poměru k nesúčast
něným třetím osobám. Tím, že záp'Ověď zcizení, zatížení a zas'!avení
byla knihovně poznamenána, nestalo se právo toho kterého spoluvlastníka ještě právem věcným, nedostupným exekuci. "
(Rozh. ze dne 26. srpna 1924, R II 276/24.)

s o udp r v é s t o I i c e povolil bance Z. exekuci vnuceným zříze
nim zástavniho práva knihovním jeho vkladem na podílu dlužníka k jedné šestině nemovitosti č. p. 192 v N. Rek u r sní s o u d zamítl exekuční návrh. D ů vod y: V základě prohlášení ze dne 10" března 1921
jest v pozemkové knize poznamenána zápověď zcizení, zatížení a zastavení pro každého spoluvlastníka, dále opatření, že zcizení, zatížení
nebo zastavení jakož i propachtování nemovitosti může se státi jen jednomyslně všemi vlastniky. Z obsahu prohlášení, jež tvoří součástku pozemkové knihy ,(§ 5 kn. z.), jest patrno, že žádný ze spoluvlastníků nemůže ani mezi živými ani na případ smrti svým IPodílem nakládati neobmezeně, poněvadž jeho podíl v každém případě má připadnouti opět
novému soudruhovi, jejž zvolí ostatních pět spoluvlastníků, tak aby
dúm Č. ,'P' 192 v N. zůstával až do odvolání vlastnictvím šesti předsta
vitelů mezinárodní socialistické strany'v N. Prodej, zatížení nebo zastavení reality nebo jednotlivých podílů mŮže se státi jen jednomyslně
všemi podílniky, takže majetkové výhody z toho nemohou se. dostati
jednotlivci z nich. Z toho jest viděti, že povinný jest jen formálně vlastnikem 'I, podílu, poněvadž jeho spoluvlastnictví jest obmezeno na způ
sob § 357 (§ 613) obč. zák.; spoluvlastník jest jen poživatelem s právy
§u 509 obč. zák. Společná »práva jest upravena sice na způsob § 833.
obč. zák., avšak právo jednotlivého společníka naprosto se nerovná
právu společníka dle §u 829 (§ 361) obč. zák Nelze proto vydobýti
zástavního práva ani smluvního ani exekučniho na podíl jednotlivce,
poněvadž by tím byla zasažena podstata věci a §u 364 písm. c) obč. zák.
tu není.
N e j v y Š š í s o II d obnovil usnesení prvého soudu s dodatkem,
že vklad exekučního právaiást""niho povoluje se bez ohledu na zákaz
zdzení, zavazení a zastavení, poznamenaný -na I1stu B pod 21. březnein
1921.

Tiskem ehromotypografického závoi)u firmy Hejba & Zbro v Mlabé Boleslavi.

.

DůvodY-!'·

Z knihy pozemkové je patrno, že povinnýbYI·.podle. kupní smlouvy
ze dne 16. dubna 1919 a úředního vysvědčení ze dne 22. srpna 1919
v knihovní vložce zapsán jako vlastník šestiny domu Č. 192 v N. Prohlášením ze dne 19. března 1921, p.odepsaným jím i ostatními spoiuvlastníky vzdal se povinný jako spoluvlastník práva, uplatňovati sou71'

krornoprávní výhody na svůj podíl, jakož í práv", nakládati s podílem
mezi živými nebo na případ slTIrti, by dům zůstal vlastnictvím šesti
představiteJú politické strany) tam jmenované, bez omezení na určité
osoby. Prohlášením tím, jež je smlouvou mezi spoluvlastníky a pouze
je vížící, omezil povinný své vlastnické právo jedině v poměru k ostat~
ním spoluvlastníkům, kteří, učinívše podobné prohlášení, přijalí souhlasný projev povinného. Může tudíž míti prohlášení to účinek jen vůči
spoluvlastníkům, nikoli však vůčí třetím osobám. Nemohou proto prohlášením tím, jímž nebylo založeno věcné právo podle §u 9 knih. zák.,
působící í proti neúčastněným
třetím osobám, vázání býtí věřitelé
některého ze spoluvlastníků s tím účinkem, by nemohli žádati uspokojení svých pohledávek exekucí na spoluvlastnický podíl nemovitosti,
připsaný povinnému. Na tomto stavu věcí nemění ničeho ani knihovní
poznámka zákazu zcizení a zavazení, ani, že prohlášení uloženo ve
sbírku listin, ježto ani tím nestalo se obligační právo, založené pro~
hlášením, věcným právem podle §u 9 knih. zák., aniž může poznámka
ta míti účinek §u 20 a) knih. zák., ježto účinek ten nemohl býti založen
prostým prohlášením spoluvlastníků, kteří si navzájem mohli poskytnouti obligační práva, nemohli však tím bez dalších náležitostí omeziti účinky svého vlastnického práva vůči třetím osobám, na smlouvě
neúčastněným (§ 364 c) obč. zák.). Není proto překážky, by nebyl
povolen vymáhající věřitelce pro pohledávku proti povinnému podle §§
87 a 88 ex. ř. vnucený vklad zástavního práva bez ohledu na zákaz
zcizení a zavazení, knihovně poznamenaný.
čís.
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Nemocenské !>ojištění.
Nemocenská pokladna jest dle zákona povinna nésti též náklady na
tak zv. první pomoc, avšak jen pod tou podmínkou, že byla nemoc zavčas hlášena.
Ustanovení §u 6 b) zákona ze dne 20. listopadu 1917, čís, .457 ř.
zák. nevztahuje se toliko na nemocenské ve smyslu §u 6 (1) čís. 2 zákona ze dne 22. p'rosince 1920, čís. 689 sb. z. a n., nýbrž i na dílVky,
uvedené v témž §u, odstavec (1) čís. 1.

!1luze žádati náhradu, jde především o otázku; zda nemocenská pokladl~a ,byla, podle :dkona povin,:a vynaložiti náklad, jehož náhrady,
domaha se zalobkync. V tomto smeru JSou rozhodny § 6 zákona ze dne
30. března 1888 čís, 33 ř., zák. nově upravený zákonem ze dne 22.
!,,:osince 1920 ~is: 689 sb. z. a n., podle kterého jest platiti pojišťovací
davky o d pac a t k u ne moc e a § 6 b) zákona ze dne 20. listopadu 1917, čís. 457 ř. zák. pozdějšími zákony ze dne 15. května 1919,
čís. 268 sb. z, ano a ze dne 22. prosince 1920 čís. 689 sb. z. a n. nedotčený, jenž stanovÍ, že za první den nemoci pokládá se všeobecně
den, kdy nemoc byla hlášena, a že za období před tímto dnem, pokud
sahají nazpět dále než 2 týdny, nemocenská podpora"sc vůbec neposkytuje, jinak však jen tehdy, když pojistník pro překážku nemohl zavčas
se hlásiti a když nad pochybnost prokáže, že nemoc, spojená s nezpů
sobilosti ku práci, a lékařské ošetřování počaly se dříve. Lze tedy
s('uhlasiti s dovoláním, že nemocenská pokladna jest podle zákona povinna nésti i náklady na tak zvanou první pomoc, avšak i tyto - a to
právě dovolání přehlíží jen pod tou podmínkou, že nemoc zavčas
byla hlášena, jak správně vyslovil již odvolací soud. Názor dovolání,
že ustanovení §u 6 b) zákona ze dne 20. listopadu 1917 čfs. 457 ř. zák.
se vztahuje toliko na nemocenské ve smyslu §u 6 (1) čís. 2 zákona ze
cll!e 22. prosince 1920 čís. 689 sb. z .. a n., nikoliv též na dávky, uvedené
v odstavci (1) čís. 1 tohoto paragrafu, jest mylným, jak pa;trno z ustanovení §u 6 (3) tohoto zákona, kde se jako nemocenské podpory výslovně označují dávky, uvedené pod čís. 1a 2 tohoto paragrafu, z čehož
plyne, že pojmy nemocenské podpory a ~emocenské jsou pojmy různé,
z lllchž pojem nemocenské podpory jest širším, obsahuje nejen nemocenské, nýbrž i dávky, uvedené v §u 6 (1) čís. 1 zákona, nejméně tedy
také léčiva a therapeutické prostředky. žalobkyně netvrdila, že případy,
o které Jde, byly II žalované nemocenské pokladny hlášeny, tím méně,
že se tak stalo zavčas, a, jelikož nemocenská pokladna i; případě, že
nemoc nebyla hlášena, dle toho, co shora bylo uvedeno, nebyla podle
zákona vůbec povinna k něiakému nákladu, nemohla žalobkyně z a
n i takový náklad učiniti a byla iiž z tohoto důvodu její žaloba zamítnuta právem.
'
čís. 4103.

(Rozh. ze dne 26. srpna 1924, Rv II 419/24)
žalující firma domáhala se na žalované nemocenské pokladně náhrady nákladů, jež vynaložila na opatření nutných léčebních a therapeutických pomůcek při onemocněních a úrazech zaměstnanců svého
závodu. žaloba byla zamítnuta s o u d Y
vše c h tří s tol i c,
N e j v y Š š í m s o II dem z těchto

Ponechav zboží dalšúuu odběrateli, třebas se slevou, dal kupitel na
jevo, že se nechce domáhati zrušeni kupu z důvodu snrávy třebas byl
před tím zboží pozastavil
"
-,
Umluveno-li zaslání zboží do cizinv bez pře k 1 á d á t1J í počíná
lhůta čl.. 347 obeh. zák., až zásilka; dojde do cizozemského místa určeni.
(Rozh. ze dne 27. srpna 1924, Rv J 1037/24.)

dQvodQ:
Dovolání uplatňuje jen - dovolací důvod nesprávného právního posouzení podle §u 503 čís. 4 c. ř. s., ale op'odstatněno není. lelikož žalobkyně opírá svůj nárok o § 1042 obč. zák., podle kterého,'kdo učinil
náklad za druhého, jejž tento podle zákona sám byl povinen učiniti,

žalobce dodal žalovanému vagon dřeva, jež tento prodal clo ciziny.
Ježto kupitel žalova. ného zboží ,pozastavil, dal je i žalovaný žalobci k
disposici. Později však dohodl se žalovaný se svým kupilelem v ten
rozum, že mu poskytl slevu z ceny, by zbOŽÍ poelrie!. žalob," na zaDla~
cení kupní ceny bylo vyhověno s o u cl y
vše c 11 tří s to 1i c,
N e j v y Š š í m s ude m z těchto

°

d U vod
Nesprávné právní posouzení

ů:

spatřuje

c1ovolatel v tom, že odvolací

soud z té okolnosti, že žalovaný nezachoval se dle čl. 348 obell. zák.,
neponechav koupené zboží k dísposici prodatele, vyvozuje jeho povinnost k zaplacení kupní ceny. Neprávem. Odvolací soud nevyvozuje
povinnost k placení kupní ceny z opomenutí žalovaného dle čl. 347 a
348 obch. zák., nýbrž z kupní smlouvy. Právem však praví, že nemůže
se žalovaný brániti proti placení kupní ceny z důvodu vadnosti dodávky, když s ní disponoval a tím zboží schválil. Dle §n 1413 obč.
zák. není kupitel povinen přijmouti zboží vadné. Odmítl-li zboží vadné
právem, nenastala ovšem povinnost k placení kupní ceny, protože
smlouva není splněna. Žalovaný sice odmítl, přijati zaslané mu zboží
jako splnění, dav je k disposici, ale toto odmítnutí odvolal IUlčky tím,
že později se s kupitelem řeziva K-em dohodl tak, že mu slevu z kupní
ceny poskytl, aby dřevo podržel a tedy s dřevem disponoval. To dovolatel sám v dovolání připouští. Takový čin však nelze dle §u 863
obč. zák. vyložiti jinak, než, že jím beze všech pochyb žalovaný dal na
jevo, že již na odmítnutí zásilky netrvá a ji jako slPlnění kupu přijímá;
třebas dal ji před tím k disposici. Přijal-li kupitel zásilku, mohl by
ovšem, oznámě vadu dle čl. 347 obch. zák. žádati za zrušení kupu dle
pravidel §u 932 obč. zák., kdyby totiž zásilka byla vadna tak, že není
k řádnému použití a vady jsou neodstranitelny. Ale toho ani žalovaný
nc!vrdí, ba on tím, že ponechal dřevo svému odběrateli K-ovi se slevou, dal také zřejmě na jevo, že ani zrušení kupu z důvodu správy se
domáhati nechce (§ 863 obC zák.). Usuzuje tedy odvolací soud zcela
správně, že žalovaný tím, že dřevo Iponechal svému odběrateli K-ovi a
dohodl se s ním o slevě, zřejmě zboží jako splnění kupu přijal a i od
vrácení jeho a zrušení kupu upustil. Trvá-Ii však kup, je kupilel povinen k zaplaceni kupní ceny. Nesprávným je ovšem úsudek odvolacího
soudu, že prodejem K-ovi, stal-Ii se tento dříve, než zboží bylo přijato,
a odesláním zboží na jeho adresu, bylo zboží schváleno. TomL\ by tak
bylo jen tehdy, kdyby žalovaný měl povinnost ve slanici určení zboží
zkoumati a bylo to dle kupeckého zvyku obvyklé. Tomu však dle posudku znalce tak není, a zkoun,ání exportních zásilek dřeva určených
k přím emu odeslání do ciziny bez překládání, ponechává se kupiteli
dle řádného chodu obchodu, až zásilka dojde do cizozemského místa
určenLNelze proto usuzovati v tomto případě, že zcizením zboží (před
dodáním) a odesláním jeho bez zkoumání a vytčení vad bylo schváleno.
čís.

4104.

Zaručil-Ii se rukojmí za splátky vyrovnacího dlužníka, neručí za
celý původní dluh, jenž se stal' splatnýjm nedodržením vyrovnacich
lhůt dlužníkem.

Samuel H. vYl"lvnacích spláick nedodržel, domáhal se žalobce zaplacení celé své pohledávky na Samueli H-ovi i Lotě H-ové. Pro c e s ni
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 ohledně Loty H-ové. Ne j v y Š š i s o u d nevyhověl
žalobcovu dovolání
Důvody:

Dovolatel vytýká, že odvolací soud nesprávně posoudil po stránce
právní obsah soudního vyrovnání, uzavřeného žalovaným Samuelem
H-em s jeho věřiteli, k němuž jako rukojmí a plátkyně přistoupila Lota
H-ová. Neprávem. Dle vyrovnání splatiti má dlužnik Samuel H. věři
telům 35% jejich pohledávek ve 3 lhůtách, splatných 15. srpna 1923,
15. listopadu 1923 a 15. ledna 1924. Za tento závazek ručí Lota H-ová.
K tomuto ujednání připojeno další ustanovení, že, nezaplati-li d I už II í k splátku během 8 dní po splatnosti, nejen splátky, nýbrž celý
p ů vod n í dluh bude splatným. Výklad, který dovolatel snaží se dáti
této úmluvě pro ručení Loty H-ové, že se zaručila nejen za 35% kvotu,
nýbrž za celý dluh v případě prodlení se splátkamí, nelze udržeti.
V úmluvě jasně je řečeno, že Lota H-ová ručí za »t e n t 0« závazek
a zřejmě je míněn závazek v předešlé větě uvedený, tedy závazek k zaplacení 35%ní kvoty. Témuž svědčí i ustanovení, že, nezaplatí-Ii dlužník do osmi dnů jednu lhůtu, bude splatn.ý celý »p ů vod n í« dluh.
Původní dluh byl jen dluhem Samuela H-a a tedy jen tento oživl, když
o tom, že Lota H-ová i v tom~o případu za celý dluh ručí, v dohodě
nic obsaženo není, a původní dluh ani jejím dluhem nebyl. I kdyby se
považoval obsah ujednání o objemu ručení Loty Hcové za nejasný, slušelo by ho vyložiti ve prospěch její, protože dle §u 915 prvé věty obč.
zák. při jednostranně závazných smlouvách má se nejasní' výraz vyložití tak. že dlužník chtěl převzíti závazek menší.' Neprávem dovolává
se žalobce vykládacího pravidla druhé věty §u 915 obč. zák., že sluší
stať o zaručení vyložiti v neprospěch Loty H-ové proto, že ona použiTa
nejasného výrazu. Vždyť jednak ani nebylo tvrzeno v první stolici, a je
tedy nedovolenou novotou, že Lota H-ová použila onoho výrazu, když
nebylo vůbec na přetřes vzato. od koho doslov vyrovnacího návrhu pochází, a s druhé strany vykládací pravidlo druhé věty §u 915 obč.
zák. platí jen pro smlouvy dvoustranně závazné, jakou záruční úmluva
není. Není také správno, že zástupce Loty H-ové při iednání doznal,
že přistoupila k dluhu svého manžela jako rukojmí a plátkyně. Doznal
jen doslov narovnání a že ve smyslu tohoto vyrovnání Lota. H-ová
k dluhu Samuela H-a jako rukojmí a plátkyně přistoupila. Ale nebylo
nijak doznáno, že přistoupila k dluhu v původní výši, protože doslov
TIaľovná!~í ~oho neobsahoval.
čís,

4105.

(Rozll. ze dne 27. srpna 1924, Rv II 413/24.)
Samuel H. zavázal se ve vyrovnání zaplatiti svým věřitelům 33%
jich pohledávek a Loia H-ová zaručila se za tento jeho závazek. Ježto

Zallá jená roze!)ře.
Na totožnosti stran nemění ničeho, že vystupují v
a že vzhledem k tomu přizpůsobily své žalobni návrhy.

různých

rolích,

1128

Nejde o tentýž předmět sporu, domáháno-li se v prvém sporu vy dán í vkladních knížek, v druhém pak jich d e v i n k u I a c e.
(Rozh. ze dne 2.

září

1924, R I 552/24.)

Ve sporu Adély D-ové proti Dru Otakaru š-ovi a Ludvíku D-ovi
o devinkulaci vklad nich knížek po případě náhradu škody 150.000 Kč,
vznesli žalovaní námitku zahájené rozepře, jl?: s o udp r v é s tol i ce
vyhověl a žalobu odmítl. Rek u r sní s o u d zamítl námitku zahájené

lobního žádání, jak to zákon v §u 226 c. ř. s. předpisuje (Neulllal1i1

k §u 226 str. 942). Že práva zástavního za určitých předpokladů mMe.
býti právně nabyto i tehdy. když zástavce nebyl vlastníkem zastavené
vl'ci movité a když ji bez vlastníkova svolení dal bezelstnému věřiteli
do zástavy, předepsáno jest v §§ 456 a 367 obč. zák. Zdali tu zákonnc
predpoklady oněch §§ů byly splněny, jest věcí meritorního rozhodnutí.
Z toho, co vyloženo, plyne, že rozsudek, který by byl vydán k přední
za lobě, neučinil by nutně zbytečným rozhodnutí druhého sporu, pročež
právem rckursní soud neuznal důvodnosti námitky rozepře ji,ž zahájené.

rozepře.

NejvyŠš í s oud

nevyhověl

dovolacímu rekursu:
čís.

4106.

"'0,

Důvody:

Důvodnost

námitky rozepře již zahájené předpokládá: a) totožnost
stran, bl totožnost sporu, t. j. totožnost žalobního nároku i jeho právního důvodu. Předpoklad písm. a) jest v tomto případě splněn a nezáleží na tom, že nynější žalobkyně Adéla D-ová a nynější spolužalovaný
Ludvík O. vystupují v obou sporech v různých rolích a také na tom hy
nezáleželo, že své žalobní návrhy byli přizpůsobili svým protichůdným
rolím. Ale není tu předpokladu písm. b) a to ani co do žalobního ná-·
roku, ani co do jeho právního důvodu. V přední žalobě, podané u sedríe v Bratislavě, domáhá se nynější spolužalovaný Ludvík O. kromě
jiného též na nynějším spolužalovaném Dru Otakaru Š-oví a na nynější žalobkyni Adéle D-ové vyd á n í vinkulovaných vkladních knížek
Všeobecné bratislavské banky, znějících jedna každá na 50.000 Kč, po
případě jich a n u I.ová n í a to z důvodu práva vlastnického, tvrdě,
že on jest vkladatelem a výhradným vlastníkem knížek a že se tyto
knížky jen neoprávněně prostřednictvím Dra Mikuláše B-a a Ora Otakara Š-a dostaly do držeóí Adély D-ově. V žalobě pozdější, podané
II zemského -civilního soudu v Praze, o niž tu jde, domáhá se naopak
Adéla D-ová na Oru Otakaru š-ovi i na Ludvíku D-ovi cl e v i n ku ..
I a c e týchž vkladních knížek, po případě n á hra d y š k o d y
150.000 Kč, tvrdíc, že Ludvík D. předal vkladní knížky prostřednictvím
Dra B-a Dru š-ovi, aby jich použil jako zástav ku zajištění nárokú komitentú firmy »0« a že je Dr. Š. dal žalobkyni do z.á s t a v y zazálohu 150.000 Kč, hotově· mu vyplacenou, s ujednáním, že si žalobkyně
v případě, v žalobě blíže popsaném, múže zálohu nahraditi vybráním
vkladú, o což se marně pokusila, protože knížky byly Ludvíkem D-em
vinkulovány. Již z toho jest viděti, že· tu nemúže býti řeči ani o totožnosti' nárokú, ani o totožnosti žalobních dllvodů. I kdyby ·se připustilo,
že žalobní nárok na vydání knížek se strany jedné a nárok na devinkulaci knížek za· účelem vybrání vkladú se strany druhé jsou totožny "
jen různým rolím stran přizpůsobeny, není tu této totožnosti již pii
eventuálních nárocích jednak na prohlášení vkladních knížek za neplatné, jednak na náhradu škody. Vllbec pak není tu totožnosti právního důvodu, kterým jest v přední žalobě p rá v o v I a s tni c k é,
v pozdější žalobě p r á voz á s t a vn í. Také eventuální žalobn; návrhy, právě tak jako návrhy alternativní; nejsou na závadu určitosti -ža-

Podáno-li v mistě, kde sídlí nejméně dva advokáti, odvolání do protokolu, není ooud prvé stolice oprávněn, stanorviti straně novou odvolací lhůtu, nýbrž jest na něm, by postupoval dle §u 90 zák. o organisaci soudů. Stanovil-Ii soud prvé stolice přes to novou odvolací lhůtu,
jest na odvolacim soudě, by odvolání, v této lhůtě podané, odmítl pro
opozděnost, třebas usnesení prvého soudu, lhůtu povolující, nebylo
napadeno.
(Rozh. ze dne 2. září 1924, R í 674/24.)
Zalovaná podala na soudě svého bydliště v Č., kde sídlí více než
dva advokáti, ve lhůtě odvolání do protokolu. Když odvolání došlo procesního soudu, ustanovil usnesením ze dne 5. května 1924 s poukazem
k tomu, že v tomto případě vzhledem k předpisu §u 465, odstavec druhý
c. ř. s. nebylo lze podati odvolání do protokolu, žalované k podání odvolání novou lhůtu a zřídil jí zástupce chudých. Odvolání v této lhůtě
podané o d vol a c í s o u d odmítl. D ů vod y: Odvolatelka požívá
v tomto sporu práva chudých, proto však, ježto v Č. jsou usazeni vice
než dva advokáti, odvolací spis, jak již první soud v usnesení ze dne
5. května 1924 správně podotýká, ve smyslu §u 465 odstavec druhý
c. ř. s. prohlášením do soudního protokolu nahraditi nebylo lze, nýbrž
náleželo sborovému soudu prvé stolice, jakmile protokolární odvolání
ho došlo, ježto vedle §u 64 čís. 3 c. ř. s. nové znění k bezplatnému hájení práv žalované v -·řízení opravném nutno zříditi zástupcem advokáb,
- po rozumu §u 90 org. zák. jednoduše pověřiti včas z moci úřední
(když k vyčkání takového návrhu strany času již nezbývalo), úředníka
soudu jako zástupce žalované na základě protokolu u soudu v Č. sepsáním a včasným podáním spisu odvolacího, což se však nestalo. Postup
prvého soudu, který místo toho udělil další lhůtu 14denní KU podání
nového odvolání, byl nesprávným, neboť lhúta §em 464 c. ř. s. k podání odvolání jest lhútou konečnou, neprodlužitelnou, pročež odvolací
spis, výborem advokátní komory odvolatelce stanoveným offo zástupcem teprve dné 20. května 1924 podaný, dle §u 468 odstavec prvý věta
druhá c. ř. s. jako opozděný qdmítnouti bylo, ježto ze zpátečního lístku
zřejmo, že napadený rozsudek odvolatelce dne 22. dubna 1924 byl dorUČeli.

Ne i v y š š í s o u d

nevyhověl

rekursu.

1130
Důvody:

Dle náhledu stěžovatelčina nebyl odvolací soud oprávněn, přezkon-·
mávati usnesení prvého soudu ze dne 5. května 1924, kterým jí k podání nového odvolání byla udělena nová 14denní lhůta, při čemž se
stěžovatelka odvolává na předpis §u 462 odstavec druhý c. ř. s., z néhož plyne) že. odvolací soud m~že. si:e přezkoun;ati u,snesení prvé .sto~
lice, vydaná před rozsudkem, I1Ik01l vsak USnesen! prveho soudu vyuana
po rozsudku, nebyla-li - jak to platí O onom usnes~ní - rekur~em
napadena. Usnesení ze dne 5. květn,a 1924 stal,: se pry takt~ nezmen!lehlým, byť i odporoval? ~stanove~1 §u 46,4 vc. r; s:' odv?lac,1 ~oud J,est
jím vázán, a jest odvolan!, podane v nove ctrnactrdenlll Ihute_ podano
včas. Stížnost neni opodstatněna. Nelze o tom pochybovatI, ze odvolací soud byl oprávněn podrobiti svému posudku ono usnesení. Prvý
soud protokolární odvolání žalované nevrátil ve smyslu §u 85 c. ř. s.
k napravení formálni vady, nýbrž odmítl je pro formální vadu, a nařidil jí podání nového odvolání v nové lhůtě. Kdyby se byl zachoval dle
§u 85 c. ř. s., byla by neprodlužitelná (konečná) lhůta 14denní k podání odvolání (§ 404 c. ř. s.) došla prodloužení po rozumu druhého
odstavce §u 485 c. ř. s., ale stanoviti novou lhůtu odvolací pro nové 00volání nebyl prvý soud oprávnen. Ostatně odvolací soud správně poukázal ve svém usnesení ku předpisu §u 90 zákona o soudní organisaci,
dle něhož se prvý soud měl zachovati. U snesení prvého soudu neodpovídá zákoi1U, a, poněvadž odvolací soud jest povinen, jak z předpisu
I:l§ů 420 a násl. c. ř. s. vyplývá, zkoumati z moci úřední, zda při podání
odvolání neprodlužitelná lhůta 14denní byla zachována, při čemž při
rozeně musí se zabývati usneseními a úkony, spadajícimi do doby po
vydání rozsudku prvého soudu, a podrobiti je svému posudku, právem
podle §u 474 odstavec druhý c. ř. s. odmítl jako opozděné odvolání,
které došlo na soud prvé stolice po uplynutí této lhůty, počítané ode
dne dOfučení rozsudku k rukám žalované strany, jež do usnesení prvého

soudu ze dne 5.

května

1924 si

nestěžovala.

čís.

4107.

U místních drah nepotřebují přechody v rovině koleji závor, není-li
jich zřízeni pro zvláštní mistní poměry ministerstvem požadováno.
Dráha jest ovšem i tu i bez nařízeni dohlédacích úřadů povinna učiniti
potřebná bezpečnostní opatření.

(Rozh. ze dne 2. září 1924, Rv I 284/24.)
Manželka žalobcova byla, přecházejíc koleje místní dráhy v nádražní třídě v K., zachycena vlakem a usmrcena. žalobní nárok proti
eráru nebyl ani soudem procesním, ani soudem odvolacím uznán co do
důvodu po právu.
N e j v y Š š í s O u d nevyhověl dovolání.

Důvody:

IV\inisterské

nařízení

září

ze dne 14.

1854,

C1S.

238

ř.

zák.

naři?:uje

sice v §u 10 písm. dl, by křižovatky drah s veřejnými cestami byly
opatřeny závorami, ale zákon ze dne 31. prosince 1894, čís. 2 ř. zák.
z roku 1895 ustanovuje v čl. 1, že u místních drah, jakou jest i dráha,
o niž tu jde, lze upustiti od bezpečnostních opatření nařízených staršími předpisy, pokud jest to vzhledem ku zvláštním dopravním a provozovacím poměrům a jmenovitě ku předepsané rychlosti vlaků dle'
uznání ministerstva přípustno. Důsledně ustanovují dopravní předpisy
vydané ministerstvem železnic pro místní dráhy, že přechody v rovině
kolejí nepotřebují zábran, není-li jich zřízení,,,,pro zvláštní místní poměry ministerstvem požadováno. Jelikož v projednávaném případě ani
při stavbě dráhy ani později zřízení zábran dohledacími úřady nařízeno
nebylo, nelze přičítati železnici zavinění na úrazu manželky žalobcovy
podle §u 1311 obč, zák. pro přestoupení předpisu, vydaného za tím
účelem, by podobným úrazům bylo zabráněno. Dlužno ovšem souhlasiti
s dovolatelem, že dráha jest i bez nařízení dohlédacích úřadů povinna
učiniti všechna potřebná bezpečnostní opatření a že ručí za jich opomenuti, ale žalobce neprokázal, že k uvarování nehod na kritické křižo
vatce bylo kromě předepsaných a zachovávaných opatření třeba také
ještě zřízení závor. Poukazuje v té příčině pouze na úraz své manželky
a zjištěnou značnou frekvenci. Oraz, kter}' jest předmětem sporu, k takovému c1úkazu nestači, neboť dle skutkových zjištění nižších soudů,
které jsou i,epošinutelným již základem rozhodnutí i dovolacího soudu,
mohla manželka žalobcova při obyčejné pozornosti, kterou § 12970bč. .
zák. ukládá každému za povinnost, slyšeti pískání přijíždějícího vlaku,
vlak sám včas spatřiti a nechati jej před sebou přejeti, takže její úraz
nemožno přičítati nedostatku zábran, nýbrž jen nedostatku její vlastní
pozornosti. Že zjištěná frekvence na křižovatce sama o sobě nutnost
zábran nedokazuje, plyne již ze srovnání s poměry ve velkých městech,
kde při mnohem větších frekvencích jsou přechody pouličních drah
volny. Že jiné zvláštní okolnosti závor vyžadovaly, žalobce netvrdí, a
vzhledem k dlouholetému trvání křižovatky v nynějším stavl! a svěde
ctví přednosty provozu, že se jiné neštěstí na ní ještě nestalo, patrně
nemůže ani tvrditi. Právem uznaly proto nižší soudy, že ostatní přede
psaná a zachovávaná bezpečnostní opatření k odvrácení úrazů dostačí,
zřízení závor není třeba a že nelze v jich nezřízení spatřovati zavinění
dráhy.
čís.

4Hl8.

Zcizil-li pnJemce bezelstně věc jemu omylem došlou, aniž se tím
obohatil, nelze na něm ničeho požadovati.
(Rozh. ze dne 2.

září

1924, Rv I 791/24.)

Žalovaná banka zaslala dne 23. ledna 1919 žalující bance šek l1a
L513 K k inkasu u uherské poštovní spořitelny s výslovným podotknu-

tím, aby jí, žalované, poukázala peníze prostřcdnictvírn filiálky banky
Ž. v H., pakli jí šek ten bude skutečně honorován. Počátkem února 1919
žcJovaná od filiálky banky Ž. " H. peniz onen obdržela hotovým složením bez jakékoli výhrady a peliíz ten bez průtahu vyplatila Jaroslavu
M-ovi, jemuž onen peníz byl poukázán. šek nebyl však poštovní spoři
telnou uherskou honorován a ž.11ující 10. února 1919 původní dobropis
stornovala. žaloba o zaplacení 9.513 Kč byla obě 111 a II i ž š í m i
s o u d y zamítnuta, o d vol a c í 111 S o ude 111 z těchto d ů vod tl:
Dle §u 1431 obč. zák. lze žádati věc zpět, pokud jest ještě u příjemce.
Zde však 9.513 K bylo vyplaceno Jaroslavu M-ovi a naskytuje se otázka) co jest právem, když příjemce věc, jemu omylem došlou, zcizil, jak
tomu jest v tomto případě. Otázku tuto nelze řešiti dle §u 1437 obč.
zák., nýbrž dle §u 1431 obč. zák. V tomto zákonném ustanovení není
přímo řešen případ, když věc plněná není již v držení příjemce, a dlužno
tedy použíti dle §u 7 obč. zák. obdoby a tato podává se z opatření poslední věty §u 1441 obč. zák. Dle této jest v případě, když nikoli věc,
ale jednání bylo plněno, odměnu, přiměřenou užitku, zjednanému pří
jemci, nahraditi tomu, kdo plnil, co dlužen nebyl. Zcela něco podobného jest i tehdy, když plněná věc byla zcizena a mohl by tedy dle oné
obdoby od příjemce býti požadován peníz úměrný zjednanému užitku,
tak aby příjemce ze škody plátcovy neměl užitku. Pakli že však pří·
jemce věc zcizil, aniž by se byl tím obohatil, nemúže na něm býti nic
požadováno. Žalovaná, která jednala bezelstně, peníz 9.513 K již v rukou nemá, nemůže proto k vrácení jeho býti přidržána a mohla hy
v tomto případě žalobkyně domáhati se na žalované toho, co tato ještě v rukou má, totiž hodnoty onoho prospěchu, který žalované vzešel
z toho, .že přijala onen peníz a vyplatila jej Jaroslavu M-ovi. Že a Jaký
prospěch z toho žalované vzešel, žalobkvně netvrdí, a také neproká·
zala.
N e j vy š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Právní posouzení včci i obdobné použití poslední věty §u 1431 obč.
zák. odpovídá správnému výkladu tohoto §ll. Tak posuzuje věc i nauka, a stačí poukaz na výklad §u 1431 obč. zák., obsažený ve Stubenrauchově komentáři k tomuto- zákonu, s nímž shoduje se úplně právni
názor odvolacího soudu. Dovolání snaží se marně vyvrátiti správnost
tohoto názoru tvrzením, že bylo povinnosti žalované strany, by vyžádala si od svého komitenta částku jemu bezdůvodně vyplacenou, po
připadě by postoupila nárok ten žalobkyni, mimo to pak, že žalovaná
může v promlčecí lhůtě 40 let žádati od svého komitenta vrácení částky
jemu omylem vyplacené. Tento názor není správný. Povinností žalované bylo, by vyplatila Jaroslavu M-ovi částku jemu poukázanou, jak.,
mile ji obdržela. Výplatou částky té vyhověla žalovaná banka ať již jako
komisionářka anebo jako zn~ocněnec povinnosti, převzaté přijetím složenky, obsahujícf příkaz, by poukázané peníze byly vyplaceny Jaroslavu M-ovi, a neměla práva, výpIatu zdržovati, jakmile obdržela sama
poukázanou hotovost bez jakékoli výhrady. Měl proto Jaroslav M. vůči

žalované bance nárok 11;1 v}rplatu, a banka vyplativši mu částku tu, nejednala v omylu, nýbrž konala jen svou povinnost. Nevzešel proto žalované bance proti M-ovi nárok podle §u 1431 obč. zák. na vráceni
částky, jak dovolání předpokládá. Tím ménč lze říci, že by byla vSr platou částky té obohacena, což platí i o předchozím přijetí peněz.
čís.

4109.

žaloba o obnovu.
Napotomní odchylný znalecký posudek o téže věci v jiném řízení
není důvodem obnovy dle §u 530 čís. 7 c. ř. s.
. Předpis §u 531 c. ř. s. nevztahuje se k důk>ttu, jenž byl odmítnut
pro procesuální nepřípustnost.
(Rozh. ze dne 2.

září

1924, Rv I 869/24.)

Žaloba o obnovu byla zamítnuta s o u d Y vše c h
N e j v y Š š í m s o u cl e m z těchto

tří

s t o I i c,

důvodů:

Obnovy řízení domáhala se žalobkyně dle obsahu žaloby ze dne 8.
prosince 1923 z důvodů §§ 530 čís. 7 a 531 c. ř. S., jež provedla v podstatě takto: 1. K §u 530 čís. 7 c. ř. s. Dle posudků znalců, v základním
sporu slyšených, nebyla žalobkyně (tehdy žalovaná) do roku 1906 duševně chorou (šílenou nebo blbou), její duševní choroba a nepříčetnost
nastala teprve v roce 1906. Dle posudkťt znalců, slyšených v její opatrovnické věci, vydaného v roce 1923 k vůli zrušení zbavení svéprávnosti stala prý se její dřívější duševní choroba prokazatelně zjevnou již
od ~oku 1903, t. j- ~ době, kdy dle přesvědčení soudu v základní rozepři
udrzovala clzolozny styk s R-em. Byla-li však choromyslnou již tehdy
nemůže jí tato skutečnost býti přičítána· k vině a rozvod manželstvf
mohl býti vysloven jen z viny manžela (tehdejšího žalobce). 2. K §u
531 c. ř. s. Podle posudku znalců v základním sporu nebyla nynější ·ža10~kyně ~ro zjištěn.é šílenství způsobilou, by dle pravdy své poznatky
sdehla, ?usledk<;m ce~ož soud pr~cesní návrhna její slyšení jako strany
o tom,. ze JI JeJl manzel k clzolozství s R-em vybízel a jí tento poměr
odpustrl, dle §u 372 c. ř. s. zamítl. Dle úsudku lékařů v řízení opatrovnic,k~111 jest nyn~ duševně zdráva a odpadl tedy důvod, který tehdy zabraml provedem tohoto dllkazu. Při ústním jednání ze dne 21. ledna
1924 uplatnila nynější žalobkyně rozšířením žaloby další důvod obnovy
podle §u 530 čís. 7 c. ř. s .. tvrdíc, 3. že se a s i před měsícem dověděla od
Augusty P-ové, že nynější žalovaný jí (Augustě P-ové) svého času
(kdy, se neuvádí), říkal, že žalobkyní její poměr s R-em odpustil a že
ona měla míti také tolik ohledu a odpustiti jemu. Dle §u 538 c. ř. s. má
soud při žalobě o obnovu, než nařídí o ní ústní jednání, předem zkouma5i, zda žaloba jest opřena o záko,nný dťtvod odporu (§§ 529~531
c. r. s.) a zda byla podána ve lhlltě zákonné. Soud prvé stolice nezachoval tohoto postupu a pokračoval opačně, neboť vešel bez tohoto

.l10't

zkoumání ve věcné projednání žaloby a) shledav ji bezdůvodnou, uvedl
ve svém rozhodnutí, že odpadá potřeba zkoumati, zda byla podána
v zákonné lhůtě. Správně měla býti žaloba, pokud jde o dúvody odporu
k odstavci 1 a 2, již z púvodu odmítnuta pro nedostatek zákonných
předpokladů §u 538 c. ř. s., a to z těchto důvodú: Ad 1. Odchylný druhý
posudek znalecký o téže včci nehled{; al'!i k tomu) že jde o posudek'
v jiné právní věci vydaný, nemůže opodstatniti důvod o obnovu dle
§u 530 čís. 7 c. ř. S., který má na mysli jen nové okolnosti a důkazy, do··
sud neprovedené. V tomto případě obírá si žalobkyně za důvod k obnově nikoliv nový dÍlkaz znalecký, neboť ten byl v předchozím sporu
náležitě proveden, nýbrž jen jiný úsudek jiných znalců v jiné právní
věci v poslední době vydaný. Dle §u 362 c. ř. s. může býti znalecký dů
kaz, arciť jen ve sporu, znovu proveden jen tehdy, když posudek slyšených znalců je neúplným nebo si odporuje, jinak jest jeho opakovéní
dle zákona nepřípustno. Ad 2. Dle §u 531 c . .ř. s. lze obnovu řízení povoliti také ku provedení důkazů, jež byly dle §11 279 odstavec druhý
c. ř. s. z jednání vyloučeny, pakli použití jich bylo byz jev n ě přivo
dilo rozhodnutí pro stranu přiznivější. Nehledě však ani k náležitosti
zřejmé úspěšnosti, nejde v tomto případě o vyloučení závažného dů
kazu ve smyslu §u 279 c. ř. s., nýbrž o odmítnutí dllkazu po rozumu
§u 275 c. ř. s. pro jeho procesuální nepřípustnost, odůvodněnou v §u 372
c. ř. s. Žaloba o obnovu byla by v tomto bodě i opozděna vzhledem na
předpis §u 534 čís. 5 c. ř. s. Vzhledem k těmto zřejmým, formelně právním nedostatkům žaloby, není třeba se obírati její věcnou stránkou.
Ad 3. Dle §§ 534, 536 c. ř. s. dlužno nárok na obnovu řízení uplatniti
žalobou, jež svým obsahem musi vyhovovati náležitostem §u 536 c. ř.
s. Lze ponechati stranou, zda vzhledem k tomu, že každý důvod odporu jest o sobě zvláštním důvodem k žalobě, musí tedy samostatně a
odděleně od druhých zkoumán a posuzován býti a že má býti již v žalobě po stránce formelní náležitě opodstatněn, lze vůbec uznati formelné
přípustným, aby některý další důvod k odporu uplatněn hýti mohl za
ústního jednání rozšířením žaloby. Neboť v přednesu svém, na toto rozšíření se vztahujícím, žalobkyně neuvedla určitěji a.ni doby nové skutečnosti ani doby, kdy o ní vědomosti nabyla, a neopodstatnila též, že
beze své viny tento důvod dříve uplatniti nemohla, dúsledkem čehož
obě nižší stolice žalobu i po stránce tohoto důvodu k odporu neoprávněnou uznaly.
čís.

4110.

Společndst
Ručení dle

s r. o. (zákon ze dne 6. března 19J06, čís. ,58 ř. zák.).
§u 2 odstavec druhý zákona nastává jen tenkráte, jednáno-Ii jménem společnosti na ten způsob, že se tún vůči osobám nezasvěceným dávalo na jevo nebo předstíralo, že společnost již skutečně
trvá i právně.
(Rozh. ze dne 2. září. 1924, Rv I 946/24.)
lnž. Rudolf V., inž. Robert J. H. a inž. Ladislav Š. sdružili se za úče
lem obchodu s kosmetickými přípravky ve společnost, jež měla býti

ustavena jako společnost s ručením obmezeným; k tomuto ustavení se
a důsledkem toho k právni existenci společnosti jako takové nedošlo,.
ježto zápis společnosti do rej střiku nebyl povolen. Na schůzi společ
ník" (valné hromadě) ze dne 22. srpna 1921 bylo za přítomnosti všech
společníkú jednáno o tom, že jé nutno, by splaceny byly základní člen
ské podíly po 200.000 Kč a, ježto inž. Rudolf V. požadované na něm
doplnění jeho již složeného podílu 66.000 Kč na 200.000 Kč zajistiti
nemohl, usnesli se druzí dva společníci na tom, by jeho podíl 66.000 Kč
byl vrácen s tím, že se mÍlŽe hlásiti za společníka, až bude moci svůj podíl
takto doplniti a že do té doby nemltže činiti nároku, by byl za společ
níka pokládán. lnž. Rudolf V. nebyl s tím srozuměn a na důkaz toho
odepřel podpis zápisu o této schůzi, dopisem ze dpe 24. srpna 1921 se
však rozhodl pro přijetí vkladu a žádalo jeho vyplacení, k čemuž však
nedošlo. Svou pohledávku na vyplacení podílu postoupil inž. Rudolf V.
žalující bance, jež se domáhala zaplacení na základě §u 2 zákona o společnostech s r. o. na žalovaném inženýru Ladislavu Š-ovi tvrdíc, že žalovaný ručí jí osobně a solidárně z tohoto závazku, ježto prý jednal jménem společnosti (s 1'. ~.), dosud nezapsané. O b a niž š í s o u d y
uznaly podle žaloby, Ne j vy Š š í s o u d žalobu zamítl.
Důvody:

Oba nižší soudy přiklonily se k žalobcovu stanovisku a vyhověly
s odůvodněním, že šlo sice z původu o vnitřní záležitost, že však
okamžikem vyloučení inž. V-a, jež on přijal, nastal nový právní poměr
mezi ním a společností, dle něhož on se stal věřitelem společnosti, dosud nezapsané, důsledkem čehož žalovaný ručí osobně a so1idárně~
ježto za tuto společnost jednal. Názor tento pokládá Nejvyšší soud za
pochybený. Dle §u 2 odstavec druhý zákona o společnostech s ručením
obmezeným neexistuje společnost s ručením obmezeným jako taková
právně před svým zápisem do rejstříku a, jedná-li se před tím jménem
společnosti, ručí jednající osohně rukou nerozdílnou. Předpis tento shoduje se zúplna s normou čl. 211 ohch. zák. o akciové společnosti a dle
shodné nauky a praxe uznává se za předpoklad tohoto ručení, by jednáno bylo jménem společnosti na ten způsob, že se tím na jevo dává
nebo předstírá, že společnost již skutečně trvá i právně. V tomto případě
není zde předpokladů tohoto zákonného předpisu. Z doslovu i zřejmého
smyslu a účelu zákona vysvítá, že předpis tento platiti má ve prospěch
osob třetích, které, nejsouce do poměrů· zasvěceny, vstupují v právní
styky s jednately takových společností v důvěře, že společnost, jménem
které jednatelé jednají, právně trvá a jich jednáním jest zavázána. Tento
ručební závazek jest odvozen ze zákonné normy čl. 55 obch. zák., citovaného v §u 2 (2) zák. o společnostech s r. o., dle něhož ten, kdo uzavře obchod jako prokurista neb obchodní zmocněnec hez prokury neb
obchodní plné moci, ručí třetímu, který o nedostatku zmocnění nevěděl
osobně dle práva obchodního. Závazkem tíin ukládá se tudíž jednate~
Jům, by osobním a solidárním ručením zastoupily nedostatek zákonného
zmocnění, jehož se jim před náležitým právním ustavením společnosti
ještě nedostávalo. V tomto případě netřeba o tom uvažovati, zda inž. V,
žalobě

vyloučením se stal takovou osobou vnější, dúlezito a
rozhodno jest, že)~ko dosavadní spole~ník zamýšlen~ s~polvečnosti
do jejích právních po~mefl.t ?yl ~iokol:ale zas,vecen a tedy ~~del, ze ..sp~
lečnost dosud pr.ávne neexlsÍl.l]e a ze druzi dva spolecmcl nemajl zakonného oprávnění, jejím jménem jednati. Dle těchto úvah nemůže se
žalobkyně na zavazovací. důvod §u 2 zák. o společnostech s o. r. dle
práva odvolávatL·

byl anebo sVÝ'rll
jedině

čís.

4111.

Objednatel může kdykoliv odvolati nedokončené objednané dílo a
není povinen, by liknavému podnikateli určoval dle ustanovení §u 918
a 919 obč. zák. přiměřenou dodatečnou lhůtu.
(Rozh. ze dne 2.

září

1924, R II 201/24.)

Proti žalobě podníkatele o umluvený plat za dílo (odvezení dřeva),
jež pro ustoupení žalovaného od smlouvy nebylo provedeno, namítl
žalovaný objednatel, že dílo nebylo splněno vínou žalobcovou. P r oe e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl. O cl vol a c í s o u d
zrušil napadený rozsudek a vrátil věc prvému soudu, by, vyčkaje pravomoci, ji znovu projednal a rozhodl. D II vod y: Právní názor prvého
soudu, že žalovaná strana již proto byla oprávněna ustoupiti od smlouvy
a to vzhledem k tomu, že při smlouvě o dílo neplatí ustanovení §u 918
obč. zák., jelikož o podnikatelově prodlení má § 1168 obč. zák. zvláštní
ustanovení, nepovažuje odvolací soud za správné. § 1168 obč. zák. již
předpokládá, že podnikatel není v prodlení a stanoví jeho nároky, když
objednatel práci odvolá, úmyslně ji zmaří nebo nedojde-li k dílu pro
náhodu v osobě objednatelově. To však, kdy ocitne se podnikatel v prodlení, nestanoví citovaný §, nýbrž mají ustanovení o tom §§ 918 a 919
obč. zák. První soud nezjistil, zda byla žalobci udělena dodatečná lhůta
a zda bylo ji vzhledem k tomu, že nákladní listy byly vráceny, dáti
třeba, a neprovedl důkazů o okolnostech těch. Pro případ, že žalobce
nebyl v prodlení, bylo by prvnímu soudu řešiti ta'ké otázku, zda žalobce tím, že dílo nebylo vykonáno, něco uspořil a tedy si to musí nechati započísti, jelikož žalovaná strana tvrdí, že žalobcí ušel jen nepatrný zisk.
N e j v y Š š í s o u d k rekursu žalovaného zrušil napadené usnesení a uložil odvolacímu soudu, by, nehledě k použitým zrušovacím
důvodům, znovu o odvolání rozhodl.
Důvody:

Rekursu nelze upříti oprávněnosti, pokud vytýká usnesení odvolacího soudu nesprávné právní posouzení věci. Již z povahy smlouvy
o dílo plyne, že hlavní zájem na provedení díla má objednatel, neboť
dílo zhotovuje podnikatel pádle jeho příkazů tak, by vyhovovalo účelu
a potřebám objednatelovým, pro něž· jest určeno. Z toho patrno, že
rozhodující vliv na uskuteěnění díla přísluší objednateli a řídí Se jeho

zájmy a proto lIo zákon nezavazuje, že objednTané~ (~í1~ mu~í~ za v,~ec~
okolností dáti provésti, nýbrž přiznává mu opravn~m'Q ze muze k.dyk?!l
objednané dílo, pokud není dokončeno, podle sve vule odvolatI. Pn_o
sluší-li objednateli právo bez udání dúvodů ustoupiti od objednávky,
i když jest podnikatel b~dlivým, nemůže se právní postavení objednatele zhoršiti podnikatelovou liknavostí. Podnikatel nemůže objednatele
nutiti k dodržení smlouvy o provedení díla, nýbrž má jen nárok na
smluvenou odměnu, bylo-li provedení díla zmařeno objednatelem, t. j..
skutečnostmi, nastavšími v jeho osobě, a prokáže-li podnikatel, že byl
ochoten dílo splniti (§ 1168 obč. zák.). Ježto tedy provedeni díla jest
závislým na vůli objednatele a tento může před jeho skončením kdykoli
od smlouvy ustoupiti, jest lhostejno, zda použije svého práva až v době,
kdy podnikatel jest s plněním v prodlení, a ne:"í ovšem ani povinen,
aby liknavému podnikateli určoval podle ustanovení §§ů 918 neb 919
obč. zák. (ve znění třetí dílčí novely) přiměřenou lhůtu dodatečnou.
Otázky, zda byla žalobci dodatečná lhůta žalovaným k plnění určena
a zda bylo jí třeba vzhledem k tomu, že žalovaný vrátil nákladní listy,
jsou tedy pro rozhodnutí sporu nezávažnými, neboť v něm bude přede
vším řešiti otázku, zda byl žalobce ochoten dílo splniti a zda bylo mu
v tom zabráněno okolnostmi, nastavšími v osobě objednatelově. Otázka,
zda žalobce něco ze smluvené odměny za dilo ušetřil, neb ušetřiti mohl
tím, že díla neprováděl, má význam podružný a bude ji teprve řešiti,
kdyby odvolací soud dospěl ve věci samé k~ přesvě~čení, že nárok
žalobcův jest oprávněným. Napadené usnesem odvolaclho soudu, zrušující rozsudek prvého soudu z důvodu, že se nezabýval a náležitě nevysvětlil výše dotčených okolností, nemajících pro spor podstatné dů
ležitosti, nevyhovuje tudiž ustanovení §u 496 čís. 2 a 3 c. ř. s. Bylo proto
důvodnému rekursu vyhověti, usnesení odvolacího soudu zrušiti a uložiti
mu, by o odvolání znova r·ozhodl.
čís.

4112.

Duplikát nákladního listu musí obsahovati též číslo ,nákladního listu,
poznámku o převzetí a odvážení zboží. Jinak jest podezřelým a nesmí
lIaň bankou býti vyplacena akreditovaná kupní cena.
(Rozh. ze dne 2.

září

1924, Rv II 758/23.)

Žalobkyně koupila od Vladimíra U-a zboží. Zaplacení kupní ceny
bylo umluveno v ten způsob, že žalobkyně zřídí akreditiv u žalované
banky, jež vyplatí prodateli kupní cenu proti předložení duplikátu nákladního listu. Vladimír U. předložil žalované duplikáty nákladních listů,
načež mu žalovaná vyplatila akreditovanou kupní cenu. Ježto se napotom zjistilo, že duplikáty, předložené žalované bance, byly paděl~y,
a žalobkyně zboží nedošlo, domáhala se na bance náhrady škody. Zalobě bylo obě man i ž š í m i s o u d y vyhověno, o d vol a c í m
s o ude m mimo jiné z těchto d ů vod tl: Odvolatelka vytýká, že výpověď znalce je v tom nepřesvědčivá, že znalec prohlásil nákladní list
bez čísla jednou za podezřelý, jednou za nepodezřelý, a protože soud
nezjistil, proč znalec jest toho názoru, že duplikát nákladního listu musí
Civilní rozhodnuti Vl.

72

1138

obs,,-h~vatio přijímací potvrzeni dráhy. Proto prý neměl soud prvé stolice
z~lozltJ svuJ rozsud,ek na výpovědi tohoto nevěrohodného a nespolehliveho znalce. Ale otazka, zd,,;_duplikát jest správným či podezřelýn:, nen}
ot,azkou ryze odbornou, ,? 111 Z by soud mohl rozhodovati jen na zaklade
vysleochu znalce. Jest s~lse otazkou právní. Dle §§ů 60 a 61 žel. dopr. ř.
a §§u 4, 13 a 14 a 21 Instrukce prc dopravu zboži lze tuto otázku rozřešit~ b~z přil~rání zna!ce. Dle tě_chto ust~novení vydává se duplikát po
nalozel1l_zhoZl
61 zel. dopl. r.) .. MusI proto souhlasiti s prvopisem,
Jak to pn~azule Jednak ~nstrukce, a Jednak to plyne i z pojmu duplikátu
Jako druheho vyhotovem samotneho prvoplsu, musí tedy duplikát obs,,hovati všechna ta udání a potvrzení, která jsou předepsána pro prvopis.
Dle instrukce má dráha před převzetím zboží poznačiti prvopis číslem
nákladního listu a zřízenec, přejímající nákladní zboží musí potvrditi
příjem př~~ orazítková?!m (vydánín:) o~iginálu, ~okud se týče duplikat~., T?tez, tedy, pk clslo naklad~lho hstu, tak I potvrzení o příjmu
z~oz~ _vu~ec, ~:U~I obsah~vatI 1 kazdy duplikát. Je-li navrženo stranou
prevazem ZbOZl, Jest odesIlatel dle dopravního řádu oprávněn býti příto
men a tvoři potvrzení o váze zboží proti drá:e plný důkaz. Podle toho
vydá~á se potv;zení ~ o~vážení_ zboží jak? potvrzení o přijetí, tedy, je-li
na~rzen dU~:I~at, take pnr?ze~e v duphkatu. Musí tedy obsahovatí duphk~t ?bzvla_ste I potvrzem .znzence dráhy, kolík zboží vážilo. bylo-li
v~zem n,avrzeno. To ~Iyne, Jak z §u 61 žel. dopr. ř., lak jest i vj$lovně
predepsano, v §u, 21 ~nstrukce. Ne?bsahuje-li tedy předložený duplikát
am ~Isla :,ak.t~dn,lho hstu a111 poz,namky o převzetí ani poznámky o žádanem prevazem, Jest nespravnym a tudíž podezřelým. Proto ocenil
první soud správně výpovčď znalce, který potvrdil totéž a nemusil soud
druhého znalce o této otázce vyslýchati. Nesprávným {est názor odvola,telúv, že stvrzení o příjmu zboží se vydává jen na požádání. Duplikát
sam Jest takovým stvrzením přijetí pro stranu a bylo oň také žádáno
ale to se netýká obsahu duplikátu. Nerozhodným jest pro posouzení
nesprávnosti. a podezřelosti dup~kátu to, jak znalec prohlížel duplikáty
~ pkou ma111pulacI zjIstIl pod~zrelost (nesprávnost). Odvolatelka míní,
~: Je~t rozhodn5\ z~a du~hkat byl podezřelým pro b a n k o v' n :j h o
uredl:lka_ a to Jest~ mkolr vseobccně, nýbrž v konkretním případě, a dovozuJe, ze tak by tI nemusrlo, protože aní žalobkyně a její m"ndatářk
b~nka tét~podez!e1osti nezpozorovaly, až teprve po 14 cblech kc~
ZJIstl,I, ,ze zhozl ne..,do~10, ba" že am železniční orgány nepovažovaly 'hned
dup!lkat_ za po_dezrely, kdyz zkoumaly razítka, a neodmítly je hned. Než
z vypovedl svedka H-a plyne, že železniční orgány, zejména přednosta
stamc,:" hned ~op~ p.odezrení,? padělku, ale bylo by to i nerozhodno,
zd_a : zalobkyn~ a JeJI mandatarka banka M. v konkretním případě skutecne po~ezre_nr popil' Rozhodno Jest toliko, zdali žalovaná podezření
pOJatI _r;'el~~Z~!ov~na banka Jako mandatářka měla povinnost, zachovalI VSI pecI radneho obchodníka při provádění mandátu te·dy I' -. , d up I'k'(
k
' 'za
' legItimaci
'
, Vladim'r
pn
z k oumam
1 a ll,
tery slouzJl
asignatáře
U-a ku vyzvednutí kupní ceny (§ 1009 a 1299 obč. zák,). Banka neb'LI~
po~mna za~ho~atl ,pozornost obyčejného člověka při zkoumání této ~e
gltrmace, nybrz mela povmnost zdatného odborníka a Illusl'la vy I "('
,-- -t"
-I' k b '
..
na OZl I
pecI ve SI, nez I terou y bylo lze uložiti obyčejnému laiku. Ve smyslu
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:"I.

§u 1299 obl'. zák. jest totiž ten, kdo veř<;jně n.a_bizi své ~lužby k obst~:
rání určitých záležitostí, povinen, vynalozllI P;:I odbormka a Jest_ tudlz
povinen, osvojiti si potře~né zn,alostl a ~e.m~ze ~e v;:Jl11o~vah, ze· t~
kových zvláštních znalostI !lema. SamozreJ:"." yyza~~Je v~plata p.e,ne~
na duplikát, t. j. na potvrzenk~ drahy o prIJetI ,~ p;lpadnem. odvazel:1
zboží jako legitimaci k vyb;am kupnr, cenyzvlas!m odborne znalostI,
aby se správ~ost vy~o,to,veneho, duphkatu mohla prezkoumatL Jest te,dy
pro posouzem zavmem ~a!ovane banky .ro:hodno jenom, zdal: r:e~prav.,.
nost měla jí napadnouti )"ko odbornIcI. ze. tomu tak ski~te~~e Jest a
nesprávnost taková pro _odb~rnlka~ duphkatu Je, ~yply~a JIz z toho,
co bylo shora řečeno. Ze I zelezmcm organ" zeJn;ena r,rednosta v B.
takové podezření pojal a vyslovIl, plyne z vypovedl svedka H-a. Nerozhoduje tedy, zda v projednávaném případě Vl~dimír U. jako asignatář
k vybrání kupní ceny od žal?bkyně ,zmocněný vybíral již dřive ,b"ze
vší závady jiné akredilIvy II zalovane banky a proto pry u 111 duvery
požívá. To by ještě nemohlo žalovanou zbaviti povinnosti ku zkoumáni
předložených duplikátů.

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání a uvedl mimo jiné v
důvodech:

Po právní stránce sdílí dovolací soud názor odvolacího soudu a poukazuje dovolatelku na důvo~y napadenéh~ rozsudku, jež jsou v. po~
statě správné a nebyly vyvraceny dovolacll11 spIsem. Že duphkat nakladního listu musí obsahovati číslo nákladního listu, poznámku O pře
vzetí a o převážení zboží, odvolací soud správně odůvodnil již poukazem na pojem duplikátu. § 60 žel. dopr. ř. ovšem nepřichází.v úvahu,
jelikož jedná o přirážkách k dovoznému, avšak ostatní předpisy citované
odvolacím soudem nasvědčují správnosti jeho názoru, Dovolatelka pře
hlíži zejména ustanovení §u 58 (6) žel. dopr. ř., že železnice má potvrditi v nákladním listě, že zjistila váhu a počet kusů, a že odesílací
stanice, která provádí toto zjištění, má to potvrdití též na duplikátu
nákladního listu nebo na přejímacím listu; dále přehlíží ustanovení
čl. 21 instrukce, že předpisy o zkoumání a vyhotovení nákladnich listů,
jakož i o potvrzení váhy a počtu kusů platí také pro duplikáty. Úředník
banky, která se zabývá vyplácením peněz proti předložení duplikátů
nákladních listů, musÍ. dle §u 1299 obč. zák. míti potřebnou k tomu
znalost dotyčných zvláštních předpisů. Kdyby v tomto případě svědek
Karel P., jako che! akreditivního oddělení žalované banky při zkoumání
sporných duplikátú byl použil téže pečlivosti, jako znalec Karel N., nebyl by poukázal 55.000 Kč Vladimíru U-ov i. Za nedbalost svého úřed
níka ručí žalovaná banka dle §§ů 1299 a 1313 a) obč. zák.
čís.

4113.

Bankovní úřad ministerstva financi jest oprávněn domáhati se splacení zápůjček, poskytnutých Rakousko-uherskou. bankou na lombal'd
válečných půjček. Bankovní úřad má způsobilost státi na soudě.
(Rozh. ze dne 2. září 19-24, Rv II 311/24.)
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žalobu Bankovního úi'adu ministerstva financí o zaplacení zápůjčky,
poskytnilté Rakousko-uherskou bankou lombardem válečných půjček,
pro c e sní s o II cl P r v é :'> t o I i c e zamítl) o d vol a c í s o li cl
uznal podle žaloby. Ne j vy Š š í s o u d ncvyilově'l dovolání.
D

ů

vod y:

Dovolání uplatňuje formálně jen dovolací důvod nesprávného právního posouzení, ale vytýká mimo to i zmatečnost posavadního nzem
dle §U 7 c. ř. s. pro nedostatek procesní způsobilosti žalujícího Bankovního úřadu ministerstva finanCÍ. Činí tak neprávem. Bankovní úřad
byl zřízen na základě zmocnění zákona ze dne 10. dubna 1919, čís. 187
sb. z. a n., vládním nařízením ze dne 12. května 1919, čís. 246 sb. z.
a n., jako pomocný orgán ministerstva financí, současně byl však vybaven také úkoly veřejného ústavu, provozujícího úvěrní obchody (§ 2
stanov čís. 246/1919) a obstarávajícího jmenovitě úkoly a obchody
cedulové banky. Jest tedy nejen státním úřadem, nýbrž i samostatnou
právnickou osobou, která jest způsobilá pod svou neprotokolovanou
firmou (§ 2 stanov) nabývati práva bráti na sebe závazky (§ 9) a
tedy i žalovati a býti žalována. V §u 14 stanov upravuje se dokonce
věcná a místní příslušnost soudů pro žaloby na Bankovní úřad, a ukládá
se finanční prokuratuře, by Bankovní úřad na soudě zastupovala. Tím
jest jeho procesní způsobilost přímo uznána. Nesprávné právní posouzení spatřuje dovolatelka v zamítnutí námitky nedostatku aktivní oprávněnosti ke sporu, kterou odůvodňovala tvrzením, že Ban"<ovní úřad není
po právu v držení zažalované lombardní pohledávky, poskytnuté svého
času Rakousko-uherskou bankou. I tato námitka jest lichá. Převod pohledávky s Rakousko-uherské banky na Bankovní úřad vysloven byl
§em 38 vládního nařízení čís. 246/19, které, byvši vydáno na základě
zmocňovacích zákonů čís. 84/1919 a 187/1919, má samo moc zákona.
Marně se snaží dovolání O důkaz, že § 8 zákona ČÍS. 187/1919 neobsahuje zmocnění ku převzetí lombardních zápůjček. Vypočítávajíc
jednotlivá, tam udělená zmocnění, uvádí dovolání tento předpis v ně
meckém překladě s nesprávnou interpunkcí a proto nesprávně. Dle
správného doslovu byl jím ministr financí zmocněn, aby pečovalo oběh
a opatření platidel ves tát ě čes k o s loven s k é m a aby z a
t í 111 Ú čel e m z a ř í d i I, č e h o z a pot ř e b í v P o měr u k R ak o u s k o-u her s k é b a n C e, buď c e s t o u s m I u v n í n e b n ař i z o v a c í a aby vůbec obstarával funkce státní cedulové banky, zří
dil k tomu účelu bankovní úřad atd. Po výměně bankovek Rakouskouherské banky za československé státovky a po vyvázání této banky
z funkce československé cedulové banky bylo nutno, by bylo učiněno
opatření i o lombardních zápůjčkách, které Rakousko-uherská banka
poskytla ve své funkci cedulové banky a jež jí v jejích, nyní českoslo
venskou vládou stažených bankovkách měly býti splaceny. Této potřebě
bylo vyhověno právě předpisem §u 38 nařízení čÍs. 246/1919, nebyly
jím tedy meze zákonného zmocnění překročeny. Dovolatelka tvrdí, že
právě uvedený předpis jest v rozporu s mírovými smlouvami a že byl
parlamentním schválením a prohlá~šením těchto smluv ve sbírce zákonů

a nařízení zrušen. I to i ono tvrzení jest mylné., 0írov~ Sl11It~u:'.a :a~.
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dle §u 38 nařízení nebyly lombardm zapu] y"prevza Y ez u~ a ,
n 'brž proti tomu, že budou .Rakousko-uhe~ske banc,: vyplaceny}. s ur?ky
vy· ejích bankovkách, a že Ceskoslovenska vlada prevezmc VUCI dluzm~
kíim nejen všechna práva, nýbrž i všechny závazky. Nen!,stala tedy a!ll
v právním stavu dlužníků tímto zákonným postupem ,zmena c ant nebyla
ji aktiva Rakousko-uherské banky ztenčena: Ostat?" se vsechn y . tyt~
úvahy staly bezpředmětný!"i provedenou ltkvld~cl Rakousko-uherske
banky, při které dle vyhlasky mll~lsters~va 11l1ancI. ze d?e,I,3. pl?S!nce
1923 čís. 237 sb. z. a n., bylo prevzetr lombardmch zapuJceknastupnickÝmi státy, na jichž územ i byly, smluveno ,(hlavní dohoda z; dne
7. června 1921) a reparační komisí dne 18. cervna 1921 schvaleno.
Jelikož právě reparační komise byla ,mírovými smlouvam~ pověře?a, by
provedla likvidaci Rakousko-uherske banky, ~tal se JCJI;" :chvalemm
postup lombardních pohledávek i se sta?ovlska, mezl?arO'dllho I se
stanoviska Rakousko-uherské banky platnym a zavaznym, a vyhovuJé
všem podmínkám soukromého práva. Likvidační úmluvy, uveřejněné vyhláškou čís. 237/23, nejsou mezinárodní smlouvou, nýbrž provedením
mírovvch smluv O likvidaci Rakousko-uherské banky, nepotřebovaly
teely ~ni schválení presidenta republiky ani parlamentu. Nesprávné jest
tvrzení, že zasáhly do soukromých práv dlužníků Rakousko-uherské
banky tím, že jim uložily splacení dluhu znějícího na rakousko-uherské
koruny v korunách československých. Tato pov,innost b~l_a dlužníků~
uložena neodvisle od likvidace Rakousko-uherske banky JIZ v Su 6 zakona ze dne 10. dubna 19 19, čís. 187 sb. z. a 11., takže by žalovaná
byla povinna svůj dluh zaplatiti v československých korunách i kdyby
platila přímo Rakousko-uherské bance.
0'
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V tom že ode dne, kdy reklamována ztracená zásilka .~ požadována
náhrada Škody ve švýcarských francích až do dne výplaty v této měně
poldesl kurs švýcarského franku stoupnutím Kč, nelze spatřovati újmu
ve smyslu §u 1333 obč. zák.
(Rozh. ze dne 2. září 1924, Rv II 317/24.)
Nárok na náhradu škody ze ztráty zboží na cestě z československa
do Italic byl reklamován dne 28. května 1921; náhrada požadována '!é

švýcarský'ch francícD. 12ráha vyplatila náhradu ve šV)Tcarských francích

dne 13. března 1923. Zalobou domáhal se příjemce na dráze náhrady
škody, způsobené mu prý opozděným placením a spatřoval prodlení
žalované v tom, že platila teprve 13. března 1923, ač reklamace byla
podána již 28. května 1921, způsobenou škodu pak ve znehodnocení
švýcarských franků v době od 28. května do 13. března 1923. P r 0c e s n i s o II d P r v é s tol i c e žalobu zamítl, o d vol a c í s o u d
uznal podle žaloby. D ů vod y: Je mezi stranami nesporno, že žalující
strana žádala placení náhrady škody za ztracené zboží (§ 88 žel. dopr.
ř.) ve švýcarských francích a že žalovaný erár proti tomu ani dříve ani
za sporu ničeho nenamítal a zaplatil žalobci požadovaný peníz s 6%
úrokem od doby reklamace do dne zaplacení, ovšem ve švýcarských
francích. žalovaný erár míní, že poměr švýcarského franku k čsl. koruně
nepřic~ází_ v ú~al;tu, P?něvadž opozděné vyplacení zavinila žalující strana
sama hm, ze nahradu skody reklamovala teprve po více jak třech čtvrtích
roku a tím šetření u cizozemských drah ztížila. Odvolací soucl shledává
v tom, že žalovaný erár platil náhradu škody ve švýcarských francích
s požadovanými úroky, uznání nároku v celé jeho podstatě, tedy í splatnO,st v době o~lášení a tak~ prodlení v placení. Byl-li však žalovaný
erar v prodlem, Jest zodpovednym za následky dle ustanovení čl. 283
a 336 obch. zák. a musí vyrovnati škodu, jež žalobci skutečně vzešla.
Ta spočívá ale netoliko ve ztrátě úroků, nýbrž i ve změně kUrSU, Poněvadž bylo zjištěno, že rozdíl mezi švýcarskými franky a čsL korunou
byl a ';0 do výše ~eb~lo se ~tra~y žalované ničeho namítáno, byl odvolaCl duvod nespravneho pravnrho posouzení shledán opodstatněným
bylo odvolání vyhověno,
'
Ne i v y š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
D ů vod y:
Podle ustálené judikatury tohoto nejvyššího soudu platí ustanovení
§u 1333.obč. zák" že škoda, vz~iklá _p~odlením v placení, se nahražuje
urokem ];n?l1l, pok~d _ lIknavostI dluzl1lka nevzešla věřiteli žádná jiná
matetkova u]ma,_ nez ze_ n-",~oh:, ode dne spla~nosti dluhu využitkovati
dluzne, hodnotne nezmenene, castky, nelze vsak věřiteli zabraňovati
by dle všeobecných zásad o náhradě škody Se nedomáhal další náhrady'
b~la-li n;u zaviněný!n pr,odle_ním dlužníkovZm způsobena škoda i v ji~
nych smerech, zejluena Íim, ze poklesem meny byla dlužná částka znehodnocena. Taková další náhrada byla přiznávána na příklad v dobách
katastrofálního poklesu německé marky. Podmínkou tohoto dalŠího nároku jest" by věřitel.• d_alší škodu _skutečně prokázaL V té příčině žalob,;e tvrdl a bylo z]Isteno pouze, ze kurs švýcarského franku v poměru
ku ceskoslovenské koruně klesl od 28. května 1921 do 13. března 1923
ze lf09 n,a ?41, tedy_ sk~r~ n~ polovíc_i. Ale_ tento zjíštěný kursovní
rozdll ne.~1 Sam o sobe Jeste dukazem, ze se svýcarský frank znehodnotIl" t"trz_ ztratIl na kursu také protí nákupní síle, Že švýcarský frank
v one, dob; ztratrl na kur,su také proti ,i,i_nZm, jn_,enovitě proti hodnotným
~alutam, zal obce netvrdl a nebylo zJlsteno; ze ztratil na kursu proti
ceskoslovenské koruně, nepotřebovalo se státi jeho znehodnocením, sta-

čila k tomu změna Ve vnitřní hodnotě československé koruny. Okolnost,
že tato koruna jest v čsl. republice zákonným platidle[n, nečiní z ní
ještě míru pro ocenění v 11 i t ř n í hod not y cizozemských měn.
Vnitřní hodnotou peněz jest dle §u 988 obč. zák, hodnota ~rahého kovu,
jejž obsahují r;eb představ~ji, a ~u je;;t ~námo, že 'pr~v~ švýcarský _fran~

náleží k valutam hodnotnym aze valecne a povalecne zmatky menove
zůstaly na jeho vnitřní hodnotu bez patrnějšího vlivu. Žalobce nevysvětlil,

proč reklamoval náhradu škody ve švýcarských francích, ač
mohl ji žádati v korunách československých, ani jakým způsobem dosel
k ocenění své škody na požadovanou částku 1575 šv. franků. Podle
§u 88 žel. dopr. ř. jest dráha povinna nahraditi obecnou obchodní cenu,
kterou mělo ztracené zboží na místě a v Čase odeslání, a cenu tuto lze
pravidelně určiti jen v tuzemské měně. Ale ať již žalující strana došla
ku svému ocenění ve švýcarských hancích tím,~e přepočítala prostě
cenu v československých korunách podle kursu v den odeslání na
franky švýcarské, to snad právě za tím účelem, aby svůj nárok zajistila
proti případnému poklesu měny československé, ať byla cena cukru·
následkem vázanosti obchodu s exportním cukrem již od počátku určena
v těchto francích, v obou připadech byla cena vyjádřená ve švýcarských
francích cenou pevnou a určitou, od případného kolísání československé
měny neodvislou. I při poklesu kursu proti československé koruně
mohla kupní síla švýcarského franku proti jiným valutám a jinému zboží
zůstati nezměněnou. a jeho vnitřní hodnota nedotčenou, Naproti tomu
stoupla s kursem na Zurych i kupní síla československé koruny, takže
vnitřní hodnota stejného množství československých korun dne 13.
března 1923 byla vyšší než 28. května 1921, a výplatou dlužných švýcarských franků dne 13. března 1923 podle kursu ze dne 28, května
1921 by byl žalobce na úkor žalované dráhy obohacen. Nelze proto
důkaz znehodnocení švýcarských franků pokládati za provedený, škodu,
jejíž náhradu žalující s'rana požaduje, za prokázánu, a bylo obnoviti
rozsudek prvního soudu, jímž byla žaloba zamítnuta.
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Rozhodčí soudy (paritní komise) zmíněné ve Směrl1iicích pro úpravu
poměru mezi zemědělci a zemědělskými dělníky v čechách pro rok 1920
a 1921, jsou závazny pro zaměstnance a zaměstnavatele, kteří v rámci
směrnic uzavřeli kolektivní smlouvu.

(Rozh. ze dne 3,

září

1924, R I 509/24.)

Zemědělský dělník domáhal se na nájemci dvora
dřeva, odvozuje žalobní nárok z kolektivní smlouvy na
K námitce nepřípustnosti pořadu práva s o udp r v

dodání mléka a
rok 1920 a 1921.
é s t o I i c e žalobu odmítl. Rek u r sní s o u d zrušil napadené usnesení a uložil
prvému soudu, by, vyčkaje pravomoci, dále ve věcí jednal. Ne j v y Š š í
s o Ll d obnovil usnesení prvého soudu.

DŮvody:

Právním základem vzájemného poměru stran je kolektivní smlouva
mezi zemědělci a zemědělskými J,,!níky pro rok 1920 a 1921, což uzn3vají obě strany. Ta' sestává předně ze "Směrnic«, vydaných zemským
ústředním úřadem práce v Praze, jejichž všeobecná ustanovení byla
stejná pro oba roky. To strany uznávají. Směrnice upravují jednotným
způsobem vzájemné poměry mezi zemědělci a jejich dělnictvem jw
pokud se týče otázky deputátu, organisaci, doby pracovní, výpovědi,
rozhodování ve sporech a platnosti maximální a minimální hranice, ponechávajíce ujednání přesných výměr mzdových v rámcí těchto hranic
zvláštní prováděcí úmluvě, kterou nutno mezi oboustrannS'mi zástupci
každého okresu pro příslušný okres po případě i pro jeho jednotlivé
části včas ujednati (§ 1 J. Takovou mzdovou smlouvou pro 19~O ;e
předložená »pracovní a mzdová smlouva« pro okres R. a L. a pro r~k
1921 »prováděcí smlouva«, uzavřena v L. dne 17. únOra 1921. Obě uvádějí, že jejich základem jsou směrnice. Směrníce upravují otázku rozhodováni sporu mezi příslušníky smluvních stran v §u 5. Pro řešení
menších sporu si mají strany ustanoviti po jednom důvěrníku, kteří si
zvolí předsedu. Ve sporech většího významu lze žádatí rozhodnutí přísluš
né okresní paritní komise pro zemědělskou práci, jejíž rozhodnutí je pro
obě strany závazné. Proti straně, která by se rozhodnutí paritní komise
nepodrobila, lze nastoupití cestu práva. Pro rozhodnutí sporu zásadního
rázu a většího v}rznamu je zřízena zemská paritní komise pro práci zemědělskou při zemském poradním sboru. Jejímu rozhodnutí .se musí
obě strany podrobiti. Z uvedených ustanovení je jasno, že tyto rozhodčí soudy jsou pro obě strany závazny. Plyne to z ustanovení o paritních komisích pro menší spory, kde se nařizuje: »u s t a n o v í s i
obě strany« a z ustanovení o zemské paritní komisí, že jejímu rozhodnutí se m u s í strany podrobiti. Nemělo by tedy smyslu, stanoviti jinou zásadu právě pro skupinu sporů prostředního významu. Slova:
»lze žádati ... « nelze vysvětlovati tak, že by strana 1110h1a vznésti rozepři na paritní komisí nebo na řádný soud. Tomu zřejmě nasvědčuj"
ustanovení »prováděcí úmluvy«, odst. A, část všeobecná, kdež je uvedeno: »Rovněž podrobují se obě strany .... ve sporných záležitostech
bezpodmínečně rozhodnutím příslušné okresní. paritní komise.« U stanoVEní směrnic, .že proti straně, která by se rozhodnutí paritní komise nepodrobila, lze nastoupití cestu práva, nelze vykládati v tom smyslu, že
ustanovení o -příslušnosti okresní paritní komise není závazným. Tím
by byl zřejmě zmařep. účel, kterého mínila smlouva dosáhnouti zřízením
. paritních komi~í, totíž by spory ~ozhodovali příslušníci stavu stran, tedy
JakesI znalecke komIse. Tlm meně lze z tohoto ustanovení usuzovati
že. st,raně je napřed volno vznésti rozepři na paritní komisi, a, kdyby
s JeJlnl rozhodnutím nebyla spokojena, zahájiti teprve spor u řádného
:oud~. Proto je nutno odmítnouti názor žalobců, že tyto paritní komise
JSou Je~om »arbltrem«, tedy sprostředkovatelem dohody. Smlouvy byly
beze vsí pochybnosti uzavřeny písemně a ustanovují orgány různé od
řádných soudu pro rozhodovani sporu z pracovního poměru zeměděl·
ského dělnictva k zaměstllavatelťrtn. Obsahují tedy směrnice smlouvu
o rozsudím (§ 577 c. ř. s.). Ustanovení ta jsou podle předcházejících

tivah závazna pro příslušníky smluvních organisací. Žalobce i žalovaný
jimi vázáni, ,neboť žaiobce se dovol~~á.. ~olektivnÍ ~mlou.vy, pro
uplatnění svéhO" nar?ku a vzne"sl tuto. rozepn ]Iz na Okr~Slll pan,tm komisi. Tím dal zre]Ine na Jevo, ze se ]Im podrobIl. Proto Je bez vyznamu
jeho námitka, že on se .žalovaným neuzavřel pro~áděcí "smlOUVY. Vždy~
právě povaha kolektivm smlouvy s sebou nese, ze za cleny organISaCI
jednají zástupcově. žalovaný se rovněž dovolává této smlouvy na obranu proti žalobcovu nároku. Není přípustno, by žalobce uznával jenom
její část - ustanovoení o ,mzdě, - a ne~znával druh~, - uyst~no,veni
o rozhodování sporu. Prvy soud tedy pravem uznal, ze pro resem tohoto sporu je příslušna paritní komise, nikoliv soud. Která paritní komise, - zela místní pro řešení malých sporů, či okresní pro řešení vět
ších sporů, - záviselo na vúli žalobcově. Ten již volbu provedl tím, že
žalobu vznesl na okresní paritní komisi. Tato kOINise rozhodla o části
jeho nároku, - na náhradu za nedodané mléko. Ze spisu není zřejmo,
zda ten výrok nabyl moci práva, zda tedy je rozepře částečně rozhodnuta. Tato okolnost je však pro řešení tohoto sporu bezvýznamna, 'protože žalovaný vznesl obranu nepřípustnosti pořadu práva, ta byla shledána odůvodněnou a proto není potřebí zjišťovati, zda žalobcův nárok
byl rozhodčím soudem právoplatně zamítnut. Z těchto důvodů bylo rekursu vyhověti.

JSOU
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Řádně provedené iusi ve smyslu čl. 247 obch. zák. věřitelé akciové
společnosti zabrániti nemohou.
Mimo případy v obchodnún zákoně výslovně uvedené nelze při obchodech považovati mlčení za souhlas.

(Rozh. ze dne 3.

září

1924, R 1 656/24.)

žalovaný pojistil se u společnosti S., jež přešla fusí na společnost A.
žalobě společnosti A o zaplacení pojistné premie pro c e sn! s o u d
p r v é s t o I i c e vyhověl, o d vol a c í s o u d zrušil napadený rozsudek a přikázal prvému soudu, by, vyčkaje pravomoci, věc znovu projednal. O II vod y: Prvý soud, maje za prokázáno, že společnost S.,
s kterou žalovaná firma uzavřela st11louvu pojišťovací, přešla TUSÍ v novou společnost A., jest toho mylného náhledu právního, že žalovaná
'firma musí smlouvu pojišťovací s novou pojišťovnou dodržeti, nepři
kládá žádného významu dopisu ze dne 11. července 1922, jímž žalovaná dle svého tvrzení oznámila straně žalující, že nesouhlasí s přené
sením smlouvy na ni a že následkem toho pokládá pojíštění za zrušené
a neuznal na další důkaz, žalovanou nabídnutý, že žalobkyně proti obsahu dopisu toho ničeho nenamítala. Soud odvolací nesdílí však tohoto
názoru. Jest sice pravda, že lusí ve smyslu čl. 2470hch. zák. převádí se
celé jmění, tedy Jak aktiva tak i pasiva z jedné společností na jinou a
že jest luse vlastně universální sukcessí. Avšak lusí dosavadní společ
nost, zde S., s níž žalovaná firma uzavřela pojišťovací smlouvu, ztrácí
úplně právní jsoucnost, úplně zanikla a na místo ni nastupuje společ ..

nost nová, zde společnost A.i jde tu tedy o změnu jedné ze smluvních
stran. Změna ta není zajisté lhostejnou pro druhého smluvníka, zde žalovanou) neboť na místě pojišťovací spo-tečnosti) ku které žalovaná
strana měla důvěru, nastoupila společnost jí úplně neznámá. Není tudíž žalovaná firma povinna dodržeti smlouvu se společností S. nadále
s novou společností A. (obdoba § 1405 obč. zák.) a jest pak pro spor·
důležito, zjistiti tvrzení žalované, že dopisem ze dne ll. července 1922
skutečně žalující firmě oznámila, že nesouhlasí s přenesením pojišťo
vaCÍ smlouvy na ni a že pokládá pojištění za zrušené a že pak žalující
strana na dopis ten vůbec neodpověděla.
N e j vy Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a uložil odvolacímu
soudu, by o odvolání znovu rozhodl.
Důvody:

Řádně provedené fusi ve smyslu čl. 247 obch. zák, věřitelé akciové
společnosti zabrániti nemohou. To plyne jasně ze zákonných ustanovení
tohoto předpisu: stanoví sice ochranná pravidla ve prospěch věřítelů,
nějakého jich vlivu na platnost fuse však nedopouští. Nemůže proto při
jíti v úvahu ustanovení §u 1405 obč. zák. (§ I obch. zák.). Fuse tedy
žalovanou váže. Jiná jest však otázka, zda pojišťovací smlouva nebyla
snad přece zrušena srovnalou vůlí stran a to mlčky ve smyslu §u 863
obč. zák., jak stěžovatel ve svém odvolání uplatňuje a proto doplnění

řízení se domáhá. Leč v tom ohledu s jeho náhledem nelze souhlasiti.
Jde o obchod a platí proto pro obě strany ustanovení obchodního zákona (čl. 271 čís. 3 a 27 obch. zák.). Obchodní zákon však nemá všeobecného pravidla, podobného §u 863 obč. zák.,. naopak má zvláštní výslovná ustanovení, v nichž mlčení považuje za souhlas. Jsou to ustanovení čl. 319 odstavec druhý, 323 odstavec prvý, 339 odstavec čtvrtý,
347 odstavec druhý až čtvrtý a 364 odstavec druhý obch. zák. Z toho
však opakem plyne, že v jiných případech nelze při obchodech považovati mlčení za souhlas. Je tedy dopis žalovaným tvrzený ze dne ll. čer
vence 1922 bezvýznamným a doplněni řízení zbytečným.

čís.

4117.

Soud povolující exekuci pro pohledávku, vymáhanou státem není.
oprávněn zkoumati, zda pohledávka státu skutečně přísluší.
'
Potvrzeni o vykonatelnosti exekučního titulu dle §u 1 čís. 13 ex. ř.
nemusl se státi doložkou na listině vykazující titul exekuční může se
tak státi i v návrhu samém.
'
(Rozh. ze dne 3. září 1924, R I 693/24.)
Na základě výk,azu o n~doplatcích dávky z ~lajetkua poplatků povohl s o udp rve s t o II c e exekucI vnucenym v k I ad e m zástav-

ního práva na nemovitostech dluž:aíkú. Rek tl r sní s o II d vyhověl rekursu dlužníkLi potud, že povolil z á z n a m zástavního práva. D Ů vod y: Dle §u I čís. 13 ex. ř. může býti povolena uhražovací exekuce
na základě platebních příkazů a výkazů o nedoplatcích daní a poplatků
jen tenkráte, když jest na nich řádně potvrzena vykonatelnost daní (poplatků). Na předloženém. výkazu však,potvrz.ení vykonatelnosti schá~í:
pročež není ,;xekučním. trt~le~l a ,t~dlZ na zaklade. Jeho ,nelze povohtr
exekuci uhrazovacl. Jehkoz vsak zadost o vklad zastavlllho prava zahrnuje v sobě i žádost za záznam jeho a dle dvorního dekretu ze dne
24. října 1806, čís. 789 sb. z. s. k záznamu zástavního práva pro daně
a poplatky stačí pouhá žádost povolaného úřadu o zajištění a dle nař.
ze dne 18. ledna 1898 čís. 28 ř. zák. jest berní úřad oprávněn v zastoupení finanční prokuratury zakročovatí při vymáhání pohledávek erárních,
bylo povoliti knihovní záznam pro veřejné dávky' shora uvedené. Pokud
však stěžovatelé brojí proti tomu, že vymáhané dávky dlužni nejsou a'
že neobdrželi aní platebního příkazu, jest rekurs bezpodstatným, neboť
soud není oprávněn přezkoumatC zda vymáhaná pohledávka eráru vů
bec a zejména proti osobám, vůči nimž se vymáhá, přísluší, poněvadž
o této otázce jsou toliko finanční úřady oprávněny rozhodovati a rozhodování o tom vůbec na pořad práva nepatří. Mají-Ii povínní za to, že
eráru vymáhaná pohledávka nepřísluší, nebo že vymáhání její jest před
časné, nebo nesprávné, mají na vůli u příslušných finančních úřadů
v řádné cestě stolic a po případě po bezvýsledném vyčerpání jejím u
správního soudu odporovati předepsání (vymáhání) požadovaných dávek.
N e j v y Š š í s o u d k dovolacímu rekursu vymáhajícího věřitele
obnovU usnesení prvého soudu.
Důvody:

Rekursní soud správně dovozuje, že soud, exekuci povolující, není
oprávněn přezkoumávati, zda vymáhaná pohledávka eráru vskutku pří
sluší; i poukazuje se v tomto směru na správné důvody napadeného
usnesení. Za to však nelze při svědčiti rekurs ním u soudu, pokud dovozuje, že exekuční titul dle §u I čís. 13 ex. ř. nemá doložky vykonatelnosti a proto že nelze exekuci vkladem povoliti. Druhá stolice přehlédla,
že výkaz o nedoplatcích, který jest v tomto případě exekučním titulem,
jest v exekučním návrhu samém označen jako vykonatelný. Návrh tento,
začínající slovy »podle vykonatelného výkazu atd.«, jest pak podán pří
mo tím úřadem, který dle výnosu ministerstva financí ze dne 21. dubna
1913, čís. 45.257/10 (uveřejněného ve věstníku ministerstva spravedlnosti 1913 str. 140) jest povolán k potvrzení vykonatelnosti; návrh též
jest podepsán v předepsané formě (k úřední pečeti připojeny jsou pOd:
pisy dvou úředníků). To stačí; potvrzení o vykonatelnosti nemusí býtr
na listině titul exekuční vykazující samé ve formě doložky, může se státr
i v návrhu samém. Nebylo proto zákonného dlivodu, nevyhověti návrhu'
vymáhajícího věřitele, a bylo proto obnoviti usnesení prvé stolice, návrhu zcela vyhovující.

čis.
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Dodatečný souhlas vlastníka k poznámce dle §u 297 a) obč. zák.
smí se státi jen bez újmy práv knihovních věřitelů, kteří spojením strojil
s nemovitosti nabyli již na nich knihovních práv zástavních,

(Rozh, ze dne 3,
Na

základě

září

1924, R II 299/24,)

prohlášení ze dne 17.

května 1924
strojům,

domáhala se firma
dodaným do mlýna.
S o u d I' r v é s t o I i c e návrh zamítl, rek u r sní s o u d poznámku
povolil. O ů vod y: První soud zamítl žádost a odůvodnil zamítnutí
tím, že v letech 1921 a 1922 vloženo bylo na nemovitost zástavní právo
za pohledávky dvou jiných věřitelů, a že v obou případech bylo poznamenáno, že veškerá mlýnská zařízení i stroje jsou rovněž pro tyto pohledávky v zástavě, pročež je patrno, že stroje byly příslušenstvím nemovitosti, takže k povolení žádané poznámky jest zapotřebí dle §u 297
a) obč. zák. svolenívšech předcházejících věřitele!. Tento názor nesdílí
rekursní soud z těchto důvodů: Žadatelka vyhradila si dle prohlášení
ze dne 17. května 1924 ke všem dodaným strojům a všem zařízením
vlastnické právo až do úplného· zaplacení, při čemž uvedeny byly veškeré tyto stroje, které byly spojeny s touto nemovitostí, poněvadž žadatelka provedla v tomto mlýně k žádosti knihovního majitele instalaci
těchto strojů. Z druhů těchto strojel vysvítá ovšem, ačkoliv to výslovně
udáno není v prohlášení, že stěžovatelka nedodala mlýnských strojů,
nýbrž že zřídila elektrické osvětlení. Poněvadž dle onoho prohlášení
provedla stěžovatelka instalaci strojů a vysloveno nebylo, že se jedná
o náhradu strojů starých, musí knihovní soud za to míti, že se jedná
vesměs o nové stroje a nová zařizení. První soud neměl vůbec zjišťo
vati okolnosti oproti třetím osobám, jsou-li také tyto knihovními věři
teli, které okolnosti se nedají bez dalšího šetření objektivně zjistiti, to. tiž zda dodané jmenovitě udané stroje byly dodány jako náhrada na
místč strojů již v mlýně jako příslušenství se nacházejících, čili nic.
Jedná-li se o náhradu stroje starého, tedy vyměněného, jest věcí dříve
zapsaných knihovně oprávněných věřitelů, aby se bránili proti této poznámce. V tomto případě má každý z Mlve zapsaných hypotekárních
věřitelů právo stížnosti proti tomuto usnesenÍ. První soud musí za to
míti, že žadatelka a majitel mlýna byly by uvedly okolnost v prohlášení,
kdyby se bylo jednalo o náhradu strojů. Bylo tedy vyhověti žádosti a
ponechal!, hypotekárním věřitelům, jedná-li se o náhradu starých strojů,
by se branth dovolacím rekursem proti povolené poznámce ve smyslu
tohoto usnesení.
N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.

K., by bylo poznamenáno její vlastnictví ku

o ů vody:
Věci, jež po :ozumu §u 297 obě. zák. jsou příslušenstvím nemovitosl!, tedy :. stroJ~ a ~ařízení _s n~movitostí za tím účelem spojené, by
trvale slouzlly k učelum, k nemuz nemovitost jest určena, sdílejí osud

věci blavni; a zejména práva zástavní, nabytá, k věci samé) vztahují se
i na toto příslušenství (§ 457 obč. zák.). Aby však průmyslu usnadnčno
bylo opatřiti si dlouhodobý úvčr, potřebný k zřizení nebo doplnění pro-·
vozovny, připuštěna byla poznámka §u 297 a) obč. zák. s účinky tamže
stanovenými. Ve zprávě komise pro justični věci čís. 78 příloh k stenogr.
prol. panské sněmovny XXI. zasedání z roku 1912 se uvádí, že před
pisy §u 297 a) jsou »doplííkem« - nikoli změnou -~ §u 297 obč. zák.
a mají vyrovnati odporující si zájmy továren, stroje na úvěr dodávajících a k svému zajištění vlastnictví si vyhražujících s jedné;. a ústavů
reální úvěr poskytujících s druhé strany; vzhledem k tomil poznámka
ona nemůže se dotýkati ochrany veřejné. důvěry v knihu pozemkovou.
Nabývá proto knihovní věřitelka na strojích, s realitou spojených a jejím příslušenstvím se stavších, knihovního práva zástavního Již oním
spojením s nemovitostí, ač-li nebyla nejpozději p"!i spojení strojů s nemovitostí jako jejího příslušenství poznamenána v pozemkové knize pro
dodavatele strojů výhrada vlastnictví po rozumu §u 297 a) obč. zák.
Z toho plyne, že vlastník nemovitosti dle předpisu §u 297 a) ·obč. zák.
sice sám jest povolán k tomu, by dal souhlas k poznáhlce dle cit. §u,
ale že toto svolení vlastníka k této poZnámce státi se smí jen bez újmy
práv knihovních věřitelů, kteří spojením strojů s nemovitostí nabyli již
na nich knihovních práv zástavnich. Jest proto v takovém případě, kde
realita v čase dodatečného svolení k poznámce jest stížena právy zá··
stavními, k povolení poznámky třeba souhlasu těch knihovních věřitelů,
kteří již na strojích knihovního zástavního práva nabyli. V prohlášení
vlastníkově ze 17. května 1924, k jehož obsahu lze při vyřízení knihovní
žádosti jedině přihlížeti (§ 94 čís. 3 kníh. zák.), uvedeno jest, že firma,
o poznámku žádající, již provedla instalaci strojů a celého zařízení,
které byly s touto nemovitostí spojeny a že, ježto si vyhradila vlastnictví k nim, dává vlastník svolení k poznámce. Tudíž v čase vystavení
této listiny a tím spíše v čase podání knihovního návrhu (19. května
1924) bylo spojení strojů s nemovitostí již provedeno, čímž ipso facto
nabyla stěžovatelka, pro niž již v pořad! ze 17. června 1922 vázne
právo zástavní za pohledávku 110.000 Kč, i k těmto strojům práva zástavního, a toto již nabyté právo nemohlo býti dotčeno pozdějším jednostranným jednáním vlastníkovým, jakým jest prohlášení ze 17. května
1924. Neměla býti proto poznámka dle §u 297 a) obě. zák. povolena
bez souhlasu dovolací stěžovatelky, i bylo proto usnesení prvého soudu,
žádost o poznámku zamítající, obnoviti, aniž bylo třeba obírati se tím,
zda může jíti o případ v druhé větě v §u 297 a) obč. zák. uvedený, totiž o pouhou výměnu starých strojů za nové.

čís.
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Zrušeni výsady §u 207 hom. zák., vyslovené zákonem ze dne 2.
1924, čls. 1.77 sb. z. a n., působí již od počátku účinnosti zákona ze dne 15. dubna 1920, čís. 314 sb. z. a n.
.
července

(Rozh. ze dne 4.

září

1924, R I 717/24.)

1150

Exekuci na mzdu horníka pro pohledávku výžívného ze zákona
s o udp r v é s t o líc e usnesením ze dne 30. června 1924 nepovolil.
Rek u r sní s o u d usnesením ze dne 21. července 1924 exekucí povolil.
Ne j v y Š š í s o u cl nevyhověl dovolacímu rekursu.

čís. 314/20, nýbrž jen jeho doplňkem, obsahujícím výklad dřivějšího již
ustanovení ne dosti jasného pro svůj příliš stručný doslov, takže nejde
o práva dříve nabytá dle §u 5 obč. zák., nýb:'č jedině o autentický vý.klad zákonného předpisu jíž c1říve platného (§ 8 obč. zák.), jímž měla
býti přiznána věřitelům práva, jichž dříve neměli (§ 207 ham. zák.).
čís.

D II v o cl y:
Nejvyšší soud vyslovil plenarním usnesením čís. sb. n. s. 1665 zásadu, že ustanovení §u 207 hom. zák. nedoznalo změny zákonem ze dne
15. dubna 1920, čís. 314 sb. z. a n. K opačnému přesvědčení nestačil
původní doslov §u 6 zákona, zbavující platnosti všechny dosavadní zákony a nařízení, j,ež odporují předchozím ustanovením, neurčivše blíže,
o jaké zákony a nařízení jde. Důsledkem tohoto svého judikátu stál
Nejvyšší soud po dobu platnosti zákona čís. 314/1920 na tom, že nelze
ve smyslu §n 207 hom. zák. vésti exekuci na platy horníků ani pro výživné, kterýž náhled sdílí v tomto případě i prvý soud. Tento právní stav
změnil se však dnem, kdy vstoupil v účinnost zákon ze dne 2. července
1924, čís. 177 sb. z. a n., t. j. dnem 2. srpna 1924. § 1 tohoto eákona ponechal v platnosti první větu §u 6 zák. čís. 314-20 znějíc!: zákon tento
účinkuje to. dnem po vyhlášení, kteréž se stalo 8. května 1920, tedy
dnem 18. května 1920. Druhá věta byla změněna, rozšířena a zní nyní:
»5 o u č a sně pozbývají platnosti všechny dosavadní zákony a naří
zení, jež odporují hořejším ustanovením, zejména veškeré dosavadní
předpisy o tom, ž€ exekuce na některé ze služebních platů, uvedených
v §u 1, nebo na výslužné, odbytné a zaopatřovací platy, uvedené v §u 2,
jest zcela nebo z části vyloučena.« Tímto doplněním zákona čís. 314/20
byl dodatnč zrušen í § 207 horn. zák. a pozbyl tím právniho významu.
onen judikát Nejvyššího soudu, opřený o původní (nyní však změněn!')
doslov zákona čís. 314/20. Ježto zákon, doplňující původní zákon čís.
;314/20, vstoupil v účinnost dnem 2. srpna 1924, jest posuzovati i v
tomto případě přípustnost exekuce pro pohledávku na výživném l'a
platy horníků podle §u 6 zákona čís. 314/20 v nynějším jeho doslovu,
jímž zrušen byl i § 207 ham. zák. Zákonodárce ponechal v platnosti
první větu tohoto §u, stanovící počátek účinnosti 10. dnem po 8. květnu
1920, z čehož je patrno, že propůjčil tim tutéž časovou účinnost i druhé
rozšířené větě tohoto §u, jejíž dodatek, nyní přidaný, jest jen autentickým výkladem původního ustanovení, že zrušení výsady působí ne
teprv ode dne vyhlášení zákona ze dne 2. července 1924, nýbrž již od
počátku působnosti zákona čís. 31 A/ 1920. V tomto smĚru působí dodatek k §u 6 zákona čís. 314/20, připojený zákonem z 2. července 1924,
zpět, a proto jest posuzovati přípnstnost exekuce pod l e n y n ě
š í h o z n ě n í § u 6 z á k o nač í s. 314}20 bez ohledu na to, ze
o exekuci bylo z~žádáno, po případě že soud první stolice povolil exekuci před vyhlášením zákona ze dne 2. července 1924 a že exekucí vymáhá se výživné, splatné i za dobu před tímto dnem. úmysl zákonodárcův je zřejmý, šlo mu totiž o to, by exekuci podrobeny byly i platy horníků, co ve skutečnosti zamýšlel již i zákonem čís. 314/20, aniž úmysl
tento byl z doslovu zákona zřejmý. Nový zákon není 'změnou zákona

t-
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Kdo nabyl obchodu o d k u p e e pln é hop r á v a, jest oprávdomáhati se zápisu staré nnny do obchodního rejstříku, třebas nebyla dosud v rejstříku zapsána.
Připojeno-li v nové firmě ku jménu rodovému jméno křestní, musí
i toto býti vlastl1ún jménem kupcO"vým.
"
něn

(Rozh. ze dne 9.

září

1924, R I 580/24.)

Opově di Karla Z-a, by zapsána byla do rejstříku firma Josef Z.,
rej st ř í k o v Ý s o u d vyhověl, rek u r sní s o u d opověď zamítl. D ů vod y: Jedním z hlavních předpokladů převodu firmy jest nabytí obchodního závodu bud' smlouvou, buď dědictvím a tento závod
musí býti závodem kupce plného práva, neboť jen na tohoto vztahují se
předpisy o firmách. Kdo tedy nabude firmy kupce, který nepožívá plného
práva, nenabývá onoho práva firemního, a nemůže ho ani dodatečně nabýti zvětšením obchodu nebo jinakou přeměnou závodu v závod kupce
plného práva. Jde-li o závod kupce plného práva, jest lhostejno, zda
byla firma takového kupce v rejstřík zapsána čili nic, a může v tomto
případě nabyvatel takového závodu žádati za zápis firmy, pod kterým
tento závod veden byl, do obchodniho rejstříku. Firma kupce neplnoprávního do rejstříku zapsána býti nemůže, neboť se na takového kupce
nevztahují předpisy §u 7 uv. zák. k obch. zák. V tomto případě jde a
nabytí závodu, dříve Josefem Z-em provozovaného, Karlem Z-em a na
tomto jest, by prokázal, že Josef Z. byl plnoprávným kupcem ve smyslu
§u 7 uv. zák. k obch. zák. a že tudíž také oprávněn byl domáhati se zápisu jeho firmy. V tom směru jest však přípisem berní správy zjištěno,
že Josef Z., od něhož Karel Z. v roce 1910 obchod papírem převzal, byl
zdaněn daní výdělkovou v r. 1910/11 'sazbou 30 K, tak že sazba daně
výdělkové až do roku 19'19 incl. nedosahovala výše 120 K dle tehdy
platného předpisu §u 7 uv. zák. k obch. zák. Nebyl tudíž Josef Z, kupcem plného práva, neměl nároku na vedení firmy ve smyslu čl. 16 obch.
zák. a nenabyl proto ani Karel Z., převzav závod svého otce, práva na
vedení firmy »Josef Z« a nemůže se protokolace této firmy domáhati,
poněvadž ani jeho předchůdce nebyl oprávněn žádati protokolaci této
firmy.
N e j v y Š š í s u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

°

D

ů

vod y:

Pokud se stěžovatel domáhá pro svůj závod zápisu firmy» Josef Z.«,
pod kterým jménem tento závod vedl jeho otec, tedy zápisu staré firmy

ve smyslu čl. 22 obeh. zák., sdílí Nejvyšší soud plně názor soudu fCk~rsního, že se ~edostáv~. zákonn~ch podmínek, aby tato firma mohla
byh do. obchod~lho .re]Stnku zapsana, a stačí v tom směru poukázati
ku ,spravnym duvod;1!l1 napadeného usnesení, jež nebyly vývody dovo ..
laclho rekursu vyvraceny. Pokud však stěžovatel právo k vedení firmy
»Josef Z.<~ od~ozuje z ustanovení čl. 16 obch. zák., dlužno uvésti toto:
Je spravnyl~, ze dle §u ~,uvozovacího zákona k obch. zák. a čl. L zák.
ze dne 30. cer~na 192,1, c!s: 260 sb. z. a n. je stěžovatel oprávněn a dle
č:. 19. obc,~' zak. t~ke p'0vll1en, by svou firmu dal zapsati do obchodmho, leJst:lku, ponev~dz m~ z Jeho obchodu, jak doloženo sdělením
berm spr~:,y, b~la predepsan~ státní výdělková daň ve výši 800 Kč,
tedy ve VySl, zapls do obchodnrho rejstříku podmiňující. Stěžovatel však
provozuJe obch?d sám a může tedy jeho finllu dle čl. 16 obch. zák. tvonÍ! Jen Jeho Jm.eno I~odo~é buď s připojením osobního (křestního) jména, nebo b~z neho. Ze Irmto osobním (křestním) jménem může býti jen
Jeho vlastn!, pJyne nejen z doslovu a ze smyslu článku 16 obeh. zák. a
ze, srovna~1 s dc;sl,ovem druhého odstavce čl. 20 obeh. zák., nýbrž také
z ,uv.ahy,:, ~e no va llfma ,- a o takovou jen může jíti - musí býti bezvymmecne p'ravdlvou (cl. 22 a 24 obch. zák. a contr.). Pro názor, že
by m~Jltel z~vod~ ve. f ~ r 111 ě užívati mohl odlišného, n e p r a v é h o
D~ob~~ho ,(krestllIh~) Jmena, tehdy, když pod tímto jménem v obchodn:m ~Ivote vy~tupuJe ~. Jest znám, není v zákoně opory. Nelze ostatně
l'reh2ednoutr~. ~e by pnpustnost použití nepravého osobního jména ve
flrme z~ urcltych okolností mohla vésti k obcházení předpisu čl. 22
obeh. zak.
Čis.

4121.

, Sdružení majitelů lesů v čechách, na Moravě a ve Slezsku jest spolecností ?Je §u 11;5. a ,násl. ohč. zák. a nemíiže jako célek 'na soudě vystupoyatt. Lho~teJno, ze »Fond pro opatřováni strojených hnojiv« po~!ouptl uvedenemu sdružení svá práva (zákon ze dne 22. prosince 1920
·C1S. 683 sb. z. a n.).
'
(Rozh. ze dne 9. září 1924, R I 586/24.)
. Žalobce dom~hal se na žalovaném »Sdružení majitelů lesů v Če
<:hach, na Morave a ve Slezsku« se sídlem v Praze Vrácení příspěvku
450.09,0 Kč, kt,erý prý, zaplatil jako člen tohoto »Sdr~žení« za mimořád
nou tezbu les~l, d?ml11vaJe se, ze má ve svých lesích z ušetřených reserv
15.000 !n' d,revllI hmoty k disposici, čemuž tak nebylo, takže platil
v my lnem predpokladu, Pro c es n í s o udp r v é s t o I i c e rozh091 rozsudkem v~, vě~i,. o d vol a c í s o u d zrušil podle §§ů 6 a 7
c. ,r. ~. rozsude~ I nzellI temu předcházející z důvodu zmatečnosti a odm!tl za~~bu. D ~ vod y: zal~vaná strana napadá rozsudek prvého soudu
prede~sln; z duvodu z,ma!ecnosh, kterou spatřuje v tom, že žalované
»Sdruzenl« neJsouc pravnlm podmětem, nemá procesní způsobilosti ve
smyslu ~? 1 c. ř., s. Tím byl by dán důvod zmatečnosti podle §u 7 a
§u 477 CIS. 5 c. r. s. a soud odvolací má za to, že odvolání je v této

příčin:':" ()prf;v.:~ěllo.

Podle smlouvy,

tv~aiící se utvoření .a

pT:lvních po...,

měnl

»Sdruženi majitelů lesů v čechách, na Moravě a ve Slezsku« a
obsahující tudíž stanovy tohoto sdružení, platí pro ně . pokud smlouv:l
nic odchvlného neustanovuje, předpisy §§ťl 1175 a 1215 obč. zák. a má
tedy sdr~žení toto právni povaht! společnosti ve smyslu těchto zákonných ustanovení. Podle výslovného ustanoveni smlouvy tvoří členské
vklady 5,000.?OO Kč společné jmění č;e?l! a bt~de, po o sko?čení úkolů
»Sdružení« pnpadny zbytek dle pomeru vkladu clenu vraCen (odst.
IV., Vl). Závazky a práva »Sdružení« stíhají jednotlivé členy dle poměru podílů (odst. Xl!.). Již z toho je zřejmo, že »Sdružení« nemá
samostatného neosobního jmění, které by sloužilo výhradně jeho úče··
lŮ111) a že není nositel~m práva závazku, nýbrž že jmění, účelům »Sdružení« ve formě vkladů věnované, náleží jednotlivým členům, kteří ručí
osobně za dluhy společnosti. Tím je vylouč.eno, že by »Sdružení« mohlo
býti právnickou osobou, neboť k podstatě práv'nické osoby náleží samostatné neosobní jmění. Není-li žalované sdružení osobo.uprávnickou,
šlo by dále o to, patří-li snad mezi takové hromadné osoby, které, jako
společnosti dle práva obchodního nebo jako společnosti.s rUčením
omezeným dle zákona ze dne 6, března 1906, čís. 58 ř. zák., anebo jako
družstva podle zákona ze dne 9. dubna J 873, čís. 70 ř. zák., moholl
pod svou firmou nabývati práva bráti na se závazky, na soudě žalovati a býti žalovány, Leč ani na tutb otázku nelze odpověděti kladně;
protože ani v §§ 1175 až 1215 obč. zák. ani jinde není zákonného před
pisu, který by toto oprávnění žalovanému sdružení propůjčoval. Pro
právní povahu »Sdružení<, nemá významu, zda účel jeho jest rázu Veřejnoprávního či soukromoprávního, a poukazuje-li žalující stralla na
právní povahu fondu pro opatření strojených hnojiv, zřízeného podle
zákona ze dne 22. prosince 1920, čís. 683 sb. z. a n., aby z. toho těžila
pro svůj názor, že žalované sdružení je také takovým právním. podmětem, stačí zdůraznili, že onen fond byl citovaným zákonem výslovně
za osobu právnickou prohlášen, kterážto náležitost ve příčině žalovaného
sdružení chybí. Poněvadž toto sdružení nemá povahy právního podmětu
a tím ani procesní způsobilosti a vada tato napravitelna není, bylo dle
§u 7, §u 477 čís. 5 a §u 478 odstavec prvý c. ř. s. rozhodnouti; jak
se stalo.
N e j v y Š š í s O u d nevyhověl rekursu .
Důvody:

žalobcovu rekursu nelze přiznati oprávnění. Napadené usnesení vyhovuje zákonu i stavu věci a žalobci nepodařilo se vyvrátiti správnost
důvodů odvolacího soudu. Lze tedy v celku odkázati na správné odů
vodnění napadeného usnesení. K vývodům dovolacího rekursu jest dodati toto: Jde jedině o otázku, zda žalované »Sdružení majitelů lesú
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku« jest takovým právním podmětem,
který jako takový může práv nabývati a závazky podnikati, žalovatí a
žalován bý·ti, který tedy má způsobilost býti ve sporu stranou, ať jil
běží o osobu právnickou v pravém slova smyslu (korporaci nebo na·
daci), neb o ony společenstevní útvary, při nichž právo uznává zvláš!n
CivHn( rozhodnutí VI.
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jmění společenské a jednotnou representaci všech čJenú
jeví ve společenském .označení (obchodní společnosti

na vcnek; jež se
nebo společen
stva), Právní povahu žalující strany lze nejlépe poznati ze »Smlouvy,
týkající se utvoření a právních pomčrů« Sdružení, z jejíhož obsahu odvolací soud správně vyvodil, že jde o společnost ve smyslu §§ů 1175
až 1215 obč. zák., a marně snaží se žalobce důvody odvolacího soudu
otřásti. Předem nemá podkladu ve spisech žalobcovo tvrzení, že prý
členství ve Sdružení jest pro všechny majitele lesa vysokého tvaru a
ve výměře přes 30 ha ,n u cen Ý m; naopak vyplývá ze článku I. a
III. smlouvy" že členové dobrovolně s poj i I i se ve »Sdružení«
k účelům, v čl. II. uvedeným. Vždyť žalobce sám tvrdí v žalobě, že »Sdružení« utvořeno bylo z při h I á s i vší c h s e majitelů lesů na základě zvláštní "mlouvy a že i on za člena s e při h I á s i I. Žalobce
smísil tu patrně členství ve »Sdružení« s předpisem §u II (4) zákona
ze dne 22. prosince 1920, čís. 683 sb, z. a n., podle něhož právo »Fondu
pro opatřování strojených hnojiv« nevztahuje se na lesní majetek menší
30 ha, a vyvodil z toho, že naopak vlastníci lesů ve výměře přes 30 ha,
pro něž zmíněný § 11 platí, musí býti členy Sdružení, v čemž jest na
omylu. Právní povaze Sdružení jako society není také na závadu definice §u 1175 obč. zák. a jeho nadpis, který mluví o společnosti V}dělkové a o spojení ke společnému u žit k u, neboť jednak platí tytéž
předpisy i o smlouvách, kterými by strany přivomyspojiti se k dosažení jakéhokoliv jiného dovoleného účelu prostředky majetkovými, jednak z obsahu smlouvy majitelů lesů jest zjevn<i, že uzavřena byla khájení zájmů členů, aby jim jako majitelům lesů uvolněno bylo ke vlastní
disposici a tím ovšem k výhodnějšímu zpeněžení dříví v §u 11 (I) cit
zákona uvedené, na jehož výkup měl právo »Fond pro opatřovánístro
jených hnojiv«. Poukazuje-Ii tedy žalobce na ustanoveni čl. II, posle dni
odstavec smlouvy, že Sdružení nesleduje účel výdělečný, skytá jen další
doklad pro to, že Sdružení není samostatným, od svých' členů rozdílným podmětem právním, jenž by mohl pro sebe zisku a práv nabývati
a závazky podnikati, Zcela· případně doličuje odvolací soud ze článku
IV.,V. a XII, smlouvy - podle kterých vklady členů tvoří s p o I eč n é
je j i ch j mě n i, zbytek podstaty s přirosflýl11i úróky bude po skončení úkolů Sdružení čl e n ů ol v r á cen pod lep o ol ě r u v k lad ů'
nestačí-Ii podstata, r o z vrh nes e z t r á t a po měr ně n ač len
a závazky i práva Sdružení stí haj i j el dno t I i v é č,l e n y dle
p o měr u pod í I II - že jest' tú smlouva o společnost po rozumu
§§ 1175 až 1215 obč, zák. Jakékoliv pochybnosti v tomto směru vylučuje čl. XV. smlouvy, který zni: »Pokud úmluva tato nic odchylného neustanovuje, platí předpisy §§ 1175 až 1215 obě. zák.« Z obsahu smlou_
vy jest, tedy zjevno, že se těsně přimyká k předpisům obč, zák. o výdělkové společnosti; že tu jde o spolčení majitelů lesů pokud tito
podléhají predpisu §u 11 shora citovaného zákona - k cíli odv.rácení
nebo aspoň seslabení majetkové újmy, kterou by prováděním zákona
a vyplacením toliko kalkulační ceny podle §u 11 (2) snad utrpěli, a
k docílení volné disposice nad dřívím zákonu podléhajícím, jež by Zejména podle smlouvy s Fondem vývozem výhodněji zpeněžiti mohli;
dále, že vklady ělenů - pokud by jich nebylo upotřebeno na úplatu
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(s olku po r<lzumu §u 26 obč, zák. a §§ 6 a 7 zakona,ze dne 15. ~lStO~c
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~a existenci jednotlivých členu, smoruje k urclt,:m~ dovolenen;u učelu
se jměním, jež nikomu nenáležejic, výhradně k úcelumspolkovym~~ou
žiti mú, Tím méně ovšem lze mluviti o veřej~~ k?:por~cl, ,.lak s,nazl se
dovoditi žalobce, tvrdě, že Sdružení převzalo cast uredl11ch mnkcl Fondu
p' <) opatřování strojených hnojiv po?l~ ~~kona ,~e dne 22. pros:"ce 1920,
.1S, 683 sb, z. a n. Žalobce zneuznava predevslm pO,dst.atu yerejn", ,kor:,
porace, jako n u t n é h o,, na vů~i účastník,fr n e z a v I s leh o, ra?ne
organisovaného a stá t n 1 ol OCl U Z n a n,e h o sva:ku.~~olečensk:ho:
který má plniti úkoly jemu přikázané, Vse to u zalupclho Sdruzem
chybí. Žalobce však také mylně vykládá předpis §u 11zákon,a ze dn:
22, prosince 1920, čís. 683 sb. z, a n, a §u 3 statutu vl. nar. z,e d~c,
30. prosince 1920, čís; 1 z roku 1921, sb. z. ,a ~. Fond pro opatrov~nl
strojených hnojiv v roce 1921 byl ovsem pravnlckou osobou (nadacl);
ale jen proto, že to § 3 (3) cit. zákon~ tak ,~sta?OvII. T,:nto Fond ?yl
podle SU 11 (6) cit. záko,na,~ §u 3 Clt. ~.ar~zent zm?cnen, abl prava
jemu na výkup dříví nálezejlCl postoupl1 pnym o~o.ba!n, spolecnosten;
a pod., nebo jim práva ta ~věřil k vý~onu'.,Samozr~jr;re m~hl Fo~d sV,a
práva postoupiti jen právmm podmetum jlZ eXlstUjlCU;" at osobam!y,sickým, nebo právnickým, ať společnoster;t ob~hodntm, nebo o!!'antsacím družstevním (§ 3 statutu), nemohl vsak hmto .postupem ne]akou '
právnickou osobu teprve t~oř~ti, nemohl ,sv~u 'prá~ntck,ou osobnost ~a
nějaké spolčení osob utvorene ad hoc prenestl. T';", ze Fond uzavre!
dne 6, října 1921 se »Sdružením majit~lů lesů v Cechách, na ~or?VC
a ve Slezsku« smlouvu kterouž mu za up latu 70,000.000 Kč sva prava
podle §u 11 (6) cit. zákona postoupil, a tím, že smlouva ta byla schválena Státním pozemkovým úřadem a ministerskou radou, nic nebylo
změněno na existenci o právní povaze Sdružení, tím nebyla žádná hro,
madná osoba založena, jež by pod společným jménem (firmou) mohla
žalovati nebo žalována býti. Tím také nebylo Sdruženi pověřeno vý-
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ko?em nějakých úředních funkcí Fondu, p~r~vě tak jako by t0111U nebylo
am. u osoby fyslcke. Tlm byla len zpenezena práva Fondu která 111U
podle §u 11 ciL zákon~ přísl~šela a která :nu měla býti zdroiem příjmu,
aby mohl ~ostalI ~ v emu II k o~l u, opatnh strojená hnojiva. Netřeba
se tut~ zabyvalI otazkal~!, k!e:e zalobce v dDvolacím rekursu lladhazuje
a ktere ~navazuje na obtIze, jez by byly spojeny s uplatňováním nároku
prolI vsem JednotlIvým č!eníll~l Sdružení, jichž prý jest asi 200; jen
tolIk nutno podotknoutI, ze nazorem tuto hájeným není nijak dotčena
otazka, zda smlouva mezi Fondem a Sdružením jest platná a zda a
P?kud členové Sdružel:í,. ku správě jeho záležitostí zvolení (čl. VlIl.
a~ ~l. smlouvy), platne JednalI a mohou jednati jménem všech společ
mku nebo jménem společnosti jako jejich pln o moc n í c i (§§ 1190
a 1201 první věta obč. zák.).
čís.

;::

4122.

Pozemková relorma.
. Přizn~í p.ožadov!lcíh? nároku.na~ vým~~ §u 3 zákona čís. 318/1919,
Jest pokladah ~a ZClzem za~rane. pudy, lez ke své platnosti vyžaduje
souhlasu Státmho pozemkoveho uřadu dle §u 7 zákona čís. 215/1919
v doslo~u čl.. 1.. zákooa čís: t.?8/1921.. S~hlas ten dlužno spatřovati
v tou?, ze Statní pozemkovy urad pmb prtkazovacímu usnesení v zákdnne lhůtě nepodat opravného prostředku.
.
(Rozh. ze dne 9.
.

září

1924, R I 621/24.)

Usnesením ze dne 7. srprla 1920 přiznal okresní soud drobným
pozemky, ~náležející k zabranému deskovému velkostatku
a .:'yrozumel o tom téz Státní pozemkový úřad, jenž si do usnesení ne~
stezoval; Te~:ve v roce 1924 vznesla Obvodová úřadovna Státního pozem~oveho uradu do tohoto usnesení rekurs, jejž rek u r sní s o u d
odmJtI pro opozděnost. N e j v y Š š í SD u d nevyhověl rekursu.
pachtýřům ~

D

ů

vod y:

~
Stěž?v'atel~a má potu~ ~ravdu, pokud zdůrazňuje, že přiznání pozadov~~;ho naroku nad vymeru §u 3 zákona o zajištění půdy drobným
pachtyru~ ze dne. 27; kVě!n~ 1919, čís. 318 sb. z. a n., jest pokládati
z~ ZCl zem zabr~ne p.,:dy, Jez ke své platnosti vyžaduje souhlasu Státn~ho pozemkoveho uradu dle §~ 7 zákona ze dne 16. dubna 1919,
č~s. 215 sb. z. a n., v doslovu cl. I. zákona ze dne 11. března 192.1

ČIS. 108 s~: z. ,a n. Ale n~ omylu jest stěžovatelka, pokud tvrdí, ž~
v to!,"to pnpade ,nebyl udelen souhlas Státního pozemkového úřadu,
l~h~z snad bylo t~e~a .. Usnesení okresního soudu ze dne 7. srpna 1920,
Jlmz byly. mImo pne !~ pozemky ve výměř~ 10 ha 6 a 34 m', patřivší
k zabr!;nemu deskovemu velkostatku, dle zákona ~ ze dne 27. 'května
1919, CI~. 318 sb. z. a~ n., při~ná.ny do spoluvlastnictví Janu Sch-ovi a
~oudruhum, bylo dorucer~o Statmmu ~o~emkovému Madu v Praze dne
_3. srpna 1920. Doručem stalo se prave za tím účelem, by Státní po-

zemkovi! úřad mohl po případe o~p:rovati lřjz~~ní pozein~ů do ,vlas~
lictví pachtýřů proto, že nebylo setreno predplsu zaborovych zakonu.
kutní pozemkový úřad nepo.dal v, zákonné lhůtě opr~vnéh,: pro,stře~ku
proti přikazovacímu usnesel1l, a tnn.. dal -;- byt ne vySlov,ne, toz micky
~'" 863 obč. zák.) _ souhlas k pnznal1l onech pozemku, pokud bylo
kíhOl~ ~ouhlasu snad potřebí. Z toho plyne jednak, ~e, i kdyby ,ok""
soucl byl ne "hal předpisů §u 3 zákona ze dne 27. kv,:tna 19.' ~:'S . .; 18
sb. z. a n., ne0~" jak stěžovatelka vyt~ká, byl.pIPk,.,:" mez.e s~e
příslušnosti,_~hyba ta [),~-. I~:- '_,~ ... ",,:,.on~ h\TV~~~,_d:~.--,lecny~.~. schvv~lemm
n~i~~~'.~::,~~.v 0lalmno pozemkoveho ural1U, Jeu .. Ji . . - ~rach~~ll, kten sl:~d
: eměli zákonnéhu nároku na příděl oněch pozemku, ml'::::;- se stavslm
~ouhlasem povolaného ú~~du nabyli k ninl práv. Usn~sení, I~a~y,:' formálně ~ moci práva, nemuze, tedy bez JeJICh, uJlny byh ~:neneno nebo
zrušeno, a proto nelze hledet! k rek~rsu, j:jZ, Ol~vodova uradovna S~a~
ního pozemkového úřadu v C. po vIce nez trech letech podala, chtej1c
takto způsobem, ohrožujícím veškeru právní bezpečnost, dohoniti něco,
co snad zameškal Státní pozemkový úřad (§ 11 nesp. říz.).
čís.

4123.

Má-li býti exekuce (dle §u 349/350) ex. ř.) povolena pro nárok, jejž
zavázaný jest povinen splniti toliko na plněni vzájemné, které se má
státi z ruky do ruky, není p o vol e fl i exekuce závislým na tom, aby
bylo prokázáno, že vzájemné plnění bylo již vykonáno n~bo že alespoň
jeho splnění jestzajištěnOl a lze jen v Ý k o n povolene exekuce dle
§u 42 čís. 4 ex. ř. odložiti, jestliže vymáhající věřitel ani nevykonal
povinného plnění vzájemného, aniž jest k němu ochoten.
(Rozh. ze dne 9. září 1924, R I 666/24.)
Vymáhající věřitelka domáhala se povolení exekuce odevzdáním do
vlastnictví statků N. a C. a vkladem práva vlastnického k těmto statkům. S o udp r v é s t o I i c e exekuci povolil, rek u r sní s o u d
exekuční návrh zamítl. N e j v y Š š í s o II d obnovil usnesení prvého
soudu.
Dů 'IQ dy:
Rozsudkem tohoto nejvyššího soudu ze dne 15. ledna 1924 bylo
uznáno právem,· že jest žalovaný Alexandr T. povinen, by s výhradou
svolení Státního pozemkového úřadu v Praze nebo jeho obvodové úřa
dovny v Praze a) ode v z d a I žalobkyni Hedvice K-ové do vlastnictví
statek N. a statek C., b) vyd a I žalobkyni o tom listinu, kterou svoluje k převodu práva vlastnického k těmto statkům na žalobkyni s výhradou svolení Státního pozemkového úřadu v Praze nebo jeho obvodové úřadovny v Praze. Zároveň bylo vysloveno, že žalobkyně na místo.
aby se domáhala (vydání) oné listiny, může na základě rozsudku a
svolení Státního pozemkového úřadu v Praze nebo jeho obvodové úřa
dovny v Praze žádati pro sebe z a v k I a d práva vlastnického na
statek N. a na statek C. Konečně bylo ve smyslu rodinného !jstu ze. dne

"I

i::!.

10. června 1871 a ve shodě s jeho doslovem doloženo) že žalohkyně
jest povinna, převzíti jako samoplátce a jediný plátce všechny závady
a dluhy na oněch statcích při odevzdání ještě váznoucí. Hedvice K-ové
přísluší dle toho proti Alexandru T -ovi nárok, jejž povinný má splniti
toliko na plnění vzájemné, které se má státi z ruky do ruky (§ 8 ex. ř.).
Když pak žalovaný nevyhověl závazku, který mu rozsudkem Nejvyššího.
soudu byl uložen, učinila Hedvika K-ová návrh na povolení exekuce,
a to: 1. ode v z dá ním statků N. a C. do vlastnictví, a 2. v k I ade m práva vlastnického na tyto statky v zemských deskách, používajíc takto práva, vyhrazeného jí v té příčině v rozsudku, a exekuc~
byla povolena tak, jak žádáno. Ve směru, uvedeném pod 1., jde o exekuci dle §u 349 ex. ř., ve směru, naznačeném pod 2., pak o exekuci
dle §u 350 ex. ř., a není tu tedy případu §u 367 odstavec prvý ex. ř.
Tím však padají veškeré důsledky, jež rekursní soud odvozuje z opač
ného předpokladu. Zejména neplatí ustanovení druhého odstavce §u 367
ex. ř., kferé, jsouc výjimkou ze zásady §u 8 ex. ř., nemůže na jiné pří
pady býti rozšiřováno, i zůstává proto při pravidlu §u 8 ex. ř., dle
něhož, má-li exekuce býti povolena pro nárok, jejž zavázaný povinen
jest splniti toliko na plnění vzájemné, .které se má státi z ruky do ruky,
není p o vol e n í exekuce závislým na tom, aby bylo prokázáno, že
vzájemné plnění bylo již vykonáno .nebo že alespoň jeho splnění jest
zajištěno; a lze jen v Ý k o n povolené exekuce dle §u 42 čís. 4 ex. ř.
odložiti, jestliže vymáhající věřitel ani nevykonal povinného plnění vzájemného, ani není hotov je provésti nebo zajistiti. K tomu se připomíná,
že, jak ze spisů jest patrno, mezi stranami jest spornou otázka po rozsahu vzájemného. plnění věřitelky. Kdežto tato tvrdí, že jest povinna
převzíti jako samoplátce a jedíný plátce pouze ty dluhy a závady, které
při vydání rodinného listu ze dne 10. června 187 i vázly na statcích C.
a N., pokud se týče ve smyslu úmluvy, dosvědčené roainným listem, na
ně byly učiněny; stojí povinný na stanovisku, že se vzájemný závazek
věřitelky vztahuje ke všem závadám a dluhům dnes na řečených statcíci; váznoucím, tedy i k těm, jež později bez ohledu na úmluvu z roku
1871 na ně byly vloženy. Tato otázka nebyla v předchozím sporu pře
třásána a rozhodnuta a nelze ji ani nyní v 'exekučním řízení řešiti; může
býti vyřešena tepl";e v novém sporu, jenž byl již zahájen. Dokud tento
spor nebude právoplatnč ve prospěch žalobkyně rozhodnut, nelze ovšem
tvrditi, že věřitelka prokázala, že vykonala povinné plnění vzájemné, po
případě že jest hotova je provésti (§ 42 čís. 4 ex. ř.). Proti p o vol e n í
žádané exekuce není však závady a protó bylo vyhověno dovolacímu
rekursu a zrněnou usnesení rekursního soudu obnoveno usnesení soudu
prvého.
.
čís.
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Pozemková relonna.
. .obvodová úřadovna Státního pozemkov.ého úřadu jest r:~j avněna
k rekursu do usnesení knihovního soudu, vydaných n ~<iKladě neschválených úkonů, vyjmenovaných v §u 7 záb. Zá'é. .
.
»Dělení'm« rozumí se v §u 7 záll. Z8',. pouze delení, obsahující v sobě
9

zcizeni, nikoiiv však
niho jednání.
.

dělení toliko lysické, neobsahující žádného práv-

. •.
86 '? 4 )
(Rozh. ze dne 9. zan \924, R I 6 JI - .

.
I
s k " c h des k povolil k žádosti majitele velkostatku,
:, o u ( z e m )
."
.
r' h
k"
'Ie
'h O v zemských deskách rozdelem 'jednot IVyc poz?m u, na ~aEs~l~e k deskovému statku a odepsání jich z vložky zemskych, de.~k o~
Ze]IC~W V a přenesení jich se všemi právy a břemeny do nove znzene
pans Vl , . I 'k
ozemkové knihy obce B. Rek u r sní s o u d k re~~~~~v8b~;;0~é Púřadovny Státního pozemkového úřadu !mihovní žá-

dost zamítl.
Nejvyš

Š

'

I

s o II d obnovil usneseni prvého soucj LL
Důvody:

\

e dlužno zaul' ati stanovisko k formální otázce oprávněnosti
·
N e]prv
I ., 'h
.
'ho soudu
Obvodové úřadovny ku stížnosti do povo ~jlCI o usnesepl prve.
' .
de tu zře 'mě o předpis čl. I. čís. 1 vl. nar. ze dne 23. čer~na 192,1, ČIS:
~25 sb. z.j a n., dle něhož jest Obvodová úřadovna ,po~ol~na, udelovah
svolení ku všem úkonům v §u 7 záb. zák. na svolem Statn.lho poz~mkoc
. 'ho úřadu vázaným tedy i k dělení, k tomuto bez omezem (!lebol omec
~:ní se týká jen »zclzení«; t. j. zcizení v užším ,smyslu, Jeho:: pOJ~m ,yysvětlen níže). Dlužno připustiti, že jest také oprav~en~ uplat~ovah prava
státu, když úkon předsevzat byl bez jejího svolem, a ze t~dlz Jest ?prav,něna i k rekursu do usnesení knihov,ního soudu, vy?anych ,na, zaklad,;
neschválených úkon" v §u 7 záb. zak. vyjmenovanych. Ve veCl same
ak toto: Podle §u7 záb. zák. v doslovu zákona z~ dne 11. bře~.na 1921,
~íS 108 sb. z. a n. jest »zcizení, dělení, zavazem, pach~, a najem«za:
br~ného majetku bez svolení Státního pozen;kové,houradu n~p!atl1e.
Jest otázkou, co se zde míní výrazem »dělem«. ":~ecky.ostatm ~kony
zde jmenované, totiž zcizení, zavazení, pacht a najem predst~vUjl.:~lc
z.~ní. v -širším smyslu, jímž jest nejen zcizení úplné, te~x. ZCIze nt..; v l1~Sl~
smyslu, jako prodej, směna, darování a pod:, z~hrnu.J.Icl v sobe zCl~en;
podstaty i užitků pro vždy, převedení vlastlllctvl na pn,0u os~bu, nybrz
i zcizení částečné,.l. j. úkony zřizující jiné osobě naveCI trv~la ne])o ?Očas~á práva, vlastnictví -nebo disposici -jím O1:ne~u]ící, .ať. r~~u ve:~eh~
neb obligačního, jako právo zástavní, reální . bře.me?o, 'pravo .PO~IV~C!
něb_ uŽíva~~ a pód., což vše zahrnuto jest v z~kone ~yrazen~ .»:avazem«,
a konečně již v zákoně jmenovaný pacht a najem. JIZ z toho vs~k plyne,
že ani pod výrazem »d ě len í«, jejž umístni1.~:o~na.d?'pr.ostred ,me~l
ostatní nebude si zákonodárce představovati zajlste mc ]lneho, ·nezdelení . obsahující v sobě z c i z e n í, ať si již úplné (se změnou vlas~mc
ctvi) nebo neúplné (bezezmšny vlastnictví),ž~, však sem ,nespada oa
nevyžaduje ledy svolení Státlllho pozemkoveho urad~ .a nelll.p:<;to ~u
bec zakázán úkon dělení pouze lysického, neobsahujlcl v sobe zad~eh<)
právního jednání a tudíž žádného zcizení.. Že tomu tak, plyne ze zako~
nodárného důvodu zákazu. Zákonodárci záleží předem na tom, by velky
majetek pozemkový nevymykal se P?dlo.udně ~e záb?;,u, ~ož. by bylJ,
umožněno, kdyby bylo .dovoleno volne ZClZOVal1l a tudlz pravl1l drobe]'l

jeho. Dále mll však záleží také na tom, aby prováděni pozemkové reformy nebylo ani ztěžováno, což by opět bylo umožněno, kdyby bylo dOe
voleno ~olné zatěžování na př. hypotekami, služebnostmi, pachty a pod.
Proto zakon zakazal Jak ono tak toto, a tento zákaz §u 7 záborového
zákona jest důsledkem základních předpisů tohoto zákona, obsažených
v §u 1 a 2 a stanovících účel a předmět záboru, a co tedy ani tento účel
nemaří a neztěžuje, ani předmět neztenčuje, to pod zákaz nespadá. Vyslovená zde zásada dochází také potvrzení v samých motivech zákona.
Poznačujeť zpráva právního výboru poslanecké sněmovny o návrhu
shora citovaného zákona ze dne ll. března 1921, čís. 108 sb. (tisk. čís.
1710), novelisujícího právě doslov §u 7 záb. zák., všecky tyto v něm
zakázané úkony jako s m I ou v y, a to opětovně (třikráte), z čehož jde
že i »dělenÍ« zakázáno jest jen tenkrát, když jes:t smlouvou, kterou všal~
jest jen tehdy, když vlastnictví zcizuje nebo zatěžuje, i. j. jen tehdy,
když uskutečňuje zrušení právního společenství, zejména tedy zrušení
spoluvlastnictví ve smyslu §u 841, 842 obč. zák., kde nemovitost byla
ríce osobám společná dle ideálních podílů, na místo nichž nyní každj'
účastník dostává lysický díl věci, takže jest tu tolik zcizení, kolik účaste
níků, při čemž po případě nastává ještě dále zatížení vyštípeného lysi,
ckého dílu potřebnou navo:! služebností (§ 842 cit.). Ale nedosti n4
tom, neboť, že každý z těchto úkonú musí záležeti ve smlouvě, doŠI(l.
výrazu i v zákoně samém, totiž v cit. novele 108/21, kde v trestni sankCI
k §u 7 záb. zák. výslovně se v §u 18 a) mluví o s m I o u v ě o d ě '.
len í. V tomto případě však žádné smlouvy není, nýbrž pouze jed noc
stranný úkon vlastníka beze změny držebnosti,. V tomto př;padě nejde
o smlouvu o rozdělení společné věci, nýbrž pouze o fysické a knihovní
rozdělení knihovního těla, jehož všecky části mají i nadále zlIstati ve
vlastní držbě posavadního vlastníka a nemají žádným novým břemenem
býti zatíženy, takže se právu státu ze záboru žádná újma neděje. Dlužno
ovšem vytknouti, že žadatel ve své žádosti za rozdělení a knihovní ode·
psání výslovně uvedl jako dúvod odepsání, že okolnost, že nemovitosti
o něž íde, zapsány jsou ve společné vložce se zabraným velkostatkem'
může míti v zápěti ohroženi jeho nároku na vyloučeni objektu toho z~
záboru, zajištění tohoto vyloučení jest mu tedy účelem oddělení, i mo·
hlo by se zdáti, že má' tedy za účel zmařiti účinek záboru. Než při bliž.
ším ohledání ukáže se, že žadatel, i kdyby účel takový sledoval, prove.
den~ práv ze zá~or.u ani Zll~ařiti ani ztížiti nemůže. § 3 písm. a) záb. zák.
totrz sIce pravI, ze ze zaboru vyloučeny jsou (správně: vyloučiti se
maííl objekty právně i hospodářsky samostatné, jež neslodží hospodo..
ře~~ na, zabraných, nemovi,tos!ech, ale tu předem vytknouti dlužno, že tu
mu ze JIh Jen o otazku pravmho osamostatnění dotyčných parcel, neboť
os a m.ostat?ění hospodářské nikterak vlastníku zameziti nelze, aspoň ne
na zaklade §u 7 záb. zák., nýbrž leda na základě předpisů o hospodařeni
n~ zabraných nemovitostech, kdyby tu podmínky příslušné byly. Co
vsak se týče právního osamostatnění, může vždy Státní pozemkovv
úřad k této změně přihlížeti, až bude o žádosti vlastníkově za vylouče';í
podle.§u 7 čís. 1 a §u ll čís; 1 zák. o poz. úř, rozhodova,ti, a může ji,
protoze nastala teprv po zaboru a s výslovným úmyslem vlastníka
k těm kterým účinkům čelícím, všecek význam odepřít( ,

čís,

4125.

Novela o právu manželském (zákon ze dne

n. května 1919, čís. 320

sb. z. a n.).
I · .. •
1 tno ť ákona
B lo-Ii manželství rozvedeno od stolu a oze ll~ .za P a
s I z
• e
čís sh. 320/1919, lze v mimospomém řízení pOVO!llt r~zluku .P!'o nepre
k~atelný odpor jen, svolíeJi k tomu druhý manzel, trebas jlZ byla od
r<nvodu uplynula tři léta.
(Rozh. ze dne 9. září 1924, R I 708/24.)

O b a ni ž š í s o II d Y zamítly žád')st manžela, by P,ro nepřek~;"a.
telný odpor bylo rozloučeno jeho manželství, roz;,edene dn~ 4. nlna
1919. Rekursní soud uvedl v dú~ode.~h: Dle J~sneho znell!
§u 16 rozl. zák. nepožaduje zákon jen v tech pnpadech, kde Jde o mane
želství rozvedené před platností tohoto zákon~: ku. povolem :ozluk y
manželství pro nepřekonatelný odpor pouz,;, k zadostl lednoh;>
n;an·
želů souhlasu druhého manžela, kdežto v pnpadech, kde manzelstvl te·
rve o účinnosti tohoto zákona rozvede~o bylo, :ozl~ka, bez sou?I~~U
~ruhého manžela povolena býtí nemůže. 1 ento spr~vny vykl ad vypdr,,~
i v čl. ll. čís. II. prováděcího nařízení ze ~ne 27. cervna 1919, CIS. 36";
sb. z. a n. V tomto případě nedala n;anzeI~a. souhlasu k navrhova~e
rozluce manželství a to zplisobem, jenz vylucul~ pochy:bno?t.o tom, ze
nemá nepřekonatelného odporu proti manželi a ze nema all! JInak k t07
mu vážného důvodu.
N ejvy š š í s o u d nevyhověl dovolaCÍmu rekursu.
L

D

ů

vod y:

Dovolací rekurs spatřuje zřejmé porušení zákona v názoru rekurSe
l1ího soudu, že k rozluce manželství cestou nespornou dle §u 16 rozl.
zák. jest ve případech, kdy manželství bylo rozve~eno tep!ve za plat;
nosti zákona rozlukového, zapotřebí souhlasu dru~eh? manzela 1 tehd)~
kd • od provedení soudního rozvodu uplynula tn leta. Rekursu nelz.
přr:Vědčiti, naopak odpovídá napadené rozhodnutí p!ně ~ákonu, a
ukazuje se na jeho správné odůvodnění s podotknuti';!, ze uplynuh l:~
let od povoleného rozvodu má význam tohko pro ota!k u , zda. tu je"
vskutku nepřekonatelný odpor, a zákon St':~OVl don:n~nku ~eprek?na.
lelného odporu domněnkou, jež vylučuje dalsl zko,uma11l p? teto. st~a~ce.
Uplynutí tří let však nenahražuje souhlasu druh~ho l~lanzela, jenz J.est
nevyhnutelným v ž d y, jak písm. c) §u 16 CIt. zak. vyslovno stanovl.

.P?::

čís.

4126.

Důvodem k obnově podle §u 530 čís. 2 c. ř. s. jest výpověď nebo
přísaha již tehdy když jest o ní trestnún řízenún zjištěno, že byla objek t i vně kři~ou, třebas pachatel byl pro nedostatek subjektivní viny
z obžaloby sproštěn.
(Rozh. ze dne 9. záři 1924, R I 733/24.)

116Z

11M

Žalobu o obnovu z důvodu čís. 2 §u 530 c. ř. s. pro c e s II í s o u d
p r v é s t o I i c e odmítl, ježto žalovaný byl rozsudkem trestního soudu

sproštěn z obžaloby, že ve vlastní věci křivě přísahal. Rek u r sní
s o u d zrušil napadené usnesení a uložil prvému soudu, by o žalobě
dále jednal. D ů vod y: Dle §u 539 druhý odstavec c. ř. s. jest ustanoviti k žalobě o obnovu rok k ústnímu líčení, nevedlo-Ii trestní řízení z ji_
ných důvodů k odsouzení než pro nedostatek skutkové podstaty. Roz:udkem ze dne 14. dubna 1924 byl Antonín B. síce sproštěn z obžaloby,
ze dne 23. ledna 1923 u krajského soudu ve vlastní věci křivě přísahal,
dle rozhodovacích důvodů však pouze pro nedostatek subjektivního zavinění. Dle těchže důvodů nelze však o tom pochybovati, že seznání Antonína B-a jest objektivně nesprávné. Bylo tudíž ve smyslu vysvětlivek
vídeňského min. sprav. k §u 539 c. ř. s. ustanoviti rok k ústnímu jednání
i co se týče tohoto dltvodu obnovy.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovobcímu rekursu z dll vodů rc-

kursního soudu) k nimž

do d a I:

,i

. Vysvětlivky býv. ministerstva spravedlnosti ve Vídni k civ. řádu
soudnímu nepožívají arciť moci zákona, slouží však k jeho výkladu.
Ostatně dochází náZor rekursního soudu plné opory v §u539 c.. ř. s.
z něhož zřejmě vysvítá, že důvodem obnovy jest výpověd' nebo přísaha:
když o ní v trestním řizení jest zjištěno, že jest objektivně křivou,. bez
rozdílu, zda mohla býti paclTateli přičtena k vině po stránce subjektivní.
Tomu na~vědčuj~ zř~jmý úče,I a. smysl zákona, že těžisko otázky pro
:?~dl1lctvI clvllne-pravm spoclva vtom, zda výpověd' (přísaha) tvonCI podklad soudního rozhodnutí, zjištěna byla jako objektivně křivá
a nikoli v tom, zda došlo též k trestnímu "dsouzení, což má význam zas~
jen pro účel soudnictví trestního.
čís.

4127.

. Pachtýři podniku ve vnucené správě nepřísluší stížnost do usneseni
jimž zamítnuta byla jeho žádost o slevu z pachtovného.
.,
(Rozh. ze dne 9 .. září 1924, R I 734/24·.)
... Cihlářský podnik ve vnucené správě byl propachtován se ~schvále
mm exekučního soudu pachtýři ·za roční nájemné 20.000 Kč. Usnesenim
exekučního soudu ze dne 18. června 1924 byla k žádostipach:týře po_
volena sleva z pachtovného za rok 1924 o 5.000 Kč na 15.000 Kč~ ,R e _
k u r sní s o u d k rekursům dalšího vymáhajícího věřitele a dlužníka
změnil usnesení exekučního soudu a' zamítl žádost o slevu z pachtovného.
N e j vy š š í s o u d odmítl dovolací rekurs pachtýře.
Důvody:

Dovolací rekurs pachtýře jest nepřípustným .poněvadž stěžovatel
není súčastněn na exekučním řízení a k rekursu t;dy není oprávněn. 00-

ll· se stoz'ovatel
pachtovného •podle
před
....
) že má nárok
. ~ na sníženi
o
k
.
Disů občanského zákonníka, naJIne ,lodle §§u 11,D4a 11?5, J~ v dovoÍacím rekursu tvrdí, je mu zůstaveno, by tento SVU] domnely narok uplat-

. a'!l1111V

ňoval pořadem

práva.
čís,

4128,

Uznání práva služebnosti na přitok soukr?mé. tek?ucí vod~ a vkladu
služebnosti té do veřejných knih lze se domahatl por~dem pr~va,.
Držba práva, čerpati vodu, jest zde jen tehdy, ~dyz toto pravo. Je požadováno jako právo a odpůrce,;, trpěno jako I?oytnnos~ K ~yh ,dr~by
jest třeba umělého zařízení, z nehoz by byla zr'Clmuu vule opravnenych.
.

,

(Rozh. ze' dne 9. září 1924, Rv I 711/24.)

Žalobě d;máhající se uznáni práva služebnos~i. přítoku vody z pra:
mene, vyvěrajícího na pozemku ž~lovanýc~, a znz~r:l }~sh~y, schopne
ku vkladu služebnosti, bylo vyhoveno o b e m ~ ~ I Z : I m I s o u d y,
ježto žalobci nabyli sporného práva služe?no.slI lI';" ze. po do~u vydržeCÍ užívali vody, tekoucí po dobu vydrzecI struzkou do studanky II
dvorce žalobců.
N e j v y Š š í s o u cl žalobu zamítl.
D

ů

vod y:

Zmatečnost rozsudků i předcházevšího jim řízení (§§ 503 čís. 1 c:
s. a 477 čís. 6 c. ř. s.) vytýká dovolání bezdóvodně, neboť žalobcI
nedomáhají se žalobou práva k obecnému užívání vody" jaké l11,:jí na
mysli §§ 10 odstavec druhý a šestnáctý zem. zák. vod11lho pro ce.chy
ze dne 28. srpna 1870 čís. 71 z. zák., nýbrž ,uznání 'pr~va služebnostr,na
přítok soukromé, tekoucí vody a vkladu sluzebnoslI te do pozemkovych
knih. Jedná se zde o právo soukromé, odůvodněné titulem soukromoprávnim, vydržením na základě vÍCe než 30letého dl·že;,í (žal.oba, c.onfessorni § 523 obč, zák.). Jde o nárok soukromo?ra~11l, zakladaJ:CI. s.e
v poměru práva soukromého a nikoli o nárok, 0PEeny opravo vereJne,
jaký tane na mysli §u 75 zem. vodního zák. pro cechy (§§ 83, 88, 89,
94 a 102 téhož zák. Srv. Randa, aster. Wasserrecht 3. vyd. § 10, Pražák: WasserrechtIiche Competenzfragen str. 39, Spory o příslušnost II.
str. 210 a rozh. rak. říš. soudu ze dne 27. října 1876, čís. 235 a 236).'
Oprávněnosti nelze však upříti dovolacímu důvodu nesprávného posouzeni věci po stránce právní (§ 503 čís. 4 c. ř. s.). h vydrženi práva ·nesUrčí pouhá detence, nýbrž potřebí jest držby práva, to jest výkonu pr~va
ve' vlastním jméně (§ 312 obč. zák.). K tomu stačí výkon obsahu prava
jako práva. Držba práva,čerpati vodu, jest zde ·tehdy,když toto ~rávo
je ,požadováno a odpůrcem je. trpěno jako povinnost (srv. Ger. .Zeltung
r. 1863 str. 47). V .pouhém~ přítoku vody z louky žalovaného přIrozenou
strouhou přes cestu a louku velkostatku .do studánky na sousední louce
velkostatku nelze spatřovati výkon práva ani držbu práva žalobců na
při tok vody do oné cizí studánky; k nabytí držby práva jest potřebI výř.

kUllu práva jakoby práva, tedy potřebí jest II 111 li I é tI o z a říz e n f
(§. 497 obč. zák.), z něhož by byla zjevnou dotyčná vůle žalobců, vykonávati obsah práva služebnosti na přítok vody do studánky, z níž
vodu čerpati l'řísluší žalobcům právo, jak tito tvrdí. Nesporno jest, ze
voda, kterouž Je ona cizí studánka napájena, teče neumělou, přirozenou
strouhou po louce žalovaného, že žalobci na louce nemají a nikdy neměli nějakého umělého zařízení, pomocí jehož by byli sváděli vodu
z louky do studánky; není proto prokázáno, že žalobci vzhledem k louce
žalovaného vykonávali obsah práva, jehož uznání se domáhají, že osvěd
čili nějakým způsobem výkon práva služebnosti, jakožto svého práva.
Kdy~ ~omu Jak, neI7,~ tvrditi, , že, byli v držbě, práva na přítok vody,
v drzbe ,sluzebnoslI, Jlz se domahají a nelze proto ani tvrditi, že služebnost tu po 30 let drželi a tudíž držením po tu dobu trvajícím vydrželi.
Okolnost, že voda do studánky pO' více než 30 let přitékala strouhou
z louky žalovaného, není ještě sama o sobě výkonem nějakého práva
na přítok vody, není osvědčením nějakého soukromého práva na str,ll1ě
žalobců, z čehož by se dala vyvozovati jich vůle, vykonávati ono právo
pro sebe jako soukromé právo. Z uvedeného plyne, že žalobci neprokázali hlavní podmínku držby a tudíž i vydržení práva služebnosti na. pří
tok vody z louky žalovaného do studánky, z níž vodu čerpali, totiž,že
prá~o na přítok vody vykonávali j a k o bys v é p r á v o (srv, Randa,
BeSltz 4. vyd, str. 670) a nenabylI tudíž a ani nemohli nabýti služebnosti tvrzené vydržením, byť i vodu z cizí studánky čerpali po více než
30 roků a není tudíž jich žalob ní nárok na uznání a knihovní vklad oné
služebnosti oprávněn a zdůvodněn; proto nebylo lze mu dáti průchodu.
čís.

4129.

I smluvního zástavního práva ku
odevzdáním spořitelní knížky.
(Rozh. ze dne 9.

září

spořitelnÚD vkladům lze nabýti'l~
'

1924, Rv I 798/24.)

žaloba proti úpadkové podstatě o uznání oddělovacího práva ku
vkladu byla zamítnuta s o u d y vše c h tří s t o I i c,
N e j v y Š š í ms o ude m z těchto
spořitelnímu

důvodů:

Dovolání nemá pravdu tvrdíc, že odvolací soud věc po právní stránce
posoudil mylně, Dovolací soud naopak schvaluje právní názor odvolacího soudu, že vzhledem k ustanovením §u 296 ex, ř. a §§ú 451 a 452
obč, zák. k nabytí zástavního práva bylo 'zapotřebí hmotného odevzdání
spořitelní knížky, Poukazuje-li dovolání k tomu, že předmětem zástavního práva není zde věc movitá, nýbrž pohledávka proti spořitelně,' a
že proto ustanovení §§ů 451 a 452 obč. zák, v úvahu nepřicházefi a že
stačí pouhé prohlášení, pokud se týče srovnalá vůle stran, by právo'zá;
stavní bylo zřízeno, přehlíží, že pohledávku na vydání vkladu nebojeh0
částky proti záložně uplatňovati, pokud ,se týče vydání vkladu nebo ieho

{ástky na

spořitelně

žádati múže z pravidla jen majitel

spořitelní

knížky.

Spořitelní knížka není pouhým dluhopisem, nýbrž papírem, pohledávku
představujícím, čímž nabývá onen nárok povahy věcného práva. Právě
proto lze pohledávky ze spořitelních knížek zabaviti jen zpLIsobem

§u 296 ex, ř., jenž otázku nab)'vacího způsobu zástavního práva k spo-'
řitelním knížkám řeší sice jen pro obor soudcovského práva zástavního)
dopadá však i na smluvní právo zástavní, ježto .nenÍ rozumného důvodu,
by po této stránce bylo mezi obojím zástavním právem rozeznáváno,
Lze proto nabýti také smluvního práva zástavního na spořitelních vkladech pokud se týče na pohledávkách na vydání takových vkladů jen
odevzdáním spořítelní knížky, pohledávku representujícÍ.
Čís.

4130,

Proti žalobě, již domáhá se kupitel na prodateli splnění depuračního
závazku, převzatého smlouvou kupní, nemůže prodatel namítati, že kupitel uezaplatil ještě zcela kupní cenu a že nedoplatek ten jest ohrožen
zhoršenými majetkovými poměry kupitele (§ 1052 obč, zák.),
(Rozh. ze dne 9.

září

1924, Rv I 843/24.)

žalovaný prodal žalobcům nemovitost a zaVázal se, že veškeré kupujícími nepřevzaté závady a břemena sám zaplatí a nejdéle do jednoho
měsice dá vymazati. Ježto tohoto závazku nesplnil, domáhali se žalobci
splnění žalobou, proti níž žalovaný namítl mimo jiné, že žalobci mu dosud nezaplatili plnou kupní cenu a že se staly jich majetkové poměry
pochybnými (§ 1052 obě. zák.), žalobě bylo vyhověno s o U cl Y vše c h
tří s tol i c, N e j v y Š š í m s o ude 111 z těchto
d

Ů

vod

ů:

Pokud se dovolatel protí žalobnímu nároku brání námitkou dle
§u 1052 obč. zák" zdůrazňuje odvolací soud zcela případně, že žalovaný
(dovolatel) jest žalován o splnění vedlejšího závazku vlastní smlouvy,
jímž nemá se žalobcům dostati nějaké další nové majetkové hodnoty,
nýbrž že žalovaný za účelem tohoto. splnění mf zaplatiti nanejvýše
splatnou již a vykonatelnou pohledávku eráru, tedy svůj vlastní dluh.
V této skutečnosti tají se dle názoru Nejvyššího soudu jádro sporné
otázky, § 1052 obě. zák. vyjadřuje základ ni právní zásadu, že při oboustranných smlouvách přejímají se závazky zpravidla jen k vůli a za
předpokladu zajištěného protiplnění a že, tedy nemá býti jedna straná
nucena, aby plniladruhe, když není ujištěna vzájemným plněním této
druhé strany, V tomto případě nejde o takový poměr, hlavní předmět
smlouvy jest žalovaným již splněn, prodaný dům byl žalobcům odevzdán, jde jen o to, aby dům ten byl odbřemeněn od váznoucí na něm
daňové pohledávky eráru. Splnění tohoto závazku nevyžaduje nového
dalšího majetkového plnění pro žalobce, nýbrž státi se může v okruhu
vlastní majetnosti žalovaného, ,žalovaný nemá tedy vůbec spravedlivého zákonného důvodu, jaký na mysli má § 1052 obč, zák., aby toto

splnění zadržoval, když se tím žalobcům vzhledem na jejich soudobný
průtah

ve vzájemném plnění nemůže dostati jednostranného obohacení,
kterému § 1052 obč. zák. předejíti hledí. Odepírání splnění tohoto. závazku se strany žalovaného nemůže tedy sledovati jiný účel, než aby
v této vedlejší části smlouvy byl svého smluvního závazku sproštěn, aby
smlouva, neobezřetně ujednaná, byla na tento způsob z části napra-'
vena, což však je při patrné nedílnosti smlouvy dle zákona vyloučeno
(§ 918 obč. zák.). Zadržovací právo §u 1052 obč. zák. může býti dále
vykonáváno jen v příslušném poměru vzájemných plnění; nelze zadržovati na př. placení celých 20.000 Kč k vůli tomu, že druhá strana neplatí svých dlužných 5.000 Kč. V tomto případě schází tento vzájemný
poměr úplně; nelze stanoviti, co by žalovaný měl splniti a kolik by si
z plnění měl zadržeti, aby podržel u sebe majetkovou hodnotu úměr
nou tomu, co má zase od žalovaných obdržeti. Vzhledem k tomu uznal
Nejvyšší soud, že vymáhaný smluvni závazek žalovaného nehodí se. vů
bec pro uplatnění zadržovacího práva clle §u 1052 obč. zák. a že tudíž
žalovanému zadržovaci právo nepřísluši ani dle první ani dle druhé věty
§u 1052 obč. zák. a že smlouvu v tomto vedlejším závazku splniti povinen jest bez ohledu na to, zda pro změnu v majetkových poměrech žalobců jest jeho vzájemný nárok z· části ohrožen.
čís.

1,
ť

4131.

Sdružení O/lob, jež jest vlastníkem t.zv, obecního statku měšťan
ského, jest schopno vystupovati nasOIudě.
Nálezem nejvyššího správníhosouau, že nejde o majetek, spadající
pod zákon ze dne 17. července 1919, čís. 421 sb. z. a n., jest sOlIlI
vázán.
(Rozh. ze dne 9. září 1924, Rv I 996/24.)
Obecní statek měšťanstva v M., zastoupený předsedou Františkem
RCem a Měšťanstvo města M., zastoupené týmž předsedou, žalovaly
město M. o uznání vlastnictví a vydání obecního statku měšťanského.
Pro t e sní s o udp r v é s t o I i c e přiznal žalobní nárok .žqlujicímu obecnímu statku měšťanskému v M. O cl vol a c í s o u d rozsudek potvrdil opťaviv jej v tom směru, že příznal žalobní nárok žalujícímu
měšťanstvu' města M. jako vlastníku obecního statku měšťanského v.M.
a uvedl mimo jiné v d Ů vod ech: Odvolatelka vytýká, že žádná, ze
žalujících stran není způsobilou; samostatně na soudu jako stranajeclnati, a že se žádné z nich nedostává procesní způsobilosti ve smyslu
§u 1 c. ř. s. Bylo-li by tomu tak, bylo by řízení stíženo zmatečnosti a .
musila by tato zmatečnost býti vyslovena po rozumu ustanovení §u .7
c. ř. s. Soud odvolací má však za to, že řízení tímto nedostatkem není
stíženo. V žalobě uvedeny jsou pod označením strana žalující: Obecní
statek měšťanský v M.; zastoupený předsedou Františkem .R_em a Mě
šťanstvo města M. v M. zastoupené týmže. Z tohoto znění žaloby zdálo
by se,' že vystupují samostatně dva žalobci, ač žaloba zase o'patřena je
podpisem: »Obecní statek měšťanský v M.«. Jde tedy o to, zda vystu~
pují tu dva žalobci a zda se jim dostává procesní způsobilosti. Soud

prvy je toho názoru, že: obecní statek měšťanský v IVL a lv\ěšťanstvó
města M. jest vlastně touž osobou, název poslední podle názvu v »pravidlech{~ přijatého nemá významu a oprávnění, přiznal vlastnost »právnické osoby« Obecnímu statku měšťanskému v M. a přiknul mu žalobní

nárok. Ani s tím, ani s oním názorem odvolací soud nesouhlasí. Obecní
statek měšťanský v M. není podmětem, nýbrž předmětem majetkových
práv, jež dle svého původního určení náležejí Měšťanstvu města M.
Není osobou právnickou po rozumu ustanovení §u 26 obč. zák., poně
vadž nemůže samostatně nabývati právani se zavazovatí. Tomu nevadí,
že pro Obecní statek Měšťanský v M. vloženo jest na nemovitostech,
o něž v tomto sporu jde, právo vlastnické, poněvadž vklad tento není
spravným a neodpovídá pravému stavu. Dle protokolu ze dne 2. prosince
1835, dle něhož uzavřen byl smír mezi obcí M. a měšťanstvem v M.
v otázce vlastnictví i správy statků, které císař Kárel IV. městečku M.
a lidem v něm bydlícím přikázal, uznáno bylo jměni, blíže tam uvedené,
za jmění měšťan.stva města M. Dle odhadní listiny okresního úřadu v B.
ze dne 1. května 1861 bylo ono měšťanstvo města M. na základě privilegií a darující listiny, vystavené od českého krále Karla IV. dne 16. ledna 1367 a na základě u bývalého místního fondu statku K. předsevza
tého smíru ze dne 5. prosince 1835 příslušející nemovité jměni sepsáno:
vyceněno a vysloveno, že věcí měšťanského výboru města M.· jest o
knihovní vloženi tohoto odhadního výnosu v zákonité lhůtě se postarati, by tato nemovitá vlastnost na měšťanstvo města M. v pozemkových knihách připsána a dle pozůstávajících nařízení zjištěna se stala.
Opis této odhadní listiny vložen ve sbírce listin roku 1861 a výnos ze
dne 9. září 1861 vtělen v knihovním výtahu na usedlosti, patřící měšťan
stvu niěsta M. Tento knihovní stav trval až do roku 1884, kdy dne 30,
dubna 1884 sepsán byl vyšetřovacím komisařem okresního soudu vM.
protokol, dle něhož předmi'tem vyšetřování za příčinou založení knihy
pozemkové bylo ták zvané jmění měšťanské, jež má základ svůj v da-'
rovací listině císaře Karla IV. z roku 1367. V protokolu tomto je uve e
deno: »Jakz listin tuto uvedených na jevo jde, naznačené jmění, o
němž darovací listina se zmiňuje, statkem obecním na' rozdíl statku loho
od jmění obecního na mnoha místech smíru přísně je vyznačen a, ač
koliv !udíž dle toho majetek dotyčný patrně obecním statkem měšťan
ským jest, byl přece statek ten při zápisu do knihy pozemkové, který
se stal v roce 1861 na základě odhadní listíny, prostě jako statek Mě
šťanskývyznačen a dletoho také vlastnictví měšťanstvu města M. zapsáno; název ten poilfŽělslatek ten i nadále a proto i veškeré po'zdější
Zápisy, které se týkají rozmnožení toholo obecního statku měšťanskébo,
zapsány byly opětně pro měšťanstvo města M.; poněvadž zápis ten je
nesprávným, žádal opatrovník města M;, by se stala 'potřebná náprava,
aby,správně jako vlastník statku toho do nových knih pozemkových zapsán byl: »obecní statek Měšťanský v M.«, s čímž předseda spravy
statku měšťanského souhlasil. Výměrem okresního soudu v M. ze dne
srpna 1884 uloženo bylo knihovnímu úřadu, by při nemovitostech,
Jmenovaných v knihovních výtazích tam uvedených, v pozemkové knize
prostě statku měšťanskému připsaných, opravou zápisu toho »obecní
statek Měšťanský v M.« jako vlastníka zapsal. Z toho lze souditi, 'že
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tento obecní statek měšťansky je souhrnem veškerých majetkových
práv, příslušejících Měšfanstvu města M. a to nejen nabyty ch smírem
z roku 1835, nybrž i později nabytych jako domu čp. 248 v M., pozemku
Č. kat. 1822 tamtéž, dále rúzných fondů a hotových peněz, že však není
samostatným podmětem právním a nedostává se mu proto procesní způ
sobilosti. Proto také pravidla, dle kterých se statek měšfansky v M. ří·
diti a spravovati má, z roku 1882 v §u 4 stanoví, že společné jmění Íně
šťanské neboli »statek měšťanský« dříve »statek obecní« zvaný, zustane nedotknutým majetkem veškerého měšfanstva a nesmí dle stavu
svého z roku 1835 nikdy ztenčen býti. Žalující stranou jest a jedině býti
může Měšťanstvo města M. jako vlastník obecního statku měšťanského
v M. Jde nyní o to, zda toto Měšťanstvo města M. je osobou právnickou
a má procesní způsobilost, již žalovaná strana mu odpírá. Dle čl. XXXII
smíru z roku 1835 mohl nabýtí účastenství ve statku měšťanském pouze
měšťan, ale pouhým nabytím měšťanského práva nenabývá se ještě
účastenství ve statku tomto, nýbrž za účelem tím je zapotřebí měšťanu
ještě složiti zvláštní příspěvek do pokladny měšťanské. Proto také určuje
§ 5 pravidel z roku 1882, že na užitcích statku měšťanského má podíl
jen "ten, kdo od obecního zastupitelstva uznán a od správy statku mě- "
šfanského do svazku k požitku měšťanských práv přijat byl, bez kterého poslednějšího by jen měšťanem čestným nebo příslušníkem obce
byl, na užitcích statku měšťanského však podílu by neměl a dodatek
pravidel z roku 1902, že z těch měšťanů, kterým budoucně obe,ní zastupitelstvo v M. právo měšťanské udělí a jichž otec měšťanem v M.
nebyl a práva měšťanského neměl, jen ti budou míti právo k užitkům
obecního statku měšťanského, kdož zaplatí kromě obecním zastupitelstvím ustanovené taxy do fondu pro schudlé měšťany také vkupné
150 K ku kmenovému jmění obecního statku M-ského. § 6 pravidel
z roku 1882stanoví, že, zemře-li měšťan, má pozůstalá vdova, pokud
by se opět neprovdala, ta samá práva jako měšťan a že ztrátou práva
domovského ztratí se i právo měšťanské. Pravidla z roku 1902 schválená okresním výborem v M. a zemským výborem království Ceského
uršují, že jmě~! ob~cní~:, statku M-ského v M. spravuje 5členný výbor,
JeJz k tomu clh voh mesfané ze sebe, určuje, kdo má právo voliti kdo
může býti za výbora zvolen, jak se volí, jaká práva a povinnosti má. výbor obecního statku měšťanského, jmenovitě, že mu přísluší, lesní hajné,
le.sníka a y~četved~uc!ho sobě zvoliti, jak se sdělává rozpočet, jak může
by~l, s Jn!emm nakladano; stanoví dále, že následkem postoupení jmění,
totlz lesu a pastvm atd. se strany obce na měšťanstvo v M. dle smíru
z !'oku 1835 převzalo. měšťanstvo na sebe a své potomky na věčné časy
zavazky a povmnosÍ1, tam blíže uvedené, a konečně, jak užitky a požitky z jmění obecního statku měšťanského zvláště se rozdělí. Měšťan
stvo pro .správ.~ sv~ho. l~~jetku mělo t~dy písemná pravidla (stanovy),
sc~.:'alena nad~lzenym[ uradt samospravnými. Z toho všeho plyne, že
Me~!an.stvo ,?es!a M. netv~nlo pouhou třídu občanů M-ských, nýbrž
zvlastm sdruzem osob, ktere tvonlo uvnitř obce M. zvláštní útvar soukromoprávný, tedy samostatný podmět právní, jemuž - nemůže býti
~přena procesní zP?so?ilost. Měšťanstvo městaM. bylo tedy oprávněno
zalobu podatI, opravneno k tomu bylo jedině ono a nikoliv Obecní sta_O

tek mešfanský' v lv\., kter)-' jest pouhým vlastnic1.vím UVéth::llého .iVli:šl'al1stva a samostatné procesní zpúsobilosti nen-:.á. Byl proto v)'rok roz SLlclečný opraven.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
D

ů

vod y:

Dovolatel vychází z mylner,o předpokladu, že tcíuto žalobou vlastnickou nastupují dva žalobci, ač napadený rozsudek správně dovodil, že
jde o jedinéhO žalobce, vystupujícího pod dvěma jmény. Žalobou vlastnickou může nastupovati vlastník sporné věci. Ježto jde ve sporu o nemovitosti, nastupuje žalobou knihovní vlastník, jehož vlastnictví stalo
se sporným teprve v poslední době vlivem rppřevratového zákonodárství. Jako vlastník je v knize pozemkové zapsáno původně Měšťan
stvo města M., později pak Obecní statek měšťanský v M. Obě tato
pojmenování' vyskytují se též v předložených písemných dokladech.
Žalující strana, nejsouc si proto úplně jista, pod kterým jménem má
nastoupiti, užila z opatrnosti, jak v žalobě výslovně podotkla, obou
těchto jmen, přenechavši soudu, by v případě, že žalobě vyhoví, volil
sám pojmenování, jež uzná za správné. Odvolací soud použil k označení zvítčzivŠího· vlastníka sporné věci obou p6jl11enúvání ve spojení, jež
nejlépe vyhovuje jak slovnému výkladu, tak i skutkovému a právnímu
pojetí věci. Dovolatel nepokouší se o to, by dovodil nesprávnost tohoto
označení, nýbrž pomáhá si opakováním vyvrácené již námitky, že jde
tu o dva rúzné žalobce, a že rozsudek, vyřizující žalobu jediného žalobce, jest neúplným. Nemoha vystačiti s důvody, původně tvrzenými,
poukazuje i na účtování 10% přirážky v seznamu útrat, dovozuje tím
z palmarního účtu, že jde o společníka v rozepři a tím o dva žalobce.
Tvrzením tímto, jediným, jež v tomto směru nebylo dříve předneseno,
"ení třeba vážně se obírati. Mylně" poukazuje dále dovolatel na nepří
pustnost opravy výroku rozsudkového podle §u 419 c. ř. s. Dovolací
soud, jehož působnost vymezena je §em 503 c. ř. s., může se po této
stránce zabývati jen námitkou, že jde o věcnou změnu rozsudku, jež
by mohla provedena býti jen na odvolání žalující strany. Tento náhled
je nesprávným, což vyplývá z. předchozích vývodů o jednotnosti žalující strany, jež zůstala touž, i když vystupuje pod dvojím označením.
Další výtka, popírající procesní způsobilost žalující strany, spočívá jedině na záměně pojmů Měšťanstva města M. a měšťanstva jako třídy
občanů ve smyslu obecních zřízení, a hlavně zákona ze dne 15. dubna"
1920, čís. 304 sb. z. a n. I v tomto směru byla věc důkladně probrána
nižšími soudy, jež ze zjištěných skutečností správně dovodily, že jde
o dva různé pojmy, jež se navzájem nekryly, ježto mohly nastati pří
pady, že skuteční měšfané města M. nebyli- členy Měšťanstva města M.,
kdežt~ ~na druhé straně mohly členy žalujícího Měšťanstva býti i vdovy
o ~esťanech. Dovolatel pomáhá si i tu mylným předpokladem, že
zal,ujl obývalí ;něšťané města M. jako příslušníci přednostní kdysi třídy
obcanu, ne vsak jako sdružení osob, tvořící zvláštní útvar soukromoprávní, a jen nazývající se Měšťanstvem města M. Dovolatel spokojil
se tím, že popřel správnost tohoto názoru, aniž by dokázal věcně neb
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právnicky jeho nesprávnost. Nález Nejvyššího správního soudu ze dne
15. února 1923, čís. 20.263/22 je závazným pro soud, pokud jím rozhodnuto bylo o otázce, o níž nemohou rozhodnouti soudy pro nepří
pustnost pořadu práva. To platí o výroku, že užívání Měšťanů m-ských,
t. j. členů Měšťanstva, je podstatně jiného druhu, než užívání podle
§u 70 obecn. zřízení. Nejvyšší správní soud nevyslovil sice přímo, že
jde o obecní statek ve smyslu zákona ze dne ]7. července 19]9, čís. 421
sb. z. a n., avšak vyslovil, že sporný obecní statel< měšťanský nelze
podříditi tomuto zákonu. I toto rozhodnutí náleželo jedině Nejvyššímu
správnímu soudu, a je proto závazné pro soud, jenž o podstatě věci
jako obecního statku, a tím i o jeho užívání nemůže rozhodovati (rozhodnutí sb. n. s. Č. 659). Toto rozhodnutí Nejvyššího správního soudu
postačí úplně k tomu, by soud uvažovalo tom, kde je vlastníkem sporných věci a dovodil z toho další zákonné důsledky ve smyslu žaloby.
Odvolací soud tak učinil způsobem, jemuž nelze ničeho vytknouti, a
jemuž dovolání samo neodporuje, namítajíc jedině neplatnost smíru
sjednaného v roce ] 835. Dovolání nadhazuje ještě citací jiného rozhodnutí Nejvyššího správního soudu otázku, zda neměli žalovati mě
šťané beroucí užitek ze sporných nemovitostí, jednotlivě, a ne jako
sdruženÍ. Ani s tímto náhledem nelze souhlasiti. žalobcem je vlastník
t. zv. obecního statku měšťanského v M. Tento statek není jměním dě
leným podle počtu uživatelů, připsaným na př. určitými díly k jednotlivým usedlostem, nýbrž je to zvláštní soukromé jmění, jehož vlastníkem
je sdružení osob, vystupující i před úřady pod jednotným jménem jako
právmcká osobnost, a spravující se zvláštními pravidly. Sdružení takové může vystupovati jako samostatný právní podmět, a může tudíž
i žalovati pod svým jménem.
Čís.
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Ruěení dle §u 1318 obč. zák. stihá i majitele místností, uživaných
k jiným účelům, než bytovým, a nevztahuje se jen na věci, jež spadly
z vnitrll místnosti, nýbrž i na jiné věci, které jsou v souvislosti s používáním místnosti, byly nebezpečně vyvěšeny nebo položeny na stěně
nebo jinde mimo byt (na př. vývěsní tabule).

(Rozh. ze dne 9.

září

1924, Rv II 365/24.)

žalobce byl poraněn padající vývěsní tabulí, umístěnou nad obchodem žalovaného. žalobní nárok na náhradu škody nebyl uznán p r 0c e sní m s o ude m prvé s t o I i c e po právu. O d vol a c í s o u d
napadený rozsudek potvrdil. Ne j vy Š š í s o u d zrušil rozsudky obou
nižších soudů a nařídil prvému soudu, by ve věci znovu rozhodl.
Důvody:

Dovolání jest opodstatněno. Právně mylným jest názor nižších soudů
že majitel obchodu neručí za škodu z nebezpečného upevnění vývěsní
tabule, a že ručení dle §u ]3]8 obč. zák. vztahuje se jen na případy, kdy

něco vypadne z místnosti (bytu). § 1318 obě. zák. upravuje ručení majitele bytu a stanoví jako předpoklad ručení, že bylo z místností něco
vylito nebo vyh';)Zveno, nebo
v~c) spac1nuv~í, byla pověsena .nebo po-'
ložena nebezpecne. Nutno oblfaÍ! se tedy otazkou, zda vztahuje se onO
ručení také na majitele ÍÍných mistností, nežli bytů, a v další řadě, zda
má zákon na zřeteli jen věci, jež vypadly z bytu, či i věci mímo vlastni
místnost jejím majitelem nebezpečné zavěsené l1(:bo položen~. V !?m
směru nelze však ulpěti na doslovu zakona a VyIOZIÍ! ho tak, ze maJltd
bytu neručí, vyvěsil-li na uliční, stě~u mimo byt,~ n.ebo položil-li nebe~~
pečně nějakou věc mimo vlastm mlstnost ~do uh::mho prostoru; ~o ~n
padě na řimsu a p;>d. Stejně ~el~e ~~I.o~CIÍ! ;~cem maj;!ele jme ml~~
nosti nesloužící k úcelu bydlem, nybrz Jlnemu ucelu, na pnklad kancelar,
místnost obchodní, dílna a pod. Naopak logickým výkladem jak z dějm
vzniku tak i z účelu zákona nutno hájiti výli1jad rozšiřujicí, že ručení
dle §u' 13]8 obč. zák. stihá i majitele míst~ostC ~žívaných kjiným úče
lům, než bytbvým a že vztahuje se I na veCI, jez spadly nejen z vmtra
místnosti, nýbrž i na jiné věci, které JSO;l v souvi~l~sti s ~oužíváním
místnosti nebezpečně vyvě~eny nebo polozeny na stene nebo JInde mImo
byt tvořice tak příslušenství nebo zařízení místnosti a sloužíce k jejímu
uží~ání. Dilvodem onoho ručení za škodu nezaviněnou jest jednak docílení bezpečnosti ulice pro chodce, jednak nesnadnost důkazu pro poškozeného, by vyhledal vinníka, který z místnosti něco vylil, vyhodil, tam
nebezpečně položil nebo zavěsil. Právě z toho důvodu zákonodárce stanovil ručení snadno zjistitelného majitele místnosti, ponechávaje mu
postih proti vinníkovi, j~hož snad~ěji bude moci zji,stiti, ale~~.emusí pro~
zraditi. (Srovnej Zeileruv komentaf § 1318 obč. zak. a blIzSI rozvedem
v nálezu čís. 5192 Ol. U. nová řada). Ony ohledy vyžadují tedy, by neomezilo se ručení jenom na majitele bytu, nýbrž rozšířilo se i na majitele
jiných místností, protože u nich dopadá týž zákonodárný důvod a, jak
ve shora uvedeném nálezu nejvyššího soudu Vídeňského blíže jest rOzvedeno, již v právu římském i majitelé jiných místností za škody podobné
ručili a občanský zákonník v tom směru recipoval jen ručení dle práva
římského. Týž důvod účelu zákona mluvj. i pro to, by ručení rozšířilo
se nejenom na věci z vnÍtra místnosti vyhozené a vypadlé, nýbrž i na
věci majitele bytu, které nebezpečně v důsledku užívání bytu položil
nebo zavěsil mimo vlastní místnost. Tomu svědčí zejména i historie doslovu §u 13]8 obč. zák. Původní návrh neměl ještě ustanovení o věcech
nebezpečně zavěsených a položených, a věta dotyčná byla vsunuta teprve při superrevisi. Nelze se sice dopátrati z protokolil důvodu, ale,
zřejmě chtěl tím zákonodárce rozšířiti římsko-právní ručení, vztahující se
jen na věci vylité nebo vyhozené, i na věci spadlé, tedy mimo vlastní
nitro místnosti se nalézajícÍ. Že zůstalo v textu zákona slovo »majitel
bytu« a »byt«, jest právě jen zbytkem původního užšího doslovu, a to
podporuje úsudek, že zákonodárce chtěl ve shora naznačeném smyslu
rozšíření i na věci, jež spadly nikoliv jen z vnitra bytu. Soudy nižší,
vycházejíce z jiného právního stanoviska, obíraly se jen otázkou viny
žalovaného na vyvěsení tabule, ale neobíraly se vůbec otázkou, zda
tabule byla vyvěsena nebezpečně, spokojivše se zjištěním, že žalovaný
dal tabuli upevniti odborníkem a prý proto nemusel na ni dozírati
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bez ohledu na to, zda bezpečnost vyvěsu trpěla velk)r11l otřásánfm domu,
způsobeným jízdou těžkých vozidel. V tom směru jest odůvodněna výtka
kusosti řízení. Žalobce nabídlo tom, že tabule byla nebezpečně vyvě
sena a upevněna, zejména vzhledem k otřesům, důkaz znalci. žalovan~r
sám uvádí, že uvolnění tabule povstalo silnými otřesy a vzniknuvší takto
trhlinou ve zdi a pak silným větrem. Ale tabule na takovém místě, vyc
staveném vlivům tak nepříznivým pro bezpečné upevnění, nutno upevniti zajisté tak, aby těmto vlivům vzdorovaly, a by bezpečnost chodců
nebyla ohrožena. Zda stalo se to způsobem dostatečným, nebylo zjištěno ani v řízení civilním ani v řízení trestním. Stejně měly nižší soudy
vzíti v úvahu, zda za takových okolností je potřebí častější prohlídky
bezpečného závěsu tabule. Že trestní soud osvobodil natěrače, který
tabuli připevni!, pokládaje za to, že provedl práci odborně, neváže civilní soud při posouzení otázky nebezpečnosti vůbec (§ 268 c. ř. s. a
contr.). Nad to pak není vyloučeno, že nebezpečnost mohla nastati
i po upevnění tím, že zeď pak dostala trhlinu následkem otřesů. V trestním řízení dále nebyl ani vzat ohled na to, zda obvyklé' upevnění, jak
se stalo při sporné tabuli, stačilo i na místě, vydaném následkem frekvence Siln)Tm otřesům zdiva.
čís.
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Mal1!Želstvl jest pokládati za rozloučené nikoliv jíž dnem, kdy byl
prohlášen rozsudek soudu prvé stolice, vyhovujíCí žalobě o rozluku,
nýbrž teprve dnem, kdy rozsudek tento vešel v moc práva.
září

(Rozh. ze dne 10.

1924, R I 705/24.)

K žalobě Anny Sch-ové o rozluku jejího manželství s Reinholdem
Sch-em uznal pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e rozsudkem ze dne
14. března 1924 na rozluku z viny žalovaného. Dne 19. března 1924
Reinhold Sch. zemřel. Anna Sch-ová přihlásila k pozůstalosti vdovské
právo dědické. P o z ů s t a los t n í s o u d dědického práva neuznal,
rek u r sní s o u d přijal dědickou přihlášku na soud.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
O

Ů

vod y:

Jde o to, zda manželství pokládati jest za rozloučeno dnem, kdy
prohlášen rozsudek soudu prvé stolice, žalobě o rozluku vyhovující, či
dnem, kdy rozsudek tento vešel v moc práva. K pozůstalosti Reinholda
Sch-a přihlásila se za dědičku ze zákona Anna Sch-ová a k průkazu
svého dědického práva poukazuje na to, že v čase úmrtí Reinholda
Sch-a (19. března 1924) rozsudek soudu prvé stolice k její žalobě vyslovující rozluku manželství z viny zůstavitelovy, byl sice již 14. března
1924 ústně prohlášen, ale nevešel ještě v moc práva, a proto ona byla
ještě až do dne úmrtí zůstavitele jeho manželkou a má proto dědické
právo jako vdova a netýká se jí předpis §u 1266 poslední věta obč.
zák. Odpovědi na onu otázku nedává ani předpis §u 12 ani § 1266 obč.

zák., n}rbr:'( předpisy soudního řádu o p:~Vl~í moc! ľoz.s~~iku. ~.. sp~áv
o
nému výkladu těchto předpisu ~řeba pn~lednoL:lIk ]CJlch, dej1nnemu
vzniku. Materialie k c. ř. s. I. dll str. 33~ oznacuj1 tyto predplsy »za
kodifikaci platného práva i pravních z~sad ~ theorii i praxi p,anujícícl~.«.
Nejpřednějším tlumočníkem těchto ,z~sa? Jest Ung:l', k!ery ve svem
Systemu rak. soukr. prava (4. vydanr d112. str. 611) pnplsuJe matericlni právní moc (rerul11 iudicatarulll aut~ť1taten:) tee!ve tal~~ve~~ ro?,~
sudku, který nabyl formální právni 1110Cl, ktery. tolIz nemuze JIZ by tl
zvrácen řádnými prostředky opravnýmí, a nrkohv rozsudku, prolI kte:
rému jsou ještě opravné prostředky 11l0žny. Tel;to n~zor bylpk, v, teofl!,
tak i v praxi jednotným; z obsáhlé hteratury, teto vecl se tykaJ1cl (~ve~
, clené v Neumannově komentáři k c. ř. s. vyd. lIl. str. 1272) poukazalI
jest k dílu Oemeliově »Zur Lehre von der Rechtskraft des Zivilurteiles«
z roku 1892, v němž jest obsažen přehled a kritický rozbor literatury
i judikatury, slouživší platnému civi!ním~ \o~dnímu, řác~u za základ.
Z tohoto historického podkladu a ve shode s nrm vzesel predpls §u 411
c. ř. s. toh'o obsahu, že »rozsudky, které opravným prostředkem již
nemohou býti napadeny, jsou potud účastny právní moci, pokud v nich
rozhodnuto bylo o nároku vymáhaném žalobou nebo žalobou navzájem(,.
Tento zákonný předpis připisuje tedy zcela jasně účinky právní moci
po stránce hmotné teprve a jen těm rozsudkům, které již nabyly formální právní moci. Proto správným a bezpečným jest opačný úsudek,
že účinků právní moci po stránce hmotné nejsou účastny rozs~dky, které
opravnými prostředky mohou býti ještě zvráceny, tedy zeJmena rozsudek soudu prvé stolice před uplynutím lhůty odvolací (bez ohledu
na to, zcla bylo jich použito čili nic) a zejména I rozsudek, dosud Jen
dle §u 414 c. ř. s. prohlášený. Podstata hmotněprávl1l mocI spoclva
v tom že rozsudek v moc práva vešeclšÍ, jest již .nezvratným" nálezem
o prá~ním poměru stran žalobou dotčeném pro dobu budoucí, takže, jak
Gtt (ve svém »Soustavném úvodu ve studium nového řízení soudního«
díl ll. str. 272) praví, nárok až dosud pochybný a sporný stane se bezpochybným a určeným pro všechny budoucí časy. Tyto právní účinky
jeví se při všech druzích žalobnich nároků (rozlišováno budiž s hlediska
práva hmotného), tedy i při nárocích o plnění, při nichž přiznaný nárok
stává se nad to i vykonatelným (§ 1 čís. 1 ex. ř.), i při nárocích na
určení trvajícího právního poměru (žaloby určovaCÍ ve vlastním slova
smyslu) a konečně i při žalobách, které nemají za účel, by byl určen
trvající právní poměr, nýbrž vlastně směřují k tomu, aby změněn nebo
přetvořen byl určitý právní stav soudem samým, takže v nich funkce
soudcova nezáleží pouze v tom, že prohlašuje ( deklaruje), co práven)
jest, nýbrž zakládá (konstituuje) právo nové. Náro.ky takové nazývá
Ehrenzweig ve svém Systemu rak. soukr. práva 5. vyd. I. díl str. 387
a 422 »nároky právotvornými« (»Rechtsgestaltende Ansprliche«) a nesdílí tudíž náhled Ungrův soudem druhé stolice převzatý, Že civilní
rozsudky jsou vesměs jen deklaratorní (Unger System obč. práva 4. vycl.
II. díl str. 619). Mezi žaloby druhu posléze naznačeného patří zejména
i žaloby o rozluku. Ježto zákon nerozlišuje jednotlivé druhy žalobních
nároků, jest správným závěr, že i při žalobách tohoto posledního druhu
a tedy i ve sporu o rozlUKU rozsudek v právní moci nejsoucí nepřivozuje

toho, co jest v)rronem a důsledkem právní moci rozsudku, a "tudíž n'2způsobuje rozluky manželství dosud trvajícího. Platnému právu pak
jest neznám útvar podmínečné pravomoci rozsudkové, tak totiž, že by
rozsudku právní moci ještě nenabyvšímu přiznávána byla právní moc
pod odkládací podmínkou, že nebude změněn nebo zrušen. Nemá tedy
ta okolnost, že určítý rozsudek v budoucnosti může vejíti v moc práva,
ten následek, že se účinky právního stavu, o němž jest v rozsudku rozhodnuto, počínají od tehdejška, t. j. již ode dne, kdy byl rozsudek vynesen. Proto v tomto případě nelze manželství Reinholda a Annv
Sch-ových pokládati za rozloučené již dnem 14. března 1924, nýbr'ž
manželství trvalo do smrti Reinholda Sch-a, t. j. do. 19. března 1924.
V důsledku toho není příčiny, nepřijímati dědickou přihlášku Anny
Sch-ové k soudu, ježto tato průkaz svého práva dědického podala
(§ 122 nesp. říz.). Pro správnost tohoto závěru svědčí též, jak rekurs ní
soud správně uvádí, předpis §u 22 zákona ze dne 22. května 1919,
čís. 320 sb. z. a n., dle něhož i při rozluce provedené soudním usnesením dle §u 15 až 17 manželé mohou uzavříti nový sňatek teprve,
když rozhodnutí o rozluce nabylo moci právní, ač jinak opravný prostředek proti usnesení nemá dle §u 12 nesp. říz. odkládacího účinku.
Pro správnost uvedeného názoru svědčí i předpis §u 367 ex. ř., dle ně
hož, má-li dlužník dle obsahu exekučního titulu učiniti projev vůle, pokládá se tento projev za učiněný, jakmile rozsudek nabyl právní moci.
Ani tu zákon rozsudku, pokud jde o jeho hmotnou právní 1110C, nepři
znává účinků zpětných. K vtJli úplnosti se podotýká, že o případ §u 759
odstavec druhý obč. zák. tu nejde a že netřeba tu vůbec řešiti otázku,
jaký význam a účinek na další vedení sporu má rozvázání sňatku smrtí
jednoho manžela, nastalé v době od zahájení sporu až do jeho právo- ,
platného skončení. Opačný názor nelze dovoditi ani z předpisu první
věty §u 416 c. ř. s., že »rozsudek stává se vůči stranám účinným teprve
doručením písemného vyhotovení rozsudku«; tím se nic jiného nepraví
a praviti nechce" než že. od tohoto doručení čítati jest lhůtu k podání
opravného prostředku a po případě i IMtu k plnění. Rovněž opačný
názor nelze dovoditi z toho, že Anna Sch-ová, ve sporu O rozluku úplně
zvítězivší, neměla vůbec práva podávati odvolání z rozsudku soudu
prvého.
čís.
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Poznámka spornosti.
Stačí, že byla podána žaloba o neplatnost knihovnlho vkladu a řízení
o ni zavedeno, aniž by záleželo na tom, zda jest odůvodněna. Lhostejno,
že knihovní právo, jehož porušení se tvr.dí, bylo zapsáno ještě ve
s tar é knize pozemkové. K námitce nepřípustnosti pořadu práva pro
žalobu, na základě níž žádáno o poznámku, jakož i k nedostatku řádné
plné moci nelze hleděti. Pro opravné prostředky platí lhůta osmidenní.
(Rozh. ze dne 10. září 1924, R I 709/24.)
Na základě žaloby, již domáhala se osaďa t. na celé 'řadě vlastníků
nemovitostí ve Velkém t. neplatnosti vkladu' práva vlastnického k ne-

.movitosti, zapsané ve vloice čÍs. 107, žádala osada Ž. o poznámku
spornosti. S o 11 d P ľ v é s t o I i c e návrh zamítl, rek II r s 'll í s o II cl
poznámku povolil. Ne j v y Š š í s o Ll d nevyhověl dovolacímu rekursu
tří odpůrců navrhovatelky, dovolací rekurs ostatních odpůrcL1 odmitl.
Důvody:

Knihovní poznámka spornosti podle §u 61 knih. zák. předpokládá.
že žalobce byl knihovním vkladem poškozen ve svých knihovních právech a že proto napadá platnost vkladu sporem a žádá, by obnoven byl
dřívější knihovní stav. V tomto případě osada Ž., zastoupená starostou
politické obce t., podala proti celé řadě vlastníků nemovitostí ve Velkém Ž. žalobu, ve které popírá platnost vkladu práva vlastnického, které
pro dočasné vlastníky usedlosti, v žalobě uvedených, na nemovitosti,
zapsané ve vložce čís. 107 pozemkové krbihy kat. obce Velký Ž. podle
protokolu O založení nové knihy pozemkové ze dne 16. července 1884,
čís. 159 bylo vloženo, a tvrdí, že tímto vkladem byla porušena ve svém
knihovním právu vlastnickém k těmže nemovitostem, které podle obsahu
téhož protokolu až do založení nové knihy pozemkové připsány byly
ob c i, n y n í o s ad ě Velký t., a žádá, by onen vklad práva vlastnického prohlášen byl za neplatný, by bylo zjištěno, že vlastníkem
sporných nemovitostí jest osada Ž., by žalovaní byli povinni to uznati,
nemovitosti ty osadě Ž. vydati a k tomu spolupůsobiti, aby jí ke zmíněným nemovitostem právo vlastnické bylo vloženo, po případě trpěti,
by se tak stalo na základě rozsudku. žalobou touto zahájen byl spor
po rozumu §§ 61-64 knih. zák. o neplatnost, knihovního vkladu a
zpětné převedení knihovního vlastnictví na žalující osadu, takže jsou
tu všechny zákonné předpoklady pro k n i h o v ní, p o zná m k u
s por n o s t i podle §u 61 knih. zák., jejíž povolení žalující osada navrhla, Zda tvrzení žaloby jsou pravdiva, zda nynější žalující osada Ž.
jest právní nástupkyní původní knihovní vlastnice, obce Velký Ž. a zda
jsou splněny podmínky §§ 63-64 knih. zák., nelze řešiti Ll příležitosti
rozhodování o žádané knihovní poznámce spornosti, nýbrž bude před
mětem rozhodnutí ve věci samé. Vždyť poznámka spornosti nepřed
pokládá, že žalobce v zahájeném sporu zvítěziti musí, jak jest z před
pisu §u 65 odstavec prvý knih. zák. zjevno. Nerozhodno jest, že knihovní
právo, jehož porušení žalující strana tvrdí, zapsáno bylo ještě v e
s tar é knize pozemkové, protože zákon v §u 61 knih. zák. v tomto
směru nerozeznává a protože v §u 32 ,čes. zák. ze dne 5. prosince 1874,
čís. 92 z. zák. výslovně se mluví o převodu knihovních práv ze staré do
nové knihy pozemkové (viz také rozh. čls. 12.776 Ol. U.). Nerozhodnými jsou také námitky dovolacího rekursu, že prý pro tuto žalobu jest
pořad práva vyloučen a že prý k žalobě není oprávněna žalující osada,
nýbrž politická obec t., jejíž zastupitelstvo prý se na žalobě neusneslo
a že ani plná moc právního zástupce nevyhovuje předpisu §u 55 čes'.
obec. zříz. ze dne 16. dubna 1864, čís. 7 z. zák. První námitka - nehledíc k tomu, zda jest odůvodněna, čili nic, -, nemůže býti na úkor povolení knihovní poznámky spornosti, když procesní soud o žalobě I. rok
nařídil a také již konal, tedy žaloby neodmítl, nýbrž podle zákoll'! ji vy-

řídil.

Kdyby z tohoto důvodu bylo lze rozhodnutí o knihovní poznámce
spornosti rekursem napadati, znamenalo by to obcházeti předpis §u 130
odstavec druhý c. ř. s., podle něhož nařízení roku samostatným opravným prostředkem napadati nelze. Tomu svědčí též předpis druhé věty
§u 61 knih. zák., podle kterého žádost o poznámku lze podati též u
knihovního soudu, jenž není procesním soudem a jemuž zajisté stačÍ
výkaz, že žaloba podle §u 61 knih. zák. byla podána a že o ní zákonné
řízení bylo zavedeno (viz také Bartsch Grundbuchsgesetz k §u 61 knih.
zák.). Pokud jde o druhou námitku, dlužno odkázati na to, že žalující
osada zastoupena jest v tomto sporu starostou p o I i t i c k é ob c e Ž.
a že plná moc právního zástupce opatřena jest podpisy tohoto starosty,
jeho náměstka, člena obecního zastupitelstva a ještě dvou mužů, jejichž
funkce není udána. Bude věcí procesního soudu, by plnou moc dal ve
smyslu §u 34 čís. 4 a §u 55 čes. ob. zříz. doplniti, což podle §§ů 6 a 30
c. ř. s. vždy učiniti může. Dovolacímu rekursu žalovaných Josefa B-a st.
.
a ml. a Antonie B-ové bylo tedy odepříti úspěch.
Dovolací rekurs ostatnich žalovaných podán byl opozděně. Poznámku spornosti podle §u 61 knih. zák. dlužno vzhledem k čl. Xlll čís.
7 uv. zák. k ex. ř. pokládati za prozatímní opatřeni po rozumu §u 381
ex. ř. Z toho plyne, že pro posouzení· rekursní lhůty jsou rozh~dnýl1li
předpisy §§ 402 a 65 ex. ř., podle nichž lhůta tato činí pouze 8 dní.
Usneseni rekursního soudu doručeno bylo stěžovatelům v době od 3 j.
července do 5. srpna 1924, takže rekursní lMta uplynula 13. srpna 1924,
ježto jde o věc !eriální (§ 224 čís. 8 c. ř. s. a též čl. XXXVI úv. zák. k c.
ř. s.). Dovolací rekurs ohlášen byl telegraficky dne 25. srpna 1924 a
došel k procesnímu soudu v písemném .vyhotovení téhož dne. Ačkoliv
z nezřetelného poštovního razítka nelze vyčísti, kdy byl dán spis na
poštu, přece nemohla poštovní doprava zásilky »express« podané trvati
déle než jeden den. Byl tedy dovolací rekurs opozděným a měl býti podle §u 78 ex. ř. a §u 523 c. ř. s. již soudem prvé stolice odmítnut (sb.
n. s. čís. 1720).
čís.
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Dopravní řád železniční.
Reklamace, podaná oprávněnou k tomu osobou, nepozbývá povahy
reklamace již t/in, že doklad o postupu nároku jest fonnálně vadným.

reklamaci, stavící dle čl. 45 lllezinárodní úmluvy a § 98 (3) žel. dopr.
až do vyřízení dráhou zákonné jednoroční promlčení. Dopis ten nelze
prý považovati za reklamaci, poněvadž přiložený mu prllkaz o postupu
nároku na náhradu škody ze smlouvy nákladní jest formálně Vadll)'fl1.
Při tom žalovaná strana nepopírá, že příjemce vykradené zásilky nárok
na náhradu škody již před 10. říjnem 1922 platně odstoupil žalující pojišťovně, takže tato byla k reklamaci oprávněná, ale, odvolávajíc se na
čl. 26 mezinárodní úmluvy, hájí názor, že reklamace, podaná třetí oso·bou, může se jen tehdy pokládati za řádnou, promlčení stavící reklamaci, je-li doložena písemnou, formálně zcela bezvadnou postupní listinou. Výjimečně přísná povinnost k náhradě škody, železnici uložená,
. opravňuje ji prý k tomu, aby i od stran směla požadovati přesné dodržení předpisů o reklamaci. Názoru dovolatelovu nelze při svědčiti. Ani
čl. 26 aní jiný článek mezinárodní úmluvy, ani železniční dopravní řád
neobsahují předpisu o tom, že platnost .'lf účinnost postupu práv ze
smlouvy nákladní jsou vázány určitou formou. Platí tu všeobecné před
pisy zákonné (§§ 883. 1392-1399 obč. zák., čl. 317 obell. zák.), dle
nichž platnost její nezávisí ani na písemné ani na jiné formě. Ovšem
ustanovuje prováděcí nařízení k §u 99 (3) žel. dopl'. ř., že mimosoudní
nároky, ohlášené jinou osobou, než k tomu oprávněnou, mají býti doloženy zvláštním, řádně kolkovaným a oprávněnou osobou podepsaným
průkazem (jako postupní listinou, plnou mocí, kupeckou poukázkou,
kupeckým návěstím), jejž si železnice ponechá, ale tento předpis opravňuje železnici jenom, by odepřela výplatu tomu, kdo se nemůže vykázati takovým a to formálně bezvadným průkazem, a by vyřídila tedy
jeho reklamaci odmítavě. V ten rozum, že by reklamace, podaná osobou
k tomu oprávněnou, pozbyla pro formální vadu předloženého dokladu
o postupu povahu reklamace, totiž mimosoudního ohlášení nároku, jež
dle §u 98 (2) žel. dopr. ř. a čl. 45 mezinárodní úmluvy staví promlčení,
nemůže býti vykládán. Žádný z těchto předpisů neváže uvedený účinek
reklamace na jinou podmínku, než aby se stala písemně. Ze všeobecných
zásad o promlčení a jeho stavení plyne ovšem jako další podmínka, ie
reklamace musí býti podána osobou, jíž nárok přísluší, o tom však není
v tomto připadě sporu. Jelikož není sporu ani o tom, že, sluší-li dopis
ze dne 10. října 1922 pokládati za reklamaci stavící promlčení, byla
žaloba podána v jednoroční promlčecí lhůtě, byla námitka promlčení
zamítnuta právem.
ř.

(Rozh. ze dne 10. září 1924, Rv 1 752/24.)
Žalobě pojišťovny, jíž byl příjemce vykradené zásilky postoupil ná-

hradní. nárok proti dráze o náhradu škody, bylo vyhověno s o u d Y
vše c h tří s tol i c, N e j v y Š š í m s o ude m z těchto
důvodů:

Dovolání, oplfa]IcI se o § 503 čís. 4 c. ř. s., spatřuje nesprávné
právní posouzení v tom, že i odvolací soud pokládá dopis, který žalující pojišťovna zaslala dne 10. října 1922 ředitelství státních drah, za

čís.

4136.

Dopr.avní řád železniční.
»Hrubou nedbalostí« ve smyslu §u 95 žel. dopr. ř. (čl. 41 mezin.
žel. dopr. ř.) jest pouze zvlášť těžké porušení polvinné bedlivosti, jehož
neblahé následky bylo mo~no ·bez námahy předvídatí a jehož bylo se
lze lehce vyvarovatí. Pokud jde o hrubou nedbalost při záměně vozů
v mezinárodní dopravě.
(Rozh. ze dne 10.

září

1924, Rv I 753/24.)

Severočeská

firma zaslalh do Terstu vagon

čÍs.

111.877 s cukrem.

Cestou byl vagon zaměněn za jiný vagon, a byl řízen místo do Terstu
do Záhřeba. Do Terstu došel pak vagon čÍs. 111.877 teprve po delším
pátrání se značným překročením dodací lhůty. Příjemce postoupil nárok na náhradu dovozného, dále na náhradu nákladů pátrání po vagonu
a na náhradu další škody, žalující firmě, jež se domáhala náhrady na
československém (železničním)
eráru. Pro c e sní s o udp r v é
s tol i c e přiznal žalobkyni pouze náhradu dopravného. O d vol a c í
s o u d rozsudek potvrdil.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání žalobkyně.
Důvody:

Podle čl. 40 mezinárodní úmluvy o železniční nákladní dopravě může
býti při překročení dodacÍ lhůty požadována náhrada i bez průkazu
škody, ale jen do výše polovice dovozného, byla-Ii však škoda prokázána, dlužnO' ji nahraditi až do výše celého dovozného. Pokud škoda
převyšuje dovozné, není dráha povinna ji v pravidelných případech
hraditi. Jenom když lhůta dodací byla překročena ze zleho úmyslu nebo
hrubou nedbalostí, má strana dle čl. 41 mezinárodní úmluvy nárok. na
náhradu plné škody. Podle nenapadených zjištění prvního soudu prokázala žalobkyně škodu ve výši 24.614 Kč 97 h, dovozné činilo 14.973
Kč 58 h. Nemůže-li se tedy, jak oba nižší soudy uznaly, železnici přičí
tati ani zlý úmysl ani hrubá nedbalost, má žalující společnost nárok jen
na náhradu 14.973 Kč 58 h, která jí byla také přisouzena, pakli se však
železnice provinila hrubou nedbalostí, přísluší žalobkyni náhrada
24.614 Kč 97 h. V žádném případě nelze jí přisouditi obě tyto částky,
jak v dovolání navrhuje, ač neopírá to o nic jiného, než že se dráha dopustila hrubé nedbalosti. Pokud tedy žalobkyně dovoláním .požaduje
zvýšení přisouzené náhrady 14.973 Kč 58 h o více než 9.641 Kč 39 h,
čímž by obdržela plnou náhradu škody, zjištěné 24.614 Kč 97 h, není
její nárok dovolacími důvody vůbec opodstatněn. Nelze však při svědčiti
dovolání, opírajícímu se o dovolací důvody čís. 3 a 4 §u 503 c. ř. s. ani
v tom, že nižší soudy měly uznati zjištěnou záměnu dvou vozů a změnu
čísla vozu na nákladním listě, jimiž bylo zavlečení vozu do Záhřebu a
překročení dodací lhůty zaviněno, za hrubou nedbalost. Ze zásady, že
straně náleží důkaz o tom, co ve sporu tvrdí, ti ze všeobecného předpisu
čl. 396 poslední odstavec obch. zák., že dokáže-li se povozníkovi zlovolné jednání, jest povinen nahraditi plnou škodu, plyne, že důkaz
hrubé nedbalosti náleží žalobkyni. Dokázána musí býti nedbalost hrubá,
nestačí důkaz pouhého nedostatku obyčejné bedlivosti (§ 1297 obč.
zák.) nebo pečlivosti řádného obchodníka (čl. 282 obch. zák.). Všeobecný občanský zákonník váže v §u 1324 povinnost k náhradě plné
škody na zlý úmysl nebo nápadnou bezstarostnost, čl. 396 obch. zák.
shrnuje oba tyto pojmy v pojem zlovolného jednání. Za hrubou nedbalost lze tedy pokládati jen zvláště těžké porušení povinné bedlivosti,
takové, že jeho neblahé následky bez námahy bylo možno předvídati,
a že se ho bylo možno lehce vyvarovati, Pouhá chyba, nebo přehléd
nutí, třebas byly spojeny s těžkými následky, mohou se přihoditi i lidem

T'lozorný'm a nečlivým a nejsou proto samy o sobě dúkazem, že vznikly

~ hrubé nedbalosti. Musí býti posuzováno podle zvláštních okolností
každého jednotlivého případu, zda pO,chybení jest pouhým" nedopatře
ním. či nedbalostí a zda jest nedbaloslI lehkou ČI hrul:ou. Pr.1 tom ,nutno
míti na zřeteli, že železnice dopravuje zbOŽÍ hromadne,

1l1USl

dodrzovatl

i za nepříznivých poměrů přesně čas, a že proto její lidé jsou ;'1uceni
pracovati často urychleně a s jistým kvapem, který .S~I~l o sobe ve.de
k chybám a přehlédnutím. V tomto případě nebylo z]!steno am, ]akym
zpúsobem došlo ku záměně vozů čis. 111.877 a 111.874, am kdo, kdy
a z jakých důvodů změnil na nákladním listě čís. 640 číslo vozu 111.877
v 111.874. žalobkyně pokládá za dostatečný důkaz hrubé nedbalostI
dráhy obě uvedené skutečnosti samy o sobě, Přisvědčiti by jí bylo jenom
v tom případě, kdyby se ani záměna VOZll ani oprava nákladního lis~u
nebyly mohly st,áti jinak, ne~ právě, hrubtm, P?!~~ením př;depsané .pe,clivosti. Tomu vsak tak nem. V oduvodne!J.' mzslch soudu schvalu]!CI!n
posudek slyšeného znalce z ,o~9ru železniční d?pr~~y, (es! za~rn,uto
i skutkové v dovolacím řízel1I ]ll neodporovatelne zJlstel11, ze zamena
obou vozů'a tím zaviněné zavlečení vozu čis. 111·877 do Záhřebu mohly
se státi pouhým přehlédnutím vlivem nahodilých, nepříznivých okolností, jimiž jmenovitě byly zcela výjimečné střetnutí. se ?vou vozů. ~e
šestimístním, jen v jednotkách se od sebe odchylu]!Cl1n člslem na teze
stanici, oprchalost nátěru vozu a s tím spojená menší čitelnost jeho čísl~,
podzimní nával přepravovaného zbOŽÍ, smytí dopravmch, na vozeel:
nalepených cedulek deštěm, špatná ~itelno.st tužkou,psa,ných .'áz~,am:1

na nákladním listě po jeho mnohonasobnem rozkladam a prehltzem,
dále že oprava čísla vozu na nákladním listě mo~la ~ýti P?uze I~gick~m
důsledkem záměny obou VOZlI a provedena v presvedčenl o le]! spra"nosti a
nesprávnosti původní zanášky. Jelikož v takovém případě by
podle toho, co bylo dříve uvedeno, nebylo možno. mluv~ti o. hmbé nedbalosti, nelze potřebný důkaz o hrubé nedbaloslt pokladalt za provedený ·pouhým poukazem na ony dvě skutečnosti. Dovolatelka. arcI,ť
tvrdí že oprava čísla vozu na nákladním listě byla provedena svevolne,
ale t~to tvrzení nemá opory ani v provedeném řízenC tím méně ve zjištěních nižších soudú. Zajisté by musilo býti pokládano za hrubou nedbalost, kdyby zřízenec dráhy změnil na nákladním listě číslo vozu jen.
za tím účelem, aby si uspořil práci spojenou s vysvětlením nesou~las.u
čísel uvedených na voze a na nákladnim listě, ale znalec nevysv~~lule
opravu nákladního listu takovým způsobem, nýbrž tím, že byla provedena po záměně vozů v přesvědčení o její správnosti, a doložil při
svém ústním výslechu, že se podobné chyby a jejich opravy při proV?Z1/
vyskytují. Nepokládaly-li nižší soudy právem hrubou nedbalost drahy
za prokázánu pouhou skut~čností zavlečení voz~ do Z~hřeb~ a .opra,vl'
nákladního listu, tím mé ne mohly na 111 uznatI na zaklade vypovedl
svědka T -a, že staniční úřad ve Sv. Vítě mu odepřel informace o zavlečeném voze. Podle posudku znalce platila legitimace T-ova jako prů
vodce zboží jen pro obvod československé republiky, cizozemské staniční úřady "ebyly tedy povinny udělovati mu, ježto nebyl s to, by se
řádně legitimoval ,nějaké informace. Nebyla-li zjištěna hrubá nedbalost železnice, nemohl býti zažalovaný nárok na náhradu škody přiznán

°

VE' větším

důvod

rozsahu než ustanovuíe čl. 40 mezinárodní úmluvy. Dovolací
nesprávného právního posouzení jest tedy bezpodstatným.
čís.

4137.

Obchodní zvyklosti jsou pro výklad pravé vůle stran směrodatný.
i tehdy, nesouhlasl-li s dispositivnlmi předpisy zákona. Není třeba
tvrditi, že odpůrce o zvyklosti věděl, nýbrž jest na odpůrci, by dokázal,
že mu zvyklost známa nebyla. Při výkladu vůle stran nelze zvyklost
pokládati za bezvyjimečně závaznou jen tehdy, když byla oběma stranám známa. Záleží i na tom, zda smluvnik mohl u druhého smluvnika
znalost zvyklosti předpokládati, nebo naop·ak, zda byl smluvnik povinen, druhého smluvníka na zvyklost upozorniti.
(Rozh. ze dne 10.
Žalobě na
půjček pro c

září

1924. Rv I 772/24.)

banku o odevzdání úpisů moučné půjčky a válečn}'ch
e sní s o u d II r v é s t o I i c e vyhověl, o d vol a c i
s o u d žalobu, pokud se domáhala odevzdání úpislt moučné půjčky, pro
tentokráte zamítl, pokud pak šlo o odevzdání válečných půjček, zrušil
rozsudek prvého soudu a vrátil mu věc, by, vyčkaje pravomoci, ji znovu
projednal a rozhodl. V otázce, o niž tu jde, uvedl v d ů vod ech: Provádějíc odvolací důvod vadnosti řízení vytýká odvolatelka procesnímu
soudu, že nepřipustil znaleckého důkazu o tom, že bylo obchodním
zvykem, že papíry zákazníků, uložené u filiálek bank, byly v době svě
tové války z důvodů bezpečnostních, jakož i ještě z jiných, s válkou
souvisejících příčin, přenášeny do úschovy jich centrál, dále že válečr.é
půjčky, upsané obecenstvem u filiálek bank, jež měly centrálu ve Vídni,
byly koupeny ve Vídni a uschovány u těchto vídeňských centrál, a že
tato zvyklost byla i odpůrci známa. Než důkazu, který dle odvolatelky
měl býti proveden, nebylo třeba. Že šlo o právo obyčejové, jež platí
stejně jako právo psané bez ohledu, zda se mu strany. chtějí podrobiti
či nikoli, odvolatelka sama netvrdí, naopak, jak výslovně uvádí, má
tu na mysli jen obchodní obyčej (usance) dle čl. 279 obch. zák., jenž
se vyvinul teprve za války. Odvolatelce sluší při svědčiti v tom, že takovýto obchodní obyčej platí "j tehdy, příčí-li se oněm předpisům obchodního zákona, jež strany mohou srovnalou vůlí vyloučiti nebo změ
niti, neboť obchodní zvyklost zakládá se na vůli stran· a ta je směro
datnější, než sám zákon. Opačný náhled soUdu procesního může se
vztahovati jen na obyčejové právo, které arci, má-li ho býti použito,
nesmí .býti s předpisy obchodního zákona právě tak v odporu, jako
právo občanské (čl. 1 obch. zák.). Avšak k obyčeji, jaký má na zřeteli
odvolatelka, možno přihlížeti jen tehdy, když se mu strany, ať výslovně,
ať mlčky, chtěly podrobiti, neboť jeho závaznost jest podmíněna právě
vůlí stran, že se mu podrobiti chtějí. O p r v é m obyč.eji netvrdila
odvolatelka v prvé stolici a netvrdí ani v odvolání, že byl odpůrcí znám,
pokud pak jde o zvyklost d r u h o u, uvádí sice odvolatelka v odvolání,
že byla odpůrci známa, poněvadž však toho netvrdila v prvé stolici,
nelze k tomuto jejímu tvrzení jako k nedovolené novotě v řízení odvo~
lacím hledětí (§ 482 c. ř. s.). Za tohote stavu věci nelze však vycházeti

hlecli~ka, že se odpúrce uveclen}T111
podrobil a v důsledku toho nemá ani ten ani onen
z obyčejů. těch pro věc v}'znamu.
N e j v y Š š í s o Ll cl nevyhověl ani dovoláni ani rekursu žalobcovu
a uvedl v

pfl rozhodování tohoto sponl s
dvěma obyčejům

důvodech:

Dalšího iednání bude třeba' však ještě z jiného důvodu. žalovanJ.
banka tvrdí, 'že dle obchodních zvyklosti byla oprávněna ponechati úpisy
válečné půjčky, které jí ve Vídni byly vydány, v uschování u centrály
vídeňské, a vede o této zvyklosti dúkaz znalci. Odvolací soud dovodil
sp,:ávně,. že obchodní zvyklosti jsou dle čl. 279 ob~h: zák .. pro. výklad
pravé vůle stran směrodatnými i tehdy, nesouhlasl-h s dlsposlÍ1vnUll1
předpisy zákona, nepřipustil však přece nabídnutého znaleckého dů
kazu, poněvadž prý žalovaná banka netvrdila v první stolici, že žalobci
byla uvedená zvyklost známa. V tomto sl)),ěru nelze odvolacímu soudu
při svědčiti. Podle všeobecných pravidel procesních nebylo věcí banky,
abv tvrdila, že žalobce o zvyklosti věděl, nýbrž věcí žalobce, by tvrdil
a ;lokázal, že mu zvyklost známa nebyla. Mimo to nelze při výkladu
vůle stran pokládati zvyklost za závaznou bezvyjimečně jen tehdy, když
bvla oběma stranám známa. Nezáleží jen na skutečné vůli, nýbrž také,
j;k mohla a musila druhá strana projevu této vůle rozuměti. Nejde tedy
jen o to, zdali žalobce tvrzenou zvyklost skutečně znal, nýbrž při nejmenším o to, zda mohla banka tuto znalost u něho předpokládati, či zda
byla povinna na zvyklost ho upozorniti. Bude proto úkolem prvního
soudu také, aby provedl znalecký důkaz o tvrzené obchodní zvyklosti.
čís.

4138.
Advokát není povinen, by s požadováním zaplacené odměny za
konané práce počkal až do skončeni sporu nebo odvolání plné moci.
Může ji <těliti a požadovati dle časových období.
Nečinil-li· klient proti účtu svého advokáta v přiměřené lhůtě námitek, jest advokát oprávněn, zaplatiti si účet ten ze záloh klientem mu
poskytnutých.
(Rozh. ze dne 10. září 1924, Rv I 808/24.)
žalobce konal v roce 1921 pro žalovanou různé práce právnické "
hotová vydání, na které jí zaslal účet ze dne 31. března 1921 ve výši
5.069 Kč 45 h. Účet tento žalovaná podržela a ničeho proti jeho výši
nenamítala. Teprve, když žalobce za pozdější pro ni konané práce·
právnické a hotové výlohy poslal jí další účet ze dne 31. prosince 1922
na 15.065 Kč 10 h, vrátila žalovaná oba účty žalobci dopisem ze dne
9. května 1923, ve kterémž uvedla, že žádného účtu neuznává a žádala,
by si žalobce výši útrat mu příslušející dal stanoviti soudem. Žalobce,
poněvadž jeho účet ze dne 31. března 1921 byl dávno před obdržením
dopisu žalované ze dne 9. května 1923 splatným a do té doby oct žalované na účet svých útrat dvakráte po 4.000 Kč obdržel, zaplatil z těchto
8.000 Kč nejprve svůj již splatný účet ze dne 31. března 1921 5.069 Kč
45 h úplně a zbytek oněch 8.000 Kč započetl jako splátku na účet ze
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dne 31. prosince 1923, kter)T dle poukazu žalované za účelem so~d!1iho
ustanovení útrat zažaloval a který mu byl celkem 26.635 Kc 90 h
obě m a: s o u d y přiřknut.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolánÍ.

O li vo cl y:

by příslušelo věcné právo k předmětu, na nějž se exekuce vede. Neprávem. K návrhu na odklad exekuce nejsou oprávněny jen strany, tedy
hlavně povinný, ni,trž i osoby třetí, jichž právo jest exekucí dotčeno.
Tomu svědčí, že žalobu podle §u 37 ex. ř. podávají i třetí osoby, žalobu
o bezúčinnost exekučního titulu dle zákona odpllrčího rovněž budou
moci podati jen osoby třetí. Jim záleží na odkladu a nelze proto seznati,
že by zákon oprávnění k návrhu na odklad exekuce jim odpíral. Proto
sluší i tomu, kdo se neplatnosti exekučního titulu dovolává a jehož
právo exekucí podle neplatného exekučního titulu je nebo má býti
dotčeno, přiznati oprávnění k návrhu na odklad. Tomu neodporuje ani
doslov zákona, protože zákon nerozeznává, kým žaloba o neplatnost
exekučního titulu se podává. Také úvod §u 42 ex. ř. neuvádí na rozdíl
od jiných ustanovení ex. ř. (na př. § 40 ex. ř.), že návrh na odklad
múže jen povinný podati. Rovněž § 44 ex. ř. neuvádí jako k návrhu na
odklad oprávněného jen povinného, pravě,>,Ie exekuční odklad nelze povoliti, když pro toho, jen ž o d k I a d ž á d á, lze exekuci bez újmy
počí,ti nebo v ní pokračovati. Nelze proto ani ze zákona samého ani
z účelu jeho vyčísti, že zamýšlel omeziti oprávnění k návrhu na odklad
jen na povinného. Zákon neomezuje ani žalobu o neplatnost smíru na
osobu povinného. Soudu exekučnímu nepřísluší zkoumati opodstatně
nost žaloby o neplatnost exekučního titulu, ani oprávnění k ní, nýbrž
jen, zda se jedná o žalobu, jakou má § 42 čís. I ex. ř. na zřeteli, a to
dle pfednesu žalobcova. O takovou žalobu tu jde. Odklad slouží
k ochraně práva, exekucí dotčeného, podává-li ho osoba třetí. Exekuce
vyklizovací ohledně najatého předmětu dotýká se práva podnájemcova,·
protože je přímo i proti němu přípustna (§ 368 ex. ř.). Ač není tedy
jako povinný uveden v exekučním titulu, jest jím podle zákona, protože i proti němu jest exekuční titul vykonatelným a exekuce docela
přímo i proti němu směřuje. Třeba tedy nebyl v přímém smluvním poměru k vymáhajícímu věřiteli, jest i on povinen byt vykliditi. Když tedy
jeho podnájemní právo jest smírem, dle jeho tvrzení na oko učiněným,
a proto dle práva nicotným (§ 916 obč. zák.) a exekucí podle takového
smíru, jenž žádných účinků ani sploditi nemůže, dotčeno, přísluší mu
k návrhu na odklad také z toho důvodu oprávnění a žalobu jeho o neplatnost smíru sluší v tomto případě považovati za žalobu ve smyslu
§u 42 čís. 1 ex. ř.
čís. 4140.
Námitku, že smlouva pachtovní byla mlčky obnovena, může vznésti
proti vlastníku. pouze p,achtýř, nikoliv i podpachtýř.
Obnova drobných zemědělských pachtů (zákon ze dne 13. července
1922, čls. 213 sb. z. a n.).
Skončí-li se pacht spolu s podpachtem, jenž má býti prodloužen,
a nemůže-li již podpacht býti prodloužen jako podpacht, nýbrž jen jako
přímý pacht, stačl oznámení přímo vlastníku, by bylo dosaženo účinku,
že podpacht se obnovu je jako přímý pacht proti vlastníku.

Neprávem nepovažuje rekurs ní soud žalobu o neplatnost soudního
smíru, sloužícího za základ exekuci, za žalobu ve smyslu §u 42 čís. ·1
ex. ř. Upírá žalobcí oprávnění k návrhu na odklád exekuce proto, že
není zúčastněn na exekuci aní jako strana, ani jako třetí osoba; které

Žalovaná měla v podpachtu pozemky od akciové cukrovarnické společnosti, jíž je bylo propachtovalo žalující obročí do 30. září 1923. Po

Důvody:

Nelze při svědčiti názoru dovolatelky, že právní zastúpování strany
advokátem, pokud nebylo přerušeno, jest jediným výkonem a že nelze
proto útraty za práce právnické ~ různých douách pro tutéž stranu konané děliti dle časových obdob I. Kdyby tomu bylo tak, nemohl by
advokát až do skončení sporu neb odvolání plné moci za své práce
ničeho požadovati, což zajisté nelze srovnati s předpisy o smlouvě. námezdní, najmě s předpisy §u 1154 obč. zák. Byl proto žalobce J~ko
právní zástupce žalované oprávněn za práce a hotové výlohy pro zalovanou do konce března 1921 konané účet ze dne 31. března 1921
podati, a na žalované zaplaceni tohoto účtu žádati. Když žalovaná p:oti
tomuto účtu v přiměřené lhůtě námitek nečinila a účet ten byl splatnym,
byl žalobce oprávněn účet tento ze záloh mu žalovanou v roce 1921
dvakráte po 4.000 Kč zaslaných úplně si zaplatiti. Následkem toho
v době, kdy žalovaná dopisem ze dne 9. května 1923 prohlásila, že
účtů žalobcem jí zaslaných neuznává, a v budoucnosti jich také neuzna,
byl účet žalobcův ze dne 31. března 1921 již úplně vyrovnán a žalobce
proto mohl a musil jen další pro žalovanou konané práce právlllcké
a hotové výlohy proti žalované zažalovati a jich určení soudem se domáhati. Od těchto svých zažalovaných účtů palmárních byl žalobce
povinen jen zbytek záloh žalovanou mu zaslaných ve výši 2.930 Kč
55 h odečísti, jak skutečně učinil. Když soud odvolací v napadeném
rozsudku po stránce právní tento postup žalobce shledal správným a
. v důsledku toho od přisouzených mu celkových útrat 26.635 Kč 90 h
jen zbytek záloh 2.930 Kč 55 h odčetl, odpovídá napadené rozhodnutí
plně stavu věci a zákonu a dovolací důvod §u 503 čís. 4 c. ř. s. dovo··
latelem uplatňovaný neni opodstatněn.
čís. 4139.
I podnájemník jest oprávněn, by na základě žaloby o zrušení exekuce vyklizenim, vedené pronajímatelem proti nájemníku na základě
smíru s timto uzavřeného, domáhal se jejího odkladu.

(Rozh. ze dne !O.

září

1924, R II 296/24.)

Na základě smíru s nájemcem o vyklizení bytu vedl pronajímatel
exekuci vyklizením. Podav žalobu o neplatnost smíru navrhl podnájemník odklad exekuce. S o udp r v é s t o líc e návrhu vyhověl, r e k u r sní s o u d odkladu nepovolil.
N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.

(Rozh. ze dne lG.

září

1924, Rv II 552/24.)
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vypršení smlouvy pac,l~~ovní pr?!Jachtovalo ?bročí pozem,ky ;efejnou
dražbou jinému pachtyn a d0\11a11310 se na zalovane. vykhze11l a odevzdání pozemků. Pro c e sní s o II d p r v ~ st? II c e uznal po(~le

žaloby o d vol a c ís o u d rozsudek potvrdil. D u vod y: Uzavrenrm
podpa~htovní smlouvy vznikl obligační pon.'ěr pou~e n:e,zi žaloval.'ou, a

akciovou společností, kdežto se žalobcem zalovana v zadnem praVnIl11
poměru nebyla, Podpachtýřské právo žalované záviselo tím způs?bem
na právu pachtýře, že nemohlo překročiti rámec smlouvy pachiovm, ze-

jména, že bylo obmezeno na dobu trvání smlouvy 'p.a~htovní ~§§ 442,
1098 obč. zák. 568 c, ř. s.). Jak prvým soudcem Je zj1steno, koncil pachtovní poměr j:l1enované společnos~i .dnem 30. září 1~23, Tímto dnem
pozbylo prato právo poclpachtovnr ~al~vane s~eho z~~ladu a ~a:lIklo,
Názor odvolatelky, že toto zanrknul! predpokladalo tez odevzdam pozemku propachtovaného vlastníkovi, není opodstatněn, Smlouva pachtovnl nenÍ. smlouvou reální, nýbrž konsensuální a dostačuje protO' sou-

hlasná vůle stran k jejímu zrušení neb ukončení. Že žalobce jako propachtovatel a akciová společ.~ost tuto vůli měli,)e zřelm.o z toho, že )me ..
novaná společnost pral! dalslmu propachtovanr dotycnych pozemku v~
řejnou dražbou žalobcem po uplynutí pachtov~l ~oby .~lčeho, nen.amltala a také neprojevila úmyslu, těchto pozemku dale uZlvatr tUl1, ze Je
dala na další rok do poc\pachtu, Neboť žalovaná neopírá své pod pachtavní právo O úmluvu se svým propachtovatelem,' nýbrž o zákvOl: ze dne
13, července 1922, čís. 213 sb, z. a n" podle ktereho se prodluzuJe pachtovni poměr i proti vůli propachtovatele, Poněvadž, jak shora podotčeno žalovaná k žalobci vůbec v žádném smluvním ani právním poměru' nebyla, nemohl se její podpacht s účinností proti žalobci ja~o
vlastníku obnoviti podLe citovaného zákona, dle kterého se obnOVUJe
pacht (podpacht) zemědělského pozemku i proti vůli propachtov~tele
(vlastníka, pachtýře) tím, že pachtýř (podpachtýř) propachtovateh Plsemnč oznámí, že si pozemek na dále podrží v pachtu (čL 1.). Z tohoto
ustanovení vysvítá, že zákon tu přihlíží jen k smluvnímu poměru dotyč
ných stran, jednak mezi vlastníkem a pachtýřem: jed~ak, mezi pachtýřem a pod pachtýřem, jehož případné prodloužel1l proti vnl! propachtovatele připouští, že však tím nezamýšlel umožniti podpachtýři, aby písemným oznámením nabyl nového práva proti vlastníku, kterého před
tím neměl. Otázka, zda žalovaná žalobci takové oznámení včas a řádně

učinila, je proto pro tuto rozepři bezvýznamná, takže není otřeb~ s.e z~:
bývati dotyčnými vývody odvolání, kterými odvolatelka oduvodnuJe tez
neúplnost a kusost řízenÍ. K těmto vývodům se pouze podotýká, že také
případné písemné oznámení žalované ve smyslu uvedeného zákona, uči
něné pachtýři, by bylo bezvýznamným, poněvadž právo pacht}'ře uply-

nutím doby zaniklo.
Ne j v y Š š í s o u d zrušil napadený rozsudek a uložil odvolacímu
soudu, by o odvolání znovu jednal a rozhodl.
D ů vod y:
J de o žalobu v 1 a s tni c k o u, jíž se vlastník pozemku domáhá na
z důvodu práva vlastnického vyklizení a vrácení pozemku,

podpachtýři

púvodně v pod pacht daného, na dále však beze všeho oprávnení užívaobč, zák.). Vlastnictví žalujícího obročí není sporným. Žalovaná bránila se námitkou, že má pozemek ve své moci na základě
podpachtýřské smlouvy s pachtýřem žalujicího obročÍ. Námitka tato,
i kdyby její předpoklady byly správné, nemůže při správném právním
posouzení věci míti úspěch. Ujednáním podpachtovní smlouvy nenastal
obligační poměr mezi vlastníkem propachtované věci a podpachtýřkou.
Pouze pachtýř jest pod pachtýři ze smlouvy práv. Důsledkem toho nemá

ného (§ 366

tento proti vlastníku pozemku žaloby o dodržení poc\pachtu pozemku a
z téhož důvodu nemllže ani zmařiti podpachtýř úspěch vlastníkovy žaloby o odevzdání v pod pacht daného pozemku námitkou, že má pozemek ve své moci na základě smlouvy ''i pachtýřem, která zavazuje pouze
jeh o smluvní stranu, nikoli vlastníka, Přímého nároku vůči vlastníku
nabyl by pod pachtýř pouze tehdy, kdyby mu pachtýř postoupil svá
práva ze smlouvy pachtovní. Dokud se to nestalo, není mu vlastník pozemku ničím povinen a ručí mu jedině pachtýř za možnost klidného užívá!,í v podpacht daného pozemku podle smlouvy a jen po dobu tam stanovenou: jen na pachtýři se může domáhati dodržení podpachtu a
pouze pojmenováním původce svého práva (§ 23 c. ř. s.) může se brániti proti vlastníkově žalobě o vyklizení a vrácení pozemku, Tím jsou
zároveň vyvráceny právní vývody, jimiž se dovolatelka snaží dokázati,
že obě pachtovní smlouvy, totiž pachtovní smlolW'a žalujícího obroči
s akciovou společností S, a poápachtovní smlouva této společnosti se žalovanou, byly po 30, září 1923 podle §u 1114 obč, zák, a §u 569 c. ř, s,
mlč k y na další rok prodlouženy. Námitku tu mohl by vůči vlastníku
uplatniti pouze pachtýř, nikoli podpachtýř. Nikdo nemůže více práva
ua jiného přenésti, nežli sám má, Končilcli se pacht cukrovamí společ
nosti 30, září 1923, nebyla tato oprávněna ani výslovným ujednáním
dáti pozemek v podpacht na dobu delšÍ. Podpachtýřka nemohla by se
proti vindikační žalobě vlastníkově odvolávati ani na takovou výslovnou úmluvu pod pachtovní. Dle §u 1114 obč. zák, a §u 569 c. ř, s, nastává prodloužení pachtu ml čk y, když se splní podmínky tam uvedené, ~dyž propachtovatel nezabrání pachtýři včasným podáním žaloby
pokracovatr v pachtu, Ustanovení to týče se pouze stran smluvních, nikoh podpachtýře, Nel1ll1že-li se podpachtýř odvolávati ani na výslovnolj
úmluvu o prodloužení doby pod pachtovní přes dobu, na niž obmezen
jest pacht sám, tím méně může se pod pachtýř dovolávati prodlouženi
podpachtu, jež opírá o mlčky projevenou vůli stran dle §§ů 1114 obč,
zák, a § 569 c, ř, s. I když tedy poc\pacht by platil vůči pachtýři ve smyslu těchto zákonných ustanovení za mlčky prodloužený, nemá to působ~
nosl! v poměru podpachtýře k vlastníku pozemku, poněvadž není mezi
nimi obligačního poměru, Žalovanou namítaný podpachtovní poměr jest
tedy pro spor úplně nerozhodným, neboť podle uvedených zásad o relativitě podpachtovního poměru není s to, by zbavil účinnosti žalobní nárok na vyklizení a vrácení sporného pozemku. Vývody dovolání vycházející z opačného právního názoru, neobstojí před zákonem, 'Správné
rozh,odn~tí sporu. závisí však ještě na řešení další otázky, zda oznáme,ll!, Jez za~lala zalovaná podle §u 1 zák, o obnově drobných zeměděl
skych pachtu ze dne 13. července 1922, čís, 213 sb, z, a n, před 30, září
Civilu! rozhodnuti VI.
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1922 Z'alujícímu obročí, byl založen přímý pachtovní poměr mezi ob!o~
čím a žalovanou, jenž by žalovanou vi ~úči ~bročí, oprav?oval" k drzb,e
sporného pozemku. Prvý soud ,odpovedeJ k teto otazc~ zaporne, vyc~a
zeje z názoru, že ono oznámem nevyhovu~e ~stanov:m §u 1 ~vede,neho
zákona, poněvadž jest zjištěno, že. p,:dpl~ zalov.an~ na oznamel11 by:.
psán jejím synem a že v něm schazl presne. o~nacel11 pozemku, ,ohledne
něhož pod pacht měl býti prodlouž:n. yy~haze]e se .sv.e~o pravI;lho stanoviska nevyřídil odvolací so.ud vecne. vytku ?dvol~l11 zalovane, ze nebyl proveden důkaz svědectvun syna zalovane a vy.slechem strano ]~~
jím tvrzení, že dala synovi příkaz, by oznámeni za ;11 podeps~l, am dals~
výtku odvolatelky, že. prvý. soud. ne~os~udr1 vec po strance pravm
správně označiv ono plsemne oznamel11 naroku na obnovu podpachtu
za nezpÍísobilé ve smyslu §u. 1 ~ák. 0. obnově drobných ze~ědělský:h
pachtČ1. Odvolací soud vyslovIl nazor, ze tento zakon n.ezamy~lel UI:r.OZ niti podpachtýři, by písemným oznámením nabyl n~veho pra':,a pnm~
proti vlastníku, jehož před tím ne;něl a .~e p.r0to ?t~zka,. zda zalovana
žalobci nárok na obnovu pachtu vcas a radne oznamlla, ]e pro tuto rozepři bezvýznamnou, třebaže oznámení se stalo přímo ~lastníku, ~al?jíc
címu obročí. Dovolací soud nesdílí toh~to názoru. Vy~lad dootyc~eh~
ustanovení, jaký mu dává soud odvolacl, vedl by k dusledkun;, ]Ichz
zákon nezamýšlel, jež by ~e příčilyje.ho .ia,'nému úmyslu a lez ne~ze
srovnati ani se smyslem zakona, vyplyva]lclm z Jeho souvIslostI. Pre~
dem nutno uvážiti, že zákon o obnově drobných ze~lědělských ~~c.~tu
podle nároďohospodářského a sociálního ú~elu sveho, v :r,~ten~lllch
jasně vysloveného, měl na mysli, zachovalt drobny zemede~sky hd
v držbě půdy užívané na základě pachtovní nebo podpachtovm sml ou- _
vy, a že z toh'oto důvodu b>:lo ,také jeho vůlí stanoviti, že .obnova pa.c,htu
(podpachtu) i:lěje se i proh vult propachtovatele. (v!astmka, pachtyre),
bez rozdilu, zda jde o pacht či podpacht. ~e1ze-1t ]2~ P?chybovah o nesprávnosti názoru odvolacího soud~, kdyz se u~á~1 pr!pad, kde. pacht
byl ujednán na neurčitou dobu, takze by mohl byh zrusen v,lasŤl;lkovou
výpovědí ještě před uplynutí~ obn?ven~h,o pocp~.chtu, !,ep~sobl-h ~b

novaproti vlastníku samému, lest ~ec ]est~ ]aSne]SI, kdyz. tez pac.ht sam
se končí spolu s pod pachtem, ktery dle zakona o obnove dr?bnych zemědělských pachtů má býti ob~oven, )ežt,: p~chtýř tu am Jako :n~lo.
pachtýř nároku na obnovu nema, ponevadz sam p~zemku ~:o~delava,
dav jej v podpacht (§ 1 čl. 1 zák.), anebo proto, ze pac.htyr,.t. kdyby
vlastník chtěl, dále jej pachtovati nechce. V obou uvedenych pnpadech
nebylo by lze při výkladu, hájeném odvolacím soud:,m, p~cht (podpacht) obnoviti proti vůli propac.htovatele, ~č ~e skutecnost; JSou ,tu veškeré zákonem stanovené podmlnky a nem vubec rozumneho duvodu,
by v uvedených případech vyloučena byla obnova podpachtu. Odvolacl
soud pochybil vlastně v tom, že vnáší zásady smluvního práva o relativitě podpachtovního poměru do ustanovení §u 1 zák. o obnově drob~
ných zemědělských pachtů, vidí ve' výrazu zákona »propachtovatelI
(vlastníku-pachtýři)« označení smluvníka toho, kdo za obn.ovu pachtu
žádá a míní že obliaační poměr, prodloužený dle uvedeného zákona,
,
b
d
h
A'jest vždy
jen'
pokračováním v dřívějším pacht~. nebo po pa; tu .. vsaK
zákon, jehož doslov tento výklad sIce pnpoush, ale opacneho vykladu

nevylučuje, nechrání drobného pacht}'ře (podpachtýře) proto) že uči

nil pachtovní (podpachtovní) smlouvu, nýbrž proto, že pachtovany
(podpachtovaný) pozemek jako malorolník obdělává a dále obdělávati
chce; pachtovní (podpachtovní) smlouva jest zde jen předpokladem
spravedlivé držby žadatelc. Také není k obnově pachtu ve smyslu uvedeného zákona potřebí nové smlouvy, nýbrž .obnova se děje jednostranným prohlášením pachtýře (podpachtýře) i proti vůli propachtovatele.
Pro zásady smluvního práva není tecty při výkladu dotyčného ustanovení místa. Správným jest proto jen výklad, jenž vidí ve výrazu zákona
»propachtovateli (vlastníku-pachtýři)« označení toho, kdo má právo
na držbu pachtovaného (podpachtovaného) pozemku po skončení pachtovní (podpachtovní) doby. Skončí-ti se tedy, jako v tomto případě,
pacht spolu s poc1pachtem, jenž má býtI prodloužen, a nemůže-li již podpacht býti prodloužen jako podpacht, nýbrž jen jako přímý pacht, stačí
oznámení ve smyslu §u 1 zák. o obnově drobných zemědělských pachtů,
učiněné pří m o v la s t n í k u, aby bylo dosaženo účinku, že podpacht se obnovuje jako přímý pacht proti vlastníku. OdvolaCí soud se
tedy neprávem nezabýval otázkou, zda oznámení, podané dle zjištění
prvního soudu žalovanou žalujícímu obročí, bylo včasné a řádné ve
smyslu zákona o obnově drobných zemědělských pachtů ze dne 13. čer. vence 1922, čís. 213 sb. z. a n. Odvolací řízení zůstalo neúplným, a bude
odv,olacímu soudu doplniti řízení ve vytčeném smyslu a zejména objasniti, zda oznámení žalované vyhovovalo předpisům uvedeného zákona
a zda způsobilo obnovu pachtu sporného pozemku, když vlastník nepodal v předepsané lhůtě námitek. Nelze namítnouti, že o obnově pachtu
jest jednati v řízení nesporném, neboť jde pouze o otázku, zda jest odů
vodněna námitka žalované proti žalobnímu nároku, že nastala v roce
1922 obnova pachtu, poněvadž byly splněny podmínky zákonné; o této
námitce lze však jednati toliko ve sporu.

Čís.

4141.

Náhrady .. z~ koně! . na Sl?~ens~u ?dvedené a napotom vojenskou
spravou maJltelt proh Jeho vult vracene, nelze se domáhati ani žalobou
na zemském civilním soude v Praze.
(Rozh. ze dne 16. září 1924, Rl 711/24.)
Za mobilisace na Slovensku koupil dle tvrzení žalobce stát od něho
koně, . kU)Jní ce~y vš~k nezap!atil, nýbrž vyzval žalobce po skončené

moblhsacl, by SI kone vzal zpet, a, když se žalobce zdráhal tak učiniti
donutil prý ho k tomu pohrůžkou, že koně budou odevzdány obci. Proti
žalobě zadané na zemském soudě v Praze o zaplacení kupní ceny namIll žal~vaný erár nepřípu~tnost pořadu práva. S o udp r v é s t o _
II c e namltce vyhovel a zalobu odmítl, rek u r sní s o u d zamítl
námitku nepřípustnosti pořadu práva.
N e j vy Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
7.'

D

ů

va dy:

'de o to, zda koně byly žalobci odebrány dle zákonného ,článku
LX1"X:1912, jak tvrdí on, či dle zákonného článku Lxym z, tehoz roku;
jak tvrdí žalovaná strana) i má rekursní soud za. t,?, z~ ~ta"zka t~ ne~l
jasná, nebyvši probrána, že však jest rO,zhodna, J,;zto Je(~ne v pnpade,
že by šlo o zákon druhý, jest porad p,rava vyloucen. AvsaI: v tOm mu
Jde o ,zako.n t:n n:b onen; vzdy Jest ponelze dáti za pravdu, neboť
řad práva vyloučen. Co s: týce druheho, ]enz pora,d plalI, Je to Jasno a
bezesporno vzhledem k predpls~ Jeho §u 33; l,-de nar~ky toho dr~hu odkázány jsou na zvláštní správm komls!. Zbyva tedy Jen otazka, Jak .lest
tomu v případě zákona prvého, jenž sice ,nyní záko~em z,; dl;; 13. kvetna
1924, čís. 117 sb. z. a n. zrušen jest, avsak v d,obe, kdyz pnpad se s!a~
ještě platil. Zákon prvý týče se o d vod u kom (a. povozu) a,?dpovld:
mU podstatně stejně znějící zákon ze dne 21. prosl11ce 1912, Cl:: 235 r;
zák., zákon druhý pak týče se vál e č n Ý c h ú k 0," ll, ,P?d nez sp~d~
i poskytnutí koni k použití v povozní neb soumarove sluzbe a,?dpOvld:,
mu podstatně stejně znějící zákon ~e, dne 2!i. pr~sl11c~ 19,1,2, oCIS. 236 r.
zák. Zákon prvý, o nějž jde, stanovl, ze kone, potrebne k ucel um moblhsačním, opatří se odvodem (§ 2), za tím účele';! provede se nelP;ve j~C~
třídění zvláštní komisí (§§ 4, 5), potom z kom, uznanych za Zpusoblle,
vojenský zástupce vybere potřebný ~očet, nače~,se určí h~dnota, každého vybraného koně podle cen, udanych ve vyhlasce, a, nem-Ir s l1l majitel spokojen, tři znalci ~omi~i přidělen! ~oně jeho odhadno,u, proti kteréž takto určené odhadm cene nedopoustr se opravny prostredek (§ 6),
cena ta vpíše se do evidenčního lístku (~ 9) ~, bu~.e-li kůň na vYP5'~á
dání odevzdán vyplatí se hned nebo postovm spontelnou v 6 nedeheh
(§ 10). Docel~ obdobné jest tomu také s koňmi, evidenčními lístky ne~
podělenýu1i
jež dodati povinni jsou držitelé dopravních prostredku
(§ 14) neboť i ohledně určení a výplaty ceny za ně platí totéž, co pře
depsán'o v §u 6 a 10 ohledně koní li~tky, evidenční~i poděl;ných (§ 17).
Cena jest i zde s konečnou platnostr poradem spravmm urccna a Jde jen
o to, jak se jí odevzdatel koní domůže, když ,ve skutečnosti n~byla ~y
placena tak, jak § 10 káže, nemaje exekučmho trtulu, t. j. plsemneho
výroku úředního, ukládajícího státu výplatu v ~rčité lhůtě, nýbrž ,posud
pouze předpis zákona, jež ovšem exekučním trtulel11 sam o sobe nem.
Není-li přípustno, aby, dovolávaje se ceny zákonitě urče~éč n,,;st.oupil
pořad práva, žádaje, aby erár odsouzen byl c~nu tu, v pancm Ihute CIV:
soudního řádu i s úroky z prodlení ode dne zakonne splatnostr zaplatrtr
a tak si exekuční titul opatřil, neboť lze zajisté říci, že kůň veřejnopráv
ním aktem mu odebraný byl jeho s o u k r o mým v I a s tni c tví m
a že tedy vzhledem k zásadě pretium sueeedit in locum rei i cena jeho
na místo něho nastupující jest jeho soukromoprávním nárokem, který
tedy náleží na pořad práva soukrOl~é~o? ;u,to ,otázku ~Iu,žno i pře~
tento důvod pro její kladné zodpovedem svedclcI zodpovedetr zaporne
a pořad práva za nepřípustný uznati, Neboť i v případě čl. LXVlll a zákona čís. 236/12 šlo by takto o soukromoprávní nárok, t. j. o náro~ na
náhradu za použití koní a přece jest zde Iiárok ten §em 33 z poradu
práva vyloučen, jak už shora vytčeno, pročež jest-na snadě, že .ani v pří-

a!

padl~ čl.

LXIX a zákona čís. 235/12 nebude to dle úmyslu zákon~dárce
jiné, a dlužno tedy otázku, jak odevzdatel~ k.?I!Í má ~i ~ :vyplacel11 cel:Y
DOl11oci nemaje exekučního titulu, zodpovedetl poukazal1lI11 na § 22 zatona k'ter{,ž stanovÍ, že »rozhodovánÍ o sporných otázkách, vyskytnuvších ~e pd použití tohoto zákona, patří do oboru správních vrcbností a
konečně rozhoduje ministr honvedů" (zemské obrany), a který patrně
nechce míti a nemá v podstatě jiného smyslu, než § 20 zákona Č. 235/12,
platnóho v historických zemícl:,', jer:~ tu ~}~avÍ; že }~ozh"odovati o z á ': ~ _
dá cha stí Ž 11 o s tec h pnslusI pohllckym uradum, v posledl1l Instanci ministeriu zemské obrany. Jestliže tedy stát ustanovenou cenu
neplatí, je to »závacla«, »sporná otázka«, pro kter?u oclevzdatel koně
musí si podati stížnost, O níž rozhodne se pořadem Jmenovaných správních úřadl!, do jichž rozhodnutí lze si pak stěžovati u Nejvyššiho správního soudu, jak to souhlasí s pře()\pisem §u 2 čís. 6 zákona ze dne 2.
listopadu 1918, čis. 3 sb. z, a n. Avšak má-li tu místo tento předpis, je
vyloučena příslušnost zemského soudu v Praze dle zákona z téhož dne
čís. 4 sb. z. a n. Dodati jen dlužno, že žalobce dle obsahu svého před
nesu netvrdí prostou k o u P i, nýbrž právě o d vod dle cit. zákona, Jak
t~l1lU svědčí zejména obsah jeho přípravného spisu podaného dne 21.
dubna 1924, a že tedy rekursní soud neprávem staví se na stanovisko,
že byly-Ii koně »koupeny«, pořad práva vyloučen nenÍ. Třeba totiž žalobce užíval i výrazu »odkoupení«, je to vzhledem k celému obsahu jeho
přednesu a vzhledem k tomu, že nežaluje u ohecného soudu příslušného
pro soukromoprávní poměr z kupní smlouvy, nýbrž II fora stanoveného
zákonem čís. 4/18, jen jiný výraz pro odvod. Otázku soukromoprávní
koupě nesluší tedy do toho zavlékati, ale ovšem právě proto se rozumí,
že mohl-li by žalobce pouhou koupi dokázati, pořad práva mu tímto rozhodnutím zamezen není naopak právě vyhražen, protože zde se rozhoduje toliko o příslušnosti pro poměr z veřejnoprávního aktu odvodu. Konečně dlužno doložiti, že dle žaloby hyly žalující straně převzaté koně
přes její protest vráceny a ona že je na účet eráru prodala. Než ani tu
nelze na věc pohližeti s jiného hlediska, než se stanoviska zákona o odvodu, neboť žalobce účtuje pořád odvodní cenu, ·kterou ovšem nazývá
kupní, a jen připočítává útraty dražby a zvěrolékařské prohlídky; důvo
dem nároku pořád zůstává odvod a nikoli vrácení koní, z něhož přece
se pro něj nic odvozovati nedá.
čís.

4142.

Do usnesení vyrovnávaciho komisaře, jímž bylo dle §u 12 vyr. řádu
odloženo prodejov,é řízení, zahájené k žádosti mez i z a s í I a tel e
ohledně zasílaného zboží, může si stěžovati i zasílatel.
(Rozh. ze dne 16. září 1924, R I 720/24.)
Ve vyrovnacím řízení firmy Z. odložil v y r o v n a c í k o m i s a ř
podle §u 12 vyr. ř. prodejové řízení, zahájené ohledně zasílaného zboží,
k žádosti mezizasílatele firmy Sch. a Co, v Lindavě. Do usnesení stě-

ll'JU

žovala si firma Sch. a Co. v Košicích, jež byla zasílatelem zboží. R e k II r sní s o u d rekurs odmítl.
N e j v y Š š i s o II d zrušil napadené usnesení a uložil rekursnÍmu
soudu, by rekurs firmy Sch. a Co. v Košicích věcně vyřídil.
Důvody:

Nelze souhlasiti s právním názorem rekursního soudu, že firmě Sch.
a Co. v Košicich nepřísluší právo stížnosti do usnesení vyrovnávacího
komisaře ze dne 17. května 1924, jímž bylo podle §u 12 vyr. ř. odloženo
prodejové řízení tří vagonů prken, uložených v městském skladišti
v Lindavě, proto, že prodejové řízení nebylo zahájeno k její žádosti,
nýbrž k žádosti firmy Sch. a Co. v Lindavě. Jde o zboží zasílatelské, nacházející se v moci posléz jmenované firmy, která je mezizasílatelkou
firmy Sch. a Co. v Košicích. Podle čl. 382 odstavec prvý obch. zák. pří
sluší zasílateli pro náklady tam blíže uvedené a pro zálohy na zboží poskytnuté zástavní právo na tomto zboží, pokud je má ve své moci nebo
může s ním disponovati. Toto právo může zasílatel podle čl. 382 odstavec druhý obch. zák. uplatňovati také vůči ostatním věřitelům a proti
úpadkové podstatě vlastníka. Použil-Ii zasílatel mezizasílatele, má podle čl. 382 odstavec třetí obch. zák. mezizasílatel zároveň vykonávati
práva, příslušející předchůdci najmě jeh o právo zástavní. Z toho
plyne, že, třebaže bylo prodejové řízení zahájeno k žádosti firmy Sch.
a Co. v Lindavě, mělo jím býti realisováno také zákonné právo zástavní
firmy Sch. a Co. v Košicích. Odložením prodejového řízení byla tedy
postižena firma Sch. a Co. v Košicích ve svých právech a právních zájmech a nezáleží na tom, zda byla jim zároveň postižena snad také-firma
Sch. a Co. v Lindavě, které ostatně, jak se podle spisů zdá, žádné nároky vůči dlužnici nepříslušejí. Nelze prolo pochybovati o tom, že firma Sch. a Co. v Košicích jako zástavní věřitelka dlužnice, jsoucí ve vyrovnání, je oprávněna ke stížnosti proti usnesení vyrovnávacího komisaře,jímž prodejové řízení bylo odloženo. Bylo, proto dovolacímu re·
kursu vyhověno a rekursnímu soudu uloženo, aby její stížnost do tohoto usnesení věcně vyřídil.
čís.

4143.

Na soukromou školu a licenci politícké zemské správy ku proVOZUIváni takovéto školy nelze vésti exekuci ani dle §u 331 ex. ř. ani dle
§u 341 ex. ř.
(Rozh. ze dne 16. září 1924, R I 730/24.)

s o udp r v é s t o I i c e povolil exekucí zabavením dlužníkovy licence ku provozování automobilové jízdní školy. Rek u r sní s o u d
exekuční návrh zamítl. D ů vod y: Jak z nálezu zemské politické správy
v Praze ze dne 7. března 1922, připojeného k rekursu, vychází, povinným příhlášené zřízení soukromé školy k výchově řidičů siJostrojů bylo
tímto úřadem ve smyslu cís. pat. ze dne 27. čerVna 1850 čís. 309 ř. zák.
vzato na vědomí a schválen učební řád podle§u 9 čís. 3 tohoto p.ate'ntu.

Dle čl. V. písm. h) cís. pat. ze dne 20. prosince 1859, čís. 227 ř. zák.
nevztahují se ustanovení živnosten~kého řádu na, výdělečná odvět~í, so~
krmného vyučování a soukromé vych~vy ~ na "ustavy ~. tomu zar:~el1.e.
Soukromá automobilová škola nespada po]move pod »zlvnost«, »zlvnostenský podník«,důsledně tedy, ani pod z~vody, uved;né v §u 341 ex. ř.
Provozování takovéto školy ma sIce ta ke ma]etkoprav111 vyznam, tento
však spočívá výhradně na osobních vlastnostech a úkonech majitele samého a nemůže majetková stránka právnicky býti odloučena od osoby
podnikatelovy. Ježto školy toho d~uhu nes~adají P?d konceso:,.ané živností a živnostenská koncese tu vubec nem, nemuze bytt pOUZlto usta,-novení §u 341 ex. ř. a jest také v~de~í exe~uce, ve smysl~. ~u,,33: ex. r.
nepřípustným, pro!ože .se j~dna P!I .te~ht~. skolac? o pouzltt, clste osob~
ních znalostí a zpusobllostt, pkoz I zaleZl hlavne na OSO?~I s~hopnost:
a důvěryhodností majitelově a musí tudíž nejen provozoval11, nybrz take
oprávnění k tomu býti z exekuce vyňato,
N e j v y šš í s o u d nevyhověl %j,ovolacímu rekursu.
Důvody:

Dovolací soud schvaluje právní názor rekursního soudu, že navržená exekuce, jejíž předmětem jest podle exekučního návrhu automobilová jízdní škola a licence politícké zemské správy v Praze, na níž se
provozování školy zakládá, je nepřípustna, neboť, jak správně odůvod
ňuje rekurs ní soud, jde o soukromou školu podle cís. nař. ze dn:,; 27;
června 1850, čís. 309 ř. zák., kterou vzhledem k cl. V h) tohoto nanzem
nelze pokládati za ž í v n o s t e n,s ký, pokud se týče pod o b n Ý hospodářský podnik ve smyslu §u 341 ex. ř., ana kterou nelze vestí exekuci ani podle §u 331 ex. ř., protože se jedná při těchto školách o čistě
osobní znalostí a zpitsobilosti, najmě o osobní schopností a osobni dů
věryhodnost řídícího školy, a protože tedy, což rekurs ní soud ovšem
zvlášť nevyslovil, taková škola vzhledem -k tomu, co shora je uvedeno,
vůbec nespadá pod všeobecný pojem majetkového práva, pokud se týče
věcí jsoucí v obchodu, kterou podle §u 448 obč. zák., jedině lze dátí
v zástavu (rozhodnutí Nejvyššího soudu ve Vídní ze dne 9. února 1904,
čís. 1049 sb. čís, 2601 a ze dne 7. prosince 1909 R I 760/9 sb. čís. 4812,
pak komentář Dra Emila Hellera k živn. řádu, vydání 1912, strana 749
a Neumann komentář k exekučnímu řádu, vydání 1909-10, str. 957).
Z ustanovení §u 9 čís. 3, §u 11 a §u 12 cís. nař. ze dne 27. června 1850,
čís. 309 ř. zák. neplyne ve prospěch rekurenta ničehó a zejména nelze
z ustanovení §u ll, že vláda neručí za výsledky soukromých škol, odvozovati, že se při soukromých školách, zřízených podle toho císař
ského nařízení nejedná o osobní schopnost a důvěryhodnost řídícího
školy.
čís. 4144.
Návrh na vydání rozsudku pro zmeškání odpovědi na žalobu nelze
zamltnouti proto, že okolnosti, tvrzené v žalobě, pro neurčitost, neúplnost a všeobecnost nestači k odůvodněni žalobniho nároku.
(Rozh. ze dne 16. září 1924, R I 751/24.)

s o tl d P r v é s t o I i c e (zemsk)r civilní soud) zamítl návrh na
vydání rozsudku -pro zmeškání následkem nepodání odpovědi stranou
žalovanou pro neúplnost, neurčitost a všeobecnost údajů žalující strúny
o skutečnostech, které mají dáti soudu pevný podklad pro stanovení výživného, a odvolal se při tom na předpisy §§ů 226, 396 a 398 c. ř. ·s.
Rek u r sní s o u d uložil prvému soudu, by o návrhu na vydání roz-o
sudku pro zmeškání znovu rozhodl, nedbaje důvodu, pro nějž návrh zamítl. O ů vod y: Předpisy §§ů 226, 396 a 398 c. ř. s. neodůvodňují
usnesení prvého soudu, naopak jsou s ním v rozporu. Dle §u 226 c. ř. s.
má žaloba míti určitý obsah a zejména uvésti stručně a úplně skuteč
nosti, o něž opírá se nárok žalobcův ve věci hlavní í vedlejší. Není-li tohoto obsahu, nemůže býti zamítnuta, nýbrž nejvýše vrácena k opravě.
Nestalo-li se ·tak a byla-Ii přijata za základ řízení, jsou jejím obsahem
určeny okolnosti, které zůstanou předmětem jednání. V §u 396 c. ř. s.
se stanoví, že, zmešká-li strana prvý rok, platí skutkové okolnosti, před
nesené stranou přítomno.u, za pravdivé, pokud nejsou vyvráceny důkazy,
které jsou po ruce. Dle §u 398 c. ř. s. nastávají tytéž účinky, nebyla-Ii
podána odpověď na žalobu. Z toho plyne, že zde nastalo zmeškání a
účinky jeho a že návrh na vydání rozsudku pro zmeškání byl plně odů
vodněn. Zákon v §u 402 c. ř. s. výslovně uvádí případy, kdy má býti návrh zamítnut, nezná však případu, kde okolnosti, v žalobě tvrzené, nestačí k odůvodnění žalobního nároku. Návrhem na vydání rozsudku pro
lmeškání jest řízení skončeno a, nestačí-Ii okolnosti, v žalobě uvedené,
dle mínění soudu, by žalobní nárok odůvodnily, nemůže již řízení doplňovati a návrh zamítnouti, nýbrž musí návrh věcně vyříditi, po pří
padě žalobní nárok zamítnouti. Kdyby však i bylo odůvodněno, návrh
na vydání rozsudku pro zmeškání zamítnoutí, byl by soud musil jednati
dle §u 402 poslední odstavec c. ř. s. a naříditi rok k ústnímu jednání,
ježto takto žaloba, na soud přijatá, jest vlastně nevyřízena, a musí býti
O ní jednáno. K tO::1I1 však dosavadní průběh řízení nedává podnětu, poněvadž žalovaná strana se do jednání nepustila a je z jakéhokoliv dalšího přednesu vyloučena, strana žalující pak svým návrhem na vydání
rozsudku pro zmeškání vyvolala ukončení řízení a tím také dala na jevo,
že nepokládá za potřebno přednesené okolnosti skutkové doplňovati.
Soud, jenž toliko při ústním jednání dle §§ů 180 a 182 c. ř. s. může na
doplnění skutkového přednesu působiti, o tomto písemném návrhu podle
§u 398 c. ř. s. nemůže ústní řízení ustanoviti a tedy nemůže také již
skutkový děj doplňovati, ·nýbrž musí rozsudek vynésti.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu s poukazem na
důvody napadeného usnesení.
čís.

4145.

Náhradový zákon (ze dne 8. dubna 1920, čís. 329 sb. z. a n.).
Do výpovědí ze zabraného majetku lze si stěžovati pouze z důvodii
§ 12-25 náhr. zák.
Nelze dáti výpověď z majetku, jeni byl ze záboru propuštěn smírem
mezi vlastníkem a Státním pozemkovým úřadem, má-Ii smír všechny náležitosti »rozhodnutí« Státního pozemkového úřadu, najmě, byl-Ii schvá-

len správním výborem. Při tom není závady, by ve smíru nebyl přídě
lovémn komisaři po dohodě s vlastníkem ponechán výběr pozemků, jež
mají se vypustiti ze záboru.
(Rozh. ze dne 16.

září

1924, R I 753/24.)

Rek u r sní s o u d nevyhověl rekursulllajitele zabraného velkostatku do usnesení prvého soudu, jímž mu byla doručena výpověď Stát. ního pozemkového úřadu ze zabraného majetku.
N e j v y š.š í s o li d zrušil napadené usnesení a uložil rekursnÍmu
~oudu) by, doplně řádně řízení, znovu' rozhodl.

D ů v o ci y:
Stěžovatel
výpověď slUŠÍ

je toho mínění, že moci ustanovení §u 12 náhr. zák., že
dáti před skutečným převzetím jen potud, pokud tento
zákon neustanovuje jinak, spadá do části I cl, t. j. do §§ů 12-25 téhož
zákona, pro jichž porušení stížnost přípustna jest (§ 20), také § 2 náhr.
zák. a tím i § 5 záb. zák. a tím i § }" téhož zák., z čehož prý jde, že při
výpovědi nesmí býti· porušeno žádné ustanovení náhr. zákona. Náhled
ten jest mylný, neboť ona výhrada §u 12, že výpověď dáti jest, pokud
tento zákon nestanovÍ. jinak, zcela patrně vztahuje se na ony případy,
kde dle zákona výpovědi k převzetí třeba není, tak zejména na případy
§u 14 a 15 náhr: zák., a odporují zřejmě vývody stěžovatele,že stížnost
je přípustna pro porušení kteréhokoli předpisu náhradového zákona,
výslovnému předpisu §u 20, jenž ji omezuje toliko na porušení §u 12
až 25. Nicméně stížnost jest odůvodněna ze skutkových důvodů, v ní
uplatňovaných, ale s jiného právního hlediska. § 12 totiž předpisuje, že
výpověď dáti dlužno před skutečným převzetím zabraného majetku,
z čehož zřetelně jde, že ji dáti možno toliko tehdy, pakli majetek, jehož
převzetí se obmýšlí, skutečně je z a br á n. Zabrán však není, byl-li ze
záboru dle §u II záb. zák. propuštěn, takové propuštění však může se
státi nejen r o z hod n u tím Státního pozemkového úřadu, nýbrž i
smí r e m dojednaným mezí ním a vlastníkem, neboť platný smír nahražuje dle všeobecných zásad právních vždy a všude rozhodnutí.
Ovšem k platnosti smíru vyžaduje se tu, by smír měl všecky náležitosti,·
vyžadované k platnosti rozhodnutí, tak tedy, ježto rozhodnutí Státního
pozemkového úřadu vyžaduje ku své platnosti schválení správního výboru (§ II čís. 1 téhož zák.), jest i k platnosti smíru třeba schválení
správního výboru, neboť smir obsahuje v sobě rozhodnutí - a jen proto"
že je obsahuje, může je nahrazovati, ježto § 7 čís. 1 zákonu o poz. úř.
mluví jen o rozhodnutí - líše se od něho jen. tím, že se zakládá na
srovnalé vůli stran a nikoli na mocenském slovu úřadu. K tomu dodati
dlužno, že § 26 nové znění náhr. zák. klade dohodu o převzetí na roveň převzetí jednostranně Státním pozemkovým úřadem dekretovanému. Stěžovatel tvrdí, že uzavřel se Státním pozemkovým úřadem p r ávo p I a t n o u do hod u o tom, které jeho nemovitosti převzaty budou a které nikoli (které se tedy ze záboru propouštěji), a tvrdí, že výpověď proti této dohodě se prohřešuje, vypovídajíc i nemo'vitosti, které
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dle oné dohody nemají býtí převzaty a které stížnost poznačuje. Pakli
by tomn tak bylo, byl by porušen předpis §u 12 náhr. zák., že vypově
děti lze jen nemovitosti zabrané, a dlužno tedy tvrzení stížnosti vyšetřiti, neboť Státní pozemkový úřad, ačkoli se o stížnosti vyjádřil, brojí
proti ni jen z právních důvodů a rekursní soud šetřeni nezavedl, maje
mylně za to, že tvrzená dohoda neznamená porušení předpisů §u 12
n. n. náhr. zák. Poněvadž k pravoplatnosti dohody dle hořejších vývodů
náleží schválení správním výborem, dlužno zejména zjistiti, zda schvá-.
lení to uděleno bylo. Doložiti dlužno, že stížnost tvrdí, že výběr parcel
měl se dle dohody státi při dělovým komisařem ve shodě se stěžova
telem a že prý se takto také již stal: nestačila by sice dohoda mezi stěžo
vatelem a přídělovým komisařem, neboť musi se státi mezi stěžovatelem
a Státním pozemkovým úřadem, poněvadž jedině tento rozhoduje o propuštění ze záboru, avšak nebylo by platnosti dohody nikterak na újmu,
kdyby se ~tala mezi stěžovatelem a Státním pozemkovým úřadem se
schválenim správního výboru a bylo v ní ustanoveno, že výběr se pře.
nechává přídělovému komisaři, takže tedy i toto ustanovení by bylo
výborovým schválením kryto.
čís.

4146.

Pokud nebyla voda zachycena a na určité místo upoutána, nemůže
býti předmětem věcných práv. Zápisy do vodní knihy nemají pravotvomého účinku.
(Rozh. ze dne 16.

záři

1924, Rv I 441/24.)

žaloba majitelů mlýna na obec o náhradu škody, jež jim vzešla tim,
že obec odvedla jeden z pramenů, jichž voda poháněla jejich mlýn,
byla obě man i ž š í m i s o u d y zamítnuta, o d vo I a c í m s o u dem z těchto d ů vod ů: Nesprávné ocenění věci a nesprávné právní
posouzení spatřuje odvolání v tom, že soud prvé stolice, ačkoliv dle posudku znalce zjíšťuje, že tak zv.: »Brandenquelle« patří k oněm třem
pramenům, které v knize vodní jako hnací vody pro mlýn žalobců jsou
jmenovány, a že zachycením a odváděním pramene toho žalovanou obcí
část hnací vody jest žalobcům odňata, zamítá nárok žalobců proto, že
voda souvisle od pramene toho (od rybníčků) k mlýnu neteče a že jde
jen o vodu přeteklou (Oberlaufswasser), že však vodu takovou, jakož
i podzemní pramen »Brandenquelle« nelze pokládati za vodu veřejnou
nebo soukromou. Zápis do vodní knihy nemá prý jen význam deklaratívní, jak soud prvé stolice za to má, neboť dle min. nař. ze dne 20. září
1872, čís. 52 z. zák. zapisují se tam jen trvající a,nově nabytá práva
vodní. Právo to prý trvá potud, pokud nebylo vymazáno, bylo také přes
30 let vykonáváno a trvání a výkon jeho není prý tím dotčen, že svědci
trvalý odtok z rybníčka ku mlýnu popřeli. Tyto výtky jsou neodůvod
něny. Dle §u 1 ministerského nařízení ze dne 20. září 1872, čís. 52 z.
zák. měla býti u každého politického Úřadu založena vodní kniha, by
byla vykázána všechna práva vodní v okrese již trvající nebo podle zákona vodního nově nabytá pokud se při nich vyhledává schválení úřadu.
Vodní ·kniha má tedy býti výkazem o právech těch a z dalších ustano-

vení nařízení vysvítá, že zaplsem práv těch se nenabývá, že zapls nemá, jak soud prvé stolice správně uvádí, povahy konstitutivní, nýbrž
jen deklaratorní. Ohledně mlýna žalobců bylo dle výměru okresní politické správy ze dne 26. dubna 1876 ve vodní knize zapsáno, že majitel
mfýna má právo na hnací vody z potoka Schmelz, pokud se týče z pramenů lesních a lučnich nad mlýnem vytryskujících, z nichž potok tento
vzniká. O nějakých určitých pramenech tu řeči nenÍ. Tímto zápisem, jak
soud prvé stolice správně uvedl, bylo jen zjištěno, z kterých vod hnací
vodu mlýn dostává. Zřízením mlýna obdrželi majitelé mlýna jen právo
užívací na vodu z příkopů přeteklou, nikoliv na prameny samotny, jmenovitě ne na pramen »Brandenquelle«, k němuž neměli přístupu. Tím
padá vše, co odvolání ze zápisu toho vyvozuje. Soud prvé stolice zjistil
a soud odvolací pokládá zjištění za správné, že tu není souvislého toku,
vedení vody, stálosti a jednoduchosti běhu vody od bažinatého lesního
území, pokud se týče od pramene »Brandenquelle«, až ku mlýnu žalobců,
nýbrž že jde jen o vodu přeteklou (Oberlaufswasser). Soud prvé stolice
zcela případně odůvodnil, že k spodní vodě »Brandenquelle«, která teprve při zřizování vodovodu žalq,v:anou obcí byla objevena a zachycena, nemohli žalobci nabýti žádného věcného práva. Dle §u 362 obč.
zák. a §§ 4 a 10 vod. zákona pro Čechy ze dne 28. srpna 1870, čís. 71
z. zák. jest vlastník pozemku oprávněn na svém pozemku po vodě pátrati a kopati, pramene 'podzemního Se zmocnit-i, jej užívati, zužÍvati a
právo to jinému přenechati. Toto právo vlastník pozemku, na němž
podzemní pramen »Brandenquelle« byl nalezen, přenechal, jak jest
spisy o zřízení vodovodu zjištěno a odvoláním nenapadeno, žalované
obci. Žalovaná obec právo to v mezích zákonných vykonala a není proto
náhradou povinna (§ 1305 obč. zák.). Dlužno souhlasiti se soudem prvé
stolice, že tu na straně žalované obce není jednání protizákonného, které
by jí dle §§ů 1294 a 1295 obč. zák. k náhradě škody zavazovalo.
N e j v y Š š i s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Ze skutkových zjištění prvého soudu, převzatých odvolacím soudem, vysvítá, že pramen »Brandenquelle«, nalézajicí se na pozemku
velkostatku L., je vodou tekoucí a to vodou spodní a nikoliv vodou
vrchní. Nelze ji tedy, jak správně vyslovily nižší soudy, pokládati ani za.
vodu veřejnou ani za vodu soukromou ve smyslu vodního zákona ze dne
30. května 1869, čis. 102 ř. zák. pokud se týče zákona ze dne 28. srpna
1870, čís. 71 čes. zem. zák. a zvláště nelze na ni vztahovatí aní před
pis §u 3 nebo §u 5 ani ustanoveni §u 4 a) tohoto zákona. Z toho plyne,
že žalobní nárok nelze posuzovati podle zákona vodního; nýbrž podle
předpisů zákoníka občanského (srovn. rozhodnutí správního soudu ve
Vídni ze dne 21. března 1903, čís. 1833, obírající se právní povahou
spodní vody). POkud tedy spodní voda nebyla okupována, t. j. zachycena a na určité místo upoutána, nýbrž nachází se neustále v pohybu
tekouc z místa na místo, nemůže býti předmětem věcných práv a tedy

ani práva viastnického ani nějakého věcného práva užívacího. Spodní
voda v tomto případě není ani součástkou půdy, ani příslušenstvím pozemku (§§ 293 a násl. obč. zák.). Ani majitel pozemku, pod kterým jest
tekoucí pramen) není jeho vlastníkem) nýbrž jest toliko oprávněn na
svém pozemku kopati, vodu zachytiti a jí pak užívati (§§ 381 a 382 obč.
zák.) a může toto své právo ovšem postoupiti také jiným osobánl.
Avšak žalobci) nejsouce majiteli pozemku, na němž se nachází rybníček, ani netvrdili, že pramen »Brandenquelle« tekoucí pod tímto pozemkem zachytili, tím méně, že tak učinili za souhlasu majitele tohoto pozemku; nemají tedy žádného práva na tekoucí spodní vodu nazývanou
»Brandenquelle« a zvláště nenabyli takového práva snad vydržením.
Okolnost, že mlýnský rybník byl napájen také vodou shromažďující se
v rybníčku, pocházející z části z pramene »Brandenquelle«, jest nerozhodna, jelikož tento podzemní pramen není totožným s vodou nashromážděnou v rybníčku K., která podle zjištění nižších soudů pozůstává
také ze srážek atmosferických a pro vodovod se ani nehodí. Jest proto
pro rozhodnutí sporu nedůležito, zda a jaké právo přísluší žalobcům
k vodě nashromáždčné v rybníčku, neboť, i kdyby k ní nějaké právo
měli nebo byli vydrželi, nenabyli tím ještě žádného práva k samému
pramenu »Brandenquelle«, o který jedině tu jde. Naproti tomu nabyla
podle srovnalého zjištění nižších soudů žalovaná obec od vlastníka
shora 2111íněného pozemku práva k odběru vody pod ním tekoucí a, jelikož, jak nesporno, úřadem povoleno jí bylo zříditi tam vodovod, právem zachytila zřídla (spodní vody) tekoucí pod tímto pozemkem a
užila jich pro svůj vodovod. Ubylo-Ii uásledkem toho vody v rybníčku
a vzešla-li tím žalobcům škoda, jak tito tvrdí, nemohou činiti z toho
zodpovědnou žalovanou obec. a žádati na ní náhradu škody, neboť, kdo
užívá svého práva v zákonných mezích, podle §u 1305 obč. zák., vyjma případ §u 1295 odstavec druhý obč. zák. zde v úvahu nepřicháze
jící, neodpovídá za škodu jinému tím způsoben,ou. Neprávem odkazuje
zde dovolání na rozhodnutí Nejvyššího soudu sb. n. s. čís. 811, ve kterém jsou právě vysloveny ony zásady, kterými v podstatě při rozhodnutí tohoto sporu se řídily nižší soudy. Dovolací soud schvaluje zejména
také právní názor jimi vyslovený, že zanášky do vodní knihy nemají
právotvorného účinku, a netřeba se proto zmiňovati o tom, že z výtahu
z vodní knihy neni palmo, že majitelům mlýna, o který tu jde, příslu
šelo ku pramenům tam uvedeným nějaké právo, a že, i když se okresní
hejtmanství ve výměru ze dne 26. dubna 1876 zmiňuje o právu bráii
vodu z potoka »Schmelzbach«, pokud se týče z pramenů nad mlýnem,
žalobci ani tím nějakého práva nemohli nabýti. Pokud dovolání poukazuje k ustanovení §u 11 vodního zákona, pokud se týče k §§ 93 a 94
zemského vodního zákona pro Čechy, sluší ho odkázati na to, že, jak
již shora bylo zdůrazněno, jde v tomto případě o vodu spodní vodnímu
právu uepodléhající; pokud pak dovolání na důkaz nesprávnosti názoru
nižších soudů o právním významu zanášek do vodní knihy poukazuje
k nařízením týkajícím se vedení vodní knihy a k §u 22 říšského vodního
zákona, jenž ostatně jedná o vodních společenstvech, tam blíže označe
nýeh, sluší odvolání odkázati na to, co v tomto směru shora bylo uvedeno.

čís.

4147.

Bankovní úřad ministerstva financí (nařízení ze dne 12. května 1919,
246 sb. z. a n.) jest ,oprávněn domáhati se zaplacení zápůjček, po··
skytnutých Rakousko-uherskou bankou lombardem válečných půjček a
nemůže býti činěn zodpovědným za to, že se válečné půjčky znehodnotily.
československý stát není universálním nástupcem bývalého mocnář
styÍ ralmusko-uhersí<ého.
čís.

(Rozh. ze dne 16.

září

1924, Rv I 788/24.)

žalobě Bankovního úřadu ministerstva financí o zaplacení zápůjček,
poskytnutých Rakousko-uherskou bankou lombardem válečných půjček,
bylo vyhověno s o u d Y vše c h tří s t o I i e, Ne j v y Š š í m s o udem.z těchto
důvodů:

žalovaný v dovolání již přiznává, že vláda republiky československé
byla §em 8 zákona čís. 187/1919 zmocněna, by převzala od Rakouskouherské banky hodnoty, kterými byly kryty okolkované bankovky této
banky, ale soudí, dovolávaje se doslovu znění čl. 84 statutu banky, že
těmito hodnotami byly zastavené cenné papíry, nikoliv však zápůjčky
na ně poskytnuté, že tedy vláda byla sice zmocněna, převzíti válečné
půjčky, dané do zástavy, nikoliv však zápůjčky samé. Dovolatel nevysvětlil však a nelze si představiti, jakým způsobem mohly býti převzaty
zastavené cenné papíry bez zaplacení a převzetí zástavní pohledávky.
Neměla-li býti porušena práva Rakousko-uherské. banky jako věřitele
a práva dlužníka jako vlastnika zástavy, nemohlo se převzetí zástav
státi jinak, než že vláda Československá, zaplativši Rakousko-uherské
bance její lombardní pohledávky, vstoupila jako postupnice v její práva
a závazky, tedy i v držbu zástavy. Postup ten vyhovuje také článkům
105 a 107 stanov Rakousko-uherské banky, dle nichž bylo súčastněnym
vládám po schválení zákonodárných sborů vyhraženo, že mohou i před
vypršením výsady zbaviti banku funkce cedulové banky a převzíti v takovém případě veškeré její bankovní obchody v bilanční ceně s výjimkou pohledávek hypotekárních. Žalovaný popírá platnost a závaznost
úmluv nástupnických států o likvidaci Rakouskocuherské banky, uveřejněných vyhláškou ministra financí ze dne 13. prosince 1923, čís. 237
sb. z. a n., poněvadž prý odporují mírovým smlouvám, které nepově
řily touto likVidací nástupnieké státy, nýbrž likvidatory, poněvadž likvidatoři úmluv nepodepsali a poněvadž úmluvy nebyly schváleny presidentem republiky. žalovaný přehlíží, že uvedenými úmluvami nebyly
upraveny vzájemné poměry států, úmluvu podepsavšfch, že tedy nejsou
mezinárodní smlouvou, jaké má na mysli § 64 ústa\"ní listiny. Účelem a
předmětem jejich bylo, shodnouti se na zásadách, podle kterých by likvidatoři, jmenovaní dle mírových smluv reparační komisí, měli likvidaci

prováděti, reparační komise schválila ujednané zásady a učinila je takto
závaznými pro likvidatory. Jelikož úmluvami byly nástupnické státy
zavázány převzíti lombardní zápůjčky Rakousko-uherské banky, znamenalo schválení jich reparační komisí i dodatečné schválení převzetí
uskutečněného v Československé republice již §em 38 nařízení čís. 246/
1919 Rakousko-uherskou bankou v likvidaci. žalovaný ani netvrdí a·
vzhledem ku všeobecně známému stavu věcí nemt'iže tvrditi, že Rakousko-uherská banka nebo její likvidatoři uveřejněných smluv neuznávají a osobují si ještě nějaké právo na lombardni zápůjčky. Dovolání
trvá na námitce, že pro súrokování a splatnost zažalované pohledávky
neplatí statutární podmínky Rakousko-uherské banky, v dlužním úpisu
ze dne 27. prosince 1918 výslovně. dovolávané a otíštěné, nýbrž jakési
jiné zvláštní podmínky o lombardování válečných půjček, jež však i statutu i obsahu dlužního úpisu odporují. Bylo na žalovaném, aby nabídl
dúkaz o tom, že se obsah dlužního úpisu příčí skutečnému ujednání a
jeho podmínkám. Toho žalovaný neučinil, dovolává se jen slibů, čině
ných při upisování válečných půjček, aniž tvrdí, že sliby ty byly uči
něny Rakousko-uherskou bankou. Poukaz na to, že,. kdyby tu nebylo
závazných slibů, banka by nebyla poskytovala lombardních zápújček
ještě po převratu, nemŮže nahraditi potřebný proti důkaz o skutečných
podmínkách zápůjčky. že sliby rakouské vlády nebyly závazny pro Rakousko-uherskou banku, nepotřebuje býti podrobněji odůvodňováno,
vždyť žalobce tvrdí sám, že podmětem lombardních pohledávek nebyl
nikdy rakouský stát, nýbrž jedině banka. Ostatní dovolací vývody spočívají na předpokladu, že československý stát jest universálním nástupcem bývalé monarchie a ručí za všechny její závazky, jmenovitě tedy i za
válečné půjčky. Pro tento názor není ani v mírových smlouvách,ani
v zákonodárství Československé republiky nejmenšího podkladu. Naopak bylo již vládním nařízením ze dne 4. června 1919,Čís. 313 sb. z.
a n. (§ 2) výslovně právní nástl1pnictví československé republiky po
bývalém c. k. eráru odmítnuto, článkem 205 mírové smlouvy St. Gcrmainské byla československá republika z jakéhokoliv právního závazku
z rakouských válečných půjček výslovně sproštěna. Veškeré vývody
dovolatele, které přes to takový závazek předpokládají, jsou proto pochybeny, započtení mezi zažalovanou pohledávkou a válečnými půjč
kami jest nemožné. Podle §u 1441 obč. zák. nemohl by žalovaný ostatně
tato započtení uplatňovati ani, kdyby Československý stát byl z váleč
ných půjček zavázán, poněvadž započtení proti státu jest přípustno jenom, když i pohledávka i dluh státu jsou splatny u téže pokladny.
Rovněž netřeba podrobněji doličovati, že § 459 obč. zák. se vztahuje
jen na případy, když zastavená hmotná věc se ztratila následkem nedostatečného opatrování věřitelova, nikoliv však na případy, když vnitřní
hodnota zástavy bez jakékoliv souvislosti s tímto 9patrováním se změ
nila, že tedy Bankovní úřad nemůže býti -činěn zodpovědn)rlTI za to, že
se zastavené válečné půjčky znehodnotily. článek 69 stanov Rakouskouherské banky, jehož se dlužní úpis dovolává, vylučuje výslovně takovou zodpovědnost. Skutková tvrzení, že požadované plnění by přivodilo.
hospodářskou zkázu žalovaného, jest úplnou při tom ničím nedoloženo u
novotou, pr.očež nelze se s námitkou o ni se opírající zabývati.

čís.

4148.

Rozdíl mezi smlouvou služební a smlouvou o dílo.
Předpis §u 1162 d) obč. zák. netýká se nároků dle §u 1155 obč. zák.
Proti uplatňování nároků dle §u 1155 obč. zák. nemůže se dovolávati
zaměstnavatel náhody, jež, udavši se v jeho majetkovém okruhu, zabránila splnění smlouvy.
(Rozh. ze dne 16.

září

1924, Rv I 792/24.)

Dle smlouvy ze dne 15. února 1922 byl žalobce ustanoven zástupcem
žalované firmy pro Rakousko za 20/0 provisi z veškerého obratu v Rakousku. Smlouva měla platití až do konce roku 1922 s tím, že, nebude-li
dnem 30. září 1922 vypovězena, prodlužuje se o další jeden rok. Smlou-·
va dne 30. září 1922 vypovězena nebyla, avšak v říjnu 1922 strana žalovaná spojivši se se společnostmi »V« a »f« předala jim veškery
prodej svých výrobků a v listopadu 1922 svoji výrobu až na další zastavila. žalobce domáhal se na"žalované společnosti .žalobou zaplacení
80.00p Kč, jež by byl pravděpodobně vydělal na provisi za dobu od
října 1922 až do dne žaloby. Pro c e sní s o u cl p r v é s t o I i C e
uznal žalobní nárok co do důvodu po právu. D ů vod y: Soud zjistil,
že smlouvou ze dne 15. února 1922 byl založen mezi stranami poměr
služební, že strana žalovaná již dne 18. září 1922 o nastávajícím uzavření kartelu s »V« a »F« věděla a měla tudíž možnost, smlouvu se žalobcem ještě včas (před 30. zářím 1922) vypověděti, že se nepostarala
o převzetí této smlouvy kartelem a že v důsledku uzavřeného kartelu
nesměl a nemohl žalobce pro ni další obchody uzavírati. Z těchto zji·štěných skutečností plyne, že žalovaná strana již uzavřením kartelu
v říjnu 1922 bez současného převedení služební smlouvy žalobcovy na
tento kartel znemožnila mu vykonávání jeho smluvních povínností a získání ?dn;ěny, jež mu ve formě 2% provise byla zajištěna. Pozdější za.sta,:,:m ~yroby .v h~topadu 1~22 bylo, pouze druhou, náhodnou příčinou,
o mz pn uzaVlral1I kartelu zalovana strana pravděpodobně ani sama
nevěděla; strana žalovaná nemůže se ostatně právem ani na ni pro odmítání . žalobcova. nároku odvolávati, poněvadž dle předpisu §u 1155
obč. zak. zodpovl dali musí veškeré na její straně udavší se skutečnosti
jimž zaměstnanci zabráněno bylo konání služeb, k nimž byl ochoten:
Že za takové skutečnosti považovati dlužno i pouhé, nezaviněné náhody' a tudiž i zastavení výroby následkem průmyslové stagnace, plyne
Jasne z ducha ~ z původního ~nění a i z odůvodnění novelisační úpravy
CIt. ustanovem. O d,: o I a c I s o II d rozsudek potvrdil. D ů vod y:
Smlo:,vou z; dne 15. unora 1922 zmocnila žalovaná žalobce, by pro ni
p,:vne llzavlral obCh~dy. Tím .stal se žalobce jejím obchodním zmocnencem po r?zumucl. 47 obch. zák., třebaže byl jinak samostatným
obchodmm zastupcem. Mzda byla pevně smluvena 2% z čistých fakturovaných obnosů a výpovědní lhúta byla rovněž stanovena. To, čeho
oclvolatel~::v~ služební ~ml?uvě ještě postrádá, stanoví zikon, jehož
se o ~ tepnclne ~al!1~ spravne dovolává. Otázka příslušnosti soudní nemu ze mceho zmemli na skutečném smluvním poměru. Předpisu §u 115:>
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obč. zák. bylo právem, a v souhlasu s dův.odovou .zprávou novely správ~lě
použito. Podle toho je lhostejno, zda zalovana zavll1J!a Čl nezavll1J!a
~astavení provozlI, nebo zda byla příčinou toho vyšší 1110C, neb~ť stačí,
že jde o skutečnost, která se ud.ála .na stran~ žal~val1é firmy .. Ze .žalo-

vaná znemožnila žalobci vykonavatt smluvnl povmnostI a zlskatI vy-;
míněnou odměnu, uzavřevši kartel bez současného převedeni žalobcovy
smlouvy na kartel, je předloženými dopisy žalované firmy,iasně potvrzeno. K preklusi žalobního nároku po rozumu §u 1162 hl. d) obě.
zák. kterou namítla žalovaná teprve při ústním odvolacím jednání, nelze
hleďěti, ježto nebyly v čas předneseny skutkové okolnosti, které by námitku tu odúvodňovaly (§ 482 c. ř. s.).
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

o ů vod y:
Oovolatel shledává nesprávným právní názor odvolacího soudu, jenž
smlouvu ze dne 15. února 1922 pokládá za smlouvu služební, kdežto
při správném výkladu jejího. o.bsahu jde bud'. o pon.'ě; příka:~í, .neb
o smlouvu o dílo, čemuž nasvedcuJe - Jak pravl dovolal1l - dalsl naZOr
odvolacího soudu, s oním neslučitelný, že žalobce, který ono~ smlouvou
se stal obchodním zmocněncem žalované strany po rozumu cL 47 obcll.
zák. - byl jinak samostatným obchodním zástupcem. Jako druhý dů
vod dle čis. 4 §u 503 c. ř. s. uvádí dovolatelka, že odvolací soud nevzal
zřetele k ustan'ovení §u 1162 d) obč. zák., pokud se týče §u 34 zákona
ze dne 16. ledna 1910 čís. 20 ř. zák., a že pro nedodržení šestiměsíční
propadné lhůty, jehož 'měl dbáti z moci úřední, žalobu nezamítL Řeše?i
právní otázky, shora v první řadě .uvedené, n.emá v tomto sporu ~y
znamu, neboť, i kdyby dovolatel mel pravdu, ze Jde o smlouvu o ddo,
nemo.hl by, hledíc k ustanovení §u 1168 obč. zák., shodUjícímu se v pod,statě s předpisem §u 1155 téhož zákona, nic ve svůj prospěch dovodIt!.
Nicméně dlužno zdůrazniti, že není nesprávným názor nižších soudu,
že smlouvou ze dne 15. února 1922 byl mezi stranami založen poměr
služební. Rozdíl mezi smlouvou služební a smlouvou o dílo záleží dle
§u 1151 o.bč. zák. a hledíc k vys~ětliv.kám ku tř~tí dílčí novel~ ~ občan
skému zákonu jmenovitě v tom, ze zavaznost pn one smlouve Jest stanovena na určitý čas, po, který zavázaná osoba přejímá na sebe povinnost konati v zaměstnavatelově zájmu práce ve smlouvě blíže vyznačené, kdežto při smlouvě o dílo není př~dmět~m plnění závazek k. v)'~
konání díla tím méně závazek ku konám pracl po určItou dobu, nybrz
samo dílo hotové, tedy výsledek práce. Služební smlouva předpokládá
dle své podstaty větší nebo menší stupeň odvislosti osoby ku prácI za:
vázané na zaměstnavateli, naproti tomu ten, kdo se zavázal vykonal!
dílo, pracuje k dosažení tohoto účelu smlouvy samostatně, jsa v t;>mto
směru jaksi sám podnikatelem. Dle obsahu smlouvy ze dne 15. unora
1922 jeví se vzájemný poměr stran v podstatě..takt~: .S:n!uvní.poměr b~1
ujednán na určitou dobu (na rok 1922), po pnpade Je~!~ na jeden dalsl
rok, nevypoví-li smlouvu ten aneb onen z mch do 30. zan 1922. Ž.alobce,
převzav oproti žalované straně plnění určitých povinností, vstoupIl tak:o
do poměru odvislosti k žalované; slíbil-li jmenovitě, že bude vyhleda-

,vati jen takové zákazníky, kteří v čase uzavření ohchodú jsou solventními: že při zastupování žalované strany bude si počínati dle nejlepšího
vědomí a svědomí, že bude pravidelně, tedy asi každého mčsíce podá·
vati žalované straně zprávy o obchodních poměrech v Rakousku, pro·
váděti pokyny, mu žalovanou udělené, nepřevzíti po dobu smluvní zastupování jiné továrny na tabulové sklo. Dle toho výsledek žalobcov)'
práce a případný její nezdar spadaly na vrub zaměstnavatelův, a, poněvadž ani žaiobce neručil za výsledek, ani nenastalo rozvázání smluvního poměru provedením jeho plnění - což obojí náleží k podstatě
smlouvy o dilo - plyne z toho, že šlo o služební smlouvu, jak ostatně
strany samy uznáv~jí, mluvíce v ni o »úkon:,ch služe.bních« (Oienst.
leistunO'en) a určuJlce 2% proVISI pko odmenu za vse (Entgelt) VIZ
doslov"§u 1152 obč. zák., jenž mluví o »odměně« (Entgelt). Že zmocnění žalobce k uzavírání obchodů pro žalovanou (čl. 47 obch. zák.,
pokud se týče § 1002 obč. zák. a násl.) nezbavuje smlouvu její povahy
jako smlouvy služební, netřeba blíže odůvodňovati (Mayer: das Recht '
der Schuldverhaltnisse str. 231). Je-li tomu tak, mohli nižší soudové
právem dovolávati se pro svůj názor §u 1155 obč. zák. Ani druhá námitka dovolatelky není opodstatněna. Vyplývá to již z doslovu §u 1162
píS·l1l. dl, jenž má na mysli pouze nároky dle §§ 1162 a), bl, nemůže
SE: však náhradních nároků z §u 1155 obč. zák. vyplývajících týkati také
proto, že tyto jsou nároky na splnění služební smlouvy (materialie ku
IlL novele k obč. zák. str. 342 a násL), proti nimž se zaměstnavatel nemúže hájiti ani námitkou náhody, která by se udála v jeho majetkovém
okruhu, a splnění smlouvy bránila. Veškeré v tomto směru nabízené
c1l1kazy postrádají proto jakéhokoliv významu, a poněvadž nejde
o skutkové okolnosti ve sporu rozhodné, není důvod čís. 2 §u 503 c. ř. s.
opodstatněn.

Čís.
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Předpis §u 38 nařízeni ze dne 12. května 1919, čís. 246 sb. z. a n.
jest opodstatněn §em 8 zákona ze dne 10. dubna 1919, čís. 187 sb. z.
a n. Bankovní úřad ministerstva financí jest oprávněn domáhati se spla·
cení v Kč zápůjček, poskytnutých Rakousko-:uberskou ba!nkou lombar·
dem válečt1!Ých půjček bez ohledu na to, zda válečné půjčky budou vy·
placeny.

(Rozh. ze dne 16.

září

1924, Rv 1793/24.)

Žalobě Bankovního úřadu ministerstva finanCÍ o zaplacení zápůjčky
poskytnuté Rakousko-uherskou bankou lombardem válečných půjček,
bylo vyhověno s o u d Y vše c h tří s tol i c, Ne i v y š š í m s o udem z těchto
dÍlvodů:

V § 38 vládního nanzení ze dne 12. května 1919, čís. 246 sb.z. a
n. vyslovené převzetí lombardních zápůjček Rakousko-uherské banky
má svou zákonnou oporu v §u 8 zmocňovacího zákona ze dne 10. dubna
(,ivtlnf rozhodnutí VI.

f6

1919, čÍs. 187 sb. z. a n., jímž byl ministr financí zmocněn, aby pečo··
valo oběh a opatření platidel ve státě Československém a za tím úče
lem zařídil, č e h o z a pot ř e b í, v po měr u k R a k o u s k o u her s k é b a nc e bud' cestou smluvní nebo nařizovací, a aby vů
bec až do jiné zákonné úpravy obstarával funkce státní cedulové banky
a zřídil k tomu účelu bankovní úřad. Okolkováním a proměnou bankovek Rakousko-uherské banky, pokud obíhaly na území českosloven
ském, v československé státovky, zbavením ostatních bankovek vlastnosti zákonného platidla, proměněním závazků znějících na rakouskouherské koruny na závazky v československých korunách v poměru
jedna ku jedné, a zrušením funkce Rakousko-uherské banky jako státní
banky cedulové, stalo se nutným, učiniti opatřeni o lombardních zápůj
čkách, které Rakousko-uherská jako cedulová banka ve svých nyní stažených bankovkách poskytla a v nich měla obdržeti zpět zaplaceny, a
které dle §u 84 jejich stanov byly bankovní úhrad o u o b í haj í c í c h, n y n í z a čes k o s loven s k é stát o v k Y z a měn ě n Ý c h ba n k o vek. Toto nutné opatření jest zahrnuto ve všeobecném zmocnění §u 8 zákona čís. 187/1919 a jeho zákonnost plyne také ze čl. 107 stanov Rakousko-uherské banky, vyhražujícího súčastněným státům právo, aby v případě ať již zákonného, ať
předčasného zániku funkce Rakousko-uherské banky jako banky cedulové převzaly veškeré její bankovní obchody za bilanční cenu s jedinou
výhradou zápůjček hypotekárních. Námitka nedostatku aktivní legitimace Bankovního úřadu, kterou žalovaný opírá O nezákonnost nařízení
čís. 246/1919 jest tedy bezpodstatná. Lichou jest i námitka, že se žalobní návrh příčÍ. dobrým mravům, poněvadž by se prý československý
erár bezdůvodně obohatil, kdyby si dal vyplatiti prostřednictvím Bankovního úřadu loinbardní zápůjčku v československých korunách, aČ
sám ji Rakousko-uherské bance vyúčtoval v jejích znehodnocených ban~
kovkách. Nehledíc k tomu, že placení zažalované pohledávky v korunách československých bylo nařízeno již §em 8 nařízení ze dne 25. února
1919, čís. 86 sb. z. a n., tedy v době, když o rozdílu hodnoty mezi okolkovanými a neokolkovanými bankovkami ještě nebylo řeči, přehlíží žalovaná firma, že československý stát si opatřil bankovky Rakouskouherské banky, potřebné ku zaplacení převzatých lombardních zápůj
ček, výměnou za československé státovky v poměru jedna ku jedné,
takže obdrží po splacení zažalované pohledávky v korunách českoslo
venských na penězích jenom tolik, kolik sám k jejímu nabytí vynaložil
a dal do oběhu. Nelze mluviti ani o nějakém zisku na jeho straně, tim
méně o nespravedlivém obohacení. Není-Ii tu obohacení, nemllže se vymáhání zápůjčky příčiti dobrým mravům. Ovšem by však byl obohacen
žalovaný na úkor československého státu, kdyby podle jeho návrhu
byla žaloba zamítnuta a žalovaný takovým 'působem byl vůbec sproštěn z povinnosti, zaplatiti zápůjčku, jež mu svého' Času byla hotově
vyplacena. Dovolatelka stěžuje si ještě na to a pro,hlašuje to rovněž za
porušení poctivého vzájemného styku, že československý stát nepřevzal
ku placení lombardované válečné půjčky aspoň do výše zápůjčky. Podle
dlužního úpisu ze dne 7. ledna 1919 není však splatnost za.žalované pohledávky nijak závislou na honorování válečných půjček a nemohla býti

ovšem ani závislou ucmena. poněvadž věřitelkou lombardní zápůjčky
byla Rakousko-uherská banka, kdežto dlužníkem válečných půjček byl
stát a poněvadž taková vázanost by odporovala stanovám Rakouskouhe;ské banky. Dle čl. 69 těchto stanov, jenž jest jako smluvní podmínka na dlužním úpise otištěn, nesprošťuje neprodejnost zástavy dlužníka placení. Nebylo by t~dy n,JOŽllo oa~i proti Rakousko~uhers~é _bance
namítati znehoclnocem valečnych pUJcek pro JIch neprevzetJ ceskoslovenským státem, nelze ho však namítati ani proti československému
státu neboť tento byl článkem 205 mírové smlouvy St. Gennaínské
výsl;vně sproštěn z povinnosti převzíti nějaký válečný dluh rakouský.
čís.

Nařízení ze dne 12.
rovým smlouvám.

května
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1919,

(Rozh. ze dne 16.

září

čís.

246 sb. z. a n., neodporuje mí-

1924,Rv I 810/24.)

Žalobě Bankovního úřadu ministerstva financí o zaplacení zápůjčky,
poskytnuté Rakousko-uherskou'" bankou lombardem válečných půjček
bylo vyhověno s o u d Y vše c h tří s t o li c, N ej v y š š í m s o ude 111 mimo jiné z těchto
důvodů:

Zcela neprávem trvá dovolání na námitce, že nařízení čís. 246/H119
odporuje mírovým smlouvám, a bylo jejich uveřejněním ve sbírce zákonů a nařízení zruš.eno. Mezinárodní smlouvy zavazují sice státy, eby
svá právní řízení přizpůsobily převzatým závazkům, aby tedy zrušily,
změnily neb doplnily svoje zákony a nařízení, nemají však a také si neosobují moc zákona a nemohou ho nahraditi. I kdyby tedy bylo pravda,
že ustanovení čl. 206 mírové smlouvy St. Germainské nepři poušti, aby
lombard Rakousko-uherské banky byl převzat vládou Československé
republiky, nebylo by tím pro nedostatek pozdějšího zákona nebo naří
zení na právním stavu, vytvořeném §em 38 nař. čís. 246/1919 nic změ
něno. Ale názor, že mezi tímto nařízením a článkem 206 mírové smlouvy
St. Germainské jest rozpor, jest naprosto mylný. Převzetí lombardních
zápůjček stalo se proto jich výplatě neb vyúčtování v bankovkách Rakousko-uherské banky a proti převzetí všech závazků jich se týkajících.
Jmění Rakousko-uherské banky nebylo tímto převzetím nijak zmenšeno,
a mírovou smlouvou zaručená práva v cizině dlících držitelů bankovek'
nijak dotčena. Z ustanovení, že likvidace banky má býti provedena komisaři jmenovanými reparační komisí, ,neplyne, že bj' tito komisaři, musili sami vymáhati všechny lombardní pohledávky, a že by jich neměli
. odstoupiti nebo nesměli se spokojiti s provedeným již odstupem nástupnickým státům. Naopak bylo uloženo Iikvidatorům za povinnost,
šetřití při likvidaci ustanovení bankovních stanov, tedy i článku 107,
jímž bylo súčastněným státům převzetí lombardního obchodu vyhraženo. Podle sedmého odstavce čl. 206 mírové smlouvy byla reparační
76'
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-komise pověřena úkolem) aby vyložila pravidla daná o likvidaci banky
mírovou smlouvou neb bankovním statutem, a aby rozhodla spory

k.plI\(~ní vúči pojištěnci a b) zda trvá na tom) aby zastoupení předáno
bylo jinému advokátu, nehledě k tOlllu, zda jest uznán závazek k plnění

vzniklé při likvidaci. Podle vyhlášky ministerstva financí ze dne 13.
prosince 1923, čís. 237 sb. z. a n., schválila reparační komise v té pří
čině pravidla, na nichž se před tím nástupnické státy mezi sebou dohodly a mezi nimi také, že nástupnické státy převezmou veškerá ob-·
chodní aktiva a pasiva Rakousko-uherské banky, tedy i její lombard.
Tím bylo provedené již převzetí lombardu vládou Československé republiky schváleno jediným orgánem, který podle mírových smluv by
byl mohl proti němu činiti námitky, a schválení toto obsahuje v sobě
i dodatečné udělení souhlasu jménem Rakousko-uherské banky, takže
se převzetí lombardních zápůjček stalo platným i dle pravidel práva
smluvního. Ku přezkoumání vyhlášky čís. 237/23 se stanoviska práva
ústavního není důvodu, neboť úmluvy, vyhláškou uveřejněné, nemají
povahy státních smluv, a pro rozhodnutí tohoto sporu má vyhláška jen
ten význam, že uvedla ve veřejnou známost, že likvidující orgány Rakousko-uherské banky projevily s převzetím zažalované lombardní pohledávky Československou vládou souhlas. Že se tak skutečně stalo,
žalovaná nepopírá, bylo by proto další uvažování o citované vyhlášce

vůči pojištěnci číli ne. Zástupce žalované strany na tento dopis oclpověděl dopisem ze cIne 21. června 1923, že žalovaná společnost v pří
padě náhrady škody požadovanc Ch-cm bude hájiti zájmy žalobcovy,
to jest, že dostojí své pojišťovací povinnosti podle všeobecných a zvláštních podmínek pojišťovacích v. plném rozsahu, a že není srozuměna
s tím, aby byla ve sporu zastupována zástupcem pojištěncovým, jehož
útraty nebude platiti, kdyby měl vésti dále zastoupení přes opětovně
projevený nesouhlas žalované společnosti. Na opětovný dotaz pojištěn
cova zástupce ze dne 21. června 1923 odpověděl zástupce žalované dopisem ze dne 23. června 1923, že žalovaná společnost ve sporu Ch.
proti pojištěnci bude hájit zájmy pojištěncovy a že dostojí v plném rozsahu všem svým z pojišťovací smlouvy plynoucím povinnostem, v kte-

bezpředmětným.

čís.

4151.

Pojišťovací smlouva.
Ustanovení pojišťovacích podmínek, že pojíštěnec jest, došlo-li proti
němu ke sporu o náhradu škody z poškozující události, povinen pod
ztrátou nároku proti pojišťovně zmocniti k vedeni sporu onoho právního
zástupce, jejž mu pojišťovna označí, má platnost pouze tehdy, u z n a 1-1 i
pojišťovatel svůj závazek vůči pojištěnci. Uznání musí býti bezpodmi-·
nečné a beze všech výhrad ze všeobecných nebo zvláštních podmínek
pojišťovací smlouvy.

(Rozh. ze dne 16. září 1924, Rv I 916/24.)
Žalobce byl pojištěn O žalované společnosti proti následkům zákonného povinného ručení v ten způsob, že žalovaná strana při tělesných
úrazech nebo zdravotních poruchách jedné osoby měla žalobci nahraditi
při škodě až do výše 1000 Kč obnos Kč 100·- převyšující, při škodě přes
Kč 1000'- 90% odškodného, nanejvýše však Kč 30.000'-, při čemž
žalobce přispívati měl ke každému odškodnému 10%, nejméně však
Kč 100·-. Kromě toho měla žalovaná strana nahraditi ze svého beze
srážky z pojišťovací sumy při civilních sporech nebo trestním řízení
útraty právního zástupce, s jejím svolen.im zř.izeného, a ostatní útraty
Civ!l~ího sporu. Automobilem žalobcovým byl zpcisoben Ch-ovi úraz,
na~ez Ch .. domáhal se na žalobci náhrady škody. Zástupce pojištěnce
sdehl dopIsem ze dne 15. června 1923 žalované pojišťovně, že převzal
jeho zastoupení ve sporu, který zahájil proti němu Ch. a že zastoupení
povede na útraty žalované společnosti. V .témže dopise dotazoval se
zástupce pojištěnce žalované strany, a) zda uznává svůj závazek

rýchžto povinnostech dle §u 1 pojišťovací smlouvy zahrnuty jsou samozřejmě pro případ, že žalovaný ve sporu podlehne, také úkony v rámci
a rozsahu pojišťovací smlouvy. Žalobu na pojišťovnu o určení, že žalující straně na základě pojistky o povinném ručení přísluší proti žalované, straně nárok na n.~hr~du,,yšech plateb, ku kterým žalující strana
ve sporu s Ch-cm zahajenem bude snad odsouzena a to až do výše
Kč 30.000·-, při Čemž žalující strana ze svého odškodného, jež bude
poškozenému Ch-ovisnad přisouzeno, nésti musí 10%, nejméně však
Kč 100·-, dále, že hlující straně proti žalované straně přísluší právo
na nahradu utrat prav11lho zastoupení v onom sporu, pro c e s II í
~ o udp r v é s tol i c, e ~amítl. D ů vod y: Pokud se týče námitky
za~ov~ne sI:0lečno.slI" ze z,alobce nemá právního zájmu na tom, aby
p;avlll pomer ~ezl )llm a zalovanou společností byl co nejdříve soudmm rozhodnulIm na JIsto postaven, Je pro soud procesní rozhodna skuteču,ost mezi stranami nesporná, že žalovaná strana nejenom popírá svoji
povm~ost, k zapravení út;at žalující strany ve sporu s Ch-em, nýbrž
oclvolav8jlc se na § 16 vseobec. podm. poj. i povinnost k odškodnění
žalobce vůbec,. o,důvodňuje toto své stanovisko ťím, že požadavku
§u ,124 (2) pOL r; v korespondenci dostála a tedy povinnost svoji ku
pInem prolI pOjlstenCl uzn~la. Tím již opodstatněn jest úplně zájem žalobce. na tom, aby :'0 nejdnve bylo na JIsto postaveno, že žalobci nárok
na I;ahradu pro~1 zalované· straně přísluší. V základě zjištěných skut~?~ych okolnostI mohla Se dle názoru soudu žalovaná strana jako poJ,~tovatel, dle.§u 124 .09~tave~ druhý zákona ze dne 23. prosince 1917
čls',501 r. za~. o, POjlst.o~acl sl,n!ouvě dovolávati úmluvy, jíž byl žalobce jako pOjlstmk zavazan, .d,a~1 se v rozepři, zahájené proti němu.
Ch-em, zastupovalI osobou pOjlstovatelem, t. j. žalovanou stranou jme:lOvanou, neboť svým dopisy ze dne 21. a· 22. června 1923 uznala vůči
zalobci jako pojist~íkovi ~vůj závazek ku konkretnímu plnění. Uznání
. toto je bezpod~'l11ecr:e. ,yyl:rad~ všech námitek. žalované z pojiš('ovací
smlouvy proh zalabcI pnsluse]lclCh, Je samozřejmou a neznamená uznáni
dle ~u 124, od~tavec druhý cit .zák., že pojišťovatel, uznávaje vůči pcl'~t,l1lku ~VUj zavazek k plně.ní, v,zdáv~ se námitek příslušejících mu z pojlstovaCI smlouvy pro~1 pOj:stmku. zalobce, nezmocniv k vedení sporu
s Ch-em onoho pravl1lho zastupce, kterého žalovaná společnost ozna-
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čila (§ 10 odstavec třeti všeobecných podmínek pojišťovacích), ztratil
nárok z tohoto případu škody (§ 15 písm. b) všeob. podmínek pojišť.).
Žalovaná společnost jest oprávněna, odvolávati se na §§ 15 a 10 všeobecných podmínek a tomu nepříči se ani ustanovení §u 32 odstavec
třetí cil. zák. o pojišťovací smlouvě. Naopak tim, že žalobce přes uznání
ža·lované strany proti podmínkám smlouvy žalovanou mu označeného
zástupce úmyslně nezmocnil, jsou splněny všechny předpoklady §u 32
odstavec třetí pojišťovacího zákona. Uvedené průpadní úmluvy, učiněné
pro případ porušení zavázanosti, kterou bylo dlužno splniti po dostavení se pojistné příhody, může se žalovaná strana jako pojišťovatelka
dovolávati, neboť bylo úmyslem žalobce jako pojistníka nedati se v rozepři, zahájené proti němu Ch-em, zastupovatí Drem O-em, osobou to
jmenovanou pojišťovatelem. A v tom, že tak učinil a na tomto svém stanovisku setrval, shledává soud i hrubou nedbalost, neboť pojistník dle
§u 10 odstavec prvý všeob .. podmínek pojišť. jest povinen přesně splniti
pokyny společnosti a nepřísluší mu právo odmítati pojišťovatelem mu
označeného právního zástupce z dlIvodů domnělé předpojatosti. Ostatně
porušení oné závaznosti mělo· by též vliv na objem plnění pojišťova
telova, pokud se týče útrat právního zastupování, vezme-Ii se v úvahu,
že Dr. O. je stálým právním zástupcem žalované společnosti (§ 32
odstavec třetí zákona o pojišťovací smlouvě). O d vol a c í s o u d
napadený rozsudek potvrdil. D ů vod y: Po zákonu posoudil první soud
věc správně. Prohlášením v dopisech ze dne 21. a 22. června 1923 uznala
žalovaná svým právním zástupcem vůči pojištěnému žalobci svou povinnost k plnění ze smlouvy pojišťovací výslovně, v plném rozsahu
a bez výhrady. Tím vyhověla podmínce druhého odstavce §u 124 zákona o smlouvě pojišťovací z 23. prosince 1917, čís. 501 ř. zák., a byla
oprávněna použíti svého práva smluvního i zákonného, podle něhož
byl žalobce povinen dáti se zastupovati v zahájené rozepři osobou, kterou žalovaná jmenovala, I. j. Drem O-em. Ustanovení §u 32 (3) poj.
zák. nevykládá mylně první soud, nýbrž odvolatel, který i tu odůvodňuje
své námitky nesprávným tvrzením, že žalovaná neuznala vůči pojiště
nému žalobci svou povinnost k plnění ze smlouvy pojišťovací. První soud,
opíraje se o §§ 15 a 10 všeobec. pojišťovacích podmínek, jimž se žalobce podrobil, dolíčil zcela správně, že žalQbce 'ztratil nárok z tohoto
případu škody bez ohledu na předpis §u 32 (3) poj. zák., poněvadž
jednal úmyslně a hrubě nedbale, s čímž odvolací soud úplně souhlasí.
Názor prvého soudu, že toto proti smluvní jednání žalobcovo by mělo
vliv i na objem plnění pojišťovatelky a nikoli jen na útraty zastoupení,
jak míní odvolatel, souhlasí s názorem právního výboru tehdejší poslanecké sněmovny, jak vidno z jeho zprávy, kterou byl zmíněný předpis
§u 124 (2) poj. zák. odůvodněn.
N e j v y Š š í s o u d uznal podle žaloby.
Důvody:

Především bylo by vytknouti, že též Nejvyšší soud m!, tuto zjišťo
vací žalobu po stránce náležitostí §u 228 c. ř. s. za přípustnou pro zřejmý
právní zájem, vyplývající zcela nepochybně ze skutkové podstaty pr~-

iednávaného případu, a poukazuje se v této příčině na dfl\'ody rozsudku
prvního soudu. Co se tkne věci, jest nepopřeno, že dle §u 10 všeob.
pojišť. podmínek byl žalobce povinen, když došlo ke sporu proti němu
o náhradu škody z poškozující události, kromě ostatního zmocniti k vedení tohoto sporu onoho právního zástupce, jejž mu pojišťovací společnost (žalovaná) označila, a že dle §u 15 těchže podmínek stanovena
jest na porušení tohoto záva,zku ztráta nároku z případu škody. Na
dotčenou úmluvu dle §u 10 vseob. PO]. podnunek poukazuje § 124 od. stavec druhý pojišť. zákona, stanovi však, že úmluvy této může se pojišťovatel dovolávati jen tehdy, když svťtj závazek k plnění vůči pojistníku uZ,na!. Použití té~o prop,:dné dolo~~y pro porušen! tohoto. zá~
vazku, jenz dle povahf veCI splnen byh muze po do stavem se pOJ,stne
příhody, nemůže se dle §u 32 (3) pojišť. zák. pojišťovatel dovolávati,
nelze-Ii pojistníkovi přičísti úmysl nebo hrubou nedbalost nebo nemě
lo-Ii porušení vlivu ani na zjištění pojistné příhody, ani na zjištění neb
objem plnění pojišťovatelova. Nižší soudy uznaly, že žalobce po-rušil
závazek §u 10 všeob. podmínek pojíŠť. a že tak učinil s úmyslem neb
aspoň z hrubé nedbalostí. Nejvyšší soud pokládá jejich rozhodnutí
v těchto směrech za právně p;!chybené. Spor jde o to, zda prohlášení
žalované společnosti, učiněná v dopisech jejího právního zástupce Dra
O-a ze dne 21. června 1923 a ze dne 22. června 1923 pokládati jest
a lze za takové »uznání«, které § 124 (2) poj. zák. ukládá za podmínku
pro to, bl' se pojišťovatel mohl domáhati splnění závazku pojistníka na
předání zastoupení ve sporu právnímu zástupci, určenému pojišťovate
lem. O toto uznání žádal zástupce žalobcův dotazem v dopise ze dne
15. června 1923, zda žalovaná společnost svou povinnost k plnění vůči
pojistníku uznává, a dostal na to v dopisu ze dne 21. června 1923 od
zástupce společnosti odpověď, že dotaz byl zbytečným, ježto již dříve
(dopisem ze dne 29. května 1923) sdělila žalobci, že pro případ, že
z třetí strany bude žádána náhrada škody, za žalobce vstoupí, t. j. povinnosti pojišťovací dostojí dle všeobecných i zvláštních (dodatečných)
ustanovení v plné míře. Na to odpověděl zástupce žalobce, že mu tato
prohlášení nestačí a že dle správného smyslu zákona mll3í žalovaná
společnost uznati, že dle pojišťovací smlouvy za jeho mandanta zastoupí a zaplatí to, k čemu bude, podlehne-li ve sporu, odsouzen, arciť
do výše pojištěné jistiny se srážkou 10%, jež má platiti pojistník. Doc
pisem ze dne 2. června 1923 odpověděl na to zástupce pojišťovny, že
zcela zbytečné žádosti jeho bylo úplně vyhověno předešlým prohlášením
(ze dne 21. června 1922) a doplnil toto prohlášení dodatkem, že v povinnostech, v něm dotčených, jsou zahrnuty samozřejmě v případě ne . .
úspěchu ve sporu i platy v rámci a v rozsahu smlouvy pojiš ťovací, načež
zástupce žalobcův v dopise ze dne 22. června 1923 sdělil, že tato prohlášení dle obsahu znamenají odmítnutí žádaného uznání, a že tedy
jeho mandant odmítá zastoupení zástupcem žalované společnosti. Dle
náhledu nejvyššího soudu učinil tak vším právem, neboť dl~lžno úplně
souhlasiti s hlediskem, žalobcem zastávaným, že uznání ve smyslu
§u 124 (2) poj. zák. musí býti bezpodmínečné a beze všech výhrad ze
všeobecných nebo zvláštních podmínek pojišťovací smlouvy. Je-Ii pojistník povinen dle §u 9 vše ob. podmínek podati o každém případě
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škody opověcl' s přesným vylíčením okolností a pnc111 a jiných závažných poměrú a dáti společnosti všechno vysvětlení, jež slouží ku zjištění
případu, má to zajisté ten účel, aby se společnost ujistila o tom, zda
jde o případ, který jí ukládá závazek k náhradě škody, proti které se
pojistník smlouvou pojišťovací zajistiti zamýšlel. Když dojde ke sporu
proti pojistníkovi z této příhody, musí se pojišťovatel, žádá-li, by pojistník svěřil zastoupení své věci jejímu právnímu zástupci, o tom II sebe
již rozhodnouti, zda uznává pojistníkův nárok na náhradu škody proti
sobě dle důvodu, t. j. dle všeobecných nebo zvláštních podmínek smlouvy za oprávněný, a v tom smyslu se jasně, zřetelně a bez dvojsmyslnosti vůči pojistníku prohlásiti, neboť, má-li svěřiti svou věc zástupci
pojišťovatele, musí býti dle zřejmého účelu a úmyslu zákona o tom bezpečně ujištěn, že pojišťovatel béře věc za svou a za pojistníka v kvantitativnim rozsahu převzatého pojišťovacího závazku zastoupí. Prohlášení, zaklausulované výhradami ze všeobecných nebo zvláštních pojišťovacích podmínek není tím bezvýhradným uznáním, které § 124 (2)
poj. řádu předepisuje. V obou svých dopisech, jimiž zástupce žalobcův
žádá o vydání tohoto »uznání«, naznačuje jasně a zřetelně, v kterém
smyslu toto uznání požaduje. Žalovaná strana nikde neuvádí, že žádal
více nebo něco jiného, co by mu žalovaná společnost dle pojišťovací
smlouvy a dle povahy nastalé pojistné příhody nebyla mohla uznati,
a dovozuje docela, že v jejích prohlášeních jest dle smyslu uznáno to,
co žalobce žádal. Odpírala-li mu žalovaná společnost přes to »uznání«
v tom smyslu, jak se ho dožadoval, docela s dodatkem, že je to zbytečné
žádání, ač přece bylo právě její povinností, takové uznání vůči pojistníku předem prohlásiti, a setrvala-li při prohlášení dle svého textu, ač je
vždy žalobce docela i s právnickým rozkladem vytýkal a odmítal jako
nedostatečné, musil žalobce tím spíše utvrditi v domnění, že se zahaluje
ve výhrady, s takovýmto uznáním neslučitelné. šetřil-li zástupce žalované společnosti právnické opatrnosti do té míry, že na právní zcela
nezávadné uznání, jak je zástupce odpůrce žádal, přistoupiti nechtěl,
nemůže zase tomuto za vinu dáváno býti, že se z nutné právnické opatrnosti nechtěl spokojiti s prohlášením onoho. Za okolností tuto vyložených byl k tomu nejen oprávněn, ba v zájmu právní jistoty svého mandanta docela i povinen. Strana žalovaná dovozuje nyní ve spisech opravného řízení, že slova »dle všeobecných a zvláštních pojišťovacích podmínek« a. »v rámci a objemu pojišťovací smlouvy« byla míněna jen
k vytčení »objemu« plnění. Výklad ten však nemťtže přesvědčiti, neboť
s objemem plnění nemají tyto podmínky nic společného, ježto stanoví
hlavně jen smluvní předpoklady pojistného nároku a týkají se důvodu
jeho. Nejpádnějším dokladem proti tomu jest sám rozsudek soudu první
stolice, který ve svém odůvodnění při rozhodování sporu prohlášení
žalované společnosti pojímá v témž smyslu jako žalobce před sporem
a za sporu. Ten(o smysl, který žalovaná strana nyní P\ohlášení svému
dává, měla jasně projeviti žalobci, když jí o vydání tohoto uznáni žádal a, poukazuje-li nyní k tomu, že žalobce sám nemůže uvésti nižádné výhrady, kterou by byla žalovaná společnost činiti mohla, svědčí
to tím spíše proto, že tím méně dťtvodu bylo pro žalovanou společnost
odpírati žalobci uznání v tom smyslu, jak je žádal. Není jeho věčí pátrati,

jaké výhrady si pojišťovací společnost zachovává a činiti l11úže účelem
ol1oho uznání má býti právě ubezpečení, že takových výhrad nečiní a
činiti nehodlá. Ježto tedy žalovaná společnost neprohlásila vltči žalobci
bezvýhradné uznání, jak je předpokládá § 124 (2) poj. zák., nemůže se
arciť také dovolávati toho, aby splnil závazek ku předání svéhozastoupení ve sporu jejimu zástupci. Důsledkem toho odpadá ovšem i uplatnění propadné doložky z nesplnění tohoto závazku, kterou žalovaná co
do náhradního nároku uplatnila ostatně teprve v odpovědi na tuto žalobu. Ježto kromě této námitky, jež Se osvědčila zcela lichou, proti návrhnaa zjištění žalobcova pojistného náhradního nároku jiných námitek
nebylo a žalobní nárok jest dle §u 1 všeob. pojišť. podmínek oprávněn
i co do útrat sporu, bylo žalobě zúplna vyhověti.
J

čís.

4152.

V pořadí poznámky dle §u 53 knih. zák. lze nabýti pouze smluvnlho,
nikoliv vnuceného zástavního práva. Při rozvrhu nejvyššího podáni jest
se zachOíVati k odporu dle této zásady, třebas byl knihovním soudem
pravop1atné povolen vklad vnuclmého zástavního práva v pořadí poznámky.
(Rozh. ze dne 16. září 1924, R II 277/24.)
Pro pohledávky spořitelny v T. bylo vloženo na exekučně prodané
nemovitosti nucené zástavní právo v pořadí poznámky dle §u 53 knih.
zák. Při rozvrhovém roku vznesl vymáhající věřítel odpor proti přiká
zání pohledávky v pořadí poznámky. Ex e k II ční s o u d odporu vyhověl, rek u r sní s o u d napadené usnesení potvrdil a N e i v y š š í
s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Podle předpisu §u 213 ex. ř. muze pří roku k rozvrhu nejvyššího
podání podán býti odpor proti tomu, by byl vzat zřetel k pohledávce,
knihovně pojištěné, jak co do její výše, tak í co do jejího požadovaného
pořadí, a exekuční soudce musí proto zkoumati, bez ohledu na to, v jakém pořadí účtovaná pohledávka jest v pozemkové knize zapsána, zda
jí požaGované pořadí skutečně přísluší. Toto právo exekučního soudce
nekryje se, jak stěžovatelka mylně se domnívá, s právem, zkoumati platnost a správnost právoplatných knihovních vkladů, nýbrž toto právo
exekučního soudce spočívá na tom, že při rozvrhu nejvyššího podání'
může býti v z a t z ř e tel jen na ty nároky, pro které skutečně bylo nabyto požadovaného pořadí. Toto právo exekučního soudce není v rozporu s ustanoveními §u 216 čís. 4 ex. ř., dle nichž knihovní pohledávky
přikázati jest v pořadí dotyčného knihovního zápisu, neboť jest věcí
e'.ekučního soudce, by posoudil, zda skutečně pohledávce požadované
z nejvyššího podání přísluší pořadí, zapsané v pozemkové knize a, když
tomu tak, musí ji v tomto pořadí přisouditi, jinak musí jí požadované
pořadí s ~hledem na sbíhající se zájmy druhých věřitelů odepříti, i když
pořadí to v pozemkové knize jest zapsáno. V tomto případě podal
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při rozvrhovém roku ze dne 2. května 1924 zástupce vymá~ající věři
telky odpor proti pořadí pohledávek stěžovatelky, ponevadz pro tyto
vykonatelné pohledávky, zakládající ~e na soudni~h pl~tební~h roz,ka~
zech, tedy na exekučních tt~ulech, vl~zeon~ bylo pravo z,,:sta~lll. v por~dl
poznámky pořadí pr? zamy.šlenou za~uJ~ku, tedy v por:,dl z~stav11l1!O
práva smluvního, coz dle zakona neDl pnpustno, a v du"ledclch toho,
že vykonatelné pohledávky stěžovatelky pořadí, zapsaneho v pozemkové knize skutečně nabýti nemohly. Oba nižší soudy shledaly tento
odpor vymáhající věřitelky duvodným a odepřely, př!ká~ati P?hledávky
stěžovatelky z nejvyššího podání v požadov~ném poradl, ~o~evadz pohledávky ty pořadí, zapsaného v po~emkov; ~nIze, skulecne ne.nabyly
a ani nabýti nemohly. Soud dovolacl shledava tento nazor spravnyn.!.
Podle §u 53 odstavec prvý knih. zák. v novém doslovu Jest vlastl1lk
nemovitosti oprávněn žádati knihovní poznámku, že chce na své nemovitosti zříditi právo zástavní za dluh určité výše. Z předpisu §u 94 čís. 4,
96 a 56 knih. zák. vyplývá, že vklad práva zástavního v pořadí poznámky ve smyslu §u 53 knih. zák. stá~ise může .ie.din~ na zá~la~ě
listiny, vlastniky nemovitosti vyhotovene a vykazu]lcI vsecky naleZl'
tosli vkladu schopné listiny, po případě na základě rozsudku. zastupujícího takovouto listinu. Poněvadž ohledně pohledávek stě,žovatelky
nešlo o vklad zástavního práva smluvního, nýbrž na základe exekuč
ních titulů pro ně bylo vloženo nucené právo zástavní, nemohly tyto pohledávky nabýti pořadí smluveného práva zástavního, .třebas šlo. o pohledávky ze zápůjček, poněvadž opíraly se niko~i o, lIstmu n.,a]ltelko~
zavazené reality podepsanou, vkladu schopnou, nybrz o soudm platebn;
rozkaz, tedy titul exekuční a následkem toho nabyto býtI. mohl~ pro.
jen nucené právo zástavní,. nikoli zástavní ?rávo smluvlll, ktere Jedl~e
k nabytí smluveného pořadl ve smyslu poznamky §u 53 kn. zak. Je zpusobílé. V důsledcích toho, i když soudce povolen byl pro tyto pohledávky stěžovatelky vklad nuceného práva zástavního v pořadí poznámky dle §u 53 knih. zák. a usnesení to nabylo moci práva, nenabyly
pohledávky stěžovatelky práva, by na ně při rozvrhu nejvyššího podállí
v pořadí smluvního zástavního práva byl vzat zřetel.

tl;

čís.
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Ustanovení §u 423 a 430 c. ř. s. nelze použiti v řízení mimosporném.
Zajištění půdy drobným pachtýřům (zákon ze dne 27. května 1919,
čls. 318 sb. z. a n.).
Jest na soudu, by vyšetřil potřebné služebnosti ohledně náhradního
(§ 5 zák.) pozemku.
Kupitelům (§ 22 zák.) pozemku, přiznaného do vlastnictví, přísluší
stížnost do usneseni, jímž byla dodatečně 00 pozemku zřízena služebnost.
(Rozh. ze dne 16. září 1924, R Jl 290/24.)
V řízení o zajištění půdy drobným pachtýřům přiznal s o udp rv é
s tol i c e pozemek parc. čís. 196/1 Antonínu K-ovi jakožto pozemek
náhradní dle §u 5 zákona a pozemek par. čís. 196/2 Ignáci P-ovi. Oba

pozemky byly dosaváde vlastllictvím Josefa E-a. Pozemek čk. 196.V2
koupili od Ignáce P-a manželé L-ovi. Dodatečným usnesením zřídil
s o udp r v é s tol i c e služebnost cesty vozové a pěší pro pozemek
čk. 196/1 jako panující po pozemku čk. 196/2 jako pozemku služebném. D ů vod y: Dle §u 2 zákona ze dne 27. května 1919, čís~ 318 sb.
z. a n. přísluší požadovací právo pachtýři nejen na sám pozemek, nýbrž i na všecka práva, jež vykonával pachtýř po ostatních pozemcích
propachtovaných po dobu pachtu; takovým právem pro pozemek parc.
čís. 196/1 přikázaný Antonínu K-ovi bylo též používání spojovací cesty
po pozemku parc. čís. 196/2, přikázaný Ignáci P-ovi, jak jest zjištěno,
a služebnosti této též vlastník přikázaného pozemku parc. čís. 196/1 ku
obdělávání tohoto pozemku i na dále potřebuje. Ku stížnosti Ignáce P-a
a manželů L-ových rek u r sní s o u d napadené usnesení zrušil. D uvod y: Nelze upříti, že lze i v mimosporném řízení použiti předpisů
O doplnění usnesení ve smyslu §§ů 423 a 430 c .. ř. s., neboť to odpovídá
zákonnému ustanovení §u 7 obč. zák. o obdobě a neodporuje zásadám
mimo sporného řízení, jež samo se odvolává v §§ 7, 13, 16, 17 na ustanovení procesního řádu jakož i iákona- organisačního, jenž rovněž
v §§ 85, 124 poukazuje na předpisy c. ř. s. Návrh na doplnění usnesení
mU,sí však býti pak podán tak, jal!: c. ř. s. to připouští, t. j. ve lhůtě 8denní od doručení dotyčného usnesení (§ 423 odstavec druhý c. ř. s.).
V tomto případě nebyl však návrh podán v této lhůtě a nelze proto na
něj již zřetel bráti.
.
N e j v y Š š í s o u d k dovolacímu rekursu Josefa E-a a Antonína
K-a obnovil usnesení prvého soudu.
Důvody:

Nelze souhlasiti s názorem, že rekurs měl býti odmítnut proto', že
manželé L-ovi nebyli k němu legitimováni a Ignác p.. se práva stížnosti
vzdal. Manželé L-ovi vykázali předložením kupní smlouvy ze dne 26.
ledna 1924, že pozemek parc. čís. 196/2 koupili od svého tchána a otce
Ignáce P-a. Vzhledem k příbuzenskému poměru prodávajícího a kupitelů jest prodej podle §u 22 zákona o zajištění půdy 'drobným pachtýřům ze dne 27. května 1919, čís. 318 sb. z. a n. ve znění novely čís.
311/1920 dovolen. Jelikož dle §u 9 patentu ze dne 9. srpna 1854; čís.
208 ř. zák. má ve věcech mimosporných právo ku stížnosti každý, kdo
se soudním opatřením cítí poškozen, nemůže ani manželům L-ovým,
jako kupitelům pozemku býti formální právo ke stížnosti proti dodateč
nému zatížení koupeného pozemku služebností odepřeno. Odůvodněn
jest dovolací rekurs ve věci samé. Rekursní soud zrušil usnesení prvního
soudu pro zmeškání osmidenní propadné lhůty k návrhu na doplnění
přídělového usnesení ze dne 10. března 1923, dle §§ú 423 a 430 c. ř. s.
Ku použití těchto předpisů procesního práva v řízení mimosporném pokládal se za oprávněna, poněvadž patent o mimo sporném řízení sám
předpisů o doplnění usnesení nemá, a obdobné použití zásad řízení sporného dle §u 7 obč. zák. l"í' jeho zásadám neodporuje. Rozšiřování plat-

1212

nosti propactných lhůt civilního soudního řádu i na nzení mimo sporné
nelze však uznati za přípustné. Rozšiřování takové nebylo by pouhou
obdobou ,Ue §u 7 obč. zák., ní'brž rovnalo by se stanovení zásady, že
předpisy práva procesního platí i v řízení mimosporném všude tam,
kde pro toto řízeni není ustanoveni zvláštních. Pro uznání takové doplňující povahy předpisů procesních pro řízení nesporné není ani v civilním soudním řádě ani v patentu o mimosporném řízení podkladu, naopak právě z okolnosti, že se patent na četných místech dovolává je dnot I i v Ý c h předpisů práva procesního, plyne, že všeobecné jejich
použití není přípustným. Brání tomu také zásadní různost obou řízení.
Najmě předpisy §§ů 423 a 430 c. ř. s. jsou odůvodněny projednávací a
koncentrační zásadou) které ovládají sporné řízení, kdežto řízení mirnospornému jsou cizí. Rekursní soud přehlédl mimo to, že propadná lhůta
§§ů 423 a 430 c. ř. s. předpokládá návrh, učiněný již před vydáním
usnesení, jehož doplnění se navrhuje, že však v tomto připadě návrh na
zřízení služebnosti cesty po parc. čis. 196/2 byl učiněn teprve po vydání pří dělového usnesení. Nejde tedy vůbec o opozděni návrhu na doplněni usneseni dle §§ů 423 a 430 c. ř. s., a mohlo by přijíti leda v úvahu,
zda není návrh opozděným podle §§ů 12, 13 čís. 6 a 14 zákona čís.
318/1919. Ale ani z tohoto důvodu nelze ho odmítnouti, neboť pozemek
parc. čís. 196/1, pro nějž se zřízeni služebnosti navrhuje, není pozemkem od Antonina K-a požadovaným, nýbrž pozemkem náhrad nim, při
kázaným mu místo požadovaného pozemku dle §u 5 zákona čís. 318/19.
Antonín K. nebyl povinen již při ohlášení svého nároku navrhnouti zří
zení služebnosti po tomto pozemku, naopak bylo povinností soudu dbáti
toho, by potřebné služebnosti ohledně náhradniho pozemku byly vyšetřeny a zajištěny. (§§ 2,9, 10 zák. čis. 318/19, § 2 čís. 5,6 a 11 nesp.
říz.). Rozhodnutí rekursního soudu nelze tedy uznati za správné. Bezpodstatné jsou také námitky přednesené Ignácem P-em a manžely
L-ovými v rekursu proti usnesení prvního soudu. Ignác P. byl před rozhodnutím o návrhu na dodatečné zřízení služebnosti jako posavadní
pachtýř a nabyvatel služebného pozemku o návrhu vyslechnut, uznal při
výslechu nutnost a zákonitost navrhované služebnosti a svolil výslovně
k jejímu zřizení. Tím se platně zavázal trpěti nejen její výkon, nýbrž
i její knihovní zřízení a potřebné k tomu doplnění přídělového usnesení.
Rekursni návrh na nepřiznáni této služebnosti příčí se tomuto závazku
a nutno jej zamítnouti. Manželé L-ovi dovolávají se neprávem důvěry
v knihu (pmemkovou) a úplnost pří dělového usnesení. I pozemek panující parc. čís. 196/1 i pozemek služebný parc. čís. 196/2 jsou knihovně
připsány posud Josefu E-ovi, navrhovaná služebnost nemohla proto posud právem trvati a nemohla býti v knihách pozemkových vyznačena.
Nyní, když pozemky mají přijíti do různých rukou, navrhuje posavadní
knihovní vlastník sám, aby byla současně zřízena i služebnost. Přídělo
vým usnesením byl služební pozemek přikázán do vlastnictví Ignáci
P-ovi, proto přichází jenom on jako strana v úvahu. Manželé L-ovi nejsou ještě knihovními vlastníky a náleží jim ohledně koupeného pozemku jenom nárok proti Ignáci P-ovi na odevzdání. Musí-li se Ignác
P. spokojiti s dodatečným zřízením služebnosti, musí se s ním spokojiti
i manželé L-ovi.

čís.
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Náhrady šlwdy na obci, ježto proti předpiSU §u 5 zákona ze dne 26.
dubna 1923, čís. 86 sb. z. a n., nechala státi na ulici vyklizený nábytek
nelze se domáhati na soudě.
'
(Rozh. ze dne 16.

září

1924, R II 30 I /24.)

Žalobce domáhal se na žalované obci náhrady škody 10.000 Kč
z toho důvodu, že prý žalovaná proti ustanovení §u 5 zákona o odkladu
exekučního vyklizení místnosti jeho movité věci, dne 12. září 1923 exekučně> vyklizené, nechala státi na ulici, kdež byly dílem po kradeny, dí. lem vlivem nepříznivého počasí poškozeny, a teprve dne 5. prosince 1923
zbytek věcí dala umístiti v hasičském skladišti, kdež byly částečně poškozeny i myšmi. K námitce nepřípustnosti pořadu práva s o udp r v é
s t o I i c e žalobu odmítl. Rek u r sní s o u d zamítl námitku nepří
pustnosti pořadu práva. O tl vod y: Přisvědčiti dlužno sice procesnímu
soudu, že povinno-st obce, starati se o uložení a uschování svršků strany
která byla vyklizena a k uložení a uschováni jich místa nemá, plyn~
'fp práva veřejného, nelze však 'sdíleti jeho náhled, že o náhradě škody
z nesplnění nebo nedostatečného splnění této povinnosti ·mají rozhodovati..úřady správní. Nesplnění této povinnosti nepatři k jejímu obsahu,
Jest JIž překročením jejím a, poněvadž se jedná o překročení povinnosti,
v zákoně uložené, jde podle §u 1311 obč. zák. o poměr soukromoprávní
patřící nepochybně na pořad práva.
.'
Ne j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
Důvody:

Žalobce netvrdí nějaký vlastní soukromoprávni poměr k žalované
obci, netvrdí též, že došlo k nějaké smlouvěschovací ve smyslu §u 349
ex. ř. při exekučním vyklizení, nýbrž poukazuje prostě k tomu že žalovaná obec proti předpisu §u 5 zákona ze dne 26. dubna 1923; čís. 86
sb. z..a n. o ?dkladu exekučního vyklizení mistnosti, jeho exekučně vykhzene ;"?Vlte.věcl nechala stah P? měsíce na ulici a později dala je nedostatecne umlstlt!. Povlllnost, ulozená žalované v §u 5 cit. zák. však nevyvěrá z poměru soukromoprávního, nýbrž z poměru veřejnoprávního,
flOVI~1110St ta by~ ?bcI ul~žena jako veřejnoprávnímu svazu v zájmu vereJnem K umlrn~nr bytove nouze. Žalobce a žalovaná obec l}evystupují
tu pko r?vnopravne (koordrnované) podměty právního poměru, nyIJrz
la~o. pod;í.zený člen ~ nad~ízen~n.'u veřej~oprávnímu svazu, který ve vereJnem zajmu pro sveho pnslusnrka kona nebo konati má povinnost zák,onen.'. mu ul?že~ou. ,Zda obec řádně vykonala tuto povinnost, uloženou
l' v zajmu vereJnem CI JI opominula, o tom možno přirozeně rozhodovati
Jen,~e stanoviska veřejnoprávního. Pořad práva je tedy vyloučen (sb. n.
s. CIS. 271).
čís.
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Dle §u 382 čís. 5 ex. ř. lze vysloviti i zákaz dalšího protismluvniho
provo!zu konkurenční živnosti odpůrcem.
(Rozh. ze dne 16. září 1924, R II 303/24.)

s o II d

P r v é s tol i c e vyhověl n-ávrhu na prozatímní opatření
a zapečetěním odpůrcovy provozovny exekučním orgánem,
uložením provozovacího zařízení, hlavně láhví, a zákazem výroby prodeje sodové vody a šumivých nápojů odpůrci pod pohrůžkou přiměřené
pokuty, rek u r sní s o u d návrh zamítl. D ů vod y: Stěžovatel vytýká právem, že prvý soud neposoudil věc po právní stránce správně,
ježto tu není zákonných podminek prozatímního opatřenÍ. Lze sice dle
§u 381 ex. ř. zajistiti před sporem i za sporu nároky jiné, než nároky
peněžité, je-li nebezpečí, že by uskutečnění nároku změnou stavu, jenž
zde jest, bylo zmařeno nebo značně stiženo, nebo má-li odvrácena b}·ti
hrozící nenahraditelnt škoda hrozící žadateli z takové změny. Nárokem, jehož zajištění se žadatel domáhá a jejž osvědčuje, jest ujednána
nepřípustnost provozování sodovkářské žívností v H. jeho odpůrcem.
Tento nárok obsahuje výslovné ustanovení, že Karel K. podobného závodu, jaký má Petr M., na Moravě nezřídí, kterýžto zákaz zostřil si Petr
M. ujednáním konvenční pokuty 50.000 Kč pro jeho porušení. Svěde
ctvím Jana J-a jest zjištěno, že Karel K. porušil tuto smluvní povinnost
a osvědčeno jest tudíž i nebezpečí hrozící Petru M-ovi z tohoto provozování sodovkářské živnosti. Avšak způsoby, jakými lze prozatímně zajistiti nárok strany, obsaženy jsou v §u 382 pod čís. 1-8 ex. ř. Domáhá-li se žadatel uzavření a zapečetění odpůrcovy provozovny" uložení
provoz ovací ho zařízení, zejména lahví, jáko prozatimního opatření, tedy
způsobu, vytčeného v §u 382 čís. 1 ex. ř., není tento způsob v zákonu
odůvodněn. Soudně uložiti lze pouze věci odpůrcovy, na jejichž vydání
neb plnění zní tvrzený nárok (napotomní žaloba). Věci však. které mají
býti zapečetěny a uschovány, nejsou předmětem zajišťovaného nároku,
jenž spočívá v určitém opomíjení se strany odpůrcovy, t. j. v neprovozování sodovkářské živnosti. Totéž platí i o správě oněch věcí dle §u 382
čís. 2 ex. ř. Dále se domáhá žadatel zákazu prodeje sodové vody a šumivých nápojů odpůrcem pod pohrůžkou pokuty. Ale aní tento zákaz,
jakožto způsob prozatimního opatření, naznačený v §u 382 čís. 5 ex:'r.,
není přípustným, protože se týká poškozujících jednání ne1;lo výkonu
určitých jednání nebo veškerých změn n a věc ech v §u 382 čís. 1
a 2 naznačených, t. j. těch, které jsou předmětem dobývaného nebo
tvrzeného nároku. § 382 čís. 5 se práv, vytčených v §u 383 čís. 2 nedotýká.
Ne j vy Š š í s o u cl změnil k dovolacímu rekursu navrhovatele napadené usnesení potud, že zakázal odpůrci ohroženého Karlu K-ovi výc
robu a prodej sodové vody a šumivých nápojů v domě Č. p. 16 na Masarykově nám. v H. pod podmínkou, že ohrožená strana složí na soudě
jistotu lO.OOO Kč za škodu, která by odpůrci vzníknouti mohla.
uzavřením

D

ů

vod y:

Mylným jest právní názor rekursního soudu, že při povolení prozatímních opatření pro jinaké, než peněžité nároky, jest se říditi způsoby,
vytčenými v §u 382 pod čís. 1 až 8 ex. ř., neboť zákon neuvádí jich výčetmo, nýbrž jen příkladmo a jest na povolujícím soudu, by podle okolností případu a navrhovatelova ohrožení zvolil takový způsob, který

k zajistěni jeho nároku jevi se hýti vhodným a přiměřen)rrn (~ 382 Čí~. 1
ex. i.). V tomto případě jsou splněny p~dmí~ky pr? po~olem pro~aÍ1n_l:
ního opatření, neboť navrhov~tel osvě~~tl neJ,en, SV~j na:o~, nybrz I" ze
. h
a'rok l'est ohrožen odpurcovou c1l1J1osÍ1, Jenz} nesetre smluvmho
je. o
n
.
. du na vyro
. b u so d"
ku že nezařídí
na Moravě podobneho
zavo
0\ e
za~az ;hájil v H. pocl svou dřívější firmou koncem roku 1923 výrobu
~op;~,Fej soclovkářských výrobků a tuto živnost dos.u~ prov~zuje. Od:
'stěz"ovatelův přiznává tuto skutečnost a namlta jen, ze tvrzene
purce
. platným a zavaznym.
.'
" . navr h 0'e lnání není pro něho
Jest te d y oh rozem
~~t~lova nároku osvědčeno, zvláště když ~bchodní ko?kur~n:í odpůrco
vou mohl by býti připraven o své zakazmky, od .mchz pravoe zdar jeho
živnosti je závislým. Zbývá tedy jen roz~odnoutr, kte!y zpu,:;ob proz~
tímního opatření jest za daného stavu veCl k ochrane ohrozeneho n:,roku přiměřeným. Dle náhledu Nejvyš~ího"soudu postoačí v tomt~ pnpadě zákaz dalšího provozu konkurencm zlvnosÍl odpurcelll, p;O!1 kterému, kdyby se nepodrobil, bylo by p~stupovatr dle u~tanovem §u.384
ex. ř. a použíti obdobně ustanovem §§u 353-358. ex; r. k vynucem ~a
chování uloženého mu zákazu. Mylným jest pravn.1 nazor rekursmho
soudu, že zákaz takový jest nepřípustným, nehoť am z .doslovu us!an~
vení §u 382 čís. 5 ex. ř. nevyplývá, Je zákaz lze povohtr jen, kdyz n~
rok ohtoženého se týče hmotných věcí pod čís. I a 2 v ~u 382 ;x. L z~m
nčných ježto zákon mluví v prvé větě všeobecně o zakazu skodhvych
jednáni a teprve v další větě, připojen~. spojkou »aneb?" se zmlllu]"
o změnách, způsobených na věcech pod C.IS. ~ a 2 ~ve~e~ych ~ v §u }81.
pod čís. I ex. ř. připouští zákon prozaÍ1mm opatrem, I k~yz oh~ozem
nároku záleží jen ve změně dosavadního s t a v u. p~lsl ohrozenou
stranou navržená opatření, totiž uzavřením a zapeč;temm"pro~ozovny
odpůrcovy a odebráním a správou jeho pr~vo~ovacl~o zanze~l, nepokládá Nejvyšší soud k zatímnímu zabezpecem ohrozeneho naroku z~
potřebná. Nelze ostatně ani přehlédnouti, že jde jen op: o z aot I mnl
ochranu nároku, o němž dosud není ani rozhodnuto, zda Jest. vub~c po
právu, z čehož plyne, že prozatímním opatř~ním ;,e];;: 'p'o~ohlt vse to,
čeho by mohl ohrožený dosíci exekucí na zaklade pnzmveho mu rozsudku.
o

čís.

4156.

Společenstva výrobní a hospodářská (zákon ze dne 9. dubna 1873,
čís. 70 ř. zÍlk.).
"00'
-'k
kd
Vyloučení člena společ~ns~a ~ .f. o. PUSObl )!~ h?t okamzl .em,. y
o

se stalo' lze však stanONitl rucenl Jeho a (odlozltt vyplatu podílu)
.
(Rozh. ze dne 17. září 1924, R I 587/24.)

určitou dobu po ukončení správního roku, v němž byl vyloučen.

1

po

Rej s tří k o v Ý s o u d vrátil společenstvu s r. o. opověď stanov
k opravě mimo jiné též v ustanovení, jímž bylo určeno, že, byl-!i .člen
vyloučen z družstva, přestává býti členem jeho ihned, avšak podll Jeho
vyplatí se mu až po 3 létech, počítaje od skončení závodního roku,
v němž se stalo jeho vyhoštění, po kterouž dobu tří let trvá jeho ručenÍ.

10:::10

Rek u r s 11 í s o u cl změnil usncsen-í prvého soudu v ten rozUlll! že
vyloučil z něho onen poukaz. D ů v o cl y: V §§ 78 a 79 zákona ze dne
9. dubna 1873. čís. 70 ř. zák.. mluví se všeobecně o době ručení člena
společenstva s ručením obmezeným, když přestal býtí členem družstva,
jakož i o době, kdy mu smí býti vyplaceno pohledávání ze společen
stevního poměru. V příčíně skončení poměru společenstevního pojed-.
nává § 7 cit. zákona o zvláštním případu, totiž (dobrovolném) vystoupení člena z .družstva a stanoví, že se tak může státi pouze ve stanovené
době před ukončením závodního roku, jehož uplynutím teprve poměr
členský v takovém případě končí. Podobné ustanovení obsaženo i u družstev s neobmezeným ručením v §u 54 cit. zák. Od dobrovolného vystoupení člena dlužno však lišiti vyhostění (t. j. vyloučení v užším slova
smyslu) člena po rozumu §u 5 čís. 4 cit. zák., které již dle svého pojmu,
poněvadž tu jde o odstranění člena nehodného účastenství na družstvu,
a poněvadž v tomto směru zákon časového obmezení, jako jest při vystoupení člena, nezná, působí již okamžikem vyhostění. Předložené stanovy v §u 3 čís. 3 a y posledním odstavci a § 5 lit. d) a v posledním
odstavci, vyhovují ve příčině vyhostění (vyloučení člena v užším slova
smyslu) těmto zákonným předpisům, ustanovujíce zejména v přičině vyhostěného člena ručení ještě po 3 roky po skončení závodního roku,
. v němž se vyhostění stalo, a přípouštějíce vyplacení pohledávky až po
vypršení ručenÍ.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Rekursní soud správně rozlišuje mezi dobrovolným vystoupením a
vyloučením člena družstva, jež rozeznává i § 5 čís. 4 zákona ze dne
9. dubna 1873, čís. 70 ř. zák. Prvý případ upravuje § 77 cit. zák., dle
něhož společenstevní poměr může skončiti teprve po uplynutí závodního roku. Takovéhoto ustanovení pro případ vyloučení člena však zákon nemá, poněvadž již z pojmu a z účelu vyloučení člena, jehož další
setrvání ve společenstvu mohlo by býti škodlivým, vychází, že musí pů
sobíti již okamžikem, kdy se stalo. Takovouto úpravu smlouvou při
pouští zákon v §u 5 čís. 4. Tomu nikter~k není na závadu ustanovení
§§ 78 a 79 cit. zák., jež určuje jen dobu ručení člena společenstva s ručením obmezeným, když přestal býti členem družstva, a dobu, kdy mu
smí býti vyplaceno jeho pohledávání ze společenstevního poměru. Vyhovují tudíž stanovy zákonu, zvláště když i ručení vyloučeného člena
v §u 5 stanov řádně jest upraveno.
čís.
Společenstva
70 ř. zák.).

4157.

hospodářská

(zákon ze dne 9. dubna t 873,
,
Bylo-li ve stanovách předepsáno, že ku změně stanov vyžaduje se
přitomnostidvou třetin členů, a, pak-li by této presence nebylo při zahájení valne hromady, že jest vyčkati u p I Y n u t i jedné hodiny, nestačí, že uplynula hodina od zahájení prvé valné hromady, v níž byly
čís.

výrobní a

pr?je?~ány věc,i nevyžadující dvoutřetinové většiny, nýbrž dlužno dodrzeh c e k a C 1 hodlllu.
Společenstvo může se ubrániti vyhlášení úpadku tím že valná hromada se usnese většinou potřebnou ku změně společen~tevní smlouvy
na přiměřeném zvýšeni členského podllu nebo že členové dobrovolně
uhradí schodek.

(Rozh. ze dne 17. záři 1924, Rl 719/24.)
Rej s tří k o v Ý s o u d I. vyhOVěl návrhu společenstva s r. o. by
zapsána byla v rejstříku změna: »Valnou hromadou ze dne 21. d~bna
1924 bylo usnesena změna § 7 stanov; dle usnesení toho činí jeden
podíl nyní 400 Kč (posud 200 Kč)« a 2. zamítl návrh některých člen Cl
sp?le.čenst~a,. by ~zhledem k p~edl~ž.enosti společenstva bylo toto poukazano UCll11tt navrh na vyhlasem upadku. Rek u r sní s o u d změ
nil napadená usnesení v ten smysl, že návrh ad I. zamítl, usnesení pak,
Jímž ~y~,za~ítnut návrh ad 2., z;ušil a uložil rejstříkovému soudu, by,
doplne nzem, znovu rozhod!. D u vod y: Dle obsahu spisů a duvodů
napadeného usnesení ad I. vykazuje rozvaha ku dni 31. prosince 1923
schodek a nemuže býti pochybnosti o tom, že změna stanov, na níž se
valt)á hromada ze dne 21. du1l.na 1924 usnesla a jež spočívá v tom, že
se členský podíl z dosavadnícli*200 Kč zvyšuj e o 100% t. i. na 400 Kč
má z.a účel pokus. o v~anaci. Nebylo tudíž z hmotných' důvodů příčiny:
by zapls ten do reJstnku společenstev byl odpírán, avšak vadí tomu poklesky formální. Soud rekursní jest totiž na rozdíl od soudu prvého toho
názoru, že valná hromada, která se dle předloženého zápisu konala dne
21. dubna 1924, nebyla dle §u 27 stanov způsobilou, by o změně
stanov, ku které jest třeba přítomnosti alespoň' /3 všeho členstva a dvoutřeti.~ové většiny všech od~vzdaných hlasů, se závazným účinkem se.
~snasela. Dl". ~u ~7 stal~ov lest sice valná hromada způsobilou se usnásetI, byla-:l radnym ~JlU~obem svo~á~a a je-li alespoň % členstva pří
tomna, avsak k usnasem se o. zmenach stanov aneb o zrušení společ:nsvtva je;t tř~b~, aby pří~omny byly nejméně dvě třetiny všech čleml,
pn ce;I1Z }á~ny clen nesm: zastupovati více než jednoho jiného člena.
Dle pnlozeneho seznamu clenstva ku dni 21. dubna 1924 čítá společenstvo 168 členů kromě dalších třinácti, jichž členství bylo vypovězeno.
Bylo tudíž zapotřebí, aby do valné hromady, na den 21. dubna 1924
svola~é,v na které také dle sděleného pořadu melo býti učiněno usnesení
o. zme~e s~a~ov, dostaVIlo ~e aspoň 112 členů, by navržená změna se
za;,az~ym uČl11kem mohla byh usnesena. Ve skutečnosti však dle před
~oze~eho prot<tkolu bylo př~to;nno a. hlasování se súčastnilo pouze 81
cle~u, ted~ ~ocet nedostatecny. S nazorem prvého soudu, že hlasování
o, teto zmene stanov konalo se v druhé valné hromadě, která prý svolana byla d}.e stan,ov o hodinu později (čítajíc od 9 hod.) a bez ohledu
na pocet pntomnych byla schopna se usnášeti i o změně stanov souhl~.Sltl nel~e, poněvadž výkladu takovému odporuje skutečnost ;ycháze]lcl Jasne z protokolu o valné hromdě, že byla valná hromada svolána
na 9; hod!~u a již o %10.:1O~. dOP?!. byla zahájena za počtu členstva,
ktere staCl pouze k usnase11l o vece ch, nevyžadujících kvalifikované
CiViinl rozhoanutf VI.
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presence. Pětiminutové přerušení valné hromady nemůže ničeho měniti
na tom, že konala se pouze jediná valná hromada, jež byla svolána na
9. hodinu dopolední a již o %1O hod. byla zahájena, a že k hlasování
o změně stanov došlo teprve snad po 12 hod. Valnou hromadu dlužno
považovati za jediný celek a proto bylo věcí představenstva, aby, když
o 9. hod. dopolední, na kterou byla valná hromada svolána, dvě třetiny
členstva, potřebné k usnášení o denním pořadu, obsahujícím též změnu
stanov, se nesešly, sečkal do 10. hodiny, a pak teprve ohlášenou již druhou valnou hromadu svolal, na které pak arciť stačila přítomnost jakéhokoliv počtu členstva. Navržený zápis změny stanov, na kterém se
valná hromada ze dne 21. dubna 1924 usnesla, postrádá tudíž základu
statutárního a bude věcí představenstva, aby, trvá-li na této změně
stanov, svolalo nOVOU valnou hromadu aučinilo zamýšlené zvýšení člen
ských podílů předmětem nového rokování a usnášení. Dlužno proto o(lepříti zápis změny stanov, dokud nestalo se o lom .usnesení, vyhovující
všem požadavkům stanov a nezbylo, než odůvodněnému rekursu vyhověti. Pokud jde o návrh stěžovatelů, by společenstvo vzhledem
k tomu, že rozvaha vykazuje schodek, bylo poukázáno ohlásiti úpadek, není otázka tak k usnášení zralou, pokud není jisto, zda není
možnou sanace družstva. A bude proto věcí prvého soudu, by vývoj věd
měl v patrnosti a vhodným šetřením, vyčkav zejména, zda bude valno,,"
hromadou učiněno náležité opatření, znova rozhodl.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Rckurující družstvo domáhá se zrušení, správn0 změny usnesení
soudu rekursního jak co do části, jíž usnesení rejstříkového soudu bylo
. změněno, tak i cO' do části, usnesení prvého soudu zrušující, provádí
však rekurs vlastně jen v onom směru. Rozhodnouti jest jen otázku,
zda byla valná hromada ze dne 21. dubna 1924 způsobilou, usnášeti se
o návrhu na změnu §u 7 stanov zvýšením členských podílů ze 200 Kč
na 400 Kč. Nejvyšší soud sdílí úplně názor soudu rekursního, .;(e nebyl
zachován postup předepsaný §em 27 odstavec třetí společenstevní
smlouvy. Bylo-li na pořadu valné hromady kromě jiného také. jednání
a usnášení se o změně stanov, bylo věcí předsedy, by ihned při jejím
zahájení, tedy o 9. hodině dopolední, pokud se týče o % na 10 hod.
dopoledne zjistil, zda jsou přítomny aspoň dvě třetiny členů, a je-li tedy
valná hromada ve smyslu odstavce druhého§u 27 stanov k usnášení
se způsobilou. Shledal-li, že tomu tak není, měl zaříditi, by po uplynuti
jedné hodiny (,§ 27 odstavec třeti stanov) byla svolána druhá valná
hromada, o níž by pak platil předpis odstavce třetího §u 27 stanov.
Ale i kdyby bylo správným, že první valná hromada mohla bezzávadně
jednati a se usnášeti o prvních dvou bodech pořadu, k nimž kvalifikované většiny nebylo třeba, a, ježto aspoň ~ členů byla přítomna (odstavec prvý §u 27 stanov), mělo býti po vyřízení těchto bodů bezvýjimečně sečkáno aspoň I hodinu a pak teprve měla býti svolána druhá
valná hromada (§ 27 odstavec třetí stanov). To se nestalo a nelze vykládati tento předpis stanov, jak číní stěžující si družstvo, v ten rozum,

že .stačilo, když OL! svolání a započetí prvÉ' valné hromady čekací ho(lina ji~ uplY!1ll1a. cekací doba pbtí pro všechny členy, i přítomné. Bylo-lt vsak behem one doby ]ednano v prvé valné hromadě a byla-li
tato jen ,na 5 minllt přerušena, I:cbyl? vůbec čekaCÍ hodiny, 'a rekursní
soud pravem uznal, ze ve skutecnoslt bylo po uplynutí oněch 5 minut
jen v dalším jednání prvé valné hromady pokračováno a že rtavržený
zápis změny stanov, na kterém se valná hromada ze dne 21. dubna 1924
usnesla, postrádá statutárního základu, a změnil v tom směru usnesení
rejstříkového soudu. v ten. si~?,sl, že s,e. náv~h na zápis usnesené změny
stanov do obchodmho re]stnku Zal1llta. Dusledkem toho bude ovšem
zápis ji~ provedel~~ vym~zati: ~okl1d jd~ ? zrušující část napadeného
usneseni, nutno I1uÍl na zreteh, ze za trvam společenstva může se toto
ubrániti úpadku tím, že valná hromada se usnese dvoutřetinovou vět
šinou na přiměřeném zvýšení členského podílu, nebo že členové dobrovolně sc;hodek uhradí. Jest sice pravda, že § 84 odstavec druhý zákona
o spolecenstvech •.ze dne. 9. dubna 18:.3, Čí~. 70 ř. zák. zavazuje před
st~venstvo: by uc!n~~o n~v;h n~ ~l'hlase~1 upadku, jakmile dluhy spolec?nstevnl ~r:vy,su]1 ]men~ lec. tr.m nem vyloučeno, by nebylo použito
]Inyc~ prostred~u, by pot:~bne uhrad! bylo dosaženo a tím úpadek
o?vracen, z~]mena,. by zVJ,seny byly c1enské podíly. Dle §u 5 čís. 5
z~~bna mUSI spolecenste.vn; smlou~a st~noviti také výši členských po(hlu. § 33 odstavec druh~ z.a~na ~npousH zcela všeobecně, by se valná
hlomada usnesla na zmene spolecenstevl11 smlouvy, při čemž nikterak
nerozeznává. Je-li tedy stanovení výše členských podílů součástí společenstevní s,mlouvy, může býti valnou hromadou usnesena změna
i v tomt? ~měru, aniž by by,lo třeb~ přípustnost zvýšení podílů smlouvou zvlaste vyhradItI. clenum druzstva, kteří by se usnesením valné
hromady pokládali za postižené, jest volno, by, chtějí-li se uchrániti
důsledku .~noho .zv?š.ení podíl~, z družstva vystoupili (§ 77 zákona).
Lze-Ir tudlz odvratrt~.upadek zpusobem shora vytčeným, právem rekurs ní
s?ud usne~enI oreJStnokove~o soudu v druhé jeho části zrušil, neboť při
rvLlznostI ~~zor~ cvlen;t dru;stv~ o stavu a prosperitě podniku, o nějž jde,
tre?a dal.slho setlem za trm uč~lem, by bylo bezpečně zjištěno, zda je
oduvodnena nade]e na sanaCI, Cl zda nutno ohlásiti úpadek.
čís.

4158.

~. NárcKu na zaopatřova~í p{)ž~tky dle z~kona ze dne 18. března 1921,
130. s~'. z. a n., n~ma zamestnanec, Jenž byl ze služby propuštěn

ClS.

a propustem uznal spravným.

(Rozh. ze dne 17. září 1924, Rv 1 895/24.)
• Žalobce ?yl zaměstnancem na paus tví žalovaného od 27. září 1872
az do 2. kvetna 1914, kdy byl pro nepořádné vedení knih propuštěn
D~e 17. dubna 19.20 uz.avřel. žalobce se žalovaným smír, v němž bl'l~
ze]1uena .vytčeno,. ze smlre111 JSou konečně vyřízeny právní nároky obou·
stran. N~str~ smlru obsahoval též odstavec, že žalobce vzdává se nároku na ]akekoh zaopatřovací požitky, odstavce ten byl však k žalob77·

cově

žádosti škrtnut. Žaloba () placení

zaopatřovacích požitků

podle

pře~lpi~ech ~z~ltl, před, 6. kv~tncm

zákona ze dne 18. března 1921, čís. 130 sb. z. a n., byla obě 111 a n i žš í m i s o li Li Y zamítnuta, o Li vol a c í 111 S o ude 111 z těchto d ů
vod ů: Nesprávně prý posoudil soud prvé stolice spornou věc po

na" n~h? pi:edpisy t,ohoto v~~flcl.ního, nařízer!í vztahovati. Otázka, zela propustem stalo se pravem CJh niC, zoe na vahu nepadá, ponl'vadž ze smíru

nemůže svůj nárok opíprováděcího nařízení ze dne 13. května 1921,
cirkuláře ze dne 4. března 1909 a zákona ze

stránce právní, jsa právního názoru, že žalobce

rati o zvyklost ve smyslu
čís. 189 sb. z. a n., dále
dne 18. března 1921, čís. 130 sb. z. a n. Odvolání není v právu. Zákon
ze dne 18. března 1921, čís. 130 sb. z. a n., zvyklost jako důvod nabytí
nároku na vyplácení pense nestanoví a platí tu proto § 859 obč. zák.,
který zvyklosti jako nabývacího titulu nezná. Soud prvé stolice póukazuje proto správně k tomu, že nařízení ze dne 13. května 1921, čís. 189
sb. z. a n., vydané ku provedení onoho zákona, zvyklost jako nový
důvod nabývací samo stanoviti nemohlo. Ostatně jest otázka platnosti
tohoto nařízení v tomto směru v projednávaném případě i nerozhodnou.
Dle intencí vyjádřených v cirkuláři ze dne 4. března 1909 byl by žalobce
při vstoupení do neaktivního poměru obdržel od žalovaného slušnou
pensi, kdyby byl ve službě až do doby té bezvadně, věrně a poctivě
setrval (vydržel) a invalidním se stal. Tomu u žalobce tak není. Žalobce byl dne 2. května 1914 pro nepořádky, jež v řízení trestním proti
němu pro zločin zpronevěry vedeném sám přiznal, jakž plyne i ze smíru
ze dne 17. dubna 1920, ze služby propuštěn a nenabyl proto před
6. květnem 1921 ani dle zvyklosti, i kdyby u žalovaného, jak z cirkuláře
ze dne 4. března 1909 vycházi, byla, nároku na vyplácení pense. Poněvadž žalobce nenabyl nároku na vyplácení pense dříve, než zákon
ze dne 18. března 19,21, ČÍs. 130 sb. z. a n., začal působiti, jak toho
§ 1 písm. b) zákona toho vyžaduje, právem soud prvé stolice žalobu
jako bezdůvodnou zamítl.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
f«-.

Důvody:

Pokud jde o právní posouzení věci, zastává do vola tel v dovolání
názor, že tím, že před svým propuštěním ze služeb žalovaného na velkém statku pozemkovém u žalovaného 40tiletou služební dobu dokončil,
a že tam bylo zvykem, vysloužilým úředníkům poskytovati pensi, nabyl
práva na vyplácení této pense a že byl proto v době vydání zákona ze
dne 18. března 1921, čís. 130 sb. z. a n., bývalým zaměstnancem na
velkém majetku pozemkovém, který měl nárok na zaopatřovací požitky.
Soud odvolací v napadeném rozsudku v souhlase s rozhodnutím soudu
procesního již tento žalobcův právní názor vyvrátil a v důvodech uvedl,
proč žalobce za bývalého zaměstnance na velkém majetku pozemkovém,
který měl nárok na zaopatřovací požitky ve smyslu onoho zákona, považovati nelze. Soud odvolací, sdíleje tento právní názor nižších soudil,
poukazuje dovolatele především na správné, stavu věci a zákonu odpovídající důvody napadeného rozsudku, které vývody dovolání nebyly
ani vyvráceny ani otřeseny. Žalobce byl nesporně ze služeb žalovaného
v roce 1914 propuštěn. Nevstoupil proto, jak nařízení vlády republiky
československé ze dne 13. května 1921, čís. 189 sb. z. a n., v dotyčných

1921 do neaktivního poměru po

40tilete sluzbe na velkem majetku pozemkovém, a nemohou se proto
ze dne 17. dubna 1920 jasně vychází, že ž210bce ve službách žalovaného
na velkém majetku pozemkovém dopustil se nesprávnosti při účtování,
a že z tohoto dúvodu zavázal se tehda nynějšímu žalovanému škodu

t~mit~ !2epořádky zplIs~ben?u ~ na 8.083 Kč 78 h dohodnutou zaplatiti:
Konecne vychazl ze

SlTIlrU,

ze zalobce proti svemu

propuštění

ze služeb

žalovaného ničeho nenamítal a tedy své propuštění oprávněným uznal.
Tím stává se bezpředmětnou otázka, zda propuštění žalobce ze služeb
žalovaného skutečně zákonně bylo odůvodněným, když jisto je, že jde
zde o propuštění. ze s!u~eb žalovanéh~ a nikoli, o dobrovolný vstup žalobce po 401!Iete sluzbe do neaktJvmho pomeru, jak svrchu uvedené
vládní nařízení v)rslovně žádá. V důsledku toho žalobce nemá nároku

na zaopatřovací požitky od žalovaného ani dle intencí cirkuláře ze dne
14. ?řezna 1909,. žalovaným Jeho úředníkům ua velkém majetku pozemkovem oznamenych a nepatn al1l z tohoto důvodu k osobám zaměst
naným ~a velkém majetku pozen;kovém, kteří měli nárok na ~aopatřo
V'lCI pozltky, pk § 1 p!sm. b) zakona ze dne 18. března 1921 čís. 130
sb. z. a 11., vyžaduje. Okot,lJ,ost, že žalobce při uzavírání smí;u ze dne
17. dubna 1920 ~ýslovně se svých nárokL! na výslužné od žalovaného
nevzdal, n:'.opa~ zadal, aby toto ustanovení do smíru nebylo pojato, jest
v ton;to pnpade ~ero:hodna, poněvadž žalobce nebyl dán do výslužby,
nybrz . ?yl z~ sluzeb zalovaného propuštěn, a nároku na pensi ani dle
cll'kulare al1l dle vládního nařízení nenabyl. Jest sice pravda že účelem
zákonů o zaopatřovacích požitcích bývalých zaměstnanců' na velkém
n-;aJetku po~el:,kovém, jest, zaopatřiti, je pro stáří. Toto zaop9.tření však
pr<;,dpokláda, ze, zamestnancI SI Je vernOL! a poctivou službou zasloužili
aze dobrovo~ne, po .uplynutí ~Otileté sl~žby do neaktivního poměru
vst?upllI. Ne,;'. vsak ucelem onech zakonu, jak se žalobce mylně doml1lva, ~by vSI,~hl1l tedy. také. oni za';1~stnanci na velkém majetku pozemkove,;" kte;1 ze sluzeb bylI propustem a propuštění své nesprávným
uznalI, zako!,~e. stanovených zaopatřovacích požitků stali se účastnými.
MeZI propustemm ze sluzby a vstupem do pense je zajisté veliký rozdíl
'
který žalobce viděti nechce.
čís.

4159.

Dávka, z přír~st~u hodnoty, dávka z nájemného a stočné nepožívají
prednostntho poradt (§ 216 čís. 2 ex. ř.).
v

(Rozh. ze dne 17. září 1924, R II 300/24.)
E x e k u ční s o u d. .
rozv
'hu'Je "neJvyssl
" " po d"al1l za prodanou nemo1
VltO,~t,o nepnkazal ve vysadl1lmporadí pohledávku obce Z. na dávce
z pnrustku hodnoty, na dávce z nájemného a na stočném čímž pohledavky . ty vfšly na prázdno. Rek II r sní s o u d napaclené usnesení
potvrchl. D u vod y: Rekursní soud sdílí právní názor prvého soudu,
•

V'

•

že dávky z přírůstku hodnoty, z nájemného a kanálová dávka nemají
přednostního práva. Ačkoliv se tyto dávky vybírají k účelům obecním
ve veřejném zájmu, nemohou býti na roveň postaveny t. zv. konkurenčním příspěvkům ve smyslu dvor. dekretu ze dne 4. ledna 1830,
čís. 113 sb. z. s., neboť konkurenční příspěvky jsou »přírážkami« k daním, které z usedlosti jest zapraviti, je-li uděleno přednostní právo těmto
přirážkám na základě zvláštního ustanovení. Toto přednostní právo
nebylo uděleno dávce z přírůstku hodnoty ani zákonem ze dne 9. dubna
1920, čís. 280 sb. z. a n., ani nařizenim vlády ze dne 23. září 1920,
čís. 545 sb. z. a n., ze dne 12. srpna 1921, čís. 329 sb. z., a n., ani zákonem 'ze dne 27. dubna 1922, čís. 143 sb. z. a n. Z §u 2 čís. 3 nař.
čís. 545/20 sb. z. plyne jen, že obec jako zcizitelka nemovitostí osvobozena jest od této dávky, a dle §u 13 nařízení ručí v případě nedobytnosti této dávky u zcízitele za ni nabyvatel, a je-li jich více, dokonce
rukou nerozdílnou. Vzhledem k nabytým právům třetích osob musí se
vykládati dvor. dekret ze dne 4. ledna 1836, čís. 113, přesně a nikoliv
rozšiřujícím způsobem podle potřeby změněn)'ch poměrů. Je-li toho
třeba, musí na základě zvláštního zákonitého ustanovení uděleno býti
toto právo přednostní té které dávce. Ani dávku z nájemného (činžovní
haléř) nelze považovati za konkurenční příspěvek ve smyslu dvorského
dekretu ze dne 4. ledna 1836, čís. 113 sb. z. s., poněvadž tato dávka
není přirážkou k domovní dani činžovní, nýbrž jen poplatkem, který se
týká dle §u 32 zákona ze dne 19. prosince 1890, čís. 44 ř. zák., nájemníka, a již má zapraviti jen nájemník. Tato dávka tedy není přirážkou,
která se má zapraviti z nemovitosti samé (rozhodnutí nejv. soudu ze
dne 23. června 1896, k pres. čís. 187 kn. jud.). Činí-li se nyní na obec
větší požadavky v oboru sociální péče, zdravotnictví atd., jest věd zákona, by na základě zvláštního předpisu udělil této dávce právo před
nostní. Totéž platí o stočném: Stěžovatelka poukázala na četná rozhodnutí bývalého nejvyššího soudu, zejména rozhodnuti čís. 14.382;
tato rozhodnutí vztahují se jen na stočné v Dolním Rakousku, kde
dle zvláštního zemského zákona uděleno bylo přednostní . právo této
dávce. Vzhledem však na to, že uděleno nebylo přednostní právo stoč
nému ani zákonem v celé republice platným ani zemský:l1 zákonem pro
Moravu, nepožívá stočné tohoto přednostního práva.
N e j v y Š š í s O u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
- D

ů

vod y:

Rekursní soud posoudil věc správně po právní stránce. Přihlášené
dávky (dávka z příríístku hodnoty, dávka z nájemného a stočné) nelze
pokládati za konkurenční příspěvky ve smyslu dvorského dekretu ze
dne 4. ledna 1836, čís. 113 sb. z. s. a §u 216 čís. 2 ex. ř., a nelze jim
proto přiznati přednostní pořadí. O konkurenční příspěvky nejde již
pr,oto, že, tyto 7yměřují se podle jednotek státní daně, kdežto pro výmeru onech davek rozhodna Je hodnota nemovitosti, výše nájemného
a .zastavená plocha. Nezáleží dále ani na veřejnoprávní povaze oněch
davek al1l na obecném jich účeli, ježto přes to bylo by třeba zákonr.ého předpisu, přiznávajícího jim přednostní právo, tak jako bylo při-

znáno dávce z majetku předpisem §u 62 zákona ze cine 8. dubna 1920
čís. 309 ~b. ~. a n. Právě z toh?to př~dpisu )e vyvoditi, že jiným dáv~
kam, pmz zakon prqva toho vyslovne neudeluJe, nelze přiznati před
nostní právo zástavní.
čís,

4160.

Při syndikátní žalobě, domáhající se náhrady škody jak na soudci,
tak na státu, nejde o nedílné společenství v rozepři.
Zahájená rozepře není důvodem ku zamítnutí návrhu na vydáni
rozsudku pro zmeškání.

(Rozll. ze dne 17.

září

1924, R II 311/24.)

V řízení o žalobě proti státu a třem soudcům dle zákona o syndlkátnÍm ručení dostavili se k prvému roku sice žalovaní soudci, nikoliv

,

však zástupce státu. Návrh žalobce, by proti státu byl vydán rozsudek
pro zmeškání, pro c e sní s o udp l' V é s t o I i c e (vrchní zemský
soud v Brně) zamítl. D ů vod y: Návrh na vydání rozsudku pro zmeš~ání bylo zamítnouti z několika důvodú: Předně proto, poněvadž soud
jest toho názoru, že žalovaný stát se spolužalovanými soudci tvoří nedílné společenství v rozepři ve smyslu §u 14 c. ř. s. PorušÍ-li totiž
soudce přestoupením úředlli povinnosti právo, ručí za veškeru škodu
která z toho vzešla, dle §u 1 zákona ze dne 12. července 1872 ř. Zák:
čÍs. 112 soudce jako hlavní dlužník a s ním stát podle tohoto zákona
!~ko rukojmí a I;'látce; podá-li se žaloba zároveň na stát a na proviniv~
slho se soudce, Jak se to stalo v tomto případě, platí podle §u 9 zákona
to, co nařízeno v civilním řádu soudním o společenstvÍ v rozepři. V tomto
zákoně není ovšem výslovně řečeno, .že společenství v rozepři o kterou
jde,.m~ účinky §u 14 c. ř. s., než nutno přece uznati, že proti jsoucnosti
nedIlneho společenství v rozepři nemluví ani to, že poškozený má podle
tohoto zákona právo,. pohledávati náhradu bud' jen na provinivším se
soudCI nebo Jen na statu nebo na obou, neboť civilní řád soudní nežádá
'br: v případě, nedílného 'společenství v rozepři byla žalóba podána n~
v sec h n y učastmky; nevadí tomu ani to, že zavázanost obou žalovaný:;h --: e;áru a soudce - prýští z různých právních důvodů (u státu
z nan~em zakona, .~ soudce z domněle protiprávního jednání neb opomenulI); tato rozhcnost právních důvodů jest však jenom zdánlivou
neboť podle předpisů zákona ručí stát jen tehdy, porušil-li soudce svo~
VInOU povl~nos! sVé,ho úřadu, a ručení soudcovo má konečně původ také
jenom. v zakon,:.. Pn tom dlužno uvážiti ještě toto: O nedílném společ~nstv\ v ;ozepn lze ~nluviti j.en tenkr~te, je-li yrávnicky nemožno vynestI luz?a rozhodnuh oprolI ledn~tlrvym spolecníkům. Není dobře myshtelno, ze roz~?dnuh v syndlkatlllm sporu mohla by jinak dopadnouti
prolI soudCI a JInak proti spolužalovaněmu státu; neboť buďto porušil
s?udce s~o<u VInOU přestoupením úřední povinnosti právo a způsobil
lIm strane s~odu: pak r~čí za následky stát právě tak jako soudce sám,
anebo takove p05kozel1l nedalo se zjis,tit, pak neručí ani ten, ani Onen.
StanOVIsku, které v této otázce zaujímá soud, nevadí konečně ani to,
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že žalobci jest ponecháno na vůli, vzdáti se nároku oproti tomu kterému
ze žalovaných, neboť, stalo-li se takové vzdání snad ve prospěch soudce,
nemůže se tak státí na úkor státu, jehož postižního práva se nedotýká;
ostatně lze úplně ponechati stranou otázku, zda erár musí či nemusí
si dáti líbití takovou disposíci s předmětem sporu, kterouž jeho podpůrné ručení stává se prirnérním.
Kromě toho zamítl soud návrh na vydání rozsudku pro zmeškání,
shledav, že o žalobním nároku byla již v jiném sporu rozepře zahájena
a konečně, ježto shledal žalobu neopodstatněn ou.
Ne j v y Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a vrátil věc prvému
soudu, by o návrhu znova rozhodl bez ohledu na uplatněné zamítací
důvody.
Oůvo.dy:

Neprávem má procesní soud v napadeném usne,sení za to, že při
syndikátní žalobě, jíž někdo domáhá se náhrady škody jak na soudcích
tak í na státu, jde o společenství v rozepři mající účinky §u 14 c. ř. s.
Zákon ze dne 12. července 1872, čís. 112 ř. zák. nepraví toho výslovně,
ač připouští žalohu i proti státu jako rukojmí a plátci, ale ani z toho
nelze vyvoditi, že by účinky rozsudku vztahovaly se na všecky společ
níky v rozepři. To platí zejména v tomto případě, kde je žalováno ně
kolik soudců, z nichž každý podle tvrzení žaloby dopustil se zavinění
jiným způsobem. Nehledě k tomu, že žalobce může upustiti od žaloby
vzhledem k některému z nich, anebo vzdáti se žalobního nároku, anebo
že některý ze žalovaných může uznati žalobní nárok, může býti soudem
uznáno i na zavinění jen některého z nich, takže ohledně každého žalovaného může dojíti k jinému rozsudku, Není proto právní poměr, vyplývající z uvedeného zákona, překážkou, by nebyl vydán rozsudek
pro zmeškání proti některému ze .spolužalovaných. Tím méně obstojí
ostatní důvody procesního soudu. Zahájeni rozepře může míti jedině
ten účinek, že žaloba musí býti odmítnuta (§ 233 c. ř. s.), nemůže však
býti důvodem pro zamítnutí návrhu na vydání rozsudku pro zmeškání, .
čímž zůstává žaloba nevyřízena. Totéž platí i pro případ, že žaloba je
pochybena, neboť k této okolnosti může soud přihlédnouti teprve při
rozhodnutí o žalobě, jež děje se rozsudkem, při čemž uvažuje soud,
zda anebo jak dalece je žaloba odůvodněna.
čís.

4161.

Odpůrčí řád. '
Za zákonných podmínek lze i mimo úpadek odporovati zajištění
prav,é pohledávky. Není třeba, by úmysl dlužníkův přímo směřoval ku
zkrácen~ věřitele, nýbrž stačí vědomí dlužníka, že právním jednáním
zkracuje věřitele. Není třeba, by iťal!dulosní úmysl dlužníkův vztahoval
se právě na otiporujíClho věřitele, nýbrž stačí, vztahuje-Ii se vůbec na
věřitele, ať určité nebo neurčité, přitomné neb i budoucí, na všechny
nebo jen na něl<teré.

(Rozh. ze dne 17.

září

1924, Rv II 445/24.)

Podle dluhopisu ze dne 13. června 1922, vydaného Arnoštkou J-ovou,
vloženo bylo téhož dne na její dúm č. p. 25 právo zástavní za pohledávku 55.000 Kč s přís!. jejího otce, nynějšího žalovaného Arnošta O-a.
Žalobci příslušela proti Arnoštce J-ové vykonatelná pohledávka kupní
ceny za zboží, dodané v době od 11. srpna do 9. září 1922, ve zbytkové
částce 4045 Kč 95 h s přís!., pro kterou vloženo bylo vnuceně právo zást~vní na týž dům, ale až 26. června 1923. Na jmění Arnoštky J-ové byl
dne 5. ledna 1923 vyhlášen úpadek, který však dne 16. května 1923
z důvodu, že náklady řízení nejsou kryty, podle §u 166 odst. 2 konk. ř.
byl zrušen. Žaloba na Arnošta O-a, by bylo uznáno právem, že na nákladě dluhopisu ze dne 13. června 1922 provedené zastavení domu čís.
25 ve prospěch pohledávky žalovaného 55.000 Kč s přís!. a knihovní
vklad práva zástavního ve prospěch této pohledávky na onom domě jsou
vLIči žalobci ohledně jeho pohledávky 4045 Kč 25 h s přís!. odporovatelny a bezúčinny, že žalovaný jest povinen to uznati a pohledávce žalobcově 4045 Kč 95 h s přís!. povoliti přednost před svou pohledávkou
55.000 Kč s přís!., jinak že toto postoupení přednosti se stane na základě rozsudku byla obě man i ž š í m i s o u d y zamítnuta. O dvOl a c í s o u d uvedl mimo jiné v d ú vod ech: Po právní stránce
jest spornou otázka, zda zajištění nebo zaplacení po právu pozústávající pohledávky lze odporo,vati i mimo úpadek, Judikatura to po většině
popírá a odůvodňuje to SOUhlasně s jinými zastanci tohoto náhledu tím,
že jak ve starém odpLIrčím zákonu ze dne 16. března 1884, čís. 36 ř.
zák., lak i v novém úpadkovém řádu hyla odporovatelnost právních jed"
nání tohóto druhu samostatně upravena a to jen pro' případ úpadku
(§§ 5, 6 odp. zák. a §§ 30, 31 konk. ř.), kdežto mimo úpadek takovéhoto
samostatného ustanovení nebylo (§§ 28 a nás!. konk. řádu; § 2 a násl.
odpůrčího řádu). Z toho se úsudkem z opaku dovozuje, že vynecháním
oněch ustanovení o úpravě odporovatelnosti právních jednání mimo úpadek nelze oněm právním jednáním mimo úpadek vůbec odporovati.
(Ehrenzweig: An!. Ordg. str. 106; Menzel: Anfechtungsrecht str. 153 a
nás!. a str. 158 čís. 4.) Zastanci opačného názoru (Bartsch-PoUak:
Konk. O. str. 235, Lehmann: An!. O. str. 197) popírají, že lze onen náhled dovozovati důkazem z opaku §§ 30, 31 konk. ř. a že zajištění anebo
zaplacení správné pohledávky nelze' odporovi'ti dle §u 2 odp. ř. (§ 28
konk. ř.) i mimo úpadek, poněvadž § 2 odp. ř. mluví O všech právních
jednáních, jeden odpůrčí důvod nevylučuje druhého a poněvadž § 486
č. 2 tr. zák. (čl. X uvoz. zák. ke konk. ř.) za -trestné prohlašuje zaplacení,
dluhu neb zřízení zástavy, spojené s poškozením ostatních věřitelů.
Správnějším jest náhled druhý, neboť odporovatelnost y úpadku je založena a) na úmyslu. zkrátiti věřitele (§ 28 konk. ř.), b) na zašantročení majetku (§ 29 konk. ř.) a c) na úmyslu, poskytnouti zvláštní výhodu některému z věřitelů po neschopnosti dlužníka k placení (§§ 30,
31 konk. ř.), nebo-Ii jak pamětní spis k §u 30 konk. ř. uvádí, na porušení zásady stejného nakládání s věřitely. Odpůrčí řád (mimo úpadek)
uznává ale jen prvé dvě zásady(§§ 2, 3 odp. ř.), nikoliv však zásady
třetí (stejné nakládání s věřitely), která platí pouze v řízení úpadkovém a jemu obdobném řízení vyrovnávacím. (§§ 50, 150 odstavec druhý, 153 čís. 3 konk. ř., §§ 46 ČÍS. 3, 47, 50 čís. 3 vyr. ř.). Mimo úpadek
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platí však zásada přednosti, jak lze se s ní setkati v celé řadě př,edpis_ů

jiných (§ 453 obč. zák., 29 konk. ř., §~ 88, 10~ odstavec ~rvy" 12~,
135 216 odstavec čtvrtý, 286 odstavec rrctI ex. r. atd.). Ponevadz poruš~ní této zásady jest možno jen v úpadku, musilo 0110 ústanovenÍ býti,
zvlášť zařazeno mezi odporovatelná právní jednání jen v úpadku. To
jest důvodem, proč obsah ustanovení §~ 30 a 3.1 kon.k. ř. byl ~ojat pou:"
do konk. řádu, nebylo však úmyslem zakonodarcovym, vylouclh za kazdých okolností odp?rovate1~o,st. oněch právních jednání ~in~o úpadek.
Nelze proto upříti, ze I z~JIstenI pra~e yohleclavky lze .s :,sRech:~ odporovati i mimo úpadek, ]sou-II prokazany podmll1ky odpurclho radu.
N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil
věc soudu prvé stolice, by o ní dále jednal a rozhodl.
Důvody:

Pojednati jest předem o dovolacín~ důvodu ~espráv,ného právního
posouzení věci, pokud žalobce tento duvod uplatnu]e. Predeslah nutno
vzhledem k vývodům dovolací odpovědi, že dovolací soud souhlasí s názorem odvolacího soudu, že za zákonných podmínek i mimo úpadek lze
odporovatí zajištění pravé pohledávky a to z důvodů odvolacím soudem.
uvedených. Z vývod" dovolání jest, ~atrno, že ,žalobce spatřuje d~~od
nesprávného právního posouzenI vecI v tom, ze odvolacl soud »zada
pro odporovatelnost podle §u 2 čís. 3 odp. ř. dalekosáhlý'dúkaz ,úmys,l,u
dlužnice zkrátiti věřitele,« ač zákon odporovatelnost vuel blIzkym pnbuzným 'dlužníkovým (§ 4 odp. L) p~d~tatně ule~č~j,;, a vyslov~j~ domněnku, že příbuzný znal fraudulosnI umysl dluZlllkuv. Dovolalll Jest
v právu. Odpůrčí žaloba, podaná dne 10, července 1923, tedy do dvou
let po zřízení zástavy, opírá se o,důvod §u 2 ,~ís. 3 ,~dp .. ř;'zed~e },O.
prosince 1914, čís. 337 ř. zak., pn kteren: stacI, doka,ze-~l zalu!,SI ven:
tel že dlužník v posledních dvou letech predsevzal pravnI ]ednanI, ktere
byio objektivně způsobilé věřitele zkrátiti, že jím žalobce vdob~ podání
žaloby jest zkrácen a že druhý účastník ?Iužník?va p;ávního )ednání
jest jeho blízkým příslušníkem (§ 4 odp. L). ]meho dukazu zakon na
žalobci nežádá a jest naopak věcí žalovaného, by namítal a dokázal,
buď že dlužnice lraudulosního. úmyslu v době právního jednání neměla,
nebo - měla-Ii jej - že mu tento úmysl ani znám nebyl, ani při náležité opatrno.sti znám býti nemusil. Není ani třeba, by dlužníkův úmysl
přímo směřoval ke zkrácení věřit~lů a by to bylo )edi;'ým ~í1:m d~UŽ~í.
kovým, nýbrž stačí, že dlužník mel nebo mUSIl mlh vedom~, ,ze pravnI;n
jednáním věřitele zkracuje. Také není třeba, by lraudulosnI umysl dluzníkův vztahoval se právě na odporujícího. věřitele, nýbrž stačí, vztahuje-Ii se vůbec na věřitele, ať určité nebo neurčité, přHomné nebo budo.ucí, na všechny nebo jen některé. Proto jest Iho.stejno, zda pohledávka odpo.rujícího věřitele v době zkracujícího právního Jednání dlužníkova již zde byla, či teprve po.zději vznikla, jak jest tomu v tomto pří
padě (§ 8 odp. ř.). Odvolací soud tedy nesprávně vyložil předpie §u 2
čís. 3 o.dp. ř., jenž jest předpisem hmo.tného práva, uloživ žal0bci bře
meno průvodní o lraudulosním úmyslu dlužnice, uváděje v důvodech napadeného rozsudku, že není dokázán úmysl dlužnice zkrátiti věřitele; že

důkaz o úmvslu, zkrátiti věřitele, musí býti daleko pi\:snčjší, že žalující
strana nedokázala až snad na vědorl1Í dlužnice, že zkrátí v-čřitelc, ničeho
více. žalující strana nemusila v tomto ohledu nic dokazovati, protože

zákon lraudulosní úmysl mezi blízkými příbuznými předpokládá a
protože jest v0d žalovaného, by dokázal opqk. Nedokáže-li, jde to na
jeho vrub.
čís. 4162.
Konto W.
Třebas v obchodních podmínkách komisionáře bylo stanoveno, že
jest vůči svým komitentům, ať byl přikaz proveden v jakékoliv formě,
komisionářem, jest ho přece považovati za přímého smluvníka, pmhlásil-li, že koupil cenné papíry od komitenta.
Stanovily-li obchoďní podmínky komisionářovy, že účetní uzávěrky
jest pokládati za schváleny a správny, takže další reklamace nejsou
možny, když komitent neučinil proti nim námitek do určen~ lhůty, p~at!
lhůta ta i proti komisionáři, takže, neopraví-Ii účtu do Ihuty, poklada
jej za správný.
, Po prohlášení, že vstupuje v obchod, má komisionář právní postavení jak komisionáře tak prodatele (kupítele); pokud pak obojí ustanovení.nélze přivésti v soulad, plat! ustanovení o kupu.
Mlčení komitentovo 'kll sdělení komisionáře, že převedl výtěžek na
konto W., nelze po případě pokládati za souhlas jeho s převodem.

(Rozh. ze dne 23.

září

1924, R I 554/24.)

Žalovaný dal v únoru 1919 žalující bankovní společnosti příkaz ku
prodeji 25 akcií státních drah. žalobkyně příkaz provedla a oznámila
dopisem ze dne 6, února 19,19 straně žalované, že koupila od ní 25 akcií
státních drah, dle vyúčtování činil výtěžek po srážce výloh 24.883 K
88 h, kterýžto výtěžek připsala žalobkyně žalované straně k dobru. Ku
konci prvního púlletí roku 1919 zaslala žalující žalované výtah z k111h,
ve kterém skutečně onen výtěžek byl žalované straně při psán k dobru
a to v Kč. Výtěžek pak po té žaloyanérnu v Kč vyplatila. V prosinci 1920
obdržel žalovaný od žalující dopis ze dne 12. prosince 1920, ve kterém
se mu sděluje, že výtěžek za oněch 25 akcií státních drah byl omylem
zaknihován na konto Kč místo na konto W., a že tudíž žalující žaloyanému na kontu Kč připisuje k tíži 24.883,89 Kč Val. 15. února 19!9,'
o.proti tomu na kontu W k dobru 24.883-89 K s val. 15. února 1919. Zalovaný na dopis nereagoval, proti změně neprotestoval, až teprve dopisem ze dne 29. prosince 1921. Žalobě, jíž domáhala se žalobkyně na
žalovaném zaplacení 24.883 Kč 89 h vzrostlých na 33.295 Kč, proc e sní s o udp r v é s t o I i c e vyhověl, o d vol a c í s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc prvému soudu, by, vyčkaje pravomoci, ve věci dále jednal a znovu rozhodl.
N e j v y Š š í . s o u d zrušil napadené usnesení a uložil odvolacímu
soudu, by nehledě k svému odchylnému právnímu názoru vyřídIl odvolání.
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žalobkyně oznámila žalovanému na jeho příkaz, by prodala jeho 25
akcií společnosti státní dráhy na Vídeňské burse, dopísem ze dne 6. února
1919, že akcie sama od něho koupila. Opírajíc se však o znění svých
obchodních podmínek trvá žalobkyně na tom, že jednala pouze jako komisionářka, že akcie prodala na Vídeňské burse a je tudíž oprávněna
připsati žalovanému k dobru ponze výtěžek, na vídeňské burse docílený, ve valutě rakouské a že důsledkem zákazu nařízení ze dne 6. února
1919, čís. 57 sb. z. a n. nemohla výtěžek převésti do čs. státu a je tudíž
oprávněna jej vyúčtovati žalovanému ve starých rak.-uherských korunách na W kontu. To činí neprávem. žalující bankovní společnost pojala sice do svých podmínek obchodování pod bodem 3. větu, že bude
svým komitentům oznamovati provedení příkazů slovy: »koupili jsme
pro Vás,« »prodali jsme pro Vás,« nebo jiným podobným výrazem
a že jest vůči svým komitentům, ať byl příkaz proveden v jakékoli formě, komisionářkou, a zákazník vždy proti ní jen komitentem, avšak banka
neoznámila žalovanému v .tomto případě, že prodala zmíněné akcie na
Vídeňské burse pro něho, nýbrž, že akcie ty o dně h o k o u pil a
dle usancí Vídeňské bursy. Toto prohlášení jest zcela jasné a nedopouští pochybností o tom, že banka vstoupila ve smyslu čl. 376 odstavec prvý obch. zák. sama jako kupitelka do obchodu. Každý jiný výklad, který by umožňoval mentální reservaci banky a spekulaci na úCet
komitenta, příčil by se zás2dě obchodnické poctivosti a předpisům
§u 914 obč. zák. a čl. 278 a 279 obch. zák. Žalující bankovní společnost
mimo to nevyúčtovala žalovanému výtěžek akcií ihned po valutové rozluce na kontě W, nýbrž připsala mu jej k dobru na řádném účtě a, jak
nesporno, oznámila mu v kontokorrentech za obě pololetí 19'19 a za
první pololetí 1920 jeho a k t i vn í (debetní) salda v korunách česko
slovenských, při čemž v účtě běžném za prvé pololetí 1919 byl obsažen
výtěžek prodeje oněch akcií v Kč a sloužil s jinými položkami za základ dalších dvou běžných účtů. Dle druhého odstavce obchodních podmínek pokládá žalující bankovní společnost účetní uzávěrky (běžné
účty) za schváleny a správny, takže další reklamace nejsou možny, když
komitent do 3 týdnů proti nim nečinil námitek. Příčilo by se požadavku
poctivého a slušného obchodování, by předpis ten měl platiti jen pro,
komitenta a nikoli též navzájem pro banku. Neopraví-li tedy banka svůJ
běžný účet, daný komitentovi, do 3 týdnů, pokládá jej za správný a nemůže později, zejména po době 1 3;.í roku, se k němu vraceti a chtíti jej
opravovati. Poznámka salvo errore et ommissione, na niž se banka odvolává, může míti platnost jen s tímto omezením. Nehledě však k tom~,
dala žalující bankovní společnost i jiným zpLlsobem Ba jevo, že vystupuje jako samokontrahentka a nikoli komisionářka. Jako komisionářka
byla by bývala dle čl. 361 obch. zák. povinnou se žalovaným řádně se
súčtovati a vydati mu celý výtěžek po srážce výloh a provise. žalobkyně
však mu nevyúčtovala výtěžek akcií v kursu 1001 K za jeden kus, jak
byly její subkomisionářkou firmou R. & Co na Vídeňské burse skutečně
prodány, nýbrž v kursu 998 K za kus, což nasvědčuje tomu, že akcie
sama od žalovaného koupila po 998 K a prodala je pro sebe dále po

1001 K prostřednictvím firmy R. & Co. a rozdíl v cenách těch pro sebe
podržela. Tomuto výkladu nevadí poslední věta třetího odstavce všeobecných podmínek obchodních, dle nichž je banka vždycky komisionářem, ať byl proveden příkaz ve formě jakékoli, neboť má komisionář
před prohlášením, že vstupuje 'do obchodu, při něm i po něm povinnosti
i práva komisionáře, po prohlášení však zároveň i postavení prodatele,
nebo kupitele, pokud však obě tato postavení nelze uvésti v soulad, platí
po učiněném prohlášení pravidla o kupu (Srv. Canstein ll. sv. str. 241
pozn. 115 a sb. n. s. čís. 1927). Z toho vidno, že původní připsání výtěžku akcií na běžném účtu za prvni pololetí 1919 v korunách českoslo
venských odpovídalo skutečnému právnímu stavu věci, kdežto oprava
provedená bankou v prosinci 1920 a zřízení konta W pro onen výtěžek
nebyly právně odůvodněny. Okolnosti, že žalovaný proti zřízení konta
W a proti oné opravě neprotestoval po dobu jednoho roku, nemá významu souhlasu s opravou, neboť nelze každé mlčení pokládati vždy a
naprosto za souhlas. Jenom tehdy, když jsou zde okolnosti, které nepři
pouštějí rozumného důvodu pochybovati o tom, že mlčení v tom kterém
případě znamená projev vůle souhlasné, lze mlčeni za souhlas považovati (§ 863 obč. zák.). V tomto případě však není tvrzeno, tím méně
prokázáno, že žalovaný, bydlící v obci, od obchodního ruchu vzdálené,
zn'lÍ význam a dosah zřízení konta W, neboť jak obecně z jiných podobných sporů známo, ani některé banky samy původně významu a dosahu toho neznaly. Nelze proto mlčení žalovaného, byť i trvalo přes rok,
vykládati mu v tomto1(případě na újmu. Vzhledem k tomu, co uvedeno,
nepadá na váhu, zda obchodní podmínky obdržel žalovaný od žalobkyně
již před 6. únorem 1919 a zda obsahovaly též třetí odstavec stejného
znění, jako podmínky dosavadní a proto není v tom SI]lěru potřebí doplniti řízení před prvním soudem, jak nařídil soud odvolacÍ.

čís.

4163.

Tún, že manžel zrušil manželské společenství a odstěhoval se do jiného bytu, není ještě odůvodněn nárok manželky na výživné dle §u 382
čís. 8 ex. ř., nenHi. ochotna následovati manžela do nového bytu.
(Rozh. ze dne 23. září 1924, R 1 756/24.)
Návrh manželky, by jí bylo až do pravoplatného skončení sporu o
placení výživného proti manželi povoleno prozatímní opatření placením
výživného s o udp r v é s t o I i c e zamítl, rek u r sní s o u d návrhu vyhověl.
N e j v y Š š í s o ú d obnovil usnesení prvého soudu.
Důvody:

Dle §u 389 ex. ř. má strana ohrožená osvědčiti okolnosti, o které
opírá návrh na povolení prozatímního opatření, a sice buď ihned připo
jiti potřebná písemná osvědčení, nebo k žádosti soudu osvědčení ta
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, 't' (~ 274 c 'r s) Žalobkyně' nenabídla o svém tvrzení, že jest
ploves l!'l
"
" "
'd"
b' II
hurava a '-k výdělku neschopna vůbec žádného nsve cem, a ,na 15 a
c
_ o ědčenÍ o zlomyslném opuštění manželem korespodencl, sved~
~~~~eFr:;tiškem N-ou a výs1e,chem ,stran, Dl:, §u 274 c: ř.,:' 1z,; tvrze~~
okolnosti osvědčiti všemi prUVOdnllnI pros,tredky, ~y]lm~pc duk~z kVY
slechem stran. Nabídnuté korespondence vubec nepred1?Zlla a s~ed el;'
Františkem N-ou byl spíše osvědčen opa~ toho, C? !.alobkyn; ~vrdL
Dle něho neopustil žalovaný, jak se k svedku vypdr;l, spolecny byt
z 10m y sl n č, nýbrž proto, by sobě a manželce vyn~s;l ]lny, byt, p~
něvadž chtěl učiniti přítrž domácím různicím a n~sva,rum, Jez" vyv?lavala tchýně, u níž bydlili. Neprávem soud ,rekur,s;" n:a za to, ze ~a:ok
žalobkyně na prozatimní opatření p1acenll11 vyzlVneho Jest o~ve~cen
'iž ustanovením §u 91 obč .zák. a že jsou tu předpoklad~ opatrem dle
~u 382 čís, 8 ex, ř, již proto, že žalovaný zruš:1 pro~1 predplsu §~,,93
obč. zák. manželské spolužití a odstěhoval se ~o ]Ineho bytu a vyzlv~
manze1
poskytovalI
ne'h o nep latI' . Dle §u 91 obč. zák. ]'est sice,
,povmen
'
,,' k
své manželce dle svého jmění slušnou v)rZlVU, naprotI tO~1U je SL v~:- '
manželka dle §u 92 obč. zák. povinna svého man,zela do ,leho by?lIste
sledovati a v domácnosti dle sil svých mu pomahatI a Jen za t;chto
podmínek náleží jí náro~ na ,poskyt~~ání výživy ~~nže~em. ,Manze1ka,
bydlící fakticky odděleno, m~ sIce tez narok na ,vyzlVne, .avsak ]E;nOm
tehdy, je-li ochotna muže s~eh? do Jeh~ bytu ~as1ed~':.atI, Fr~nÍlsk;~
. N-ou jest však osvědčeno, ze za10bkyne proh1asI1a VU,CI manze1;,: z~
dajícímu, aby ho do novéh;>, bytu na;le,do~a1a, pk m,anzel m~ ;d,eh1, ze
nechce, že od matky nepu]de. O~vedcel1l ,zloInp1~~ho opustel1l ,;nanželky manželem a výdělečné n,ezpusobl1.os:1 ~1anzelcmy touto tud~':., ne:
provedeno. Právem proto Pr::'I1l, sO,udce !ep navrh, na prozaÍlmm, VyZlvne
zamítl pro nedostatek osvedcem zakonnych podmmek prozaÍlml1lho opatření podle §u 382 čís. 8 ex, ř.
čís.

4164.

Na mzdu horníků jest přípustna exekuce nejen pro výživné Ze zákona nýbrž i pro jiné pohledávky. Při rozhodnutích po 2. srpnu 1924
jest ~ziti -třebas i teprve vyšší stolicí - zřetel ku zá\{oou ze dne
2. července 1924, čís. 177 sb. z. a n.
,
(,Rozh, ze dne 23. září 1924, R I 759/24.)
Exekuci na mzdu horníka s o udp r v é s t o I i c e povolil, r ek II r sní s o u d usnesením ze dne 9, srpna 1924 exekuční návrh zamítl. N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
Důvody:

Zákonem ze dne 2. července 1924, čís. 177 sb. z. a n" dop1n~n byl
zákon ze dne 15. dubna 1920, čís. 314 sb. z, a n., v ten rozum, ze p~
zbyly platnosti veškeré dosavadní předpisy o tom, že exekuce na nekteré ze služebních p1atlt uvedených v §u 1 zakona ze dne 15. dubna

1920, čís, 314· sb. z. a n., jest zcela nebo z části vyloučena. V tomto
Zákol1!1ém ustanovení, jak zpráva ústavně právního výboru o vládním
návrhu zákona (tisk 4597) čís, 4656/1924 výslovně uvádí, spočívá též
speciclnč zrušeni §u 207 horn, zák, Pokud plalÚ hornických se týká,
jest pro budoucnost, dá,na mož~ost exekuc~ na ně, netoliko pro pohledávky výživného, nybrz I pro ]lne poh1edavky. Zakon ze dne 2. čer
vence 1924, čís, 177 sb. z. a n., začal působiti dnem vyhlášení, 1. j,
dnem 2, srpna 1924. Napadené rozhodnutí stalo se dne 9. srpna
1924, tedv v době, kdy již § 207 horn, zák, byl zrušen, Měl proto soud
rekurs ní při svém rozhodování o rekursu povinného k tomuto, v době
rozhodování již platnému zákonnému stavu vzíti zřetel. Když tak neučinil a návrh vymáhajícího věřitele na zabavení mzdy povinného,
6.000 Kč ročně převyšující, zamítl a usnesení soudu prvé stolice, navrhovanou exekuci povolující, změnil z toho důvodu, že výsada §u 207
horn. zák. dosud platí, nepostupoval dle tehdy platného zákonného stavu
a neposoudil věc správně; neboť nový zákonný stav platností zákona
ze dne 2. července 1924, čÍs, 177 sb. z. a n" mezi tím přivoděný, není
novOU skutečností, ke které by v druhé stolici nebylo lze přihlížeti, poněvadž v době rozhodování v prvé stolici zde ještě nebyla.
čís.

4165.

Přípustnost pOřadu práva (zákon čís. sb. z. a n. 4/1918) pro nárok
na náhrad~ škody za neoprávněné prý zabaveni dováženého zbuží celním úřadefil.
Stát zOldpovídá za škodu způsobenuu nezákooným výkooem veřejll," moci na Slovensku jen tehdy, lze-Ii úřadu (orgánu), jenž škodu
způsobil, přičítati zavinění a sběhl-Ii se případ v normálních poměrech.
Nedostatek povoleni k dovozu není důvodem zabavení dováženého
zboží, nýbrž jest zboží odeslati zpět odesílateli na jeho útraty a nebezpečl. Koncem roku 1919 nebyly na Slovensku mimořádné poměry. '
O nároku na náhradu škody lze rozhodnouti bez ohledu na to, zda
bylo již přísluš"'fm trestním (disciplinárním, správním) úřadem zjištěno,
že dlužno přičítati zavinění tomu kterému státnÍl11u orgánu.

(Rozh, ze dne 23.

září

1924, Rv I 639/24,)

Žalobce, obchodník na Slovensku, domáhal se na Československém
státu náhrady škody, ježto finančními orgány bylo prodáno zboží, došlé
ho z Maďarska, proto, že neměl pro ně dovozního povolení. Pro ce sní
s o udp r v é s tol i c e (zemský civilní soud v Praze) žalobu zamítl,
o d vol a c í s o u d rozsudek potvrdil. D li vod y: Nesprávné právní
posouzení shledává odvolatel v tom, že prvý 'soud nepoužil na tento
případ právních obyčejů, na Slovensku platných, dle kterých stát ručí
za zavinění svých úředníků a neuznal, že jde o nárok soukromop-rávní.
I ta i ona výtka jest neodůvodněnou. Žalobce tvrdí, že jeho nárok jest
soukromoprávním, poněvadž opírá jej o povinnost státu, který jako detentor vlnu převzal, aby mu ji opět vydal. Názor ten je mylný. V žalobě
se sice tvrdí, že přednosta stanice dovolil žalobci, by až do zaopatření

dovozního povolení vlnu umístil v nádražním skladišti,

nání,

byť

i pravdivé bylo, se v tomto

jest jen úkon

finančních orgánů, kteří

případě

leč

o toto ujed-

nejedná. Zde rozhodným

zabavení

převezené

vlny

předse

vzali, a úkon finančního ředitelství v R., které nařídilo prodej zabavené
vlny. Jen z těchto úkonů mohla žalobci škoda vzniknouti a proto jen
tyto úkony mohou přijiti v úvahu. Oba tito činitelé předsevzali shora
uvedené úkony, jako výkonní orgánov-é správy

veřejné,

státní moci.

Vystupuje tu proto stát svými zřízenci jako nositel veřejné moci u ví'konu svých výsostních práv a nikoli jako osoba soukromoprávní. Dů
sledkem toho nelze žalobní nárok posuzovati jakO nárok na náhradu
škody, vzešlý nesplněním smlouvy soukromoprávní, nýbrž sluší naň
pohlížeti jako na nárok na náhradu škody způsobené nezákonným výkonem moci veřejné. Jest proto nárok žalob ní veřejnoprávní a nikoli
soukromoprávní povahy. A tu správně poukazuje prvý soud na ustanovení §u 912 úst. listiny, dle které stát ručí za škodu způsobenou nezákonným výkonem svých zřízenců jen tehdy, když jest tu zvláštní zákon,
který mu tuto povinnost ukládá. Takového povšechného zákona však
není. Poněvadž případ stal se na Slovensku a dlužno jej posuzovati dle
platného zákona pro Slovensko, jest otázkou, zda pro Slovensko nebyl
vydán zvláštní zákon, který by tuto povinnost státu ukládal a který by
se na tento případ hodil. Než tu není zvláštního takového zákona, avšak
nálezy soudu ustálily se tam jísté právní normy, dle kterých v některých
případech uznána byla povinnost státu nahraditi škodu způsobenou
orgánem státním nezákonným výkonem služby neb úřadu. Z této soudní
praxe lze také vyčísti, že tyto právní normy lze užiti jen. v případech,
vzniklých za doby normální, tedy jen v případech, podléhajících pravidlům normálního práva. Ale těchto předpokladů zde není. žalobce sice
tvrdí, že mu protiprávně a nesprávně provedeným prodejem finanční
řiditelstvo způsobilo škodu, neuvádí však v čem vlastně protiprávni
jednání žalovaného eráru spočívalo, nýbrž jen odvolává se na § 7 minis!. nařizení ze dne 7. Července 1919. Ale žalobce neprokázal, .že měl
povolení k dovozu, ani že si je dodatečně obstaral a předložil, naopak
z jeho tvrzení vyplývá, že je vůbec neměl. Proto finanční ríditelstvi
právě ve smyslu §u 7 tohoto ministerského nařízení bylo oprávněno
zboží za propadlé prohlásiti a jeho prodej veřejnou dražbou naříditi.
Nelze proto mluviti o nějakém nezákonném výkonu. Zabavení stalo se
v roce 1919, za doby bolševického vpádu maďarského, za doby válečné,
kdy poměry nebyly normální a právní řád rozvrácen. Nelze proto ani na
Slovensku povinnost ručení státu za jeho orgány z těchto pro Slovensko
platných právních norem vyvoditi.
N e j vy Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil
věc prvému soudu, by ji znovu projednal a rozhodl.
D

Ů

vod y:

žalobce domáhá se náhrady škody způsobené prý mu nezákonným
výkonem moci veřejné se strany finančního ředitelství v R. na Slovensku, úřadu (orgánu) to správního, a kotví tedy nárok ten svým půvo
dem v právu veřejném. Nastává nejprve otázka, zda věc ta patří na po-

řad správní ve smySlU §u 2 čís. 6 zftkona Ze dne 2. listopadu 1918 čr

~ ~b.

z. a n. či n~, mimořádnSr pořad soudní ve smyslu zákona ze d;1e 1~:
lIstopadu 1918,. CIS. 4 .sb .. z. a n., tedy v prvé stolici před zemský soud
v Praze. N,a por~d spravm ~e. smysl~ o.noho, zákona patří dle pan'ujíciho

a nesporneho nahledu ty veCI, ktere nekteremu spriNnímu úřadu v zá-

koně ~řikázál1y jsou k rozhodn~tí, jinak patří každý veřejnoprávní ma]etkovy narok prolI statu na porad soudní dle zákona druhého. Na Slovensku (ani v. his,tor~ckfch zeri1í~h) ~e!~ou ,nároky z nezákonného vý.

ko?u mOCI. v~:eJne ~nka:a.ny k resem uradul11 správním, zejména také

nejsou am urady fll1ancm povolány rozhodovati o nárocích o jak(,
v tomto sporu lde" nýbrž dle. sou~ní praxe ve zdejším rozhod~utí (Čí~.
sb. 327~). dolozene ;OZhO(~~]I ovsech ná!ocích z nezákonného výkonu
mOCI ver.e]ne soud~ve, nalezl tedy I tato vec před soud, nyní tedy v prvé
stolICI pred ze;nsky ~oud v Praze ,dle z~kona čís. 4/1918. Jde tedy jen
o to, zda Jest zalobm narak po pravu. Vec posuzovati dlužno dle hmotného práva slovenského. Jak Nejvyšší soud již v onom rozhodnutí na
n~ž se ~de odkaz.uje, podrobně vyložil,. na.stupuje v slovenském p;ávu
mlsto zakona, vyzadovaneho v §u 92 CIt. lIslIny, k založení nároku tohoto .druhu ~oudní pr~xe, t. j. normy vytvořené právotvornou činností
soudlj, a ~ te,to soudl1l praxe,.:: rozhodI"utí tom vyčerpávajícím způso
bem d~lo;ene, .vyvodIl r-:e]VySSI soud ]IZ tam právní pravidlo, že stát
ZOdpovlda za sk?.;Iu, zpuso?enou l1~z~kol1ným •výkonem moci veřejné
Jen ~ehdJT,lze-!! uradu (organu), Jenz skodu zpusobil, přičítati zavinění
~. sb~hl-lI se pnpad v normálních poměrech v protivě k poměrům mimor~dl1yl11 za, času války, s ,nepřít~lem z,evním neb v dobách nepokojů vnitř
mch. K otazc.e, »zaVlllel1l«. V §u 7 navodu pro celní úřady ze dne 7. čer
vence 191,9, CIS .• 48-304, jež bylo vydáno ministerstvem financí k proveden: vlad. nar. ze dne 22. listopadu 1918, čís. 43 sb. z. a n. a jehož
seobe strany dovolávají, stanoveno jest toto: a) zboží, došlé k celní
reVISI, bez dovozní.ho. povolení, bude zadrženo; nepředloží-li strana povolen: am dO,datecne, .odmítne se přechod zboží přes hranice a zboží
s~ zasle, odesIlatelI zpet na jeho útraty a nebezpečí; b) zboží podloudnym zp~so?em dopravované propadá a prodá se veřejnou dražbou dle
pre~plsu duchodkových a peníze takto získané súčtují se jako důchod
kov.~ pokU: y . Jde? to, zda stal s.e případ tak, že spadá pod ustanovení
~) cI.tak, ze sp,ada pod bl. Odvolací soud praví, že žalobce neprokázal,
ze mel pov,olel1l k dovozu, nebo že si je dodatečně obstaral a předložil·
naopa~ .pry z tv~zení Jeho vyplývá, že ho vůbec neměl, a proto prý fi~
nanCl1l ~edltelstvl ve smyslu cit. §u 7 návodu bylo oprávněno zboží za
propadle prohlásIŤI a prodej jeho naříditi. Avšák to je OČivid~á mýlka
nebOť, t?, že žal~bce nepředložil povolení k dovozu, neopravňovalo li~
n~nčl1l }edltelstvI k prOdejI ?le ustan~vení b), nýbrž zboží dle výslovne~o pre.;Iplsu a2,.pro ten pnpad daneho, mělo, pouze zasláno býti na~p.et,. al1lz by pusteno bylo do vnitrozemí. K vyslovení následků b) bylo
{ tre?a, ,:by. odvola,:~ soud ~]lstrl, že zboží bylo podloudně dopravovano, c~hoz vsak n~u:"l1ll. Pravě však o to, jak to bylo, jsou strany na
sbo~~. za~obce t~rdI, ze pouze neměl dovozního povolení a že proto bylo
~l~žz~ zalIm v nadr,až,ním skladišti v B. se svolením přednosty stanice
.. no a on poukazan, aby Sl povolení obstaral. žalovaný erár oproti
ClVllnf rozhl?dnutt VI.

7.

tomu tvrdí že bvlo zboží post~ženo strážníky za takových okolností, jím
blíže vytč~ných,~že bylo důvodné podezření, že se jedná o pašovaný tovar že tedy dozorCi finanční stráže je zabavili a v staničním skladIšti
v B'. uložili o tom že sepsán činopis, zboži bez dopravniho povolení při
vezené prohlášeno za ~ropadlé a prodá~o. dle. ~stanovení b), a v~t~ž:k,
o
činící po odražení odmen dozorcu fmancm straze 30.201 Kc, po zde]! zalobci vydán. Nižší soudy následkem svého mylného právního názoru
však vůbec nic nezjišťovaly, takže se neví, která strana má ve skutkovém ohledu pravdu, a nelze tedy rozhodnouti. K otázce »normální poměry«. Proč by případ, jenž se stal v říjnu 1919, měl býti 'po~ládán za
případ mimořádných, nenormálních poměrů, není dosud na Jeve. I v tom
směru měla tedy věc býti vzata stranami na přetřes a pak rozhodné
okolnosti býti zjištěny. Ke všemu dlužno však dodati ještě toto: Jak
z případů soudní praxe v onom zdejší~ ~o~hodnutí . .':v:,dený~? p!y?e,
přiznána byla náhrada škody, když zavmem bylo z]!steno pnslusnym
četnickým, pokud se týče trestním, pokud se týče vojenským soudem,
i jde tedy o to, zda není podmínkou nároku, má-Ii býti přisouzen, ~~y
napřed příslušným trestním (disciplinárním) soudem, pokud se tyce
příslušným správním úřadem bylo zjištěno, že zavinění to,:,~ kterému
orgánu státnímu přičítati dlužno. Na otázku dlužno odpovědeh zaporně.
Dle §u 190 českého c. ř. s. možno přerušiti civilní spor, závisí-li rozhodnutí od právního poměru, jenž má býti zjištěn v zavedeném již
správním řízení, a dle §u 191 lze přerušení takové naříditi též, když r?zhodnutí závisí od zjištění trestného činu. Obě tato ustanovení má vsak
i slovenský civ. soudní řád v §u 234, jenže k tomu dodává, že není-Ii ří
zení trestní (správní) ještě zavedeno, postará se soud o zavedení trestního řízení z úřední povinnosti, pokud se týče uloží stranč k zahájení
správního řízení Ihl!tu, takže si vždy nález trestní (správní) může opatřiti což ovšem českému soudu, jenž zejména také stranu nemůže nutiti,
,
. N
aby správní řízení zahájila (§ 190 c. ř. s. českého), možno nem. a
tento rozdíl tedy svésti jest onen předpoklad trestního nálezu v uvedené
soudní praxi a nelze jej tedy považovati za formální podmínku nároku
žalobního, pro tož e i dle s loven s k é hop r á va .m o ~I a
může si soud o příslušné trestní neb spravn! 0t á z c e r o z hod n o u ti sám.
čís.

4166.

Ochrana důvěry ve veřejné knihy.
Stačí zachová-li nabyvatel nemovitosti co do zjištěni knihovně neváznoucích závad opatrnost, jež dle zvyklostí poctivéhO a bedlivého
právního styku jeví se býti nutnou.
(Rozh. ze dne 23. září 1924, Rv 11134/24.)
žalobkyně domáhala se na žalované sp?leč,nosti ~znání, .že jí, pří
sluší právo chůze a jíZ?y p? soukr?mé c,;ste; pnp~ane, vlast~lcky z~lo
vané společnosti a oduvodnovala zalobm narok tnn, ze pravo sluzebnosti vydržela. 'žalovaná namítla, dovolávajíc se důvěry ve veřejné

knihy, že nabyla v roce 1916 cesty bez dluh,! a závad, jak zjistila před
podpisem kupní smlouvy dotazem II proc\atelú, jichz ubezpečení, že na
nemovitosti není závad, bylo též do smlouvy pojato. O b a ni Ž,Š í
s o 11 d Y uznaly podle žaloby.
Ne j v y Š š i s o u d žalobu zamítl.
Důvody:

Dovolání obrací se hlavně proti tomu, že nebyla žalované přiznána
ochrana její dúvěry v knihy veřejn,~ po. rozumu, §u 1500 obč. zák., a vytýká z té příčiny Jednak vadnost nzem proto, ze nebyl proveden clukaz
svědkem Drem Z-em o tom, že on jako právní zástupce žalované se
u prodatelů dotazova!, z.d! ,ce.sta jest prosta .ne~ního.vnich břemen,. a ,že
dostal od nich kladne uJ1stem, Jednak nespravne pravm posouzem,iecl
v této otázce. Dovolání nelze odepříti oprávněnost. Dle §u 1470 obč.
zák. lze nabýti služebnosti mimoknihovně vydržením; vydržené právo
mŮže si oprávněný dle §u 1498 obč. zák. zajistiti knihovním vkladem na
příslušné nemovitosti a pltsobí pak věcně proti každému pozdějšímu nabyvateli. Opomíne-Ii toho, vydává sev nebezpeči, že právo jeho za,nikne, nabude-Ii třetí osoba nemovitosti, právem tímto stížené, v dů
věře, ve veřejné knihy v poctivém domnění, že jest závad prosta (§ 1500
obč. zák.). Tato důvěra se nabyvateli nepřiznává a zákonem nechrání,
když jeho mylná představa o pravém stavu věci spočívá na nedbalosti,
totiž, když nabyvatel při náležité pozornosti o cizím věcném právu se
dozvědět1'musil anebo dle okolností 's pravděpodob'ností dozvěděti mohl
(§§ 368 a 527 obč. zák.). Stači z pravidla, když nabyvatel při nabytí zachová v té příčině on'u opatrnost, která dle zvyklostí poctivého a bedlivého práv'ního styku jevi se býti nutnou, naproti tomu nelze mu rozumně ukládati za povinnost, by za tím účelem konal a prováděl podrobná šetření, pakliže povaha případu k tomu zvlášť podnětu nezavdává. V tomto případě jest zjištěno, že žalovaná společnost se u proc\atellt dotazovala po tom, zda jest pozemek prost dluhů a břemen, majíc pro tuto okolnost zvláštní zájem proto, že kupovala pozemky k úče
lům dolování, a že jí to bylo potvrzeno oběma prodately ústně i ve
smlouvě trhové. Nižší stolice míní, že žalovaná na toto potvrzení a ujištění neměla spoléhati. S tím souhlasiti nelze, neboť, ujišťuje-Ii se nový
nabyvatel o nezákonnosti kupovaného předmětu, jest samozřejmo, že se
po tom především poptává u dosavadních vlastníkú jako osob z té pří
činy nejpovolanějších, neboť jenom tito z pravidla mohou o tom podati
závažné vysvětlení a nikoli osoby třetí, které na věci zájmu nemají a
o ni snad vědí jen z nahodilých svých pozorování. Oba prodavatelé se'znali, že neměli ani zdání, že si žalobkyně osobuje právo jízdy. Uvádějí-li dále nižší stolice, že bylo povinností žalované společnosti, by se
poptávala u sousedů a majitelů sousedních pozemků, netřeba bliže doličovati, že takovou povinnost nabyvateli nelze z pravidla ukládati ani
dle zákona ani dle rozumných pravidel právního jednání. To by znam?na!o, by naby;,ateI přezkoumal celou situaci okolí a cestné potřeby
bhzkych, poze:nku c zjisti! držební poměry a nyní konal šetření u majitelů
pozemku a prezvedných osob, které ostatně nemají ani povinnosti a,
o
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Je-li nabyvatel cizí osobou, zpravidla ani ochoty uděliti mu žádané vysvětlení a zejména uděliti mu je dle pravdy. Nelze dáti za pravdu ani
soudu odvolacímu, že okolnost, že cesta byla uzamčena na zámek, vybízela k tomu, by se žalovaná strana dotazovala, kdo všechno má k ní
klíč, neboť právě to, že cesta byla uzavírána, svědčí pro to, že třetím
osobám bylo zabraňováno, používati jí a, bylo-li žalované potvrzeno,
že není stížena právem třetích osob, neměla důvodu nevěřiti a konati
další pátrání. Dle těchto úvah nelze názor nižších stolic k této otázce
uznati správným, neboť názor takový vedl by prakticky k popření dů
věry v knihy veřejné vůbec a není ospravedlněn ani potřebou právní,
neboť vůči právům ze skutečného stavu zřejmě poznatelným důvěra
v knihovní stav zpravidla s úspěchem uplatňována býti nemůže, ohledně
práv, které této vlastnosti nemají, bylo by právně neodůvodněno, by se
naby,vateli za povinnost ukládala tato mimořádná míra obezřetnosti jedině"k vůli tomu, by držitel práva ušetřen zůstal právních důsledků toho,
že z nepečlivosti opominul své právo pojistití knihovním zápisem. Dů
sledkem toho bylo při správném použití zákona žalované straně v tomto
případě přiznati ochranu důvěry v kníhy veřejné po rozumu §u 1500
obč. zák. a žalobu zamítnouti.
čís.

4167.

V tom, že člen »stavebnlho družstva státních a jiných veřejných
zaměstnanců" přestal býti státním (jiným veřejným) zaměstnancem,
jest spatřo"ati»důležitý důvod«, jenž ve smyslu stanov opravňuje druž··
stvo, by dalo členu výpověď ze smlouvy nájemní.
(Rozh. ze dne 23.

září

1924, Rv I 1228/24.)

žalující »Stavební družstvo státních a jiných veřejných zaměstnanců«
dalo žalovanému výpověď z družstevního domku proto, že' přestal býti
státním zaměstnancem. Námitkám proti výpovědi pro c e sní s o u d
p r v é s t o I ic e nevyhověl a ponechal výpověď v platnosti, o d v ol a c Í s o u d výpověď zrušil. N e j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek
prvého soudu.
Důvody:
Především
štěno, že jde

jest podotknouti, že není nižšími stolicemi výslovně zji-·
o dům, pro nějž bylo uděleno úřední stavební povolení
po 27. lednu 1917 a že tudíž podle §u 31 zákona o ochraně nájemníku
ze dne 26. dubna 1923, čís. 85 sb. z. a n. není o výpovědi jednati v ří
zení mimosporném. Jde o společenstvo, teprve dne 21. října 1919 do
rejstříku společenstev zapsané a dle dopisu ze dne 24. srpna 1920 nebyl
dům, v němž je sporný byt, ještě v ten den schválen, z toho plyne, že
jde o byt, na nějž se po rozumu §u 31 cit. zák. ochrana nájemníků nevztahuje. Mezi stranami jest nesporno, že předmětem tohoto sporu jest
jen poměr nájemní. Jde pak o výklad §u 21 stanov žalujícího družstva,

při čemž třeba sáhnouti i k obsahu §u 1, 17 a 18 stanov, jakož i k zákonným předpisLIm, které byly podkladem pro zřízení žalujícího druž-·
stva. Dle §u 1 stanov žalujícího družstva jest účelem družstva, aby
»svým členům, pokud jsou státními nebů jinými veřejnými zaměstnanci
republiky československé, mimo jiné opatřovalo byty tím, že bude stavěti obytné domy s malými byty po rozumu zákona ze dne 22. prosince
1910, čís. 242 ř. zák., stanov k němu vydaných, pokud Se týče zákona
ze dne 20. února 1919, čís. 98 sb. z. a n., a pronajímati je svým čle
nllm«. Podotýká se, že zákon čís. 242 z r. 1920. týká se zřízení státního
bytového fondu pro péči o malé byty a oněmi »stanovami k tomuto
zákonu vydanými« rozuměti jest tak zv. »stanovy státního bytového
fondu pro péči O malé byty«, uveřejněné nařízením ze dne 9. února 1912,
čís. 28 ř. zák. Dle §u 17 stanov žalujícího spolku mohou se státi členy
všechny osoby, pokud jsou státními nebo jinými veřejnými zaměstnanci
čsl. republiky, a dle §u 18 pozbývá se členství vystoupením nebo vyloučením, při čemž důvodem k vyloučeni není pozbytí povahy státního
neb veřejného zaměstnance. Dle §u 21 stanov žalujícího družstva nesmí
býti držiteli bytu dána výpověď, pokud plní povinnosti ze smlouvy
nájemní a pokud se nevyskytnou jiné důležité závady. Tento článek odpovídá předpisu §u 26 stanov státního bytového fondu pro péči o malé
byty, dle něhož držitelům bytů v domech, které byly dle článku 3 těchto
stanov zadluženy, nesmí se byty vypověděti, dokud plní své závazky
z nájeiíiního poměru nebo pokud se nenaskytnou závady z jiných podstatných důvodů. Ohledně výkladu §u 21 stanov žalujícího družstva
nelze především při svědčiti názoru odvolacího soudu, že pod oněmi
»jinými důležitými závadami« jest rozuměti pouze poměry a skuteč-·
nosti, týkající se poměru nájemního, na př. zneužívání bytu. Vždyť dle
§1I 1098, 1109, lIli a 1118 obč. zák. patří k povinnostem nájemcovým,
aby se vystříhal každého zneužívání předmětu nájemního. Při výkladu
odvolacího soudu byl by tento druhý dLIvod výpovědní zbytečným, neboť by spaclal v jedno s oním. Pro výklad, že slovo »závada« měl')
znamenati jen nepřístojné jednání nájemníkovo, není v §u 21 re'p. 26
ani těch ani oněch stanov opory. Zkoumati jest proto, zda za takovou
závadu lze považovati, že žalovaný dle vlastního doznání jest úřed
níkem v truhlářském závodě své matky, majitelky jednopatrového domu,
a že ministerstvo sociální péče, - jež dle §u 1 (3) zákona ze dne 20.
únore_ 1919, čís. 98 sb. z. a n. spravuje státní bytový fond, - nesvaluje k tomu, aby žalovaný byl čekatelem a nájemníkem rodinného
domku Č. p. 3.06. Otázka, zda člen družstva jest státním nebo veřejným'
zaměstnancem, není dle stanov družstva bezvýznamna.Z §§ 17 a 18
stanov žalujícího družstva jest patrno, že zaměstnanec sice nepozbývá
členství, přestane-li býti státním nebo veřejným zaměstnancem, ale
z §u I plyne, že družstvo jest k péči o byty povinno jen vůči členům,
p o k u d jsou státními neb veřejnými zaměstnanci. Zcela případně praví
prvý soudce, že, přestal-li býti žalobce státním zaměstnancem, jest nadále užívání bytu jím proti účelu stanov. Takto by mohla celá řada by!ú
býti odňata vlastnímu účelu. Pozbude-Ii tedy člen družstva povahy státniho nebo veřejného zaměstnance, pozbude pl ávě oné vlastnosti, k vůli
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níž se má družstvo o jeho bytovou potřebu starati. Ovšem podotknouti
jest, že zaměstnanec, přeložen byv na odpočinek, nepozbývá touto prostou okolností ještě vlastnosti státního nebo veřejného zamčstnance.
Ale v tomto případě jde o něco jiného. Žalovaný dle vlastního doznání
jest nyní zaměstnán jako úředník v truhlářském závodě své matky, majitelky jednopatrového domu o 5 bytech. Jest tedy nyní soukromým
úředníkem u své matky. Dovolací soud sdílí názoT ministerstva sociální
péče, který vyslovilo v bodu I svého výnosu ze dne 17. prosince 1923,
čís. 42603/11 1923, že příčí se zásadám, na nichž v tom top ř í pad é
spočívá pravý účel družstevní, by byt byl ponechán takovému členu,
který, nekonaje již funkce, se státní neb veřejnou službou spojené, má
zaměstnáni jiné; při tom nerozhoduje, zda žalovaný jest vlastníkem soukromého podniku či jen úředníkem v něm; Proto v tomto případě jest
okolnost tuto považovati za důležitou závadu po rozumu §u 21 stanov
žalujícího družstva, k výpovědi poměru nájemního opravňující.
čís.

4168.

Není-Ii vzhledem k různosti procesního práva, platného jednak v historlckých zemích, jednak na Slovensku, pro žalobu příslušným ani dovolaný soud v historických zemích ani dovolaný soud na Slovensku,
jest, prohlásily-Iii se oha soudy nepříslušnými, pro spor stanoviti pří
~Iušný soud podle §u 28 j. n.
(Rozh. ze dne 23.

září

1924, Nd I 377/24.)

Nezl. Marie V-ová zastoupená poručníkem Josefem F-em v Lambachu, Horní Rakousy, domáhala se žalobou na Josefu M-ovi, poddústojníku v Lučenci zvýšení výživného, které jí právoplatným rozsudkem
okresního soudu v Jaroměři ze dne 28. června 1921 proti žalovanému
bylo přiřknuto, a sice žádala zvýšení z 50 Kč na 100 Kč měsíčně. Žaloba podána byla dne 2. června 1923 u okresního soudu v Lučenci, který
ji usnesením ze dne 3. června 1923 s poukazem na zák. čl. 1:1911 pro
místní nepříslušnost z toho dÍ!vodu odmítl, že příslušným jest okresní
soud v Jaroměři, který v této záležitostijiž rozhodl a základní rozsudek
vynesl. Usnesení to vešlo v moc práva (§ 51 čís. 2 a 3 uh. c. ř. s.). Po
té podal poručník dne 22. Června 1923 tutéž žalobu u okresního soudu
v Jaroměři, který však ji bez vyřízení odstoupil usnesením ze dne 25.
června 1923 podle §§ 65 a 68 j. n. zase okresnímu soudu v Lučenci.
Tento soud ji však vrátil okresnímu soudu v Jaroměři, načež rozhodnutím Nejvyššího soudu ze dne 19. září 1923 bylo vysloveno,že k vyří
zení žaloby příslušným jest okresní ,soud v Jaroměři, který o ní podle
§§ 230, 431, 440 po případě dle prvého odstavce §u 435 c. ř. s. má rozhodnouti. Po té odmítl okresní soud v Jaroměři usnesením ze dne 7. listopadu 1923 žalobu pro místní nepříslušnost, odvolávaje se na §§ 65
a 68 j. n. Též toto usnesení vešlo v moc práva. Rozhoduje záporný spor
o příslušnost ustanovil N e j vy Š š í s o u d dle §u 28 j. n. a §u 52
(uh.) zák. čl. 1:1911 okresní soud v Lučenci za onen soud tuzemský,
který jest místně příslušným k provedení spOnt.

Důvody:

Jde tu o záporný spor o příslušnost mezi dvěma okresnÍmÍ soudy republiky Československé, z nichž jeden má sídlo v oblasti historických
zemí, druhý na Slovensku. V řízení sporném zkoumá soud svou přísluš
nost z úřední povinnosti (§ 41. odstavec prvv j. n. a § 50 odstavec prvý
uh. c. ř. s.) a to na základě údajů, jež jsou obsaženy v žalobě (§ 41 odstavec druhý j. n. a § 50 odstavec druhý uh. c. ř. s.). Podle údajÍ! žaloby má žalovaný své obecné sudiště v Lučenci (§§ 65 a 68 j. n. a § 26
odstavec prvý uh. c. ř. s.), ale byl již u okresního soudu v Jaroměři právoplatně odsouzen k placení výživného, jehož zvýšení žalující dítě se
domáhá. Ve státě československém platí v dÍ!sledku čl. 2 zákona ze dne
28. října 1918, čís. II sb. z. a n. dvojí procesní právo, ale nikoliv obojí
právo v celé oblasti. .nýbrž každé ve své části jinak jednotného a nedílného státního celku (§ 3 lÍstavní listiny ze dne 29. února 1920, čís.
121. sb. z. a n.). Platí tudíž v historických zemích procesní záko'ny, pře
vzaté z práva uherského. Ustanovuje-Ii zákon ze dne L dubna 1921,
čís. 161 sb. z. a ll. v čl. III. čís. 3 a ve čl. Vll. čís. 2 písm. i), že tuzemskem ve smyslu civilních řádÍ! soudních, o něž jde, jest území Česko
s'íovenské republiky, ve kterém tyto zákony platí, nesluší tomu rozuměti
tak, že obojí právo platí v celé oblasti státu, nýbrž tak, jak bylo řečeno.
Každé z obou procesních práv platí ve své oblasti výlučně a každý
z obm.;~, soudů, mezi nimiž spor O příslušnost vzešel, vázán jest jen procesním právem, pro něj platným. S tohoto hlediska mají pravdu oba
soudy: okresní soud v Jaroměři v tom, že odmítl místní příslušnost s pOukazem na §§ 65 a 68 j. n., neboť jde o spor nový, ohledně něhož místní
i věcná příslušnost má býti zkoumána podle nové žaloby; okresní soud
v Lučenci pak v tom, že odmítl přísluš,nost s poukazem na předchozí
právoplatný rozsudek okresního soudu v Jaroměři o placení výžiViného,
neboť jde o žalobu ve smyslu §u 413 uh. c. ř. s., ve které se žádá změna
prvotního rozsudku co do výše výživného. Za tohoto stavu věcí nelze
tedy vysloviti, že ten neb onen soud podle platných zákonných před
pisů o příslušnosti jest pro tento spor místně příslušným. Následkem
toho chybí tu zákonné předpoklady pro místní příslušnost tuzemského
soudu pro spor, který tuzemským soudům k rozhodnutí je přikázán, a
nezbylo než použiti §u 28 j. n. a §u 52 uh.c. ř. s. Protože žalovaný jest
podle žaloby posádkou v Lučenci a protože podle §u 53 odstavec prvý
uh. c. ř. s. může býti soud místně příslušný na Slovensku určen i v řjC
zení sporném z povinnosti úřední, byl ustanoven okresní soud v Lu·
čendo

čís.

4169.

Směrnice pro určení výše výpravy (§ 1231 obč. zák.). Může dostihnouti ba i přesahowati povinný díl.

(Rozh. ze dne 23. záľí 1924, RII 263/24.)
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s O II tl P r v é s tol i ce přiznal synu, domáhajícímu se na otci vyplacení výpravy, 7.000 Kč. Rek u r sní s o u d nevyhověl synovu rekursu, k otcovu rekursu však snížil v)rpravu n3 4.500 Kč.
NejvyŠší s
na 9.000 Kč.

O

ud

k synovu dovolaCÍmu rekursu

určil

výprav'!

Důvody:

Mylným jest názor rekursního soudu, že soudem určená výprava nesmí dostihnouti výše povinného podílu. Není o tom výsloviného zákonného předpisu, aniž lze to, jak činí soud druhé stolice, vyvozovati z ustanovení §§ 788 a 790 obč. zák. Nehledíc ani k tomu, že v době určení
výpravy zpravidla nebude ani lze posouditi, kolik povinný podíl, o němž
přece lze mluviti teprve po smrti rodičů, bude činiti, nelze zajisté v uvedených ustanov,eních spatřovati obmezení rodiči1 v tom směru, že by
k účelům §u 788 nesměli věnovati vice, než svého času bude povinným
podílem. Smysl onoho ustanovení je zřejmě jen ten, že nepominutelný
dědic má na povinný podíl nárok jen potud, pokud jeho ceny nedostal
již za žití zůstavitele k účelům §u 788, a že tedy nemá nároku, dostav
na tyto alespoň tolik anebo ještě více, než by činil jeho povinný podíl.
Nezahrnuje-Ii, jak právě dolíčeno, § 788 v sobě obmeze;ní rodičů při
určení výpravy, nelze je z něho vyvozovati ani pro soud, jehož usnesení
jen nahrazuje vůli jejich. Směrnice, kterými se soud pří určení výpravy
musí říditi, vysvítají jednak z účelu výpravy, jednak z ohledů na hmotné
poměry súčastněných osob. Účelem výpravy jest, poskytnouti synoví
prostředky pro první zařízení manželské domácnosti. Hmotné poměry
stran nutno míti na zřeteli potud, že zakon vyžaduje, by syn sám neměl dostatečného jmění a by výprava byla přiměřena mohoucnosti rodičů (§§ 1220 a 1231 obč. zák.). Onen předpoklad jest splněn, neboť
nebylo nikým ani· tvrzeno, že žadatel v čase sňatku měl nějaké vlastní
jmění. Je tedy jeho nárok na výpravu oprávněn.
Naproti tomu nelze
4.500 Kč, na které rekursní soud snížil výpravu, určenou prvním soudem na 7,000 Kč,míti za přiměřenou poměrům žadatelova otce. Odhad
jeho jmění byl pořízen jen velmi povsechně, neboť přihlíží jen k usedlosti
a jejímu příslušenství, ale pomíjí úplně mlčením všechno ostatní Jmění,
jako hotovosti, peněžní vklady, zásoby na polních plodinách, šperky,
nábytek, šatstvo atd., a béře za průměrnou cenu stavení a polnostní
částky podle všeohecné známostí poměrů na trhu nemovitostí nápadně
nízké. Než i když se tento odhad béře za základ rozhodnutí a když se
dále přistoupí na znalecký úsudek, že by žadatelův otec potřeboval pro

sebe a svou rodinu nejméně 80 měřic polností, nelze přece neuz,nati, že
by musil, nemaje jiného jmění, i z toho synovi dáti nějakou výpravu"
že mu ze zbývajících 55 měřic - v ceně prý 44.000 Kč - přece plyne
zcela slnšný roční příjem. Nelze proto povinnou výpravu. určiti jen onou
částkou, která by na žadatele připadla, kdyby těchto 55 měřic bylo ihned
za cenu odhadní zpeněženo a vlýtěžekbyl na oprávněné děti rozvržen.
Také nutno si povšimnouti, že žadatelův otec některé z o~tatních dětí
podělil již dosti štědře a zejména synu Josefu v roce 19~23 dal na ntcov-

ský podíl 10 měřic polí a starou chalupu v odhadní ceně prý jen 11.000
Kč, neobávaje se tehdy - jako l1yní -- zhoubných prý následků, které
by takové ztenčení jeho jmění mohlo míti na jeho hospodářský stav. Při
hlíží-li se ku všem těmto okolnostem a uváží-li se konečně, jak nepoměrně vysoké jsou dosud ce11y právě oněch předmětů, kterých je nezbytně třeba k zařízení i dosti skrovné nové domácnosti, nutno uznati,
že peníz 4.500 Kč naprosto neodpovídá ani mohoucnosti žadatelova otce
ani účelu, sloužiti za výpravu, že je příliš nízkým, a že je pokládati za
přiměřenou výpravu alespoň 9.000 Kč.
čís.

4170.

Fonnálni postup při přem!stněni sídla firmy z obvodu jednoho do
obvodu jiného rejstřikovéj1o soudu.
(Rozh. ze dne 23. září 1924, R II 306/24.)
Lev P. oznámil· u rejstříkového soudu v Opavě, že přeložil sídlo
svého podniku z Krnova do Prahy, a navrhl, by jeho firma byla u obchodního rejstříku zemského soudu v Opavě vymazána a by 'příslušné
spisy byly odstoupeny obchodnímu soudu v Praze. Rej st ř í k o V Ý
s o u d Ilné části návrhu vyhověl, tuto však zamítl. Rek u r sní s o u d
změnil zamítací část napadeného usnesení v ten rozum, že odstoupil
spisy obchodnímu soudu v Praze za účelem zápisu firmy do tamního
obchodního rejstříku. D Ů v o cl y: První soud vyhověl sice první části
návrhu, druhou část však zamítl s podotknutím, že bylo věcí navrho·vatelovou, by navrhl přímo u obchOdního soudu v Praze, by firma byla
zapsána do obchodního rejstříku u tohoto soudu. Ježto se však jedná
o přeložení sídla podniku a nikoliv o zápis nové firmy, mělo se návrhu
vyhověti v plném obsahu, ježto není překážky podle zákona.
Ne j vy Š š í s o u cl nevyhověl navrhovatelovu dovolaCÍmu rekursu.
Důvody:

Podáním ze dne 4. května 1924 navrhl stěžovatel .u í'emského soudu
v Opavě, by tam jeho firma z obchodního rejstříku byla vymazána a
spisy obchodnímu soudu v Praze za účelem zápisu téže firmy byly postoupeny a aby jeho právni zástupce jak o výmazu, tak o zápisu byl
vyrozuměn. Tomu nelze rozuměti jinak, .než že nejprve měl býti proveden výmaz a pak teprve měly býti spisy postoupeny. První soud vyhověl žádosti za výmaz firmy, nevyhověl však návrhu na odstoupení
spisů obchodnímu soudu v Praze. Rekursní soúd vyhověl stížnosti majitele firmy a změnil usnesení prvního soudu v ten smysl, že spisy
postupují se obchodnímu soudu v Praze za účelem zápísu firmy do tamního obchodního rejstříku. Tím bylo celé původní žádosti majitele firmy
vyhověno, takže nemá k další stížnosti důvodu. Formální postup při pře
místnění firmy z obvodu jednoho rejstříkového soudu do obvodu jiného
rejstříkového soudu není žádným předpisem upraven. Nařízení mini-
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ster'stva spravedlnosti ze cine 10. prosince 1901 čís. 40 věstníku l.lstanovnje v bodě 10. toliko, že v takovém případě jest na tom "trvali, by
firma v dosavadním rejstříku byla vymazana a by byla v replnku u nového sídla zapsána. jest tu pak trojí možnost: a) že fml1a ~ude newrve
z dosavadního rejstříku vymazána a p'ak teprve do ~eJstnku "druh,;ho .
soudu zapsána, b) že naopak firma dnve bude u noveho reJ,stflkove~o
soudu zapsána a pak tepr~e";1 dosavadního ".s~u~u vymazana, c) ze
současně podány budou dve zadosli a to u. dnveJslho so~du za vJma;
a nového soudu za zápis. Výhody a vady Jednotltvych techto zpusobu
netřeba zde rozebírati, protože žaclatel volil způsob a) a bylo mu vyhověno. Tvrdí-li stěžovatel, že jeho' žádost měla býti nejprve v obch~cl
ním rejstříku zemského soudu v Opavě vyznačena, ž~ potom, s~tSy mely
býti postoupeny obchodnímu soudu v Praze" z~ uc,;lem zaplsu. Itrmy
v tamnějším rejstříku a že teprve po vyrozumem o zaplsu mel byli vymaz v obchodním rejstříku v Opavě nařízen a proveden, ~ane mu na
msli patrně obdoba předpisů §§ 13 ~ 14 z~k. ze dn~ 6. unor~ 1869,
čís, 18 ř. zák., týkajících se odpisoval1l a preplsovam pozemku v pozemkových knihách různých soudů, a~e zapomí~á, ž~ ta~ové~o po~tup~
nenavrhoval takže netřeba se ]Cho pnpustnoslt a uZltecnosli zabyvatl.
Rovněž nedeba se obírati tou otázkou, zdali v takovém případě bylo
by k žádosti o výmaz p,řipo)iti "t~ž žádost o zá?i~ se ~šemi náležito'stmi
opovědi nové firmy. Uva~I-!t ste.zovatel"ko~eč"ne: ze ma na !om ?bchod~1
zájem, aby bylo zjevno, ze J,de le~ o premlst';nt hrmy, dluzn~ leJ odkazati na usnesení soudu prve stohce, ve kterem lest vyslovne uvedeno,
že výmaz stal se »následkem přeložení sídla firmy, do P:ahy«. T~m bylo
vyhověno i poslední větě bodu 10. shora Cltovaneho mlntsterskeho nařízení.
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čís.

4171.

Ustanovení druhého odstavce §u 16 I. dílčí novely k obč. zák. nev úvahu je-li poručenský soud nemanželského dítěte v ciwzemsku. V tomto' případě lze se upravení výživného na nemanželském
otci domáhati toliko pořadem práva,
přichází

(Rozh. ze dne 23 . .září 1924, R II 309/24.)
Nemanželské dítě, bydlící Ve Vratislavi v Prusku, žalovalo nemanželského otce tuzemce uznavšího otcovství, u tuzemského soudu o placení výživného, S o u
p r v é s t o I i c e odmítl ~alobu pro nepřípu,S!:
nost pořadu práva, maje za to, že v:?led~m k ~redpJs~"§u 16 I. dllcl
novely k obč. zák. lze se v tomto pnpade dom~hatr vyzlvn~ho pouz~
v rnimosporném řízenÍ. Rek II r sní s o II d :rusl~ napadene usnes:nt
a přikázal prvému soudu, by věc zno,vu proJe?nal a rozhodl.
uv od y: jest správné, že dle ustanovent §u 16 CIS. pat. ze dne 12. flJna
1914, čís. 276 ř, ú,k. má soud ustanoviti výměru plnění, otce po zákonu postihujícího, řízení mimosporném, je-Ii otcovství uznáno a nezávisí-Ii rozhodnutí na vyšetření sporných skutečností, které nelze zjistiti prostředky řízení mimosporného. Ale výrazem »soud« míněn jest
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tuzemský poručcnský soud. Poněvadž však v tomto případě nezlctil}'
žalobce zdržuje se v cizozemsku, poručenství nad ním nevede soud
tuzemský, musí O nároku na placení v)rživného proti nemanželskému
otci rozhodnuto býti u místně příslušného okresního soudu, v jehož
obvodě má žalovaný své bydliště (§§ 49, čís. 2 a 65, 66 j. n.).
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacimu rekursu.
Důvody:

Dovolací rekurs není odůvodněn. Nejvyšší soud sdílí názor rekursního soudu, že námitka nepřípustnosti pořadu práva není opodstatněna
a poukazuje stěžovatele na správné důvody napadeného usnesení s tím,
že první odstavec §u 16 první dílčí novely k obč. zák. nařizu~e soudu,
by se postaralo to, aby otcovství k nemanželským dětem bylo v mimosporném řízení uznáno neb určeno pořadem práva, a druhý odstavec
tohoto §u obsahuje předpis, že soud má vyzvati poručníka, by podal
žalobu a, že po případě má býti upuštěno od určení rozsahu vyživovací
povinnosti nemanželského otce. Nemůže tecly býti pochybnosti o tom,
že zákon zde míní poručenský soud ve smyslu §§ 187 a násl. obč. zák.,
181 a násl. patentu o mimosporném řízení a §ul09 j. n., nikoliv však
mimosporné oddělení nějakého jiného soudu, Správnosti tohoto názoru
nasvědčuje také ustamovení §u 17 první dílčí novely k obč. zák., že soud
má p,oručníku býti nápomocným při ucházení se dítěte o zaopatření
chuclych a při zjištění jeho domovského práva. Že »soudem« ve smyslu
druhého odstavce §u 16 první dílčí novely k občanskému zákonníku rozumí se por uče n s k Ý soud, jest zřejmo také z odůvodnění plenárních usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. října 1920, čís. Pres. 1019/20
a ze dne 19. prosince 1922, čís. Pres, 1107/22. jelikož v tomto případě
žalobcův poručenský soucl nachází se v cizozemsku a žádný z tuzemských soudů není oprávněn, by zasahoval do pravomoci tohoto cizozemského poručenského soudu, ustanovení druhého odstavce §u 16
první dílčí novely k obč. zák, nepřichází v úvahu a proto dlužno řešiti
spornou záležitost pořadem práva (§ 49 čís. 2 j. n.).

Cís. 4172.
Do usnesení, povolujícího uschování za trvlání odkladu exekuce, jest
rekurs přípustným.
Za trvání odkladu exekuce nelze se domáhati dalších exekučních
úkonů, třebas byly pavoleny dříve, nežli byl povolen odklad exekuce.
(Rozh. ze dne

23.září

1924, RII 310/24.)

Exekuce na dlužníkovy svršky, jež byly dne 3. dubna 1924 zabaveny,
byla usnesením ze dne 17. dubna 1924 odložena. Podáním ze dne 20.
června 1924 žádal vymáhající věřitel za trvajícího ještě odkladu exekuce, by bylo povoleno exekuční uschování zabavených věcí. S o u cl
p r v é s t o I i c e návrhu vyhověl, rek u r sní s o u d návrh zamítL
Ne j vy Š š í s o II cl nevyhověl dovolacímu revursu.
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vod y:

Rekurs jejž podala povinná strana do usnesení prvého soudu, byl

přípustnýn~ přes ustanoveni, §u 289 e~. ř., !e, n.el~e svi stěžo-:ati d.o usne-
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sení, povolujícího uschovám zabaveny ch ve,Cl, je1~koz ze z:,razen,1 tohoto
§u na posledním místě onoho oddílu ex~kU<:11lho radu, ,Je,nz jedna v §;ch
249-289 o exekuci na hmotné, movlte veCl a to o Jejich zabavem, o
omezení zabavení, o uschování zabavených svršků a o jejich prodeji,
jest zřejmo, že zákon v §u 289 ex, ř. předr"':ládá exekuční řízení, které
jest v běhu, nikoliv tedy u~chováni, které, hy10 ,pov~le,no po od~ladu exekuce, který znamená úp1ny khd v exekuc11lm,nzť11l \§,43 ex, L), Zpra~
vidla nesmí ve stavu exekuce, pk byl v dobe povolem odkladu, nastah
nižádná změna a proto rekursní soud právem změnil usnesení prvého
soudce a zamítl návrh vymáhající str"ny na povolení uschování, jenž
byl podán po odkladu exekulce, Na věcí nemění ničeho okolnost, že
v tomto případě vymáhající straně 'bylo usnese~il:' prvého ~oudc,e ~e d~e
26, března 1924 právoplatně povoleno uschovam zabavenych veCI dluz,·
nikových, které však nebylo vykonáno, jelikož vymáhajicí strana neopatříla dopravních prostředklL
čís.

4173.

Zákon ze dne 19. prosince 1918, čís. 91 sb. z. a n. o osmihodinové
době pracovní vztahuje se i na nemocniční lékaře.
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Úmluv;a o pracovnl době více než osmihodinové jest n;cotná, mistní
zvyklosti pracovní doby více než osmihodinové, jež se byly utvůřily, již
!leptati, nové vzniknouti nemohou.
,,',
o;,;.

(Rozh. ze dne 23. září 1924, RII 313/24,)

~!

',I

žalobce byl smluvním lékařem vojenské nemocnice. žalobu, jíž domáhal se na eráru zaplacení odmě'ny za práci přes, čas, pro c e sní
s o udp r v é s t o I i c e zamítl, odvol~cí, soud zrušil. n~padený rozsudek a vrátil věc prvému soudu, by, vyckaJe pravomocI, ]1 znovu projednal a rozhodL
N e j v y Š š i s o u cl nevyhověl rekursu,
Ou vod y:
Zásadní otázkou jest, zda se zákon ze dne 19 .. prosince 1918, čís. 91
sb. z. a n., jehož se žalobce a odvolací. soud dovolávají" vztahuje. i na
lékaře nemocniční. První soud a hnančm prokuratura haJl nazor, ze 111-koli avšak neprávem. Platnost jeho pro nemocniční lékaře lze dovoditi
jíž ~ předpisu §u 1 čís. I, jenž předpisu o osmihodinné době pracovní
podrobuje podniky živnostenskému řádu podléhající nebo po živnosten~
sku provozované, třeba že tyto živnostenskému řádu nepodléhaly, čímz
se patrně myslí podniky čL V, vyhL pat. k živn. řádu, mezi nimiž se pod
písm. g) uvádějí i podniky léčeben všeho druhu, tedy nemOCI11C, ozdra-

voven atd. Že pak se předpis vztahuje nejen na práce rukou. nýbrž i na
práce duševní, tedy i na intelektuály, třeba graduované, dokazuje to, že
dán jest dle téhož §u 1 čís, 1 pro zaměstnance vúbec, ne tedy pouze pro
dělníky. V tom smyslu výraz ten vykládá již dúvodová zpráva, řkouc, že
vyjadřuje všeobecnost zákona, ježto jím zahrnuty jsou všechny osoby
za plat najímané, ať jsou to dělníci, úředníci techničtí neb obchodní, veřejní neb soukromí (tisk 234 ai 1918 str. 5), a zdůrazňujíc, že zákon
oproti zákonúm cizokrajní'!l1 sleduje snahu, pojati v ochranu všechny
pracovníky hlavou i rukou, v dílně i v kanceláři, aby vytvořena byla jed.
notná zásada pro všechny (str. 2 tamže). V témž smyslu zdůraznil slovo
to i zpravodaj, řka, že ustanovení toto (§ 1 čís, 1) znamená, že přijetím
zákona tohoto bude, až na určité duševní pracovníky, pro námezdní poměr téměř všeobecnč 8hodinná pracovní doba zavedena. Kteří to maJ"í
býti ti určiti duševní pracovníci, co budou činiti výjimku, není z řeči jeho
patrno, a také zákon nikde žádného druhu duševních pracovníkú z dobrodiní svého nevylučuje, nýbrž klade důraz jen na živnostenskou povahu podniku, Aby nebylo pochybností, které by při předpisu čís. 1
o sobě možny byly, zákon v témž §u čís. 2 dodává hned, že předpis ten
(čís, 1) platí také pro podniky, závody a ústavy provozované státem,
veřejnými nebo soukromými svazky, fondy, spolky a společnostmi, ať
jsou rázu výdělečného, všeužitečného nebo dobročinného. Nevadí tedy,
že tu, nejsou pohnutky zištné a spekulační, nýbrž i ústavy humanitní
jsou příkazu zákona podrobeny. A jest to jen spravedlivé, že se nerozeznává a dobrodiní nepřiznává pouze práci hmotné, nýbrž také duševní,
neboť nelze nijak říci, že by tato byla méně vyčerpávající než ona: vy"
siluje-li práce hmotná svaly, vysiluje práce duševní zase nervy, které
mají potřebí odpočinku tím spíše, že přepracováním zpusobuje se porucha, zustavující po sobě škodlivé následky mnohem trvalejší, než
pouhá únava svalů, Ani tedy doslov zákona ani jeho legislativní důvody
nemají na sobě ničeho, co by svědčilo proti, nýbrž všecko; co svědčí
pro. Marně se rekurs snaží vyloučiti platnost zákona na projednávaný
případ poukazem na čL Vll. smlouvy ze dne 8. dubna 1922, který stanoví, že pro žalobce vznikají z ní práva a povinnosti zaměstnanclt, podléhajících zákonu o obchodních pomocnících, a vyzdvižením §u 6 tohoto zákona. Neboť tento § praví sice, že objem služeb - a pracovní
doba spadá bezesporu pod pojem objemu - a odměna za ně řídí se,
nebylo-li nic jiného umluveno, místní z,vyklostí, a není-li jí, že se míní
služby podle okolností přiměřené a též i taková odměna, avšak toto
ustanovení bylo změněno právě uvedeným již zákonem stanovícím im-,
perativně (§ 1 čís, 1 »n es m í pracovní doba zásadně trvati déle« atd,
a § 2 »zakázáno jest« atd.) osmihodinnou pracovní dobu, a odměnu za
práce přes čas, byly-Ii úředně povoleny (§ 1 a 2 pak § 6 a 7). Kategorický zákaz působí, že opačné ustanovení smlouvy neplatí (§ 879 obč.
zák.), jsouc nicotné, a že když není ve smlouvě ohledně doby pracovní
ni~ stanoveno, nelze sahati k místní zvyklosti (která ostatně teď, za
vlady onoho zákona nikde již existovati nemůže, protože dříve existo"avší byly zákonem tím potlačeny a nové vyvinovati se nemohou), pokud se týče ptáti se, jaká doba by byla přiměřená, neboť zákon sám
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smlouvu doplnil zákazem delší pracovní doby než 8hodinné a ustanovil,
jaká pracovní doba je přiměřená, že je to s určitými výjimkami osmihodinná. Možno tedy smlouvou ujednati jen něco zaměstnanci příznivěj
šího, než stanoví zákon, na př. tedy kratší pracovní dobu než osmihoáinnou. Míní-li dále rekurs, že u nemocničního lékaře je to z větší části
jen pohotovost ku práci a ne všecko skutečná práce, o níž mluví § 1
čís. 1, dlužno odkázati na § 7 čis. 3 zákona, který otázku pouhé pohotovosti v poměru ke skutečné práci upravuje, a čís. 4, kde i honorování
předpisuje. Dle těch předpisů pohotovost má jen ten význam, že pravi~
delná doba pracovní (osmihodinná) může, jsou-li tu podmínky, býtI
prodloužena, avšak čas k ní nastavený musí býti honorován stejně jako
práce přes čas.
čís.

1

4174.

Dopravní řád železniční.
Jest hrubou nedbalostí dráhy (§ 95 žel. dopr. ř.), bylo-li zboží, odevzdané ku přepravě jako rychlo!lboží, přeloženo do voru naloženého
obyčejným zbožím.
. (Rozh. ze dne 23. září 1924, Rv II 338/24.)
žalobce zaslal dráhou do stanice O. maliny jako rychlozboží. Ve
stanici F. byla zásilka přeložena do vozu pro obyčejný náklad, čímž doprava se zdržela a maliny došly do stanice určení zkažené. žalobě na
dráhu o náhradu škody bylo vyhověno s o u d Y vše c h tří s t o II C,
N e j vy Š š í m s o ude m z těchto
důvodů:

~'

,
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S hleeliska dovolacího důvodu čís. 4 §u 503 c. ř. s. odporuje žalovaná strana právnímu názoru odvolacího soudu, že zásilka došla do O.
opozděně pro hrubé zavinění dráhy. D~volání nelze ~áti z~ prav,du. Jest
ovšem správné, že hrubou nedbalost zelezl1lce musI dokazatI zalobce,
a že jen podle určitých konkretnich okolnosti každ~h~iednotlivéhD pří
padu lze posouditi, zda jde o nedbalost hrubou, CI Jen lehkou, Čl jen
o pouhé omluvitelné, při železniční dopravě neodvratiteln~ přehlé~n~tí.
Odvolací soud neuznal však na hrubou nedbalost z pouheho znacneho
zpozdění zásilky, nýbrž z prokázané konkretní jeho příčiny, totiž z toho,
že zásilka, ač byla odevzdána ku přepravě jako rychlo zboží, byla ve
stanici F. přeložena do vozu, naloženého obyčejným zbožim nákladním.
Odvolací soud pokládá toto pochybeni právem za hrubou nedbalost,
neboť nejobyčejnější pečlivost vyžadovala, by, když si dotyčný žel~z
niční zřízenec neuvědomil, že zásilka, obsahující čerstvé, rychlé zkaze
podléhající maliny, nesnese tak dlouhé přepravy jako jiné zboží, dbal
aspoň toho, 'že jde podle nápadného označení nákladního listu ipř~~
pravního lístku červeným orámováním o rychlozboží, které vyžaduje pr~.
další p.řepravě jiné a rychlejší m<ťnipulace, než obyčejný náklad, a mu SI

b),ti P!-oh~, oddelellě. od něho naloženo. Má-li míti předpis §u 95 žel.
clopl'. r. vubec praktickou cenu, musilo uvedené skutkové zjištění k dů
kazu hrubé nedbalosti stačiti, a nebylo mOžno požadovati od žalobce
ještě další dúkaz, povahy již negativní, že skladmistr na nádraží nejednal z pouhého přehlédnutíneb nedbalosti jen lehké, naopak bylo věci
žalované železnice, by po případě Ona sama nabídla o tom protidúkaz
čehož však neučinila.
'
čís. 4175.
Tím, že do závodu kupce jednotlivce vstoupili komplementáři a komanditisté, vznikl nový právní podmět, nrma kupce jednotlivce zanikla
a s ní i majitelem této firmy udělená prokura, třebas kupec jednotlivec
stal se kol't1plementářem a jeho posavadní prokurista prokuristou nově
vzniklé komanditní společnosti.

(Rozh. ze dne 24. září 1924, R I 6.03/24.)
Ve sporu firmy S. proti firmč Robert K. byl rozsudek pro zmeškání
doručen prokuristovi firmy K. Vilému F-ovi dne 30. ledna 1924. Odvolání, podané dne 18. února 1924, o d vol a c í s o u d odmítl jako opozděné. D ů vod y: Podle výpisu z obchodního, rejstříku král. soudního
dvoru v Budapešti, který odvolatelka předložila, žalovaná firma nezanikla a nebyla z obchodního rejstříku vymazána, jak namítá odvolatelka,

nýbrž byla př~n.'ě~ěna v komanditníspolečnost a s onovým zn~~ím firmy
proVedena z Iejstnku obchodmch hrem JednotlIvcu do rejstnku fIrem'
společenských, a jest Robert K. komplementářem, Vilém F. prokuristou.
Byl tudiž Vilém F. podle čl. 42 obch. zák. a §u 1.06 odstavec prvý c. ř. s.
opravnen za žalo,vanou firmu přijmouti rozsudek a doručení jeho ze dne
3.0. ledna 1924 je právně účinným.
N e j vy Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a uložil odvolaCímu
soudu, by o odvolání rozhodl, nepřihlížeje k použitému odmítacímu dúvodu.
Důvody:

Názor odvolacího soudu, že žalo,v<ťná firma nezanikla a nebyla z obch,odníhD rejst~íku vyl~azá~a, ačkoli byla pIeměněna v komanditní spolecn?~t a s novym zn~l1lm prevedena z rejstnku obch. firem jednotlivců do
rejstnku hreom spolecen., je mylným. Vstupem tří veř. společníků a dvou
kO,I;,andllIstu. do zavo~u Ro?erta K-a, zapsan. pod jeho firmou do rejstnku hrem j,ednothvc~: vzmkl nový p;-ávní podmět, komanditní společ
nost, zapsana do rej stnku hrem spolecenských. Dosavadní firma jedn07
thvce ."Robert K« splynula s ní v jeden právní podmět a pozbyla tím
vlast~1 samostatné p:ávní jsoucnosti. Zánikem jejím jako samostatného
podniku stalo se. ~v~em té,ž bezpředmětným zřízení Viléma F-a jejím
prokunstou. Trvam jeho zaplsu jako prokuristy v obchodním rejstříku
jest úplné ?ez~o,dstat~ým, neboť nemůže býti prokurístů podniku aneb
firmy, kterych jlZ nem. Nemohlo se proto ani doručení svědčící Robertu
K-ovi podle §u 93: ?dsta~ec druhý, c. ř. s. a čl. 42 obcb. zák. platně státi
?O rukou osoby, jez l1em jeho prokunstou, a, ježto ani nebylo tvrzeno,
ze tu byly podmínky pro náhradné doručení do jeho rukou podle §u 102
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a násl. c. ř. S., nestalo se doručení rozsudku k jeho rukám vůbec podle
zákona. Na tom nemění ničeho) že Vilém F. je prokuristou nově zřízené
komanditní společnosti, k jejímž veřejným společníkům (komplementářům) patří též Robert K., neboť, jak již dolíčeno, on a komanditní společnost, vzniklá vstupem společníků a komanditistů do jeho firmy, jsou
právně různými podměty, které nelze zaměňovatí. Jaký vliv má tato'
právní různost na přechod práva povínností z onoho na' tuto, netřeba
rozebírati. Jisto je, že jejího prokuristu nelze pokládati beze všeho i za
prokuristu jednotlivých jejich společníků.
čís.

4176.

Odhad za účelem vyměřeni dávky z přlrílstku hodnoty. Odhadnouti
jest i příslušenství nemovitosti. v době prodeje. Jest na soudu, by ustanovil výši útrat i určil pOlVinnost k jich úhradě.
Při odhadu dle nařlzení ze dne 23. září 1920, čís. 545 sb. z. a n. jest
užiti i předpisů reálního řádu odhadního.
(Rozh. ze dne 24.

I

I

I

I

září

1924,R I 607/24.)

Do usnesení p r v é.h o s o u d u, jímž k návrhu inspektorátu pro
zemské dávky byla určena odhadní cena a navrhovateli uloženo hraditi útraty odhadu, stěžoval si navrhovatel jednak ve věci samé, ježto
nemovitosti byly oceněny nízko, ježto do odhadu nebylo zahrnuto pří
slušenství, sestávající z vodního kola, z místnosti pro toto kolo, ze zařízení elektrického osvětlení a z otop-ního zařízení jednak v otázce
útrat odhadu, jež prý měly býti uloženy nikoli naWhovateli, nýbrž druhé
straně. Rek u r sní s o u d napadené usnesení potvrdi!. D ů vod y:
Stížnost není ani v tom, ani v onDm směru odůvodněna. Jak bylo dodatně zjištěno, tvoří místnost pro vodní kolo část budovy hlavní a cena
místnosti té jest zahrnuta v odhadní ceně celé budovy 152.000 Kč, vodní
kolo, zařízení elektrického osvětlaní a otopní zařízení nebyly proto Odhadnuty, že dne 16. prosince 1920 při budově odhadované nebyly, byvše
později nOMě pořízeny, pokud se týče že zařízení ta, jež tam dne 16.
prosince 1920 byla, v den odhadu dne 6. února 19'24 popsána a o'dhadnuta býti nemohla, cena odhadní vyšetřena byla ke dni 16. prosince
1920 dle výslovného prohlášení soudního znalce. Pokud se týče otázky
útrat odhadu, jde o odhad pemovitostí k vůlí vyměření dávky z přírůstku
hodnoty ve smyslu §u 17 (4) vládni ho nařízení ze dne 23. září 1920, čís.
545 sb. z. a n. a pro odhad ten platí předpisy §§ů 272 nás!. nesp. říz.
(viz také výnos ministerstva financí ve věstníku ministerstva sprav'edlnosti z roku 1911 na str. 147), platí tu tedy o útratách odhadu § 280
nesp. říz. a zásady řízení nesporného, že totiž útraty odhadu vybéřou
se od navrhovatele. Soudu nepřísluší rozhodovati v řízení nesporném
otázku, zda navrhovatel nese náklady odhadu konečně či zdali mŮže
náhradu jejich požadovati od toho, kdo jest povinen platiti dávku z pří·
růstku hodnoty.
Ne j vy Š š í s o u d zrušil usnesení ob.ou nižších soudů a uložil
prvému soudu, by po doplnění, po případě po novém odhadu nemovi-

103t! znuv'u .jejich cenu ustc1t1ovil

Zl. dle v)rsleclku odhc1du rozhodl i o t011r.
kdo jest povinen hraditi vi,lohy odhadu.

Důvody:

Dovolací rekurs, jenž napadá usnesení rekursního soudu pro zrelmou nezákonnost (§ 16 nesp. říz.), jest opodstatněn. Především jest
oprávněna vS'tka, že provedený odhad neodpovídá zákonu, jsa neúplným. Nižší soudy nepojaly do odhadu mlýnské kolo, otopovací a
osvětlovací zařízení, odůvodňujíce to tím) že toto příslušenství při odhadu zcle nebylo a jest nahrazeno jiným. Tato okolnost neměla však
býti na závadu tomu, by ony předměty a zařízení, pokud tvořily příslu
šenství odh.1dovaných nemovitostí podle §u 297 obč. zák., nebyly pojaty do odhadu. Podle kupní smlouvy ze dne 16. prosince 1920 bylo
. u prodaných nemovitostí příslušenství a bylo s nimi i prodáno a to
vodní, osvětlovací a otop ovací zařízení. Má-li tedy zjíštěna a stanovena
býti obecná hodnota prodaných nemovitostí ke dni prodeje, bylo i tato
zařízení, pokud tvořila příslušenství, odhadnouti (§ 140 ex. ř., § 20, 22
odhadního řádu a § 5 poslední odstavec vládního nařízení ze dne 23.
záři 1920, čís ..545 sb. z.' a n.). Nebyla-li dotyčná zařízení, tvořivší v den
prodeje příslušenství, při odhadu nalezena, bylo o nich konati šetření,
zjistiti jejich tehdejší stav a podle toho bylo předsevzíti jich odhad.
Práv~m vytýká dále dovolací rekurs, že jím tak jako usnesením prvního
soudu bylo odepřeno rozhodnouti o tom, kdo je povinen hraditi výlohy
odhadu. Stanovisko nižších soudů, že dotyčné rozhodnutí soudům při
odhadu, prováděném za účelem vyměření dávky z přírůstku hodnoty nemovitostí (§ 17 vládního nařízení ze dne 23.' září 1920, čís. 545 .sb. z.
a 11.) nenáleží, není správné. Že soudy jsou pří odhadech k vůli vymě
ření dávky z přírústku hodnoty povolány i k rozhodnutí o t0111, koho
postihuje povinnost hraditi výlohy odhadu, - při čemž Nejvyšším son C
dem byh řešena i otázka přípustnosti dovolacího rekursu do srovnalých usnesení nižších soudů, dotyčné rozhodnutí odpírajících, - roz·,
hodl již Nejvyšší soud několikráte a to kladně, tak zejménd rozhodnutím
sb. n. s. čís. 1918. Od tohoto stanoviska se odchýliti, nemá Nejvyšší
soud v tomto případě příčiny a poukazuje se tudíž, pokud se důvodů tohoto stanoviska týče, na ono rozhodnl)tí. Scházel-li soudu podklad pro
dotyčné rozhodnutí, nebylo-li totiž soudu známo, jakou obecní hodnotu
prodaných nemovitostí udal zcizitel k vyměření dávky, náleželo soudu,
aby si potřebný základ pro své rozhodnutí zjednal. Napadené usnesení
není však vadným pouze v právě uvedených a v dovolacím rekursu vy-.
tknutých bodech, nýbrž usnesení to a odhad nižšími soudy provedený
neodpovídá ani jinak platným předpisům. Jde o odhad nesporného ří
zení a bylo odhad ten podle §u 272 nes'P. říz. předsevzíti podle ustanovení procesního řádu, tedy, ježto příslušné předpisy soudního řádu ze
dne I. května 1781, čís. 13 sb. z. s. jsou nahrazeny exekučním řádem,
bylo odhad provésti podle §§ů 141-144 ex. ř., pokud se týče vzhledem
k ustanovení §u 144 poslední odstavec ex. ř. podle odhadního řádu pro
nemovitosti (min. nař. ze dne 25. července 1897, čís. 175 ř. zák.), podpůrně také podle civilního řádu soudního (§ 351 a nás!.). Podle odhadCivi\nl rozhodnuti Vl.
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ního řádu (§ 23 a násl.) má týti pro stanovení odhadní ceny zjednán
co možná široký a důkladný podklad. Aby pak dospělo se odhadem
k pravé ceně odhadované nemovitosti, stanoví odhadní řád (§ 16) ně
kolik method pří oceňování a připouští odchylku od nich jen z dUležitých důvodů (§ 16 poslední odstavec); dúvody ty musí· znalec uvésti a
jest také na soudu, by odchylku od stanovených method ve svém usne··'
sení oduvodni! (§ 30). Znalec má vůbec posudky odůvodniti (§ 362 c.
ř. s.) a rovněž odůvodněno má býti i usnesení soudu (§ 428 c. ř. s.).
Těchto předpisů nižšími soudy nebylo dbáno. Tak uvádí se v odhadním
protokole, že budova čís. 347 jest továrnou; není však uvedeno jakou
to'várnou, nejsou uvedeny okolnosti, důležité pro provoz podniku, a není
uvedeno, zdali podnik jest v chodu či mimo provoz. Zejména tato okolnost byla důležita, neboť podle §u 16 odh. ř. jiná jest oceňovací methoda u průmyslového podniku mimo provoz a jiná pro podník v provozu, při budovách pak bez průmyslov. podniku platí opět jiná methoda
oceněnÍ. V odhadním protokole jest zmínka o služebnostech, na továrně
váznoucích (čerpání vody a chůze). Není však uveden ani oprávněný,
ani rozsah služebnosti, ani·na jakém důvodu služebnost se zakládá. výpis z pozemkové knihy objasnění nepodává. Co se týče pozemků, nejsou v odhadním protokole popsány, není uveden způsob jejich vzdělá
vání, ani poloha jejich ani spojení s cestou a pod. Ani znalecký posudek
není úplným a dostatečným, Posudek není odůvodněn a není z něho vi·
děti, které methody oceňovací bylo použito a zda bylo se od pravidelné
methody odchýleno, z kterých důvodů se tak stalo. Znalec nepřihlížel
k břemenům na realitě váznoucím (§ 21 odh. ř.) a co se týče příslušen
ství, nebylo, jak již shora uvedeno, oceněno vše. Ježto pak usnesení
soudní převzalo jen ocenění znalcovo a není odůvodněno, neodpovídá
rovněž platným předpisům (§ 30 odh. ř.). Z toho, co uvedeno, plyne,
že nezbylo, než usnesení nižších soudů zrušiti a se usnésti, jak se stalo.
Na prvním soudu bude, aby, doplně provedený již odhad nebo předse
vezma nový odhad, při čemž říditi se mu bude předpisy odhadního řádu,
znovu určil odhadni cenu, rozhodlo tom, kdo jest poviuen hraditivýlohy odhadu a toto své usnesení náležitě odůvodnil.
čís.

4177.

Pokud jest třeba v nesporném řízení ověřeni plné moci.
Valná hromada společnosti s r. o. usnáší se jen zásadně, zda má
býti pl'Okura udělena, ustanovení prokuristy jest však zůstavena všem
jednatelům, pokud nemá společenská smlouva předpisu odchylného.
(Rozh. ze dne 24.

září

1924, Rl 757/24.)

Usnesením ze dne 15. ledna 1924 uložil rej s tří k o v Ý s o- u cl
(obchodní soud v Praze) firmě E., společnost s r. o., by plná moc ze
dne 27. února 1923 a 19. února 1923, připojená k notářskému spisu čís.
178 o převodu 40.000 Kč s Augustiny S-ové na Věnceslavu Č., jakož
i plná moc ze dne 27. února 1923, pokud jde o převod 60.000 Kč s Augustiny S-ové na Dra Václava č-a byly ověřeny, a usnesením ze dne 27.

;-:vttna i 924 uložil firm0 E., by vykázala usnesení valné hromady o udě
lení prokury Bohuslavu K-ovi. Rek u r sní s o II d nevyhověl rekursům
firmy E. do těchto -usnesenÍ.
Ne j vy Š š í s o tl ci k dovolacímu rekursu téže firmy změnil napa,.
dené usnesení v tom směru, že vyloučil příkaz rejstříkového soudu 1. by
byla plná moc Věnceslavy Č-ové ze dne 19. února 1923 předložena ve
formě ověřené, 2. aby stěžovatelka vykázala usnesení valné hromad \'
o udělení prokury Bohuslavu K-ovi.
D

ů

vod y:

Rejstříkový soud vrátil předložený seznam společnik'l stěžovatelce
usnesením ze dne 15. ledna 1924 k doplnění v tom směru, aby byly plné
moci Augustina O-a ze dne 27. února 1923 (pří!. k notářskému spisu č.
j. 178 a 179) a Dra Václava č-a ze dne 19. února 1923 (pří!. k notář
skómu spisu č. j. 178) předloženy znovu ve formě ověřené, a setrval při
"věm rozhodnutí také u vyřízeni rozkladu stěžovatelky usnesením ze dne
13. června 1924. Rekursní soud ve svém usnesení ze dne 18. června 1924
přidal se k názoru soudu rejstříkového, že v obou případech zmocnění
třeba ověřené plné moci. Nejvyšší soud sdílí však tento právní názor jen
co do plných mocí vydaných Augustinou S-ovou Augustinu O-ovi a to
se zřetelem k ustanovení §u 8 cis. pat. ze dne 9, srpna 1854, čís. 208
ř. ztk., dle něhož musí býti soukromé listiny, vydané v jiné zemi tuzemska: než kde má sídlo soud, jenž k vyřízení právní záležito.sti jest pří-'
slušný, soudně neb notářsky ověřeny, aby tvořily plný důkaz. Plná moc
Augustina O-a byla vydána v Brně, tedy na Moravě, rejstříkový soud
jest v Praze, tudíž v čechách a jest proto v tomto směru příkaz §em 8
cit. zák. odůvodněn. Naproti tomu není zákonného podkladu pro pří
kaz, by i plná moc, vydaná Věnceslavou Č-ovou v Praze dne 19. února
1923 Oru Václavu Č-ovi byla soudně neb notářsky ověřena. Takového
ověření nevyhledává se zejména .ani při zřízení notářského spisu (§ 69
not. řádu), vyjímaje ovšem případ, kdy notářský akt má býti vykona··
telným (§ 3 not. řádu), o COž však zde nejde. Stěžovatelka napadá dále
usnesení rekursního soudu ze dne 18. června 1924. jímž bylo potvrzeno
usnesení rejstříkového soudu ze dne 27. května 1924, kterým jí bylo
uloženo, aby ve smyslu §u 12 čís. 4 společenské smlouvy vykázala usnesení valné hromady o udělení prokury Bohuslavu K-ovi. Také tento pří
kaz jest ve zřejmém rozporu se zákonem. Dle §u 35 čís. 4 zákona ze cine
6. března 1906, čís. 58 ř. zák. přísluší valné hromadě, by se usnesla
c :?m, zda smí býti udělena prokura nebo obchodní plná moc k vedení
ce/eho provozu. § 28 (2) zákona stanoví, že, nemá-Ii společenská
smlo~va jinakého ustanovení, mohou zříditi prokuristu jen všichni jednatele, odvolal! prokuru třeba jen jediný z nich. Již z těchto zákonných
předp,isů plyne jasně, že valná hromada se usnáší jen z á s a dně, zda
má by tl prokura zřízena: a že. ustanovení prokuristy zůstaveno jest jednatelum, !'.oku~ spo!ecenska smlouva nemá předpisu odchylného.
V tomto pnpade nema společenská smlouva zvláštního ustanovení na~pak kryje se doslov §i1 12 čís. 4 v podstatě s doslovem zákona
35
CIS. 4 zakona o společnostech s ručením obmezeni'm). Z §u 2 společen-

(§

79'

ské smlouvy, pojednávajícího o znamenání firmy, kde se činí zmínka
také o prokuristovi, nelze dovozovati, že jím byla stanovena pří P II S t11 o s t prokury, n)rbrž ustanovení toto upravuje jen znamenání firmy
pro případ, že dojde ku jmenování prokuristy na základě zásadního
usnesení valné hromady dle §u 12 čís. 4 společenské smlouvy. Poněvadž
v uvedených dvou směrech zřejmě byl porušen zákon, jest dovolací rekurs co do této části napadeného usnesení v §u 16 cís. pat. ze dne 9.
srpna 1854, čís. 208 ř. zák. opodstatněn.
čís.
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Nárok smluvního úředníka ministerstva na služební požitky lze vymáhati pořadem práva, třebas by se domáhal nouzových výpomocí, poskytnutých státním zaměstnancům zákonem ze dne 25. listopadu 1920,
čís. 625 sb. z. a n.
Zákon ze dne 25. listopadu 1920, čís. 625 sb. z. a n. o nouzových
výpomocích státních zaměstnanců nevztahuje se na smluvní státní zaměstnance.

Bývalý revident ministerstva pro zásobování lidu nemůže se domáhati náhrady toho, co mu ušlo, ježto nehyl vysílán na komise, pak-li
mu komise nebyly smlouvou zaručeny.
(Rozh. ze dne 24.

září

1924, Rv I 952/24.)

Žalobce byl smluvním zamě~tnal:cel11 ve služ,bách I~i.l:isterst~.a ~pr0
zásobování lidu výpověď měl uJednanu čtvrtletm. PozdeJ! byl pndelen
službou Státní~u obilnímu ústavu a dne 15. května 1921 dostal výpověď ku dni 30. června 1921. žalobce domáhal se na státu jednak platu
za měsíce červenec až září, kterýžto nárok stát uznal. Kromě toho domáhal se žalobce na státu zaplacení 4.000 Kč, ježto nebyl od 1. června
1921 do 30. září 1921 vysílán na služební cesty, na nichž si mohl ušetřiti měsíčně 1.000 Kč, a konečně zaplacení 2.880 Kč, ježto mu nebyla
za čas od 1. listopadu 1920 do 30. září 1921 vyplacena nouzová výpomoc, přiznaná všem státním zaměstnancltm zákonem ze d~e ~5. lIstopadu 1920, čís. 625 sb. z. a n. Žalova!]ý erár. ,:znesl p~ol! n~:oku na
zaplacení 2.880 Kč námitku ne.přIpustnosh poradu prava, lIZ fl r oe e sní s o udp r v é s t o I i c e usnesením, pojatým do rozsudku zamítl z těchto d ů vod ů: Poměr žalobce jako smluvního zaměstnance
ke státu opírá se o služební smlouvu, tedy důvod ;soukromoprávní, a
tato povaha zachovává se pro všecky služební 'nároky žalobcovy, tedy
i ohledně žalobcem požadované nouzové výpomoci, a proto musela býti
námitka nepřípustnosti pořadu práva, vznes~ná ohledně t~hoto náro_ku,
zamítnuta. Ve věci samé pak co do nároku na zaplacem 4.000 Kc a
2.880 Kč pro C e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobu zat;Iítl, o d v ol a c í s o u d nevyhověl odV'Olání a uvedl mimo ii,né v d u ,v ~,d ech:
POKud jde o přiznání náhrady 4.000 Kč, jež by byl zalobce usetnl z dlet
od doby, kdy byl neprávem propuštěn; tedy za ~obu o~ 1. ~er::'n~ do
30. září 1921, odvozuje tento náhradm nárok z te skutecnosh, ze jako
revident státní revisní kanceláře měl denní diety ve výši 80 Kč mImo

placcnél1;)

jízd!l~:ho

H.

třídy)

že b)'val na cestách meSICllC

l1CJ 111 C'1lt'

20 clnú, jezdil lIL trlt10ll i1 tím ušetřil nejméně měsíčně 1.000 Kč, a do·volává s'e k opodstatnění tohoto nároku smlouvy s ministerstvem pro

zásobování lidu. Avšak ze smlouvy ze dne 11. října 1919 nárok takov):'
odvoditi nelze. V dekretu tom je stanoveno, že služné vyměřuje se žaiobci dle IV. platové třídy, platné pro revidenty Zemských revísních
kanceláří při Státním obilním ,ústavu a jeho· odbočkáqh. žalobce sál1l
uvádí že toto služné sestá\:alo ze základního měsíčního platu 600 Kč,
pl'ída~ků 450 Kč a 4 K~,. celkem z pe~n~ho platu 1.054, Kč měsíčně;
O tom že byl žalobce pr1Jat k cestovam, ze mu byly zaruceny cestov111
diety ~ určitý' počet ces!ovních dnl! v I1H~sí~i" 11el1í~ v ~ekretu :rnínky.
Tvrzení žaloby, že bylo zalobce po v:iobuv trva11l, sl~zeb:1!h? p0I11~r:1 používáno k cestování a že v tomto pnpade den11l dlety cll1lly 80 r(c, nehÝla žalovanou stranou napadeno. Popřeno však bylo, že, m~ nárok
takový za ony 4 měsíce přísluší a že by SI byl za tu dobu uselnl 4.000
Kč. Správně uvedl soud prvý, že cestovní diety jsou odměnou za výkon
cestovní a k úhradě větších nákladů na živobytí, vyvolaných pobytem
illimo služební působiště a že jejich vznik jest také ?~d!l1íněn,předse
vzetím skutečné vykonané jízdy. Nárok na dIety vzchazl t~dy az po vykonání cesty. Žalobce neprokázal, že 'byl přijat k cest~vál!í, neproká~al
a 'prokázati vůbe~ ~emůže, že by ho ~ylo P,o ,ony 4 mesl~e c111usIlo býtI
použito k cestovam a to po tohk dnu v meSlCI, p~" tVldl. ,Ze smlouv~
tedy[nemůže žalobce náhradní nárok dovodItI. Nemuz" Jej vsak dovodl!1
ani ze zákona. Zde přicházelo by v úvahu ustanovem §u 1162 b) ?bc:
zák., dle něhož příslušela by žalobci za onen čas nejen mzda, nybrz
také škoda, kterou utrpěl; v tomlo případě musil by si dáti :aúčtovatÍ
na SVllj vrub vše, co ušetřil, nekonav služeb, l1:bo co" si vydelal jinak;
nebo čeho si schválně nevydělal, ač mohl. O dukaz techto skutecnoslI
se žalobce aui nepokusil a nemohl prokázati škodu také proto, že obdržel
od Státního obilního ústavu odstupué, rovuající se šesteronásobné výši
celkového měsičního platu. Co se týče konečně nároku na nouzové výpomoci 2.880 Kč, opírá žalobce tento nárok o zákon ze dne 25. listqpadu 1920, Č. 625 sb. z. a n., a resoluci poslance Kříže. Ze zák. Č. 625
(§ 1) plyne však zřejmě, že ustanovení jeho se nevztahují na smluvní
zaměstnance. To plyne také zřejmě z resoluce poslance Kříže, která
měla právě za účel, by výhody, které oním zákonem zaručeny jsou státním zaměstnancům, zařaděným i nezařaděným, poskytnuty byly i tak
zvaným smluvním státním zaměstnancltl11. Resoluce ta byla sice přijata,
ale nemá moci zákona, neváže vládu, nýbrž ponechává jí na vůli, zda
chce ustanovení její prováděti, či nikoliv.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Rozhodnutím nižších stolic, že pořad práva přípustný jest, je dovolací soud vázán nehledě ani k tomu, že rozhodnutí to je správné. Ve
věci samé: Co se týče diet, nepřísluší tyto žalobci za výpovědní dobu
z toho důvodu, že mu smlouvou nárok na provádění revisí nebyl vyhrazen a diety nebyly v ní za součást jeho služebních požitků pozna-

čeny.

Lze tu poukázati k tomu, že sám zákonodárce v zákoně o obchodních pomocnících na věc takto pohlíží, stanově, že odměna jen tehdy
se určuje podle místní zvyklosti, když nebyla smlouvou vyjednána
(§ 6), z čehož jde, že, byla-li vyjednána, jest rozhodn}'1ll toliko obsah
vyjednání, dále stanově, že, má-Ii se krom běžného služného (§ 15)
platiti ještě provise nebo dividenda, musi to býtí vymíněno (§ 10 "
§ 14: »bylo-Ii vymíněno« atd,), což zajisté platí tím spíše v tom při
padě, kterého zákon o obchodních pomocnících ani nezná, když totiž
se diety měly pokládati za část požitků - a ne tedy pouze za náhradu
nákladů a zaměstnanec měl tedy přímo míti právní nárok na jisté množství komisí, aby mu tak výtěžek z díet byl zajištěn. Musí tedy i žalob"
cova smlouva s ministerstvem, ač pod zákon o obchodních pomocnících'
uespadá, býti vykládána v tom smyslu, že žalobce má právo jen na ty
požitky, jež mu smlouvou, ať písemnou, nebo ústně, zaručeny byly;
tu však sám netvrdí, že smlouvou byly mu komise zaručeny (roz. určite
minimální množství) a diety tedy že musí platiti za vymíněnou část
požitků, nýbrž opírá se a může se opírati jen o tom, že komise a tudiž
i diety fakticky měl. Tím však nevznikl ještě pro stát žádný závazek,
neboť není tu podmínek ani pro konkludentní jeho převzetí (§ 863 obč.
zák.), tím méně výslovné přislibení, k čemuž doložiti dlužno, že dle
ustanovovacího dekretu ze dne ll. října 1919 jmenován byl revidentem
Státní revisní k a n cel á ř e, takže ani z ustanovení jeho nevyplývalo,
že služba jeho záležeti bude v komisích, mohla ť záležeti též jen v práci
kancelářské. Velmi závažné však jest i to, že žalobce dostal výpověď,
protože kancelář, v které ustanoven byl, přestala býti složkou ministerstva zásobování, byvši opět přičleněna k Obilnímu ústavu (výpovědní
dekret ze dne 30. dubna 1921), takže ministerstvo to nemohlo ho již
zaměstnávati, ba žalobce sám v žalobě dokonce praví, fe zrušen byl
docela Obilni ústav. Tu se dlužno tázati, kdyby bylo ministerstvo žalobce podrželo po celou příslušnou výpovědní dobu ve službě, tedy až
do konce září 1921, jak by mu bylo mohlo přidělovati komise, když
ž*dných již nebylo? Nebo bylo by mu mělo snad diety vypláceti bez
komisí, úplně zdarma. Zřejmo, že tento nárok žalobcův vede k nemožnosti. Budiž konečně odvětě no i na výši denní diety 80 Kč, z které dovolatel vyvozuje závěrek, že prý byla vyměřena proto tak vysoko,
protože služné bylo nízké a měla je tedy doplňovati. Avšak 80 Kč denně
na stravu a nocleh od konce roku 1919 do dubna 1921 nebylo nikterak
nic nadměrného, nýbrž naopak velmi skrovného, takže na ušetření se
nepočítalo. Dovolání drží dále pořád ještě i důvod, že správce ministerstva zásobování vůči deputaci organisace revidentů prohlásil, že
propuštění revidenti obdrží za ušlé diety náhradu. Tomuto výVodu
ovšem těžko čeliti lze námitkou, které užívá odvolací soud, že slib takový neváže, ježto se nestal přímo vůči oprávněné osobě, neboť jak
sám odvolací soud uvádí, tvrdil žalobce, že deputace jednala ve věci té
po daué výpovědi jménem všech vypovězených revidentů, tedy také
jménem žalobce. Avšak důležito jest, že jde o náhradu, na kterou revidenti neměli právního nároku, v právním smyslu tedy o dar, třeba že
z uznalosti a se zřetelem na vykonané služby (§ 940 obč. zák.). Konečně nemůže žalobce žádati ani nouzové přídavky. Neboť skutečně do

zákona ze [lne 25. listopadu 1920, čís. 625 sb. z. a n., nelze vkládati,
že se chtěl vztahovati i na státní zamestnance smluvní, ~l to proto, že
tito měli možnost při vyjednáváni smlouvy k drahotním poměrům při
hlížeti a smlouvou samou přiměřené platy si vymíniti, což zvláště platí
i o žalobci, jenž vstoupil v smluvní poměr v říjnu 1919, kdy drahota již
řádila, pokud se tí'če mohli pravidelně užíti práva výpovědi, zdály-Ii se
iil1l platy jich nedostatečné, a mohli se jinde lépe zaopatřiti, kdežto
státní zaměstnanci ustanovení lnimosmluvně takové možnosti neměli,
a právě to bylo dlIvod~l:' zákona, jenž jim 110U.~?VOU výpor;noc přizn~1.
V ostatním, pokud se tyce resoluce poslance Knze, odkaZUje se na duvody odvolacího soudu, jenž už vysvětlil, že i ony dokazují, že zákon
i1ecÍ1lěl se vztahovati na zélměstnance smluvní.
čís.
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Vykonavatel poslední Y{!1e nemá vlivu na zjištění pozůstaloshiího
jmění v pozůstalostním řízení (inventurou). Ani od!mzovnllm nepřísluší
v zásadě účast při zřízení inventáře.
Vykonavatel posledni vůle nemůže učiniti návrh na oddělení pozů
stalosti dle §u 812 obč. zák.
,Ku odděleni pozůstalosti ve smyslu su 812 obč, zák. nestačí, že dě
dici jsou největšími dlužníky pozůstalosti a že spťavuji pozůstalost
neobe,zřetně.

Ofiolnost, že pozůstalostní jměni nevystačí ku krytí všech odkazů,
není na závadu, by pozůstalost nebyla odevzdána dědicům.
Potvrzení ohledně knihovního převodu odkázané nemovitosti (§ 178
nesp. řiz.) lze vydati teprv'e po odevzdáni pozůstalosti.
(Rozh. ze dne 24. září 1924, R II 278/24.)
Do usnesení pozllstalostního soudu, jímž byl přijat k soudu opravený inventář a jímž zamítnut byl návrh odkazovnice a vykonatele poslední vůle, by bylo povoleno oddělení jmění a pozůstalost byla dle
§u 726 obč. zák. odevzdána poměrně odkazovníkům, nebo byla jim
odevzdána právem věřitelským ve smyslu §u 73 nesp. říz., jakož i další
návrhy těchže, stěžoval si vykonavatel poslední vůle i odkazovnice;
Rek u r sní s o u d stížnostem nevyhověl. D ů vod y: Rozhodnutí
o přijetí inventáře k soudu jest jak pro vykonatele poslední vůle, tak
i pfD odkazovnici bez právního významu a nemohou se proto jím cítiti
stiženými. Pokud se týče vykonavatele poslední vůle, jest jeho právní
postavení vymezeno §em 816 obč. zák. Dle něho má jako zmocněnec
zltstavite10va nařízení sám vykonati nebo liknavého dědice k jich vý- ,
konu poháněti. Již tento výraz poukazuje k tomu, že se tak může v pří
padě odporu dědiců státi jedině sporem. Následkem toho nelze vykonavateli přiznati další oprávnění, zejména nelze mu přiznati postavení,
rovnající se onomu dědických účastníků. Proto nemůže míti vlivu 11a
zjištění pozůstalostního jmění v pozůstalostním řízení, jež se děje inventurou. Názoru tomuto neodporuje ustanovení §u 95 nesp. říz., které
předpisuje, že vykonatel poslední vůle má býti k inventuře předvolán.
Tím se mu zajišťuje jen postavení účastníka řízení a to za tím účelem,

ro~oL1diti, zela pozůstalé jml'ní n dluhy byly správně zjištěny,
poněvadž to pro posouzení, zda a pokud ustanovení poslední vůle jsou
splněna, má proň význam. V případě, že by se dědici při spisování
inventury dopustili nl"čcho, co se příčí v)!konu zůstavitelovy vlije, jest
na něm, by sporem přinutil je k splnění poslední vide. Ani odkazovníku

by mohl

I

nelze takové postavení přiznatí. Neboť odkazovník jest věřitelem pozů
stalosti a mlUe uplatňovati své právo pouze jako takový sporem, nebylo-Ii v řízení pozůstalostním docíleno dohody mezi ni111 a dědicem.
V řízení pozůstalostním mMe hájiti své zájmy jen, pokud mu zákon
výslovně taková oprávnění propůjčuje. Ohledně jeho účastenství při
sepsání inventury však zákon neobsahuje, vyjmouc případ §u 812 obč.
zák., o který tu dosud nešlo, žádného ustanovení. Tomu nasvědčuje
§ 95 nesp. říz., dle něhož jest k inventuře předvolati pouze dědice, aniž
děje se tam zmínka o odkazovnících. Tito zahrnuti jsou mezi věřitele,
které však jest předvolati jen, když povoleno bylo oddělení pozůsta
loslního jmění od jmění dědicova.
Pokud jde o ocl dělení jmění, jest předně poukázati k tomu, že. návrh
ve smyslu §u 812 obč. zák. mohla učíniti pouze odkazovnice, nikoliv
též vykonavatel poslední vllle. Následkem toho nemúže tento v té pří
čině napadati tuto část usnesení.Odkazovnice odůvodňuje návrh dle
§11 812 obě. zák. tím, že hrozí jí nebezpečí značných škod z toho, že
dědicové mají správu pozůstalosti. Tu jest v prvé řadě poukázati k tomu,
že při rozhodnuti o onom návrhu jest bráti jen zřelel na škody, které
by povstati mohly ze smísení pozůstalosti se jměním dědiCL\. Avšak
důvody, jež pro to uvádí, nejsou s to, aby takové nebezpečí prokázaly.
Okolnost, že dědici jsou největšími dlužníky pozůstalosti, sama o sobě
jest nerozhodnou. Tomu, že proto nemají zájmn na brzkém ukončení
pozůstalostního řízení a že je zúmyslně prodlužují, může odkazovnice
čeliti tím, že vzhledem k tornu, že odkaz její jest již dávI,o splatný, může
bez ohledu na ukončení pozLlstalostního řízení sporem dědice přinutiti
ku splnění odkazu. Pokud se týče odkázané jí nemovitosti, není pro ni
toho nebezpečí již vzhledem· k tomu, že dle poslední vůle má jí býti
odevzdána hned po úmrtí zůstavitele, takže může toto právo sporem již
uplatňovati. Že dědici snad nechtějí ji zkrátiti v míře úrokové, nemužc
odůvodniti ono nebezpečí. Neboť také v této příčině může odkazovnice nastoupiti pořad práva. Že dědici pří správě pozůstalosti nepočí
nají si s patřičnou obezřetností, není důvodem ve smyslu §u 812 obč.
zák. Neboť to nemá příčinu ve smísení obou podstat. Zákon má na mysli
pouze nebezpečÍ,' hrozící z toho, že dědiCové, smísivše pozůstalostní
jmění se svým, mohU by ho použíti ku krytí vlastních závazků a tím
odkazovnlku odejmouti možnost, na nich se se svými nároky hojiti. To
mohlo by se státi zejména, kdyby majetkový stav dědiců byl špatným:
Okolnosti této však odkazovnice ani v návrhu, ani ve stížnosti netvrdí.
Totéž platí i o tom, že dědici žádají náhradu útrat zastupování a odměnu, poněvadž proti těmto nárokům jest odkazovnice. chráněna pořadem práva. Odkazovnice spatřuje nutnost odděle-ní a ustanovení opatrovníka v tom, by se opatrovník postaralo to, by zůstavitelova pohledávka proti firmě E. byla u některé banky složena a aby na ní vymohl
žalobou zadržený peníz s úroky. K tomu však neni třeba, by byl zřízen

úpatrovnik, t~:í.'brž odkazovnicc samci, jak již bylo ř'ečeno 1 muze spHlelll
sv}'ch cdkazú na (~ědicícl1 vymc\hati sporem. Poněvadž mftže tak učiniti
bel ohledu 1Ia stav pozi'lstalostniho řízení, nemá pro ni v)rznat11u vyrněření dávky z majetku a zjištění dluhú pozůstalostních, to tím méně,
když die poslední vůle veškeré odkazy mají b)lti prosty popb:nků a útrat.
Nesprávným jest konečně názor stěžovatelú, že soudce mohl tu užíti
obdoby ~u 726 obč. zák. Nebof ustanovení to jest v)rjimcčné a nemúže
iiž proto'- na jiné případy, než které jsou v něm výslovně uvedeny, býti
l"ozšiřováno. Oba bratři zůstavitelovi byli v poslední vlili povoláni za
dědice a také se k pozůstalosti přihlásili. Již tím odpacit podmínka
pro použití §u 726 obč. zák. Právem nevyhověl první souc.'cc návrhu
stěžovatelů, aby p0zústalost byla jure crcdíti přikázána od:.:azovníkům.
Neboť dle §u 73 nesp. říz. jest to přípustno jen při nepatrných pozů
stalostech, u nichž jen nejnutnější dluhy pozůstalostní pravděpodobně buclou uhraženy. Po:::lmínek těchto zde není a nemůže ustanovení toho jako
vyjimečného býti obdobně použito. Ani návrhu stěžovatelů, by pOZů
stalostní soud nařídil firmě E., by předložila výpis z knih, a aby prokázala, že cenné papiry uložila u banky, nelze vyhověti, poněvadž pozústalostní soud nemůže v mimosporném řízení vydati takové nařízení osobě
třetí, na řízení nesúčastněné. Okolnost, že pozůstalostní jmění nevystačí
ku krytí všech odkaZL', nikterak nevadí odevzdání pozůstalosti dědicltm.
Neboť odevzclaci listinou dle §u 174 ""Sp. říz. odevzdává se pozůsta
lost dědicům, kteří své dědické právo řádně vykázali a požadavky
§u
nesp. říz. splnili, najmI' i povinnosti, jím zůstavitelem uložené.
Z toho plyne, že povinnosti tyto mají býti splněny před odevzdáním
a, že splnění jejich není nikterak vázáno pozůstalostním řízením. Odka:...
zovník jako věřitel může bez ohledu na stav projednáni svého nároku
se domáhati bud' 112 pozůstalosti, buď na dědicích. Proto správně první
soudce veškeré návrhy stěžovatelů, které se dotýkaly těchto otázek,
odmítl. To zejména platí ohledně vypočteni srážek odkazů. Poněvadž
odkazovnice a vykonavatel poslední vůle nemají postavení dědiců, neměl pozůstalostní soud příčiny zabývati se návrhem orlevzdací listiny,
od nich předloženým. Potvrzení ohledně knihovního převodu odkázané
nemovitosti nebylo lze dle §u 178 nesp. říz. vydati, poněvadž tento
§ předpokládá, že pozůstalost byla již odevzdána. V té příčině však
z odkladu ve vydání odevzdací listiny nemúže se odkazovnici státi
újma, poněvadž dědici bez účasti pozůstalostního soudu nemohou s nemovitostí touto nakládati.
N e j v y Š š í s o II d nev\rhověl dovolacímu rekursu.
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Návrhy stěžova\elú byly nižšími soudy souhlasně zamítnuty. Tato
souhlasná usnesení mohla by dle §u 16 patentu o mimosporném řízení
býti změněna nebo zrušena pouze tehdy, kdyby obsahovala zřejmé
nezákonnosti, zmatečnosti anebo rozpory se spisy. Zmatečnosti nebo
rozporu se spisy zde není, a stěžovatelé těchto důvodů ani neuplatňují
a omezují se "na výtku zřejmé nezákonnosti, než neprávem. Vývody
rekursního soudu, zejména o právním postavení vykonavatele závěti a

tJ

oddělení pozů:;talostního jmění ocl jmění dědicoVřl,
pozůstalost odkazovníkúm přes to)

nelze odevzdati

dále o tom. že
že pOztlstalostni

jmění

po případě nestačí k~ krytí všech ~clkazů, d~le, ž; v ,poz,~stalost
nemá významu navrh odevzdacl lIstIny predlozeny stezovatelt)
a že potvrzení o knihovním převodu odkázané nel1lovitosti předpokládá,
že pozlIstalost byla již odevzdána, souhlasí s právními zásadami
v §§ 726 812 a 816 obč. zák. a § 2, čís. 1 a 7,73,95,149,174 a 178
patentu ~ mimo sporném řízenÍ. Neprávem poukazují stěžovatelé na usta·novení §u 690 obč. zák., že dědic, je-Ii celá pozůstalost vyčerpána odkazy, má pouze nárok na náhradu. výdaju, ~č_iněných v; p!:?Sr ěc}1 p~
zllsta10sti a na odměnu za svou namahu. Stezovate1é prehlIzej!, ze dedic zůsta~e přes to dědicem ve smyslu § 532 a nás1. obč. zák. a nepozbývá nároku na formální odevzdání pozůstalosti v~ s:,:ysl~ §§ 797 a
819 ohč. zák. a §§ 174 a nás1. patentu o ml1TIOSpOrnem nzem. Okolnost,
že zůstavitel ponechal ve své závěti odkazovnici Heleně B-ové volbu
banky, u které má býti uložen od~az, nep~dá na,váhu, ne~oť P!o. rozhodnutí o návrhu na oddělení pozustalost!11ho jme!11 od jmem ded!cova
isou směrodatny předpisy §u 812 obč. zák. a nikoliv obsah závěti. Jina~
j)oukazují se stěžovatelé na správné důvody. napadeného usnesem, j';Z
odpovídají skutkovému a právnímu stavu VCC! a nebyly mkterak vyvraceny vývody mimořádného dovolacího rekursu.
ním

řízení

čís.

4180.

Nebylo-li v rozepři řádně pokračováno. (§ ~497 ob~..zák.),_ ,;,ajmě
ponecháno-Ii říze~ po drahnou dobu v klidu, Jest k veCl hledeh tak,
Jako kdyby žaloba nebyla bývala v«hec podána.
(Rozh. ze dne 24. září 1924, Rv II 342/24.)
Žalobce.domáhal se na eráru náhrady škody pro poškození zboží za
dopravy. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl a uvedl
v d ů vod ech: Nenastalo-li poškození ani úmyslně, am hrubou nedbalostí - žalobkyně ani net~rdí, že tom~ tak by!o, - ?latí ?le §u 98/!.
žel. dOpL ř. ustanovení, že naroky ze ztraty a poskozem ~bo.Z1 pr~mlčuj!
se v jednom roce, při čemž po~áním rekl~mace se prom!ce~! sta;,! (~98
(2) žel. dopr. ř.), a dle §u 98 zel. dopr. r. a § 14~~ o~c. zak. prerusu]c
se promlčení podáním žaloby, ač-II sé ~e sporu radn:. ?okra~uj:. Na.mitce promlčení, uplatněné žalovanym erarem, nelze upntr opravnenostl.
Zboží bylo dodáno žalobkyni dne 3. února 1920, žalobkyně podala reklamaci dne 8. února 1920 o náhradu škody, která byla zamítnuta rozhodnutím ředitelství státních drah ze dne 23. dubna 1921. jednoroční
promlčecí lhůta počala běžeti dnem 4. února 1920 a běžela do 8. února
1920, kdy reklamace byla podána. Po té bylo promlčení zastaveno až
do 23. dubna 1921, kdy počalo dále běžeti. Až do podání žaloby dne 14
srpna 1921, jímž bylo promlčení dle §u 1497 obč. zák. přerušeno, uplynuly 4
112, celkem 116 dnů. Ač v řízení bylo na to řádně pokračo
váno až do 30. ledna 1923, nastal potom ocl tohoto dne klid řízení až

+

záři í 923) kely podal žalovan}' erár návrh na opětné pokračování
ve sporu (dne 7. září 1923). Řízení odpočívalo po 219 dni!. Dohromady
tedy 335 dnů, což by nebyl celý rok. Vzhledem však k tomu, že klid ří
zení nelze považovati za řádné pokračování ve 'sporu) stává se pře nlšenÍ promlčení, nastavší podán.ím žaloby.> bezúčinným a věc jest posuzovati tak, jako by žaloba nebyla vůbec podána a promlčení nebylo
přerušeno bývalo. jest proto promlčecí Ihútu počítati od 23. dubna 1921,
dne odmítnutí reklamace, nehledě ani ke 4 dnům od 4. do 8. února
1920. Od 23. dubna 1921 uplynuly více než 2 roky a tedy také vice než
1roční lhůta promlčecí, která dávno prošla. 1 když tedy nárok žalobkyně na náhradu aspo!l částečné škody byl odl.vodněn v době podané
žaloby, zanikl promlčením. O d vol a c í s o u cl rozsudek potvrdiL
D ů v o cl y: Podáním žaloby přerušuje se promlčení jen pod podmínkou, že' bude ve sporu řádně pokračováno. Ne-li, podání žaloby účinku
toho nemá (§ 1497 obč. zák.). jest zjištěno, že odvolatelka ponechala
při roku dne 30. ledna 1923 řízení v klidu, po 3 měsících ho neobnovila
a že jednáni obnoveno bylo teprve k návrhu žalovaného eráru, podanému dne 7. září 1923. Nelze proto říci, že žalobkyně ve SpOrtl řádně pokračovala, když téměř po 8 měsíců bez nutkavé příčiny ponechala ří
zení v klidu. Ovšem klid řízení by o sobě a v každém případě nepl!sobil nedostatku řádného pokračov'ání v rozepři. Bylo-li klidu potřebí,
na příklad ke smírnému vyřízení, nebo kdyby i z jiných důvodů bylo
ponechání řízení v klidil omluvitelno a odůvodněno, nebrání chodu ří
zení tkk, by nebylo lze říci, že se nepokračuje řádně. Tomu však v tomto
případě tak nebylo. K ujednání smíru se žalovaným erárem zajisté stačila tříměsíční lhůta, po kterou nebylo lze spor obnoviti a, neučinila·-li
po jejím uplynutí žalobkyně návrhu na znovuzahájení řízení, nepokračovala ve sporu řádně. Proto podáním žaloby přerušení promlčení nenastaloa jest správným náhled prvního soudu, že žalobní nárok je promlčen, protože do obnovení sporu uplynul více než rok. Nelze také ,při
svědčiti názoru odvolatelky, že se doba klidu řízení včítá jenom do doby
promlčecí. Pro to zákon neposkytuje pražádné opory. Nerozhoduje při
posouzení otázky promlčení, zda zástupce žalovaného eráru slíbil žalobcovu zástupci, že sporu neobnoví. Tato okolnost jest novotou, v prvé
stolici nepřednesenou a nelze proto na ni vzíti zřetele. Ale i kdyby byla
správnou, neměnilo by to ničeho na promlčení nároku a šlo by nejvýše
jen o posouzení otázky eventuelní náhrady škody pro nedodržení slibu,
o kterou se však v tomto sporu nejedná.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
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Žalující firma opřela dovolání o dovolací důvod čís. 4 §u 503 c. ř. s.
nesprávné právní posouzení v tom, že jednoroční zákonné
zažalovaného nároku nebylo uznáno za přerušené podáním
žaloby. Odvolací soud odůvodni! své rozhodnuti klidem řízení, který nastal dne 30. ledna 1923 dohodou stran a pominul teprve 7. září 1923 na
návrh žalovaného eráru, dále poukazem na předpis §u 1497 obč. zák.,
spatřuje
promlčení

a

že, má--li b<,ti žalobou prol1ličení přerušeno, musí b)'ti ve sporu řádně
pOkračovfm-'o. Nejvyšší souc1 nemůže než přistoupiti k právnímu 'p0souzcní odvolacího soudu. Logický výklad §u 1497 obč. zák., který lest dle
§u 6 obč. zák. jedině· rozhodným, nepřipouští, Zlby se mu dával jiný
~mysl, než který mu daly oba nižší soudy. ~odání žaloby přer~šLlj~ sice
DromlčenÍ ale jenom pod tou podmínkou, ze bude ve sporu radne po-.
lkračován~. Neděje-li se tak, má nečinnost žalobcova týž následek, jako
zamítnutí žaloby, promlčení se má pokládati za nepřerušené. Názor, že
ponechání rozepře v klidu má ten účinek, že promlčecí lhúta opět počne
běžeti, nelze srovnati s doslovem §u 1497 obč. zák. Zákon rozeznává
přerušení promlčení od stavení promlčení. Jenom při stavení promlčení
může po odpadnutí skutečnosti pror:ilčení stavící dříve započaté již promlčení pokračovati. Zvláštní zákouy přikládají některým soudním úkonům stran takOV)T, promlčení .stavící účinek. V řízení upomínacÍm staví
návrh na vydání platebního rozkazu promlčení, byl-Ii proti platebnímu
rozkazu podán odpor. (§ 13 odstavec druhý zákona ze dne 27. dubna
1873, čís. 67 ř. zák.), v řízení úpadkovém staví se přihláškou promlčení
pohledávky, byla-li při zkušebnim roku popřena (§ 9 (2) konk. ř.).
O žalobách není takového předpisu, § 1497 obč. zák. přikládá jim jen
účinek promlčení pod m í n e Č n ě pře r Ll Š II j í C Í, takže se buď
prošlá již promlčecí lhůta stane bezúčinnou nebo promlčení se pokládá
za nepřerušené. Nelze souhlasiti aní s názorem, že pří ponechání rozepře v klidu počala promlčecí lhůta běžeti znovu. Podle prvních odstavcll
předpisů shora citovaných jest tomu tak v řízení upomínacím, vešel-li
platební rozkaz v moc práva, a v řízení úpadkovém, bylo-li úpadkové
řízení zrušeno. Podle §u 1497 obč. zák. nemá podání žaloby, nepokračoval-li žalobce řádně ve sporu, na 'počaté již promlčení vlivu, toto pokračuje dále, jako by žaloba nebyla podána. Rozhodnutí sporu záleží
tedy jenom na rozřešení otázky, zda pokračoval žalobce podle §u 1497
obč. zák. řádně ve sporu, ponechav řízení přes sedm měsícl! v klidu.
Při 'tom lze ponechati stranou, zda každý klid řízení třeba již pokládati
za procesní nečinnost. Klid řízení nebyl dne 30. ledna 1923 ujednán na
určítý čas, podle §§ů 168 a 169 c. ř. s. mohlo býti řízení již po třech
měsících, tedy 30. dubna 1923 opět zahájeno. Žalobkyně neučinila po
tomto dni takového návrhu, řízení bylo opět zahájeno teprve dne 7. září
1923 na návrh strany žalované. Ponechání rozepře v klidu i po 30.
dubnu 1923 nelze srovnati s příkazem zákona, aby, kdo chce promlčení
přerušiti žalobou, pokračoval řádně ve sporu. Žalobkyně nesplnila podmínky, pod kterou zákon přiznává žalobě vliv na počaté promlčení, lhůta
promlčecí musí býti proto počítána tak, jakoby žaloba nebyla podána,
a nárok žalobkyně byl uznán za promrč'ený právem. Pro toto právní posOj1zení rozepře jest bez významu důvod, z jakého došlo dne 30. ledna
1923 k ponechání rozepře v klidu a nelze se jím zabývati.
čís.
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Odevzdání Jistiny, prokazující zastavení, nestačí zpravidla k symbolickému odevzdáni zastavených věcí. Přípevnění známek neni pouhou

opatrnosti. nýbrž podminlmu vzniku zástavního prá~a, nes!a!?-li se odevzdání žádným znamením jiným, a to nejen v pomeru k trehm osobam,
nýbrž ; v poměru k zastaviteli.
úpadková podstata není týmž právním podmětem jako úpadce.
(Rozh. ze dne 24. září 1924, Rv II 440/24.)
žaloba Pozemkového ústavu v O. na úpadkovou podstatu firmy č.,
by bylo zjištěno, že žalobci přísluší zás!avní yr~vo na "-,ovitostecn firmy Č'-' v žalobě jednotlivě uvecleny~h, ze ma. prednost~l "narok. l;a "vydání útržku za ony věci, a že žalovana jest povlllna vydatI zalobcl utrzek,
byla zamítnuta s o u d Y vše c h tří s t o I i c. N e j v y Š š í 111 S o udem z těchto
důvodu:

Žalující nemá pro' sebe zákOl:: nýbrž jen rozhodnutí býv. ~íct.: "';jv.
souelu ze dne 25. dubna 1901, CIS. 1731 Ol. U. II 1393, s I11mz vsak
souhlasiti nelze, protože se příčí zákonu. Neboť' není pravda hned to, že
odevzdání listiny, kterou jest zastavení, t. j. důvod zástavního práva
pťokázán, stačí k symbolickému odevzdání, .nýbrž vyž~duie se listín:,
která prokazuje zastavitelovo vlastl1lctvl (§ 4~2, 42~ obe. zak.) a umoz~
ňuje věřiteli, kterému byla odevzdána, zastavenou vec na 111 v'y'zvednoutI
a vtl svou detenci vzíti, jako na př. skladní llst pokud se tyce skladl1l
zástavní list (§ 17~25 zák. o veř. skladištích ze clne 28. dubna 1889,
čís. 64 ř. zák.). Dále jest nesprávno, praví-li se tam, že symbolickým
odevzdáním jest jednak odevzdání znameními, jednak odevzdání. listínami onoho obsahu, při nichž prý připevnění znamení jest pouhou opatrností, jak prý to § 452 obl'. zák. jmenuje, jejíž opomenutí má prý jen
ten následek, že třetí osoba může jsoucnosti zástavního práva odporovati ~ neboť odevzdáním znameními jest dle §u 427, jejž § 452 cituje,
každé symbolické odevzdání, jsouc právě jeho domácím výrazem, a zahrnuje v sobě tedy ják odevzdání listinami, tak odevzdání připevněním
známek, kterýž výraz citované rozho'dnutí neprávem zaměňuje ,s vfra:
zem »znamení«. Připevnění známek není tedy pouhou opatrnostI, nybrz
bezpodmínečnou podmínkou vzniku práva zástwního, nestalo-li se odevzdání žádným jiným znamením, na pí. tedy listinou uvedené povahy
nebo nástroji umožňujícími výhradnou držbu věci, a není vůbec po. třebnou ani; opatrnosti,stalo-li se takovým symbolem jiným. "Opatrnosl« §u 452 znamená každý symbol, nejen »známku«, v -rozhodnutí na~
zývanou »znamením« a má význam podmínky. Naprosto c11ybnou však
jést i stěžejní idea rozhodnutí toho, že sluší lišiti poměr zástavního vě
řitele k zastaviteli a: poměr jeho k osobám třetím: v poměru k zastaviteli (smluvníku), že připevnění známek třeba není, avšak zastavitel
(dlužník) a jeho úpadková podstata že jsou týž podmět, a že tedy jich
třeba není ani v poměru k úpadkové jeho podstatě. PončV<ldž jde o věcné
právo, které jako práva absolutní působí proti každému druhému stejně,
nelze rozeznávati mezi zastavitelem a osobami třetími, nýbrž, aby zástavní právo věřiteli vzniklo, je jak vůči zastaviteli tak vůči každému

odevzdání zastavené věci. Proto §§ 451 a 452 obč. zák.
prohlašujíce, že nestačí k nabytí zástavního práva pouhý títul, tedy také
ne pouhá smlouva věřitele se za stavitelem (§ 449), nýbrž že třeba i odevzdání věci - buď hmotného neb aspoň symbolického - nerozeznávají. Neudržitelnost opačného náhledu bude zjevna ihned, myslí-Ii se
případ, že zástavce vlastnictví věci, které věřiteli neodevzdal, dále pře-'
vedl, tedy věc novému nabyvateli odevzdal (§ 425): tu zajisté noví' nabyvatel nabývá vlastnictví volného, břemenem práva zástavního nestiženého, ačkoli jeho věcněprávní posice jako právního nástupce zástavcova musí býti stejná s věcněprávní posici jeho autora, z čehož jde, že
ani autorovo (zástavcovo) vlastnictví právem zástavním stíženo nebylo. Na výsost jasně to stanoví § 430 řka, že zcizil-Ii vlastník věc dvě
ma osobám, jedné s tradicí, druhé bez tradice, nabývá věci ten, komu
byla odevzdána: ale to musí platíti i tehdy, když ji jednomu zcizil do
v lastnictví a druhému zadal jen v zástavu; i tu věcného práva nabyl
pouze ten, komu věc odevzdána, kdežto právo druhého zůstalo pouze
pti obligačním nároku. To je stanovisko občanského zákona, jenž tu
stojí na půdě římskoprávní. Naprosto však také pravda není, že úpadková podstata je týž podmět jako úpadce. Vždyť se tu pod úpadkovon
podstatou vyrozumívá úpadkové věřitelstvo, jmění dlužníkovo nebylo
právním podmětem, dokud dlužník nebyl v úpadku, a není jím ani nyní,
lcdyž v úpadku je, nebo-li dotčeni býti mohou vždy jen věřitelé, ale ti
jsou právě jinými osobami než byl dlužník, a o jejich ochranu právě jde:
zastavil-li dlužník věc pouhou smlouvou, aniž by ji odevzdal, nebylo
zastavení pro nedostatek publicity zřejmé, právo zástavní nevzniklo;
třetí osoby, nynější úpadkovi věřitelé, důvěřujíce v nezatíženost majetku dlužníkova poskytovali mu úvěr a nyni mají ve své důvěře býti
zklamáni fikcí, že nejde o ně, nýbrž o úpadkovou podstatu, která prý
není jiným podmětem než byl dlužník, a musí prý tedy jeho smlouvu
představující titul zástavního práva dodržeti.
třetímu třeba

čís.

4182.

Zda vymáhajícímu věřiteli přísluší nárok na náhradu útrat za návrh,
oby exekuce byla zastavena z důvodu, že třetí osoby činí nároky, exe"uce nepřipouštějící (§ 37 ex. ř.), posuzuje se dle všeobecné zásady
§u 75 ex. ř., dle které vymáhající věřitel nemá nároku na nábradu útrat
exekučních až do zastaveni exekuce sběhlých (v nichž tedy zahrnuty
jsou i útraty návrhu na toto zastavení), musela-li exekuce zastarvena
býti z důvodů, jež mu již při vzneseni navrhu na povoleni exekuce nebo
při počátku exekučního výkonu známy byly.
(Plenární usnesení ze dne 30.

září

1924,

čís.

pres. 674/24.)

Dopisem ze dne 3. června 1924 sdělilo min i st e r s t vos p r a v e d ln o s t i předsednictvu Nejvyššího soudu toto:
Z kruhú advokátních bylo ministerstvo spravedlnosti upozorněno na
to, že nen; jednotná praxe soudů, pokud jde o náhradu útrat za návrh

vymáhajíciho větitele, by exekuce byla zastavena, když třetími osobami
byly uplatněny nároky exekuci vylučujíe! podle §u 37 ex. ř.
Proto vyžádalo si ministerstvo spravedlnosti od presidií vrch nich
zemských soudů v Praze a v Brně podání zprávy, jaká jest v této pří
čině praxe soudů, jim podřízených, obzvláště rekursních senátů sborových soudů prvé stolice.
Presidium vrchního zemského soudu v Praze podalo zprávu, že rekursní soudy v Čechách většinou mají jen málo příležitosti otázku, o niž
jde rozhodovati, poněvadž rekursy jsou velmi řídké, ale řídí se pak
ves'měs až na jednu v.ýjimku, kde není jednotnosti, judikátem býv. nejvyššího soudního dvoru ve Vídni ze dne 23. března 1915, čís. 100/15
Pres. (čís. 215) a útraty ty nepřiznávají, ačkoliv namnoze s důvody tohoto judikátu úplně nesouhlasí a nepokládají je za věc úplně vyčerpá
vající.
Určité okresní soudy míní, že vystačí se s judikátem čís. 215, že
jeho důvody jsou pmehavé a správné a že jednotná praxe dle tohoto
judikátu jest vždy lepší, než pochybné rozhodováni druhých instancí,
kdyby se uvažovaly okolnosti jednotlivého případu.
, Většina sborových soudů prvé stolice vyslovila přání, hledíc k různé
praxi okresních soudů a k různým námitkám proti judikátu činěným,
aby 2tázka, o niž jde, byla znovu přezkoumána československým nejVyŠŠÍ'ill soudem a vyvoláno nové plenární rozhodnutí.
Vrchní zemský soud v Praze má za to, že námitka, že se vystačí
. s judikátem čís. 215, byla by jen tehdy správnou, kdyby se praxe tolik
od něho neuchylovala. Přes to v obvodech. jednotlivých krajských
soudů jest značné procento okresních soudů, které útraty ty vůbec nebo
za jistých podminek a okolností přisuzují. Zajímavo jest, že i v obvodech krajských soudů, kde většina sondů se' judikátem řídí, přece většina
žádá za nové přezkoumání otázky československým nejvyšším soudem.
Také v obvodech, kde se presidia vyslovila proti novému přezkoumání
otázky, jsou jednotlivé soudy mínční opačného.
Důvody, které se uvádějí pro zachování judikátu čís. 215 a vseobecné jeho užití, kotví podle mínění vrchního zemského soudu nejvíce
v praktické stránce věci, že se předejde zbytečnému zkoumání okolností, za jakých vymáhající věřitel o cizích právech zvěděl, zda přes to
11a zabavení trval, atd. Mimo to se uvádí, že zabrání se způsobem tím
rekursům útratovým, které by se vyskytovaly, jakmile by se otázka ře
šila dle povahy určitého případu. Uplatněna byla i věcnější námitka, že'
argumentace §u 75 ex. ř. svi'dčí spíše proti přisouzení útrat, poněvadž
zákon v případech tam uvedených odpírá věřiteli nárok na veškeré
útraty až do té doby sběhlé, z čehož možno souditi, že zákon nechce
v)iných případech ukládati dlužníku náhradu útrat. které nesměřují
pnmo k uskutečnční práva. Konečné vznesena byla i námitka, že vymáhající věřitel zrušuje exekuci ve V'lastním zájmu.
Z těchto důvodů a vzhledem k výsledku konané ankety, doporučttje
pre~ldlUm vrchního zemského soudu v Praze, aby věc byla plenárním
senatem nejvyššího soudu znovu přezkoumána.

Presidium vrchního zemského soudu v Brně přiznává, že ani Ll soud o
obv2du, ~e;1ív: otázce t~to jedno!né prax~ .. P~dle vyžádaných zprá~!
och se plevazna cast okrcsmch soudu v praxI Judikátem čÍs 215 T t.jť'
k
'h
II
,.Oez
p v~ ll? fe urSDlC SOliC ee 1 s jednou v}rjimkou, která útraty zpravili!
pnsuzuJc.
.
a
·

L?h,o

U jednoho. krajského soudu různí se názory (:Ienů rekursního senátu.
a nen,l pro!O jeho pr,axe dosud jednotna, u jiného nepřisuzuje pak rekursn~. senat, utrat navrhu na zastávení tehdy, byla-li exekuce vedena
~.a urc~~ou v~c a!:ebo byla-ll vykonána za intervence vymáhajícího, věntele, ]lnak je pnsuzuje.
.
· Jeden sborový soud prvé stolice, který se zásadně a důsledně řídi
judlkatem, ČI,,' 215, upozorňuj~, že vyskytují se závažné důvody, které
ospravedlm~JI stanovIsko J,;dlkatu odporujíci, uváží-li se, že každá exekuce vyvolan,a Jest Ch?V"?I~l se dlužníkovým a že se exekuce provádí
lla hmotne ~e~I" nachaze]lcI "e v uschování dlužníka, Je-li výkon exekuc; k, domaham p,rava nutnym; nelze návrhu vymáhajícího věřitele na
Zl usem exekuce nasledkem prava tvrzeného s třetí strany, odepírati
tuto vlastnost.

Většina sborových ~oudů na Morav~ a ve Slezsku vyslovila se sice
pro, to, ~by sporna otazka se stala predmětem uvažování plenárního
senatu ceskoslovenskcho nejvyššího soudu. Přes to má presidiu
\'rchníh~ zemského, soudu v Brně za. to, že soudy i za dnešního sta~:
?:z ~oveho ~leonarl1lho rozhodnutí o této otázce mají možnost k mimoradnym pomerum toho kterého případu náležitě přihlížeti a podle nich
roz~o~no~tr t~ké odchylně od trvajícího judikátu čis, 215, který úspěšně'
udrzuJe pnbhznou Jednotnost praxe směrem zcela odůvodněným.
, Mllllsterstvo, spr~vedln~sti dovol~je si presidium nejvyššího soudu
pozadatl, abypred~ozllo otazku, o 11IZ Jde, plenárnímu senátu neJ'vyššího
soudu k rozhodnutI.
Pl:, n á r ní, s,e~. á t,.ier;'"~ byla sporná otázka předložena k rozhodnutr, zodpovedel JI pravlll vetou v záhlaví uvedenou.
Důvody:

Včc má se takto:
§ 83 vládní předlohy (nyni § 75 zákona) zněl:
»Bylo-li exekuční řízení
a) zastaveno z nějakého důvodu uvedeného v §u 38 ČÍs. 1-3,
anebo
"b) . ~.~sil~~li býti z,ast~veno z jiného důvodu, jenŽ vymáhajícímu
v~nte1r JIZ pn vznesem navrhu na povolení exekuce neb při počátku
vykonu exekuce znám byl,
.
nemá vymáhající věřítel nároku ni náhradu veškerých útrat až do
zastavení sběhlých«,
· V §~ 38, Č,ís, 1-3, zde ~d a) citovaném obsažen byl pod čís, 1 před
pIS, na~eZa]lCI se nym V zakoně v §u ~9 ~ís. 1 a pod čís, 2 a 3 citovány
by:ly predplsy§§, 33: 34 a 35 (exclsm narok), to jest nynějších §§ 35
30 a 37 (excls'l1\ narok) , a dle motivů právě proti tomuto podřaděni

případu §u ;'-35 nyní 37 pod ustanovení a)~ tudíž prah tomu, aby vymáhajícímu věřiteli ode pře ll. 'lyI z á s a cl n č a bez v ý. ji 111 e Č n ě
nárok na náhradu útrat, zastavena-li exekuce proto, že třetí osoby mají
nároky excisní, zdvihl se odpor, jejž výbor" uznal za oprávněn)r z dů
vodů v motivech uvedených, jež ostatně jsou pro každého soudného
praktika na snadě, pročež se zde neuvádějí a pouze na motivy se o{jkazuje, a tak došlo to,. jak motivy provádějí, k tomu, že v zákoně, 1. j,
v nynějším §u 75 citace ad aj změněna tak, ze případ §u 35, nyní
tedy §u 37 zákona neboli případ z a s t a ven í z d ů vod u n á r o k II
e x cin cl ač n í h o byl z ní a tudíž z ustanovení ad a) vymítěn, a to,
iak motivy výslovně vytýkají, schválně za tím účelem, aby spadal pod
všeobecné pravIdlo ad b).
Platí tedy nyní pro něj ustanovení b), Judikát čís. 215 býv. c, k.
nejvyššiho soudu tedy přímo odporuje úmyslu zákonodárce, háje názor,
který zákonodárce vědomě a schválně opustil, neboť kdyby byl chtěl
vymáhajícímu věřiteli pro všecky připady nárok na náhradu útrat odepříti, byl by ponechal citaci §u 37 (35 vl. předlohy) v ustanovení a).
Zákonodárce si byl otázky vědom, jednalo ní a rozřešil ji tak, že na ni
vztáhl § 75, původně totiž předpis a), potom na námitky předpis bl,
při čemž v motivech vychází dokonce z případu proti vymáhajícímu
věřiteli nejsilnějšího, že totiž tento to na excisní spor dojíti nechal a
v něm podlehl, v kterémž případě pak arci návrhu na zastavení exekuce
třeba,není (§ 37 odstavec čtvrtý a § 39 odstavec druhý).
Nélze zde arci rozbírati rozmanité případnosti, což musí býti pře
necháno praxi, ale možno přece vytknouti určitá všeobecná hlediska.
První je, že, mají-li vymáhajícímu věřiteli útraty návrhu na zastavení exekuce býti odepřeny, musí stavem věci býtí bezpečně usvěd
čen, že o právech třetí osoby, exekuci nepřipouštějících, věděl; zůsta
ne-li tedy tato otázka po c h Y b n o u, vymáhajícímu věřiteli útraty
ty přisouzeny býti musí, neboť zákon podmiňuje ztrátu jich řečenou
vědomostí, i nestačí tedy pouhé podezření, pouhá více méně blízká
důminka, pouhé zdání, že věděL Vědomost o právu třetí osoby není
však založena vždy již pouhým hlášením jich se strany dlužníka nebo
třetí osoby, tudíž pouhým tvrzením, neboť tak měl by dlužník, jenž vždy
může je tvrditi nebo tvrzení třetí osoby si opatřiti, účinný prostředek'
k odstrašení věřitele od exekuce na ten který předmět. Poněvadž zákon žádá, by vymáhajícímu věřiteli znám byl důvod budoucího zastavení exekuce, jímž je zde p~ávo třetí osoby, nestačí vědomost o tvrzeuÍ
práva takového, nýbrž potřebí jest vědomosti o právu samém, t. j, o jeho
skutečné existenci; vědqmost značí tu tolik co přesvědčení, t. j, musí
býti okolnosti takové, že není podstatné příčiny o právu třetí osoby,
vážně pochybovati. Patrně z těchto ohled II vycházejí i motivy, mluvíce
o těžkém postavení vymáhajícího věřitele vůči excisním nárokům chikGlllésně na zmaření exekuce vypočítaným, a uznávajíce, jak již řečeno,
i možnost, že ani věřitel, jenž to nechal dojíti na excisní spor a v něm
podlehl, nemusil býti nutně obmyslným a
tedy útraty exekuce přes
to obdržeti může.
Vzhledem k zásadě, že úmyslnosti dlužno rovnati hrubou nedbalost,
bude však uvážiti, zda nerovná se nevědomost hrubou nedbalosH zavi-

že
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nellá v účincích sv)'ch vedomosti, na př. věřiteli byla při v)"rkonu zabavení předložena hodnověrná na př. llotářská l1eb veřejn}/1l1 úřadem zřÍ
zená listina k nahlédnutí, al.1Y se přesvt'dčil, že ty a ty svršky jsou vlastnictv.ím té které osoby třetí neb úřadu, ale věřitel odmítne do listiny
nahlednouh: tu zase by bylo nespravedlivo, aby útraty tohoto věři

telova počinu nesl dlužník.
Jiná otázka týče se doby, kdy musí právo třetí osoby býti vymáhajícímu věřiteli známo a které útraty věřitel pak ztrácí. Zákon pravÍ, že
ztrácí »všecky« útraty až do zastavení exekuce sběhlé, byl-li mu důvod
zastavení znám již při podání exekučního návrhu nebo při počátku exeku~ního výkonu, jenž dle §u 33 ex. ř. platí za započatý, jakmile povolem exekuce u exekučního soudu došlo, pokud se týče, je-li povolující
soud zároveň exekučním, jakmile výkonný orgán nařízení výkonu obdržel.
. T~. se zákonodárcí nepodařilo vystihnouti myšlenku, kterou má a
v~Jadnh chce. Neboť tak by vymahající věřitel, jenž podal exekuční
l1~vrh, nemaJc o ~rávu třet~. osob): ani t~šel1íJ nedostal ani útraty tohoto
na~rhu, k?ybY,nahodou pn počatku vykonu vědomost o něm již obd:zel, kdezto prece ut:aty t~ mu patr~ě v d;tchu zákona příslušejí, ježto
navrh ,podal bezelstne a z!kon Je zretelne odpírati chce jen věříteli,
podavs;~nu ~avrh obmysln~. J;st patrno, že se ztráta vztahuje jen na
u:r~ty nzem, po na b ~ t I ve d o m o s t i o důvodu zastavení (právu
treh osoby) dale vedeneho, tedy na útraty od nabytí vědomosti té do
za.stavem (Neumann, Komentář k exekučnímu řádu ll. vydání str. 267).
Z~kon, ted~,patrně. v připadě druhé skupiny chtěl řici: tedy nemá vymah;'J;cI ~entel naroku, na nahradu veškerých útrat od tu d, t. j. od
podanI ,navrhu exekuč11lh?, pokud se týče od počátku exekučního výkonu az do zastavem sbehlych. A rozumí se, že, podal-Ii návrh exekučni bezelstně, přísl~ší 11lU přes vědomost o právu třetí osoby později
nabytou I naklady navrhu na zastavení, bylo-li ho k zastavení třeba.
Další vada j;, .že záko,n ,zní tak, jakoby rozhodna byla vědomost
o ~r~vu o~oby tretr Jen,I11el~h Jl vymáhající věřitel již při podání exekuc11lho navrhu, nebo pn pocatku exekuce, a jakoby nezáleželo na tom
zda nabyl jí n,a~pak teprv p.ozdč'ji. Tak by vymáhající věřitel, jenž při
vykon,u e~ekuc~Iho zabave~I (tedy po ~očátku exekučního výkonu dle
~u 33, ,,~v~v~lne dal z,abavltI vecl" o mchz na místě samém se přesvědčil,
ze patn tretlln osobam, dostal utraty pozdějšího návrhu na zastavení
exe~~ce, ačkoli je dal zabavi!i obmyslně, na př. dlužnik je správkář
a ventel dal zabavItI obuv pn nesenou zcela patrně od zákazniků ke
správce.
Má tedy předpis, vyložen podle úmyslu zákonodárce a tedy z účelu
a ducha svého, smysl ten, že, věděl-li vymáhající věřitel o důvodu budoucího zastavení exekuce již při podání exekučního návrhu ztrácí
všed~ky útraty až do zastavení exekuce-'sběhlé; nabyl-li však vědomosti
o uvodu tom teprve později, ztrácí jen útraty sběhlé dalším vedením
exekuce, na př. zabaveny II dlužníka věci osoby třetí, avšůk o prá'lu
osoby třetí neměl věmel tušení, bud' že výkonný orgán provedl zabavent l:,ez. mtervence Jeho, takže mu před zabaveÍ1Ím oznámeny nebyly,
nebo ze)e prove0.1 v nepřítomuosti dlužníka, takže je neměl kdo uplatl1lÍ!, avsak pozdej! mu Je osoDa třetí sama ohlásí a prokáže na př.

listinou veřeinou, věřitel však přes 10 podá si ještě návrh. Ila yrodej ~l
teprve na ex·cisní žalobu učiní návrh na zastavení: ~u neO?drZl a ;l1U81,
'b -I-žel-li je již vrátiti sice útraty návrhu na prodej, ale utraty navrhu
o lIa
I bavell' a ~y'konu J'eho aktů to v jichž době byl ještě bezelstnýln
l
za,
))
~'V
,v'j
.
~
a tudíž i útraty návrhu na iasta;'cní exekuce; o neJ:, prave -Je e J a ren:
je nutným následkem oněch aktu bezelstnos,tI, ob(~rzl. Aby ~ou,d :"llstrI
bude nehly treba alCI setrem, ale
s k ut'k ove. puOtahy vědomosti J k tomu
to konati dovoluje mu výslovně § 55 ex. r.
, ..
Zbývá jen doložiti, že v §u 75 výrazem »e,xek~~l1l'~ltr~ty« nelze ~a~
jisté rozuměti nic jiného, než útraty »:xeku~111ho nZ"e"nJ«, P~ t~ nazyva
§ 74 odstavec prvý, jenž již v odstavcI d!,uhem rovn:z. mlu:~ mI;to t?ho
též přímo o »útratách exekučních«, a ze k exekuc11lI11u flZťI1l ovsem
náleží i návrh na zastavení exekuce .
w

v

čls.

4183.

Proti usnesení, jímž nařízena oprava rozsudku, jest samostatný
rekurs přípustným.
(Rozh. ze dne 30. záři 1924, R I 604/24.)
Rek II r S n i s o u d odmítl rekurs žalované strany proti usnesení
prJní stolice, kterým tato opravila podle §u 419 c. ř. s. ;vůj :ozsudek,
jsa toho právního názor~, že podle §u 419, odst~vec druhy, c. r. s. protr
takovému usneseni nem samostatneho opravneho prostredku. Ne Jv y Š š í s o II d zrušil napadené usnesení a uložil rekursnímu soudu,
by o rekursu žalované znovu rozhodl.
Důvody:

Právní názor rekursniho soudu je mylným. Podle §u 419 c. ř. s. není
samostatného opravného prostředku proti usnesení, kterým n á vrh
n a op r a v u byl z a m i tnu t. Než o ten případ tu nejde. Tu, byla
o p'r a v a rozsudku z úřední moci z a ř i ze n a. Toť podsta!ne ,odchylné usneseni od usnesení uvedeného v §u 419, odstavec druhy c. r. s.
O něm proto jeho ustanove~í neplatí, a,. ježto není ani jiného předr,isu,
který by proti němu odpor vylučoval, Je rekurs podle §u 514 c. r. s.
přípustným.
čís,

4184.

Za platnosti nařízení ze dne 23. října 1920, čís. 581 sb. z. a n., nemůže se rozdělovna cukru domáhati pořadem práva na eráru zaplacení
rozdílu cen cukru k rozděleni jí přikázaného.
(Rozh. ze dne 30. záři 1924, R I 772/24.)
Proti žalobě firmy J., jež byla pověřena okresním hejtmanstvím rozdílenim cukru, na stát (cukerní komisi) o vrácení přeplatku za přidě80'

1268

len)' cukr) namítl žalovaný nepřípustnost pořadu práva. S o II cl P r v 0
st () ! i c e námitce vyhovčl a žalobu odmítl, rek II r s II í s o II cl námitku zamítl. Ne j vy Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.

Čís.

D

ů

usnesení dpraveno, jest
a ven é h o usnesení,

(Rozll. ze cine 30.

vod y:

Zalobkyně (§ 41 odstavec druhý j. n.) domáhá se na žalovaném
eráru zaplacení 1·0.641 Kč 87 h. tvrdíc, že jí tuto částku dluhuje čsl.
cukerní komise jako rozdíl cen cukru, jí k rozdělení v okresu přikáza
ného a to v důsledku zvýšení cen cukru k 1. říjnu 1920 a snížení cen
těch k 1. dubnu 1921. Žalovaný erár prý uznává pohledávku žalobkyně,
tvrdí však, že ke dni 1. října 1920 měla žalobkyně zásoby cukru
11.327,50 kg místo jí doznaného množství 5829 kga že má tedy k dobru
za zvýšení ceny 23.478 Kč 60 h. Jde tedy podle žaloby o vyúčtování Cen
cukru čsl. cukerní komisí žalobkyni jako rozdělovně jeho mezi spotře
bitele přikázaného a spor se v podstatě točí o to, mnoho-li měla žalobkyně na skladě cukru k 1. říjnu 1920. Pro sporné období platilo ustanovení nařízení vlády republiky Československé ze dne 23. října 1920,
čís. 581 sb. z. a n., jehož účinnost byla prodloužena nař. vl. rep. Čsl.
ze dne 26. září 1921, čís. 358 sb. z. a n. do 31. října 1921. Podle těc/lto
ustanovení byly veškeré zásoby nezdaněného cukru i cukr z ciziny docházející pod závěrou a nebylo vůbec dovoleno s ním nakládati bez
poukazu cukerní komise (§§ 8, 9), která měla jako státní orgán obstarávati veškerou péči o výrobu, nerušené zásobování a řádné hospoda~
ření cukrem (§ 1), nejsouc podnikem výdělečným a neprovozujíc zaměstnání, jež by směřovalo k zisku (§ 2). Komise cukerní byla oprávněna jako státní orgán říditi též příděl rozdělovnám, dodávky i prodeje a kontrolovati zásoby, jak jde z ustanovení §u 9, a to nejen cukru
pod závěrou, nýbrž i cukru, který nebyl již pod z;Ivěrou (srv. odst. 5
a 7), a byla oprávněna určovati výši přeplatku při přechodu vyšších
k 1. říjnll 1920 a zajisté též výši slevy při přechodu nižších cen
k 1. dubnu 1921 [§ 17 odst. (2) a (5) J. Veškery tyto funkce a zejména
též tato funkce, o něž v tomto sporu jde, byly úkony veřejnoprávními,
jež prováděl stát svým právem výso·stným svými orgány proti státním
příslušníkům jako nadřízený jim svaz veřejnoprávní. Stát svými orgány
nařizoval, státním příslušníkúm zde rozdělovně - bylo se jeho nařízením s výhradou stížnosti v cestě správní (§ 22) podrobiti. Šlo tedy
o poměr veřejnoprávní a' nároky z něho vzešlé jsou rovněž nároky veřejnoprávními. Jak již řečeno, určovala výši přeplatku a slevy při pře
chodu cen cukru cukerní komise a proti jejímu dotyčnému - jako proti
každému - rozhodnutí bylo stanoveno v §u 22 cit. nař. právo stižnosti
v cestě administrativní, čímž spory v tom s\něru vzniklé přikázány úřa c
dům správním a tím pořad práva vyloučen. Když účinnost tohoto nařízení dnem 31. října 1921 přestala, vstoupil na její místo podle nař.
vl. rep. čsl. ze dne 27. října 1921, čís. 385 sb. z. a 11., likvidační výbor
s právem rozhodovati o všech záležitostech likvidačních a tedy zajisté
i o nároku žalobkyně (§ 3) a proti jeho rozhodnutí vyhražena rovněž
stížnost v cestě .administrativní a tedy pořad práva též vyloučen (§ 7).

"E,n

původní
doručení op r

Bylo-Ii
dne

4185.

zář'

počítati lhůtu

k rekursu ode

924, R J 794/24.)

US1~esení prvého soudu, jímž bylo povoleno prozatimní opatřeni,
bylo doručeno odpůrci dne 1. července 1924. Rekurs jeho, zaclaný dn·c
ll. července 1924, odmítl rek u r sní s o II d jako opozděný. N e jvy Š š í s o tl cl zrušil usnesení rekursního soudu a vrátil mu věc, by,
nehledě

k použitému dt"rvodu odmítacímu, znovu o rekursu rozhodl.
Důvody:

Rekursu nelze up řítí oprávněnosti. Při posuzování včasnosti rekursu
dlužno míti zřetel k tomu, že prvý soudce své původní usnesení opravil,
tak že strany o jeho správném obsahu nabyly vědomosti teprve dnem
doručení druhého usnesení ze dne 4. července 1924. Doba prvého doruč,ení není tedy směrodatnou pro počátek rekursní IhLlty ve smyslu
druhého odstavce §u 521 c. ř. s. " §§ 78 a 402 ex. ř., ačkoliv se jedná
pouze o nepatrnou opravu usnesení prvého soudce. Stěžovatelce bylo
usnes&ní o opravě dorUČéno.7. července, pročež rekurs, zar-laný 11. čer
vence 1924, nelze považovati za opozděný.
čís.

4186,

československý stát vznikl originámě.
železniční zaměstnanec, jenž byl propuštěn (pensionován) býv.
kouským erárem, nemůže se na čsl. eráru domáhati reaktivo"áni.

(Rozh. ze dne 30,

září

ra-

1924, Rv I 839/24.)

žalobce byl zaměstnancem býv. rakouských státních drah a byl"
v roce 1914 pensionován.Žaloba jeho na československý erár o přijetí
do činné služby byla zamítnuta s o u d Y vše c h tří s t o I i c, N e jvy š Řím s o ude m z těchto
důvodi'l:

Přichází nejprve na řadu námitka nedostatku pasivního oprávnění
Československého

eráru ke sporu. Ji dlužno zodpovidati kladně, neboť
názor prvého soudu, jenž zůstal v rozsudku odvolacího soudu nedotčen
~ ač se s ním tento Zabývati měl, ježto žalO\;aná strana, vyhravši spor,
nemohla prvý rozsudek napadnouti vůbec a tedy ani v tomto kuse že totiž oprávnění je dáno, jeví se zajisté mylným. Žalobce pensionován
(s odbytným propuštěn) byl bývalým rakouským státem, u něhož byl
ve službě, dekretem ze dne 10. září 1914, a žaluje Československý stát
na reaktivováni. Avšak Československý stát ustavený 28. října 1918

,i

není právním nástupcem bi"v. rakouského státu, jak by b)'ti musilo, aby
mohl bý,ti uznán práv z jeho povinností, o nichž má prvý soudce za to,
že ho stihají ~ároveň s právy, Ider." převzal. Jak dokazují dějiny pře
vratu, nebyl ceskoslovenský stát zřízen ani bývalým Rakouskem ani
nějakým mezinárodním aktem mocností spojených a sdružených, nýbrž
ustavil se sám od sebe, vzniknuv tim, že Československý národ provedl
reokupaci svých nepominutelných historických práv, tedy originárně
a nikoliv něJ'akou sukcessí nebo odvodem, načež mocnosti spojené a
sdružené jej jako takový, z vlastní moci a vůle národa vzniklý uznaly,
jak to vše potvrzeno jest v úvodě smlouvy mezi mocnostmi spojenými
a sdruženými s jedné a Československem s druhé strany podepsané dne
10. září 1919 v Saínt-Germain en Laye (čís. 508 sb. z. a n. z roku 1921).
Proto také již ve vládnim nařízení ze dne 4. června 1919, čís. 313 sb.
z. a n., o působnosti finančních prokuratur bylo v §u 2 odmitnuto jakékoli právni nástupnictví československého státu v jměni ať aktivní ať
pasivni, a záležitosti býv. c. k. eráru, ač zastupování jeho finančním
prokuraturám uloženo, a proto také zákonem ze dne 12. srpna 1921,
čís. 354 sb. z. a n., převzaty statky a majetek býv. Rakouska, ležící na
území Čsl. státu, ale nikoli závazky a povinnosti, jak by býti musilo,
kdyby šlo o skutečnou sukcessi. žalobce nemá tedy nároku na Čsl. stát,
i kdyby jej byl proti býv. Rakousku na krásně měl. Žaloba je tedy pro
nedostatek pasivního oprávnění ke sporu bezdůvodná.
čís.

4187.

Pokud jest poměr podsudlho pokládati za
koliv za poměr nájemní.

poměr

námezdní a ni-

(Rozh. ze dne 30. září 1924, Rv I 911/24.)
Žalobě o vyklizení hostince pro c e sní s o udp r v é s tol i c e
vyhověl, o cl vol a c í s o u cl žalobu zamítl. N e j v yš š i s o u d ob-

novil rozsudek prvého soudu.
Důvody:

Dovolatel vytýká jako základní omyl v právním posouzeni věci odvolacím soudem (§ 503 čis. 4 c. ř. s.), že odvolací soud pokládá za žalobní důvod okolnost, že žalovaný byl u žalobce pod sudím a že tento
poměr zanikl. Vycházeje s tohoto mylného stanoviska dospívá prý odvolací soud k nesprávnému .závěru, že rozhodnutí sporu závisí na rozřešení otázky, zda smluvní pom~r mezi stranami byl poměrem služebním. Správným však jest podle tvrzení dovolatelova, že jeho žaloba jest
žalobou vlastnickou, neboť žalobním důvodem jest prý jeho vlastnickc
právo k hostinci a okolnost, žec, žalovaný ho bez jakéhokoliV" právního
důvodu vylučuje z užívání hostince. V tomto bodě nelze dovolateli při
svědčiti. Jest sice pravda, že žalobce se domáhá vyklizení hostince jako
jeho vlastnik. Zároveň však tvrdí, že mezi ním a žalovaným byl smluvni
poměr, na základě něhož žalovaný hostince užíval, že VŠ-1k poměr ten

zanikl. Tím žaiobce připouští, že žalovaný neujal se držby hostince držby v nejširším slova smyslu -- bezprávne, nýbrž na základl: smlou·vy. Nejde tu tedy o vlastnickou žalobu dle §u 366 obč. zák. K uplatnění
nároku na vyklizení hostince jest proto potřebí, by žalobce_ dokázal, že
zaniklo právo žalovaného, hostinec držeti. V tomto případě není sporno
anI vlastnictví žalobcovo, ani držba žalovaného. Jest jenom sporno, zda
zanikl právní poměr mezi nimi ze smlouvy, zda ::edy žalovaný drží hostinec nyní bez právního důvodu. To má žalobce dokázati; tvrdí, že
smluvní poměr mezi nimi byl poměrem služebním a že zanikl výpovědí.
žalovaný naproti tomu tvrdi, že to byl poměr pachtovní a že nezanikl.
Odvolací soud uznal, že mezi stranami nebylo služebního poměru a zamítl proto žalobu o vyklizení hostince, leč neprávem. Sporný právní
poměr založen byl roku 1912. Pro jeho právní posouzení platí předpisy
§§ 1151 a násl. obč. zák. v původním doslovu. Jest tedy nutno dokázatí,
že se žalovaný zavázal žalobci ke službě za mzdu. Tento důkaz žalobce
s úspěchem provedl. Soud prvé stolice zjistil a zjištění to nedoznalo
v odvolacím řízení změl1y) že při jednání mezi stranami o převzetí hostince žalobce výslovně zdůraznil, že žalovaný bude v tomto hostinci
jen O 111 pod s udí m, že žalovaný prohlásil, že to přijímá a že v souvislosti s tím žalobce prohlásil, že ž a lov a n Ý m u s í být P ř i-·
h I á š e n u n e moc e n s k é P o k I a tl n y, k čemuž žalovaný svolil.
Dále zjistil první soud, že žalovaný nebyl politickému úřadu ohlášen
ani jaj<o pachtéř, ani jako náměstek majitele hostinski' živnosti, že byl
v doblé od 1. května 1912 do 30. října 1916 skutečně přihlášen jako
podsudi u nemocenské pokladny a že jest od 1. ledna 1919 u této pokladny opět přihlášen (v mezidobí, kdy nebyl přihlášen, konal vojen-.
skou službu), že na počátku smluvního poměru objednával pivo prostřednictvim žalobce, pokud se týče jeho bratra, že 1. zv. »pivní krejcar«
platil žalovaný prozatím ze svého a že jej pak se žalobcem vyúčtoval,
že výdělkovou daJ1 a náklady na osvětlení platil žalobce, a že žalovaný
platil žalobci za 1 hektolitr piva v hostinci vyčepovaného původně 6 K,
později 20 K. Z těchto zjištěných okolností nelze než usuzovati, že mezi
stranami nebyla uzavřena smlouva nájemní (pachtovní), nýbrž smlouva
námezdní (služební); žalovaný byl u žalobce zaměstnán jako podsudí
a žalobce ponechával mu část výdělku z vyčepovaného piva a výdělek··
při ostatním prodaném zboží jako mzdu za jeho práci. Žalovaný nebyl
tedy samostatným podnikatelem v hostinské živnosti, nýbrž zaměst
nancem žalobcovým. Jest ovšem pravda, že ve vzájemném poměru stran
nastaly během času, zejména v době, kdy konal žalovaný vojenskou
službu, určité změny, a v š a k i 111 ě n y ty ne byl Y t a k o v é h o
ráz u, aby bylo I z e 3 o u d i t i, žen a s t a I a t a k é z měn, a
v p r á v n í p o vaz e s 111 I o II V y, 111 e z i str a n a 111 i li jed n a n é,
to tím méně, když není prokázáno, že změny ty nastaly srovnalou vůlí
obou stran, a když žalovaný byl i nadále - až na uvedené mezidobí přihlášen jako podsudí u nemocenské pokladny a nebyl po rozumu §u 19
živn, řádu ani později ohlášen u živnostenského úřadu ani jako pachtéř,
ani jako náměstek majitele hostinské živnosti. Při tomto stavu věci jsou
okolnosti, jež uvádi odvolací soud k odůvodnění svého právního názoru,
že smluvní poměr žalovaného k žalobci nebyl poměre rtl služebním. ne-

rozhodny. Zejména nepadá n.;' váhu, že žalovaný byl v rOCe 1921 přijat
za člena společenstva hostínských a výčepních živností, neboť již soud
prvé stolice dovodil, že stalo se tak na přihlášku žalovaného samého,
tedy na základě jednostranného projevu jeho a bez přičinění a svolení
žalobce. Nerozhodno je dále, že žalovaný objednával pivo vždy sám;
okolnost, odvolacím soudem zjištěná, že objednávky ty šly na účet a
na pivní knížku žalob c o V ll, nasvědčuje naopak tomu, že žalovaný
nebyl samostatným podnikatelem. Uvádí-Ii odvolací soud dále k odů
vodnění svého právního názoru, že mzda (odměna) musí býti zaměst
nanci placena zaměstnavatelem, kdežto v tomto připadě opatřoval prý
si žalovaný čistý zisk vlastní svou činností, bez přičinění žalobce, sluší
k tomu podotknouti, že není závady, aby zaměstnavatel neplatil svému
zaměstnanci jak se právě v živnosti hostinské zhusta děje - mzdu
tím způsobem, že mu poskytpje různé v)rhody a že 111U dává možnost,
aby si zvýšenou činnosti v podniku zvýšil zdroje svých příjmů. jest
proto také pochopitelno, že zaměstnavatel v takových případech přesu
nuje na zaměstnance také část břemen s provozem živnosti spojených.
Proto nelze z toho, že žalovanému byla předepsána daň z obratu, ničeho vyvozovati ve prospěch žalovaného. ježto, jak dolíčeno, smluvní
·poměľ mezi stranami byl poměrem služebním,· sluší přisvědčiti stanovisku žalobcovu, že tento poměr zanikl v)rpovědí a že žalovaný nemá již
právního dúvodu, užívati nadále sporných místností.
čís.

4188.

Ochrana nájemců (zákon ze dne 26. dubna 1923, čís. 85 sb. z. a n.).
Pronajímatel, jenž neotznámil nájemci předem zvýšení nájemného,
nemůže je pro minulost požadovati, leč že by šlo o zvýšení nájemného
z důvodů §u 12 (2) čís. 1 a 2 zák.
(Rozh. ze dne 30.

záři

1924, Rv I 1246/24.)

Žalobci dali dne 18. října 1923 žalované soudní výpověď a domáhali se po vyklizení žalované v lednu 1924 na ní zaplacení 60% zvýše,
ného nájemného za dobu, kdy žalovaná užívala bytu bez právního dúvodu. Pro c e sní s o u cl p r v é s t o I i ce. uznal podle žaloby, o d~
vol a c í s o u d žalobu zamítl. D ů vod y: Dle srovnalého přednesu
stran zažalovaný peníz jest 60% zvyškem činže za dobu od 1. října d"
konce prosince 1923 a skládá se jednak ze 60% zvyšku činže za měsíc
říjen, jednak ze 60% zvyšku odškodného. Prvý soud má za to, že ža'·
lobci mohou na žalované zažalovaný peníz požadovati proto, ježto by
ho byli obdrželi, kdyby byl byt po onu dobu býval pronajat. Názor ten
jest již potud nesprávným, že byt byl do konce října žalované pronajat
a mohli by tudíž žalobci za tuto dobu požadovati pouze nájemné (zvýšení jeho). Ale ani na zvýšeníl)ájemněho nemají práva. Přiznává-Ii zákon na ochranu nájemců pronajímateli právo, zvýšiti umluvené náj~mné,
nenastává účinek tento sám sebou, nýbrž pronajímalel musi ho použiti,
totiž žádati zvýš.eni. Ale i tu jest zvýšeni nájemného přípustno teprve

počjnajíc přistím nájemním obdobím, při čemž jest I~ostejno, zda ,~e
jedná o všeobecně přípustné zvýšení dle §~ 9 a 10 zak. :,a ochr. nal·,
či o zvýšení mimořádné dle §u 12 z.ak., coz vyply~.a psn~ z ~ 9. b <1
22 (2) zák. Zpětná působnost n<1stava pouze v pnpacte SCl b, bylo-h
žádáno za zvýšení z důvoclů §u 12 (2) čís. I a 2, o což však tu nejde.
Totéž pl:cti i ohledně odškodnění za dobu od 1. hstopadu do konce prosíncc.

Ne jvy

Š

ší so

II

cl nevyhověl dovoláni.
Důvody:

Čeho se žalobci v tomto sporu domáhají, vystihuje napaden)' r?zsudek zcela správně. jest to 60%ní :výšení .nájemné~o za I:,ěsíc hJen
1923 a 60% ni zvýšení toho, co JIm zal ovana strana l"ko naJemne. zalatila za používání bytu za dobu od L listopadu 1923 do 31. pros1l1~e
féhOŽ roku, to jest za dobu, po kterou po~živ~la bytu po soudmm sch~a
lení výpovědi. že se žalobci toho domahaJI. plyne z J~Jlch vlastmh~
přednesu a stačí v tom směru poukázati ~a protokol. o us~mm, J:dnam
ze dne 14. března 1924 a na Jejich doznam v odvolaclm. s;lelem, ~e p~
žadovaná úplata za dobu po 1. listopadu.: 923 Jest prave 60%m zvyšení toho, co jim za dobu tu za ~yt bylo JIZ zaplacen? Dle toho stano'sko odvolacího soudu o tom, ceho se zalobcl domahajl, am neodpo~:Ije sipisům ani není právně mylné a výtky dovolatelů podle ~u 5?3
čís. 3 případně čís. 4 c. ř. s. napadenemu rozsudku v tomto sm;,ru CI~
něné jsou neopodstatněné. Ve věci samé odvolac,! sO~,d n.eu~nav z.alobm
. k po právu nepochybil. Pokud jde o 609'om zvysem naJemneho z.a .
naro,
,.
.k
I ' tpo
,"
r1Je n 1923 stačí poukázati na dotyčné stavu vecl a za onu p ne oe v!.. a v dovolání niJ'ak nevyvrácené důvody napadeného rozsudku..
d aJlcl
..
'k'u.ze d ne 26 " d
ll
Vzhledem k §u 9,15 a 22 zák. o ochraně najemnl,
ll)!'.
1923, čís. 85 sb. z. a n. nemÚže býti pochybnostI: z,e zalo~C1,. kdyz, predem neoznámili zvýšení nájemného, nym dodatecne nazpet Je pozadovatí nemohou. Rovněž 60% zvýšení úplaty za užívání by~u po SO,~dl11;~'
schválení výpovědi, tedy od 1. listopadu 1923, žalobcum neprlslus!.
V tom směru budiž poukázáno na § 2 zákona ze dne ?6. d~b~a 1923,ČÍS. 86 sb. z. a n., na který se také Sti mi žalobci k ?duvod~en:, naroku
odvolávají. Rozdíl jest vša>.v tom, ž~,kd~~to žalob~1 dovolavaj1 ~epo
slední věty uvedeného §u, Jest na n~s pr~pad P?~zlt! .ustanovel1l jehS
první věty. Dle této .věty, platil-Ii najemmk pouzlv.aJ!Cl byt I pO,dane
výpovědi již nájemne, naleZl majitelI domu pko nahr~da za dals! ~o
uživání bytu částka odpovídajicí rlOsm! placenemu.. naJe~nnemu. jezto '
žalovaná strana až do 1. listopadu 1923 platIla najemne a to ,~ezvy~
šené, patří podle uvedeného ustan,ovení žalobcům za dobu dalsl take
jen úplata nezvýšená. Tato žalobcum, pk nes parno, zaplacena byla.
čís.

4189.

Pro rozepři zahájenou na základě zákona ze dne 2. listopad~ 1918,
čís. 4 sb. z. a n., na zemském soudě v Praze, platí, třebas rozepre byla

zmístněna na Slovensku, procesní právo platné v histori'
,
dle něh~ž ,lest !~ž p,?suz,?vatinávrh na ústní líčení dovola~7ch zemlch,

stolic~~(~~~~rj~:~
~i:~~~~é~)~~C:~~v~~~ ~~:~eor~h~n
soudu. prvé
okresm soud s Jazykovou menšinou podřízen Ok
. y, byl-It mu

~!nou na Slov~nsku, v jehož obvodu jest rozepře ;:s~n~~Yk~:~r "men'k podrtzen« z~mskemu civilnímu soudu v Praze příslušnému
dne 2. hstopadu 1918J ·C·I'S • 4 s
b'
e za ona ze
• z. a n.
~yla-Ii v čase mobilisace na Slovensku vyklizena vojske b d
a y case tom, nejsouc střežena, vyhořela nelze se doma'hatl' n~h u ova
sta tu.
' a rady na

di

(Rozh, ze dne 30, záři 1924, Rv 11315(24.)
Mlýn žalobcův, ležící na Slovensku na hranicích mad'arsk' ch byl
moblhsace n,a podzim roku 1921 československým vOjsken; vy'k
a za vykhzeJ11 vyhořel. Žalobu na československý erár o náhradn
sody pro c, e sní s o u d , P r v é s t o I i c e (zemský civilni soud
v Plaze) za~l~tl, o d vol a c I s o u d rozsudek potvrdil.
.
N ,e J ': y s s ~ ,s o. u d nevyhověl návrhům dovolatelc, I, by nařízeno
byl? ustnl Jedna,nl, pred s~uden: ?ovolacím, 2. by mu vydáno bylo vyří
zeJ11 Jeho dovolam v mad arske reči' ve věci samé pak dovol' ,
hověl.
'
am nevy-

~r'lobc
lzen

Důvody:

.

K ,n á vrh lIm: čís. 1. Pro tuto věc, zahájenou v prvé stolici u
~emskeho soudu ,v Praze, pbl! p~edpisy civilního řádu soudního ze dne

. srpna 1895, ČIS. 112 r. zak. (cl. I. úv. zák. k c. ř, s., čl. L úv. zák.
k J. n .• ."e dne 1. srpna 189,5, čís. IlO ř. zák, zákon ze dne 28. října
1918, CIS, 1I sb. z. a n. a zakon ze dne 23. července 1919, čís. 449 sb.
z, a n.), .d~e §~ 5?9 ?d~tavec druhý tohoto c. ř. s. však mťtže sice naří
zeno byhustl11 hcem preddovolacím soudem, avšak jen, jeví-li se toho
do~olacllnu. soudu pr,o ro,;hodnutí .0, podaném dovolání potřeba. DovolaCl soud vsak takove potreby nevldl, protože dovolatel svá právní hledIska v dovolacím spisu velmi obšírně provedl a rozvedl a dokone"
~nnoho.n~sobně i,e opakuje, takže nelze seznati, co nového na podpor~
Jich Jeste by uvestI h~lo lze a také věc sama není nijak složí tou, nýbrž
z~ela Je.dnod~ch~u a Jde J,;n o rozhodnutí právní otázky, která nyní, po
prevrate, nem lllJak neobycejnou a novou.
K čís .. 2.: Dle §u 2 jaz. zákona ze dne 29. února 1920 čís, 122
sb. z. a n. J~ou S?U~y, úřady a orgány, jichž působnost vztah~je se na
okre.s so~dn~, v ne~1Z podle posledního so.upisu lidu obývá aspoň 20%ní
l11,en~~naJlJ1~ho n.ez stato~ho J~zyka, ve .vsech věcech, jiehž vyřízení jim
naleZl na :.~,klade toho" ze 'p~s?bnost pch se vztahuje na tento okres,
povl;my pnpm~tl. od pnslusl1l~u t~kové menšiny podáni v jazyku této
m~,,:slny a take JIm vydatI vynzem v jazyku tom. »Okresem soudním«
mIm se tu zcela patrně území okresního soudu (§ I j. n.), tím spíše,

když území sborových soudů naz~rvá se v čsl. zákonodárství zcela pravidelně obvodem a právě jen území okresních soudů zásadně okresem,
od čehož soudy ty také jméno své mají. Ve svém území je každý okresní
soud místně výlučně příslušnym. Váže-li zákon povinnost soudu, přijí
mati podání a vydáva"ti vyřízení v jazyku menšinovém, na podmínku,
aby šlo o věc, jejíž vyřízení náleží" mu na základě toho, že p ů S o b -

nost jeho se vztahuje na takový menšinový soudní
o k r e s (»tento« okres;::= okres soudní obývaný aspoň 20%nÍ menšinOU jazykovou), míni, pokud jele o soud sborový, toliko území oněch
okresních soudit, jež mu II o d říz e 11 y jsou a na jichž okresy právě
proto se působnost jeho vztahuje. Pražskému zemskému soudu však
podřízeny jsou jen okresní soudy v jeho obvodě ležící, působnost jeho
vztahuje se tedy ve smyslu §u 2 jaz. zák. jen na jejich okresy, čl soud
ten tedy jen tehdy musil by přijímati podání v jazyku nestátním a dáti
v něm vyřízení, pakli by některý z těchto okresů měl příslušnou jazykovou menšinu a šlo o případ, kde by příslušnost jeho (zemského soudu
v Praze) byla založena právě z toho důvodu, že se působnost jeho na
ten okres vztahuje. nebo-Ii příslušnost jeho byla v okrese tom zmístnčna. Tomu však v tomto případě tak není, ježto okresní soud v Parkáni, na jehož jazykovou menšinu žalobce svůj jazykový nárok zakládá,
není zémskému soudu v Praze podřízen a soud tento není příslušným
na základě toho, že by se působnost jeho na ten okres vztahovala, nýbrž na záťJadě zákona ze dne 2. listopadu 1918, čís, 4 sb. z. a n, Není-Ii
ale žalobce oprávněn žádatí vyřízení v maďarské věci u zemského soudu
v Praze, tím samým není oprávněn žádati je ani u vrchního zemského
soudu v Praze a u nejvyššího soudu v Brně, neboť aní tento není pří~
slušný proto, že se jeho púsobnost na soudní okres Parkáňský vztahuje,
nýbrž proto, že je mu zemský soud v Praze v pořadě stolic podřízen.
Ve věc i s a m é:
Žalobce zakládá žalobní nárok na náhradu škody na tu skutečnost,
že byl následkem rozkazu vojenského velitelství v čas mobílisace r. 1921
v měsíci říjnu nucen, SVll] mlýn se všemi lidmi vždy na noc opustiti čl
bez ostřežení zanechati, že tedy mu mlýn ten takto vždy od večera do
rána z držby, užívání a disposice odňat byl, a že v noci z 30. na 31.
října 1921 z neznámé příčiny shořel, což by se bylo nestalo, kdyby on
se svými lidmi byl v něm zůstaven býval, neboť pak byl by oheň hned·
v zárodku býval postřehnut a, poněvadž jest hned u řeky (lpoly) také
udůšen, a že takto utrpěl škodu v zažalované výši. Poněvadž z této skutečností žalobce odvozuje nárok na náhradu z různých právních hledisek, dlužno, když uplatňuje nesprávné právní posouzení (porušení
hmotněprávního pravidla) prozkoumati jej ze všech těchto jeho hle disk,
jimiž jsou: 1. že, když mu vojenské velitelství držbu a dispo~ici nad
mlýnem v osudný čas odňalo, mělo ho zastupovati v ostřežení a ochraně
mlýna, místo něho a za něho vlastnické jeho právo také v tomto směru
vykonávati, tento (prý soukromoprávní) závazek však že vojenské velitelství porušilo, ježto, jak doznáno, vojsko mlýnu nestřežilo a vůbec se
o něj nestaralo, nejsouc v něm ubytováno, avšak casus nocet domino
tedy zde vojenskému velitelstvu (státu), jež místo něho domínus bylo;

takže, když takto jde o škodu mající soukromoprávni základ, § 92
ústavní listiny, jehož se odvolací soud dovolává, vůbec v počet nepři
chází, při čemž žádá, aby byio oproti odvolacímu soudu, jenž prý to
v rozporu s výpověd'mi svědeckymi popírá, zjištěno, že, kdyby byl
v držbě mlýna zllstal, byl by mlýn bezpečně zachránil, a uplatňuje tedy
takto kromě nesprávného právního posouzení i rozpor se spisy, pokud
se týče neúplnost řízení záležející ve vadnosti (opomínutí) zjíštění, 2, že
oproti nesprávnému prý stanovisku odvolacího soudu, že § 92 úst. list.
má ten smysl, že, není-li zákona, jenž by státu ručení ukládal, stát za
škodu neručí, správně prý dlužno zaujmouti stanovisko opačné, že sám
§ 92 úst. list. ručební povinnost státu ustavil a dalšímu specielnímu zákonodárství toliko poclrobnosti stanovití vyhradil, neboť prý oproti zásadě býv, rak. státu, že stát neručí, postavila prý se republika na zásadu opačnou, že ručí, což prý plyne již ze slavnostního prohlášení, obsaženého v Úvodu lístiny a dále z předpisu čl. 1., že právní normy, odporující ústavní listině, pozbyvají platnosti, že tudiž starorakouská norma o neručení státu platnosti pozbyla, 3, že ručení státu plyne - i pro
jeho případ ze zákonů čís, 51 z roku 1723 a čís, 23 z roku 1741 a clále
ze slovenské soudní praxe, v kteréž příčině cituje rozsudek kurie čís,
3838 ai 1900, dle něhož zavinění státního orgánu vůbec prý není podmínkou nároku na náhradu škody, a škoda způsobená občanu ve veřej
ném zájIllU musí prý býti nahražena, i ·když jde o časy největšího nebezpečí vývody to, jimiž čeliti chce zásadě vyvozené ve zdejším rozhodnutí ze dne 11. prosince 1923 (sb, n, s, čís, 3279) ze soudní slovenské praxe, jíž se odvolací soud držel, že stát dle slovenského práva
(posavadní soudní praxe) ručí za škodu státními orgány u výkonu veřejné moci způsobenou jen tehdy, když ji orgány ty zavinily a když jde
o případ dob normálních, 4,že konečně ručení státu založeno je i pro
jeho případ na zák.·čl. 68:1912, Aby tato z části si navzájem odporující
právní hlediska mohla býti přezkoumána, dlužno nejprv zaujmouti zásadní stanovisko, pod jehož zorným úhlem je posouditi bude, Nemůže
býti nejmenší pochyby, že když šlo o výkon moci vojenské, šlo o v ýk on moc í ve ř e Ln é, a že se jedná jen o to, zda výkon ten byl
z á ;( o n n Ý čí n e z á k o n ný, že jde tedy o případ §u 92 úst. list.
Byl-li výkon zákonným, padá žalob ní nárok již tím samým, neboť sám
. § 92 úst. list. dává zřetelně na jevo, že nárok na náhradu škody proti
státu může příslušetí jen z důvodů výkonu ne z á k o n n é h o, Sice tu
a tam v cizokrajném zákonodárství přiznává se nárok takový za jistých
pOdmínek i když škoda vzníkla z výkonu zákonného, avšak toto stanovisko ústavní listina nepřijala, jak znění i smysl jejího ustanovení, jež
mluví jen o škodě nezákonným výkonem způsobené, jasně dokazuje,
§ 92 úst. list. řka, že zákon určuje, pokud stát za škodu nezákonným
výkonem způsobenou ručí, obsahuje jednak slib budouCí zákonné úpravy
této otázky, jednak poukaz na platné již zákony, které pro určité pří
padnosti státu ručení to již ukládaji, naprosto však nemá významu konstitutivního, není normou, která státu ručeni to sama již skutečně ukládá.
V tom právě se dovolatel zásadně mýlí, maje za to, že onen předpis takovou normou jest a že jen podrobnou úpravu otázky budoucímu záko-

nodl1rství zůstavuie. Ona norma není zákonem rámcovým, nýbrž pouze
hlallketnim není to ještě ani lex imperfecta, nýbrž pouze jen slib záko~a z ně'hož nevzI~iká ještě nikomu ani právo ani povinnost, nýbrž
rOl1Z~ mor á I n i z á vaz e k Ú!kOl)~?árce: s .takovým zákonem, SEdostaviti, Na místo dlouhých výkladu stacI odkazalt na duvodovou zpravu
vládního návrhu ústavní listiny tisk 2421, kde se na straně 25 sloupec
prvý do slova praví toto: »Povážlivým nedostatkem .dosavadního právního řádu jest, že stát neručí zásadně za škodu zpusobenou ~ezakon
ným výkonem veřejné mocI. Rakousko za celych 50 let ned?spelo k vY,dání zákona v té příčině slíbeného, Naše republIka s pl?,
a Ll
jakmile její poměry se ustálí: t e ~ \ o d I ~ h ,~ vynasnazI se, pnbl~zIlt
se k právnímu st~vu t~ch CIZICh statu, ktere .ruCI (Fra~cle) dokonce I, za
škodu způsobenou obca~stv~ korrektmm zpusob;m vykonne I~OCl« (cy.
korrektním výkonem vereJne ~.oc:), »kdyz se pn tc:m od obcana po~a~
.cluje obětí nadprůměrných,« JIZ lt~ Jest hledIsko ČIS" 2 o,dbyt~, Zbyva
tedy jen otázka, zdali v posavad111111 pravu nelze nale,zl! p'~av111 nOrt:;ll,
která by státu ručení pro náš případ ukládala, A tu, Jak JIZ ve, zdeJs~m
rozhodnutí ze dne 1 1, prosince 1923, Rv I 1056/23, shora Cltovanem
provedeno, nastup~je na, Slovensku, ~~eré nemá kodifikovaného občan
ského práva na mlsto zakona, na ne]Z, § 92 ust. :ISt. odyazuJe, t. zv,
soudní praxe, t. j, normy vytvořené pravotvornou cl11nost~ ~oudu, T~to
soudní praxe byla·vyčerpávajícím způsobem uveden~,v prave cltova,nem
rozhodY&utí zdejším, uveřejněném ve sbírce n, s, CIS, 3279" kat;Jz se
k vůli stručnosti odkazuje, což lze tínl spíše, když rozhodnult to, Je dovolateli patrně známo, ježto se ho sám dovolává, Z této soudm ~:axe.
však vyvozeno již tam právní pravidlo, ,že ~tát, na ~lovensk_u rucl z~
škodu kterou oraány jeho u výkonu mOCI vereJne ZPUSObIly, Jen tehd),
lze-li jim při to~ přičítati nějaké z a vín ě n í, a že i toto právní fra~
vidlo platí jen pro případnosti, jež se již za nor m á I nic hpa m e r u
přiházejí, že tedy neplatí pro poměry miI~ořád~é" abnormální" panující
v dobách válečných nebo za času nepokoju vl1ltrmch, Co, se tyce »Z~VI
n~ní« jest toto očitě jen jiným výrazem z á k Ů' II n o stl vykonu, 1 dl~ZllO
tedy zkoumati, zda a jaké provinění v daném případě vojenské velItelství stihá, zda a v čem jeho výkon byl nezákonný, Dovolatel ad 1, pravl,
že velitelství mělo jej substituovati v střežení mlýna, když mu ~ržbu
jeho odňalo, tuto povinnost však že opomenulo, Než dlužno. se taz~tI,
kde mu tato povinnosti uložena? Takového právniho předpISU nem a
také dovolatel sám ho uvésti nemůže, On jen povínnost tu dovozuje
z jeho opatření, maje za to, že velitelství jím vs:oupilo, v právní ?o,sic~
vlastníka, ujavši se jím výkonu práva vlast111ckeho a ze tedy strezem
věci na ně spadalo, Leč tu dovolatel daleko přestřeluje: opatření velttelství nebylo toho rázu, že by bylo jím na se strhlo výkon práva vlastnického, tedy držbu věci, neboť záleželo toliko v tom, že žalobCI a Jeho
lidem bylo z a p o v ě z e n o v noC i ve' m I Ý n ě s e z drž o ,.
vat i kdežto ve dne mohli tam meškati a všecku práci s živností mlýnskou 'spojenou vykonávati, což se také dělo, Vójsko vůbec ve mlýně
ubytováno nebylo - zákaz žalobci a jeho lidem daný bylo tedy pouhc
bez peč n o s t n í o pat ř e II í voj e n s k é: bylo-li k tomu vel i-

1 Z S,!'",

telství oprávněno - a že bylo, o tom nemllže býti pochyby a také' se to
nepopírá - pak je celá otázka vyřízena) neboť v)rkon veřejné moci byl
pak úplně zákonn)"' a nějaké povinností z práva k opatření takovému ani
neresultují ani nebyly veHtelstvÍ!.l1 převzaty, převzetí takové alii se netvrdí: nebylo-Ii však povínností, nemÍ!Že býti ani jich opominutí, tedy
zaviněi1í. Tím jest vyřízeno hledisko čís. 1., jevíc se pod tímto zorn)rnl.
úhlem právně mylným. Ad 3.: Neprávem dovolává se žalobce zák. čl.
LI 1723 a XXllI 1741, neboť prvý stanovi, že ve věcech erárních a komorních řízeni má provedeno býtí s hla vnim ředitelem královských záležitosti nebo jeho náměstkem a to jak aktivně (v roli žalobce), tak pasivně
(v roli žalovaného), a aby komorní a jíní úředníci v jich osobních, SOllkrollloprávně jím při,náležejících vĚ:cných a též svémocných záležitostech podřaděni byli krajinským zákonům a trestr,m; druhý pak před
pisuje, aby královský fisk11S (= prokurátor) povinen byl souhlasně se
zákonem prvějším ve sporech ať aktivně neb pasivně s nim vedených
dle povahy věci před týmiž soudci a soudy řízení vésti a se zodpovídati,
do jichž oboru působnosti spory dle povahy své patří - oba zákony
obsahují tedy pouze normy kompetenční, nikoli ale materielněprávni.
Neprávem dále opírá se dovolatel o rozsudek kurie ze dne 14. červJ11
1901 sbírky Dra Desidera Mar'kuse XII čís. 18409, kde jednalo se o pEpad, že v čas cholery příslušná komise zastavila práci v továrně, a kde
vyslovena zásada, že třeba opatření se stalo k veřejnému blahu a bylo
dovolené a zákonité, tak přece, když jím Zpllsobena byla hmotná škoda,
musí tato poškozenému býti nahražena. Neboť dovolatel zamlčuje tll
další vývody kurie" její rozhodnuti, které je s uvedenými argumenty
v diametrálním odporu: žaloba totiž vzdor uvedenému domněle zásadnímu stanovisku byla zamítnuta, a to z toho důvodu) že žalobce měi
sám k vůli choleře zastaviti provoz své továrny a že tedy pravou pří
činou škody nebylo opatření komise, nýbrž cholera. Má-li se však při
hlížeti k soudní praxi a mají-li se odvozovati z ní právní normy, nelze
se držeti zásad, které sice bylJ uznány v důvodech, avšak nikoli v nálezu
samém, t. j. podle nichž, byl' byly sebe krásnější, přece nebylo rozhodnuto. Nejvyšší soud nemůže sice nikterak následovati logiku tohoto kuriálního nálezu, jenž uznává, že -náhrada- škody náleží i tomu, kdo poškozen byl úředním aktem leRalním a korrektním, avšak přece mu ji nepřiznává, pončvadž prý poškození potom nebylo způsobeno úřednim
aktem, nýbrž skutečností, která jej vyvolala, a poněvadž prý k opatření,
jež nařídil úřad, povinen byl poškozený už sám od sebe a byl by si tedy,
kdyby této povinnosti byl zadost učinil, zpúsobi! škodu sám svým vlastním jednáním: avšak má-li se jí, jak si dovolatel přeje, na daný případ
přece užiti, tedy tím není proň praničeho získáno, neboť pak dlužno mu
analogicky s nálezem odpověděti, že sice přísluší náhrada škody způso
bené óprávněným úředním aktem, že však nicméně jeho žaloba mUf,Í
býti zamítnuta, protože pravou příčinou škody jeho nebyl úřední akt,
nýbrž ohrožení vojenským nebezpečím, které jej vyvolalo a které žalobci už beztak ukládalo povinnost, aby sám v zájmu vojenské bezpeč
nosti státu mlýn na každou noc evakuo,val. Ad 4.: Zde by přícházely
v úvahu zejména předpisy §u 19 a 20 cit. zák. čl. LXVllI z r- 1912. Ale

rozhodovati . zda žalobci skutečnč podle nich náhrada pnnenáleží nárok ten vúbec na pořad práva, n}'brž
rozhoduje o něm dle §u 33 správní komise tam zmíněná a nenastává
tedy příslušnost dle zákona ze dne 2. listopadu 1918, čís. 4_ sb., nýbrž
dle §u 2 čís. 6 zák. z téhož dne čís. 3 sb .. a nemľlže tedy tento právní
důvod zde uplatňován býti.

tu

netřeba

I:sluši;

neboť přísluší-h,

čís.

4190,

Vnucený správce nemovitostí, o níž bylo po té zavedeno dražební
jest oprávněn dáti výpověď z nemovitosti až do pravoplatnéh'o
zastavení dražebního řízení nebo předání nemovitosti vydražiteli. Vypovídaný může ovšem pmti výpovědi namítnouti vše, co by mohl namitnouti proti pronajímateli.
Vydražitel sám neni k vÝPOlVědi oprávněn, dokud nebylo jeho vlastnické právo vloženo do pozemkové knihy.
řízení,

(Rozll. ze dne 30.

záři

1924, Rv 1 1325/24.)

Žalovaná lirma měla najaty místnosl: v nástavbě domu č. p. 8, k níž
staveb ni povolení po 27. lednu 1917. Na dům čp. 8 byla
zavedena vnucená správa a vnucený správce Dr. Oustav B. zůstal jím
i po ť6, když v dražebním řízení byl dům prodán firmě O. Proti výpovědi, dané žalované Drem- Gustavem B-em, vznesla žalovaná námitkY1
k nimž pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e výpověď zrušil, o dvol a c í s o u d ponechal výpověď v platnosti. D II v o cl y: Soud odvolací sdílí názor prvého soudu, že firma O. jako vydražitelka domu,
i když splnila všechny dražební podmínky, nebyla by aktivně legitimována k výpovědi do té doby, než její právo vlastnické bude intabulováno, neboť ze srovnání §§ů 1120, 1121, 431 obč. zák. a §u 156 druh}'
odstavec ex. ř. plyne zřejmě, že vydražitel nabýv'á tohoto oprávnění nikoliv dnem příklepu, nýbrž teprve knihovním zápisem práva vlastnického, kterýžto zápis dosud - jak nesporno - se nesla!. Ale v tomto
případě výpověď nedává vydražitel, nýbrž Dr. Oustav B. jako vnucen)'
správce domu a vnucený správce dle ustanovení §1I 111 elC. ř. iest nade
vši pochybnost oprávněn k Výpovědi nájemní smlouvy a jest věcí vypovídané strany, by v námitkách a ve sporu dokázala, že a z jakých dllvodů jest výpověď nepřípustna. Pouhé tvrzení žalov.ané strany, že nájemní smlouva, byvši uzavřena s knihovní vlastnící domu na dobu do
31. ledna 1932, nepozbyla dosud platnosti a nemlrže vydražitelem býti
·zrušena) jest bez významu. když se nikde nenamítalo a nedokazovalo, že
a proč nemůže aní vnucený správce smlouvu výpovědí zrušiti. Vnucen)'
správce Dr. B., jehož funkce dosud trvá, po názoru odvolacího soudu
brl aktivně. legitimován k výpovědi, této legitimace nepozbyl tím, že
dum byl přiklepnut vydražitelce firmě O., neboť dle §u 161 ex. ř. dnem
příklepu vnucená správa nezanikla, nýbrž přešla-ve správu ve prospěch
vydražitellrv; který ostatně souhlas k výpovědi vnucenému správci výslovně dal, a není proto správným náhled prvého soudu o nedostatku
bylo'uděleno

aktivní legitimace vnuceného správce k výpovědi. Poněvadž jde o místnosti v nástavbě, k níž dáno stavební povolení po 27. lednu 1917, nemŮŽe se vypovídaná strana dovolávati zákona o ochraně nájemníků.
N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil
věc prvému soudu, by ji znovu projednal a rozhodl.
Důvody:

Pokud jde o právní posouzení věci, přiznal odvolací soud vnucenému správci, jehož vnucená 'práva příklepem přešla v prozatímní
správu ve prospěch vydražitele (§ 161 ex. ř.), legitimaci k výpovědi
nájemní smlouvy, ujednané nájemníkem před zavedením vnucené správy
s vlastnící nemovitosti a soud dovolací shledává tento názor správným.
Podle souhlasného přednesu stran nebyla vnucená správa dosud zru- ,
šena, funkce vnuceného správce trvá tudíž dále a je samostatná, nezá·vislá na zájmech jednotlivých věřitelů, povinného ba ani vydražitele,
konaná pocl dozorem soudu s povinností podávati tomuto účty (§§ 103,
109 a násl. ex. ř.). Výpověď z nájmu, kterou dává vnucený správce podle ustanovení §u 111 ex. ř. nikoliv jménem povinného, nýbrž z vlastního oprávnění jako soudně ustanovený orgán, není mu znemÚ'žněna pří
klepem, neboť na oprávnění jeho jako samostatného soudního orgánu
uezměnil ničeho ani § 159 ex. ř. Podle čís. 3 tohoto §u končí se jeho
pravomoc teprve právoplatným zastavením dražebního řízení nebo pře
dáním nemovítosti vydražiteli' (§ 156, odstavec druhý ex. ř.). Jako
úřední orgán není tudíž za svou činnost zodpověden tomu kterému
vymáhajícímu věřiteli aní vydražíteli, nýbrž jedině exekučnímu soudu
(§ 115 a násl. ex. ř.). Podřídil-Ii se prozatímní správec, rozhodnuvší se
pro výpověď toho kterého nájemníka, při tom rozkazu neb přání vydražitele, dosud knihovně nezapsanéhO, činí tak na vlastní vrub, nejedná
však pouze jako zástupce vydražitelův. Právo výpovědi vnucenéh,)
správce není proto obmezeno podmínkou §u 1120 po.kud se týče §u 1121
O'bč. zák., totiž předáním nemovitosti vydražiteli a knihovním zápisem
jeho práva vlastnického (§ 431 obč. zák.). Za tohoto právního stavu
věci nezáleží na tom, zda dává vnucený (prozatímní) správec výpověď
z důvodu bývalé vlastnice domu či z důvodu §u 237 ex. ř. a §u 1120 a
1121 obč. zák. Vydražitel sám není k výpovědi oprávněn, dokud není
jeho vlastnické právo vloženO' do pozemkové knihy (§§ 1120, 1121 a
431 obč. zák., § 156 odstavec druhý ex. ř.). V důsledku toho práv:em
přiznává odvolací soud právo výpovědi pouze vnucenému správci, proh
němuž ovšem má žalo'vaná strana jako vypovídaná všechny námítky, jež
by měla podle nájemní smlouvy proti pronajímatelce, jejíž nemovitost
jest předmětem vnucené správy. Neboť dle §u 111 ex. ř. může sice vnucený správce dáti výpověď z trvajících smluv nájemních a pachtovních
za podmínek jinak pro to rozhodujícich, ale na existenci a obsahu těchto
smluv nemá zavedení vnucené správy žád\1ého vlivu. Odvolací soud poukazuje dále správně na to, že bylo věci vypovídané strany, by v námitkách a ve sporu dokazovala, že a z jakých důvodů je výpověď nepřípustna. žalovaná namítala v řízení před soudem prvé stolice proti

výpovědi, že smlouva s b}'valoll vlastnicí byla ujednana One ~q..

::iIjJlld

1921 na dobu do 3!. ledna 1932, nepozbyla tedy dosud platností a nemuze novi'm nabyvatelem, dokud jeho vlastnické právo není nesporu.ým, býti zrušena. Tvr~ila tedy o~~lnosti, je.ž by, předpokládajíc je]leh pravdIvost, mohly pnvochtI bezllc111nost vypovědi. O tomto skutkovém tvrzení žalované strany, na němž zakládá své námitky proti výpovědi, nebylo v nižších stolicích vůbec jednáno a nebylo proto lze ihneej
ve věci samé rozhodnouti (§ 510 ,c. ř. s.).
čís.

4191.

o tom, zda jest odložiti soudní exekuci, povolenou na základě rozhodnutí nebo platebních příkazů nebo výkazů o nedoplatcích správních
úřadů, jest rozhodovati soudům.
(Rozh. ze dne 30.

září

1924, R II 319/24.)

S o u d Jl r v é s t o í i c e povolil k dlužníkově návrhu odklad exekuce ku vydobyt! zadrželých premií dle §u 38 cís. nařízení ze dne 25.
, června 1914, čís. 138 ř. zák. Rek u r sní s o u d odmítl návrh dlužníkův, D ů vod y: Při povolení soudní exekuce na základě správnfch nálezů (čl. III. uv. zák. k ex. ř.; dvorní dekrety ze dne 18. září 1786, sbírka
Čís.~77 písm. c); 2~. září 1805, čís. 752 sb. z. s.; 24. října 1806, čís.
789 sb. z. s.) nemají soudy práva, přezkoumati věcně -exekuční titul.
Pouhé požádání úřadu správního stačí beze všech dokladů a formálností. .Dl; §~ 35 ex. ř. maji o n~mi~k~.ch proti nárokům, jež opírají se
o sp!avm. nal~z, r.ozhodnOUÍl sp[avm urady. Z těchto předpisů jest jasno, .ze ves~er~ vll,':, n,: zavedem: odklad a zastavení exekuce je tu vyhrazen sprav11lm uradum. Nesml proto exekuční soud na návrh dlužníkův odl?žiti exekuc~ správ~~muo úřadu povolenou. Soud musí tu pouze
splm!! d\rekhvy spravmch uradu (§ 38 zák. ze dne 25. června 1914 čís
~38 ř. zák.; ~~orní dekret ze dne 10. února 1832, čís. 2548 sb. z. s.'; 26:
unora 1789, CIS. 977 sb. z. s.
• N e j v y Š š í s o u tl zrušil usnesení rekursního soudu a vrátil mu
vec s poukazem, by nehledě k uplatněnému odmítacímu důvodu znovu
o rekursu rozhodl.
Důvody:

. D~volac!mu rekursu nelze upříti oprávněnosti. Nejvyšší soud nesdílí
pra~mh? nazom rekursníhosoudu, že nepřísluší soudům rozhodovati
o n~vrzlch na odklad exekuce, byla-li tato povolena na základě rozhod~~IÍl ,nebo platebnlch příkazů, nebo výkazů o nedoplatcích správních
uradu. I?le druhého odstavce čl. llI. uvoz. zák. k ex. ř. dlužno použiti na
pov?lenl a pro~edení takov,é exekuce ustanovení exekučního řádu, tedy
!ake ustanov':l1l §u 42 .~ nasl. ex. ř. o odkladu exekuce. O návrzích na
Jeho povo!em rozhoduJl tedy soudy, nikoliv spráVní úřady jež vydaly
rozhodnuh neb usnesení, která jsou exekučními tituly ve ~,nyslu §u 1
Civilnl rozhoanutt Vl.
Bl

ex. ř. a podkladem soudní exekuce. Prvý a třetí odstavec článk~ lIl.
uvoz. zák. k ex. ř. vztahují se na tak zvanou pohtIckou exekucI, t. J. na
exekuci, kterou povolují a provádějí správní úřady. Dvorní dekrety, jichž
se dovolává rekursní soud a jež byly uchovány v platnosti prvým odstavcem čl. !ll. uvoz. zák. k ex. ř., neodporují správnosti tohoto názoru,
nýbrž rozeznávají přesně politickou exekucí od exekuce povolené soudem a zakazují soudům pouze věcné přezkoumání rozhodnutí a usnesení, vydaných správními úřady. Dvorní dek~et. ze dne 26.. února 1789~
čís. 977 sb. z. s. zdťtrazňuje v odstaVCI c), ze soudy maJ1 postupovalt
tak, jakoby exekuční žádost byla založena na sov~dnív~ nálezu .. Z to~.o
jest zřejmo, že rozhodování o odkladu exekuce p~lslusl vV takovych pnpad ech soudům, jelikož nejde o politickou exekUCI, nýbrz o exekUCI, povolenou soudem, na niž dlužno použiti ustanovení exekučního řádu o odkladu exekuce. Správnosti tohoto názoru nasvědčuje ustanovení čís. 5
§u 42 ex. ř., že odklad exekuce má býti povolen, a to, jak rozumí se
samo sebou povolen soudem, byly-li podány námitky ve smyslu §u 35
odstavec dr~hý ex. ř. proti nároku u úřadu, který vydal exekuční titul
dle §u I čís. 10 a 12 a 14 ex. ř. V tomto připadě jedná se o zadrželé
premie ve smyslu §u 38 cís. nař. ze dne 25. června 1914, čís. 138~ř. z~k.
o pensijním pojištěni, změněného zákonem ze dne 5. unora 19,,0, CIS.
89 sb. z. a n. Dle tohoto §u byla proto přípustna vedle politické také
soudní exekuce, která je v běhu a která podléhá, jak výše dolíčeno, usta~
novením exekučního řádu o odkladu exekuce. Neprávem proto rekursm
soud odmítl návrh povinného na povolení odkladu soudní exekuce pro
nepříslušnost exekučního soudu.
čís.

4192.

Ručitel, nechťsi ze smlouvy· nebo z jiného důvodu (na př. ze zákona) může se domáhati na dlužníku splněni jeho závazku vůči věřiteli.

(Rozh. ze dne 30. září 1924, Rv II 360/24.)
Žalovaná zavázala se v r. 1921, prodávajíc svůj dům Cyrillu A-ovi,
že zaplatí převodni poplatky, nezaplatila jich však, poplatky byly exekučně vtěleny na dům, který v roce 1922 koupil žalobce a zaplatil následkem toho za žalovanou 500 Kč. žalobě na žalovanou, by byla uznána
povinnou, zaplatiti čsl. eráru zbytek převodního poplatku z kupu nemovitosti jí vyměřeného, pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e vyhověl,
o d vol a c í s o u d žalobu zamítl. D ů vod y: žaloba, o kterou se
zde jedná, mohla by dle svého obsahu býti za určitých okolností považována za žalobu určovací ve smyslu §u 228 c. ř. s. a čl. XXVIII., XXIX.
uv. zák. k c. ř. s., a v tom případě by se jí nedalo !1příti jisté oprávně
nosti. Dle žalobního žádáni však dlužno ji pokládati za žalobu o plnění,
neboť se žádá, by bylo uznáno právem, že žalovaná jest povinna platiti. V tomto směru žaloba odůvodněna není. Na základě zjištěných
okolností byl by žalobce oprávněn ve smyslu §§ 1042 (1358) obč. zák.
požadovatí na žalované zaplacení jím vynaložených 500 Kč. Toho však

žalobce ani nežádá, n5'brž žalobní prosba zní, by.žalovaná byla uznána
povinnou zaplatiti zbytek 2193 Kč 34 h převodních poplatků přímo poplatkovému eráru. K tomu není žalobce aktivně legitimován. Lze sice
za jistých okolností žalobou vymáhati plnění pro osobu třetí, při t. zv.
smlouvách ve prospěch třetich. osob; zde však o takovou smlouvu nejde a proto byla žaloba pro nedostatek aktivní legitimace zamítnuta.
Ne j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
Dů

vo dy:

Slíbil-li kdo, že za druhého zaplatí poplatek anebo dávku, má pnjemce slibu právo, žalovati slibovatele, aby plnil tomu, kdo jest k při
jetí poplatku nebo dávky oprávněn. Toto právo se zakládá na §u 1404
n. zn. obč. zák., neboť onen. slib jest t. zv. převzetím splnění, a nejvyšší
soud vyložil je podrobně v rozhodnuti sb. n. s. čís. 2553, jehož vývody
netřeba tu opakovati, protože stačí poukaz na zákon, zvláště když odpůrkyně dovolatele, jak niže uvedeno, ve své dovolací odpovědi nároku
žalob ním u odporuje vlastně jen z důvodu, že dle jejího mínění žalobní
žádání není úplně správně sestylisováno, ač jí v tom za pravdu dáti nell€>. V tomto případě však nejde o převzetí plnění, neboť žalovaná za žalobce nic plniti neslibovala, nýbrž jde dle obsahu žaloby o dluh žalovan<,,, o poplatek převodní, který byl jí předepsán, za který však ručí nemovitost náležející nyní žalobci. Odvolací soud odkazuje žalobce na
§ 1042 pokud se týče lépe na· bližší § 1358 obč. zák. a nutí ho tak, by
napřed zaplatil. Ale to právě neodpovídá duchu spravedlnosti a právnÍlnu citu. Jest možno, že žalobce nemá prostředků - a on tak skutečně tvrdí aby poplatek, na jeho realitě váznoucí, zaplatil, že tedy
realita bude mu prodána. Jak by přišel k tomu, aby ztratil realitu k vůli
dluhu žalované, za nějž realitou ruči jen jako za dluh cizi, proč by neměla žalovaná, jejíž dluh to jest a která jej povinna jest platiti vůči vě
řiteli, býti povinna jej platiti i vůči ručiteli? Proč by ručitel nemohl postižního práva §u 1358 obč. zák. užiti i předem, tak, by vlastního dlužníka donutil zaplatiti přímo věřiteli, na místo by jej zaplatil věřiteli sám
a pak na vlastním dlužníku náhrady se domáhal? Vždyť se tím neděje
žádná nespravedlnost, když se dlužník donutí k plnění své povinnosti,
nýbrž jen se věc podstatně zkracuje, ježto na místo dvojího' placení bude
zde jen jedno. Zřejmo, že dlužno hledati normu, která by po rozumu
§u 7 obč. zák. cestou extensivního výkladu nebo obdoby tento uspokojující výklad umožnila. Norma taková vskutku jest a jest jí právě
§ 1404 obč. zák. Praví-li, že kdo dlužníkovi slíbí, že jeho věřitele uspokojí, ručí mu za to, že věřitel jej (dlužnika) k splnění poháněti nebude,
t. j. má dlužník, ač ovšem ne věřitel, právo žádati na něm, by dluh věři
teli vz~platil. Ale kdo slíbil dlu~níkovi, jeho věřitele zaplatiti, jest vůči
dluzmkovl k placení tomu povmen, i nemůže v tom býti podstatného
roZ?i1u:. ž~ povjnnost ta zakládá se nikoli zrovna na slibu, nýbrž na ně
J~ke.m P?em vduvodu, na př. právě na zákoně. Že však jest vlastni dlužmk I VUCI ruclteh dle zákona povinen dluh záplatiti, to dokazuje § 1358
obč. zák., jenž právě zaplativšímu ručiteli dává proti dlužníku postih,
8"

který by jinak nebyl možným. je-li vlastní dlužník povinen zaplatiti dluh
zaplativšímu jej ručiteli, byl již i jemu povinen zaplatiti jej věřiteli, dokud tento nebyl uspokojen. A tato povinnost dospívá nejpozději tehdy,
když věřitel na ručiteli zaplacení už žádá, a to je zase zajisté nejpozději
tehdy, když věřitel provedl proti ručiteli už exekuční úkon, tedy zaplacení už vymáhá jako zde. Rukojmí má dokonce v jistých případech proti
dlužníku právo na pojištění, i když dluh není ještě splatný (§ 1365 obč.
zák. O liberačním nároku rukojmího v něm. právu, srv. § 775 něm. obČ.
zák.). Právem tedy žalobce žaluje, aby vlastní dlužnice zaplatila eráru.
Žalovaná jako vlastní dlužnice oprávněnost tohoto liberačního nároku,
nazývajíc jej »regresem«, V dovolací odpovědi sama připouští, ale pohřešuje jen v žalob ním žádání vyjádřeni právě toho momentu, že jest
povinna za něj to zaplatiti. Ale to se samo sebou rozumi, aniž by třeba
bylo zvláště to vytýkati, neboť když on žaluje, že Ona tím povinna jest,
tedy to znamená už samo o sobě, že ona tím povinna jest jemu nebo
k tomu za něj. Vždyť I i ber a ční n á r o k žalobcův není nic jiného,
než dep u rač n í p o v i n n o stí žalované, kterýmž technickým výrazem jest řečeno vše.
čís.

4193.

Nabyvatel nemovitosti jest oprávněn domáhati se na odstupiteli, by
provedl výmaz knihovního dluhu, jenž nebyl nabyvatelem převzat. Není
třeba, by nepřevzetí dluhu bylo výslovně ve smlouvě uvedeno, jen když
dluh nebyl vyúčtován v odstupní ceně.
Tím, že se nabyvatel hypoteky nepřesvědčil z knih o hypotečním
dluhu, nepomíjí osobní dluh posavadního držitele a nepřechází na nabyvatele.
(Rozh. ze dne 30.

září

1924, Rv II 370/24.)

Žalovaní odstoupili žalobcům smlouvou svatební nemovitost za ujednanou odstupní cenu 6.000 Kč, jež byla vyúčtována tak, že žalobcové
převzali ku zaplacení pohledávku záložny 3.000 Kč a za zbytek 3.000 Kč
vyhradili si žalovaní doživotní výměnek. Na nemovitosti vázla však též
pohledávka syna žalovaných Františka K-a 3.000 Kč, jejíhož výmazu
domáhali se přejímatelé nemovitosti na ódstupitelích. Pro c e sní
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 žalobu zamítl. D ů vod y: První soud dospěl k přesvědčení, že žalobci
proto jsou oprávněni žádati za výmaz pohledávky Františka Kca, že notářským spisem převzali k placení jen pohledávku okresní spořitelní záložny 3.000 Kč a doživotní výměnu žalovaných, označenou na 3.000 Kč,
že si při uzavření postupní smlouvy se žalovauým ponechali polovinu
role »N«, by mohli zaplatiti syna Františka K-a a že v kanceláři právního zástupce dne 13. července 1923 prohlásili, že chtějí vyplatiti z kupní
ceny za pozemek »N« pohledávku Františka K-a 4.000 Kč a že žádali
za lhůtu do Všech svatých k výmazu této pohledávky. Avšak tento
právní názor jest mylným. Dle §u 431 obč. zák. děje se nabyti věcí ne-

movit\Th zjpisem do knih dle listin v §u 432 a 437 označených, listinou
takovou byla smlouva svatební. Dle §u 443 obč. zák. s nabytím vlastllictví nem~ovitých věcí přejímají se i břemena, v pozemkové knize váznoucí a ten, kdo neshlédne do pozemkové knihy, trpí za svou nedbalost.
Dle zjištěni prvního soudu vědě~ žalobCi,};, ?a realitě vázne teště. ~o
hledávka Františka K-a 3.000 Kc, a ze z]lstem prvl11ho soudu, ze SI zalovaní ponechali polovinu role »N«, by mohli zaplatiti syna Františka
K-a a že v kanceláři právního zástupce dne 13. července 19?3 prohlásili že chtějí vyplatiti z kupní ceny za pozemek »N« pohledavku Františka K-a 4.000 Kč a že žádali za lhůtu do Všech svatých k výmazu pohledávky té - neplyne ještě, že převzali k placení pohledávku Franliška
K-a za žalované. Ale i kdyby žalo~aní by~ prohláš.ením, ze dne 13. ~er
vcnce 1923 převzali zavazek, plmli Frantlsku K-OVl za zalobce, a navrh
ten žalobci byl býval přijat, došlo k převzetí dluhu dle §u 1404 obč. zák.,
ale věřitel K. z toho žádných práv nenabyl. Žalovaní jen ručili za to žalobcům že od nich K. peníze požadovatí nebude. Vůči K-ovi však závazek Žalobcův k placení nepominul a trvá pro ně až do zaplacení tohoto dluhu. Dokud není tudíž prokázáno, že žalovaní Františka K-a zaplatili dle převzatého závazku - a není ani tVrzeno a prokázáno, že by
byl K. souhlas projevil s převzetím dluhu žalovanými § 1405 obč. zák.
~ nemohou se domáhati žalobci na žalovaných výmazu nezaplacené
snad pohledávky.
.'\;) e j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
Důvody:

Nebylo potřebí, by ve smlouvě bylo výslovně uvedeno, že žalobci
pohledávky Františka K-a 3.000 Kč nepřejímají, nýbrž stačilo úplně,
když tam řečeno bylo, co z břemen na realitě vězících přejímají a když
tam celá odstupní cena byla vyúčtována, neboť když ve vyúčtování tom
pohledávka Františka K-a 3.000 Kč obsažena nebyla, plynulo z toho
samo sebou zřejmým a neodporovatelným logickým důsledkem, že pohledávka ta převzata nebyla. Když však převzata nebyla, musí ji žalovani dle §u 928 obč. zák. zastupovati, t. j. povinni jsou, ji zaplatiti.
Přece snad nechtějí, aby žalobci, kteří jim celou odstupnf cenu 6.000,Kč
už vyrovnali, platili ji za ně, neboť pak by jim místo 6.000 Kč musili
dáti vlastně 9.000 Kč. Stanovisko takové bylo by zřejmě neudržitelným.
§ 443 obč. zák. nijak nevadí, chápe-li se správně, což se ovšem odvolacímu soudu nezdařilo. Praví-li § ten, že kdo ve veřejné knihy nena-.
hlédne, následky této své nedbalosti ponese, znamená to jen tolik, že,
kdyby žalobci byli do knih nenahlédli a tak o pohledávce Františka K-a
3.000 Kč zůstali v nevědomosti, musili by si to sami přičísti, až by se
K. přihlásil a oni ji jako držitelé hypoteky musili zaplatiti a pak od pravých dlužníků, žalovaných, ničeho neobdrželi. Ale o ten případ nejde,
žalobci se nebrání své povinnosti jako hypotekární dlužníci, nehájí se
proti Františku K-ovi, naopak vědí, že jemu hypotečně ručí, ale právě
proto, že ručí, ač to dluh jejich není, nýbrž je to dluh žalovaných, žádají od těchto, aby je z hypotečního dluhu vyvadili, hypoteku odbřťme-

nili. Nemá tedy § 443 toho slllyslu, jakoby tím, že nabyvatel hypoteky
se z knih o hypotečním dluhu nepřesvědčí, pomíjel osobní dluh posavadního držitele a přecházel na něj, na nabyvatele, nýbrž jen že musí
za všech okolností včcné právo, hypoteku, si nechati líbiti.

<čís.

Dávka z

4194.

přírůstku

hodnoty nemovitostí.
pominuv zcizitele, o zaplacení dávky
na kupitele, jest zcizitel povinen nahraditi kupiteli to, co za něho na
dávku byl zaplatil, leč že by byla umluvena platebni povinnost kupitelova.
ÚmluvlI prodatele a kupitele opřevzetlplaceni dávky z přirůstku
hodnoty plati jen mezi stranami, nikoliv však v;t1či vyměřovacímu úřadu.
Pokud lze spatřovati v konkludentním jednáni kupitele převzetí pI!lceni
dávky.
Dokročil-li vyměřovaci úřad,

(Rozh. ze dne 30.

září

1924, Rv II 407/24.)

žalovaný prodal žalobci nemovitost na Moravě. Jelikož žalovaný se
dll' Ameriky, předepsal vyměřovací úřad dávku z přírůstku
hodnoty žalobcí, jenž ji zaplatil a domáhal se náhrady na celovaném.
O b a niž š í s o u d y uznaly podle žaloby.
Ne j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil
věc prvému soudu, by po případném dalším jednání vynesl nový rozsudek.
odstěhoval

Důvody:

Dle §u 15 zem. zák. pro Moravu ze dne 26. prosince 1914, čís. 18 z.
zák. pro rok 1915, kterýž zákon podle §u 30 vl. nař. ze dne 23. září
1920, čís. 545 sb. z. a n. platí pro tuto věc, sběhší se v mezičasí mezi
původní platností zákona, jež končila dle jeho §u 31 dnem 31. prosince
1917, a platností vládního nařízení - stihá dávka z přírůstku hodnoty
žalovaného jako zcizitele, jenž je povinným ji zaplatiti, avšak v případě
nedobytnosti jest za ni práv i žalobce, nabyvatel nemovitosti, jakO' ručitel. Dle §u 19 téhož zákona uplatňovati jest nárok na dávku jak proti
zcizovateli povinnému placením tak proti nabyvateli povinnému ručením
doručením příkazu, jenž tam sluje příkazem plateb., zde pak ručebním
příkazem plateb., takže již z toho plyne, že i ručiteli vzniká doručením
tím povinnost platebni,že nejde o pouhé zajištění. Dle §u 20 lze sice
proti každému takovému příkazu, jak platebnímu tak záručnému plateb_
nhnu podati do 30 dnů od doručeni stížnost, stižnost však nemá odkládacího účinku, takže vzhledem k §u 21, který stanoví, že dávku zaplatiti jest 14 dní po doručení ,Příkazu platebního pokud se ~ý.č: záručního
platebního přikazu, nastáva splatnost (vykonatelnost) lesk za doby,

keiv lhůta k stížnosti běží, což potvrzuje ještě § 25, který clí, že dávku
vy;náhatijest exekučně, nebyla-li v právě uvedené lhůtě §u 21, 1. j. ve
14 dnech zaplacena. V záručním platebním ~říkazu. ze dn: ~3. z~ří 1920
doručeném žalobci jakožto nabyvatelI pravI se vyslov ne, ze davka na
zcizovateli (žalovaném) nel~lOh.la býti, d?byta, pro.~o~e se odstěhoval do
Ameriky nezanechav zde žadneho ] mel1l, a lest z]lsteno, ba bezesporno,
že žaloťce dávku v záručním platebním přikaze předepsanou zapravIl.
Následkem toho musí žalovaný žalobci plat tento clle §u 1358 obč. zák;
raditi neboť nevadí, že dávka nebyla posud s konečnou platnostI
na h
,
.• . I dk
. h
d
vyměřena, nebyvši zciziteli (žalovaném.u) prave nas e ~m]e o. o 'ezdu do Ameriky ještě předepsána, vzdyť, poskytl-II pres to .~a~on
~řadu možnost, aby ji proti .ručiteli uplatň5'val a dobýval, sp~da]1 ~~e
cky tyto přísnosti zákona, celIcl, prah. rucltelI,. logIcky n~tne na. u~et
k placení povinného zClZltele a p~sobl I proh nemlt.v pomeru l;,eZl mm
a ručitelem: musí-li si je nech ah ltbltr nabyvatel, .]enz tolIko ru.čl za. dluh
cizí, musí si je nechati líbiti i zcizitel, o Jehož .vlast~í dluh ~e Jedna: Jen
v jednom jediném případě tomu tak nenl,kdyz t?h! v pomeru rr;ezl na:
byvatelem a zcizitelem jest k placení povrnen prave nabFatel sam, ~oz
možno jest jedině v tom pří~~dě.' ~e povinnos: z~.~la~ltl dav.ku ze sveh.o
nabývací smlouvou nebo zvlastnt umluvou k nt pncI.nenou prev.z~l ~ ZCI~
zitele povinnosti té sprosti!, kteráž smlouva. neb ltmluva arclt pusobl
jen mezi nimi a úřadu k přijmu oprávněnéh? se ned?týká: A tu y tomto
příp'adě skutečně žalovaný tvrdIl takovou umluvu, rka, ze kdyz u. notáře před sepsáním smlouvy bylo jim řeč~n?, ~e se n~ví, zda bude ~avka
předepsána čili nic, žalovaný prý prohlasll, ze on ]1 platrh nebuoe, to
že raději domu neprodá, ale žalobce že naléhal, aby se kup napsal, pro_
čež žalovaný prohlásil, že, když žalobce dávku zap.latí, on na prodej
přistoupí, a žalobce že ničeho nenamítal, naopak nalehal, ~by se koup,;.
uskutečnila, tak že žalovaný věřil, že žalobce dávku zaplatr. A skutečne
věřil plným právem, neboť po náhledu nejvyššího soudu jest dán be~e
sporně případ §u 863 obč. zák., t. j. ž~ žalobce, i když se ~eprohl~S11
výslovně, přece mlčky zcela ne~ochybne pr.o]evll s?uhl.as : ~avrhe:n zalovaného že tento dávku plahlt pov1l1en byh noma, nybrz ze pov1l1nost
ta má stihati žalobce, vždyť nechtěl-li žalovaný na smlouvu jinak při
stoupiti, než když žalobce dávku na se ~e~m~ a naléhal~li ž.alobc.e na to,
aby se jen smlouva sepsala, chtěl patrne V. nem vzbudllt dOJem, ze na
přistupuje, že dávku zaplatí a jestli ve skutečnosti úmyslu toho nemel,
. nýbrž v nitru svém tajně smýšlel tak, že přece. platiti nec~~e a ~e~ude,
byla to zřejmá mentální reservace, na kterou zakon pro ]e]1 moralm ~a
vržitelnost nikdy nepřistupuje, ukládaje takovému prohlašovateh POVtn-,
nost zadostiučinění (§ 869 obč. zák.). Ale žalobce mentální reservace
netvrdí, a proto bylo-li tak jednáno, jak žalovaný tvrdí, stala se úmluva
o přesunutí dávky konkludentním přijetím návrhu žalovaného' se strany
žalobce a musí býti dodržena. Avšak to právě, zda· tak jednáno bylo,
nižši stolice, nespatřujíce v tom konkludentního činu a nemajíce tedy
jednání to za rozhodné, nezjistily, pročež bylo tak rozhodnouti, jak se
stalo, když dovolatel nesprávné právní posouzení v tom směru uplat-

:0

i'íuje.

čís.

4195.

Ustanovení druhého odstavce §u 496 c. ř. s. plati i pro připad, že
dovolací soud, zrušiv rozsudky obou předchozích stolic, odkázal spor
k novému projednání a rozhodnutí na soud procesní.
(Rozh. ze dne 30.

září

1924, Rv II 408/24.)

Co do předchozího děje poukazuje se na ČÍs. sb. 3015. Pro c e sní
s o udp r v é s t o líc e pří soudil po té žalobkyni obmezenou žalobní
pohledávku 7.456 Kč 06 h, o d vol a c í s o u d rozsudek potvrdil.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Ddvody:

V řízení, jež předcházelo zrušovacímu usnesení Nejvyššího soudu ze
dne 9. října 1923, neučinila žalovaná námitky, že žalobkyně nenaložila
zbožím dle čl. 343 obch. zák., že, dopustivší jeho prodej drahou, zavinila ztrátu zboží, že tudíž sama nesplnila smlouvy a nemůže proto na
žalované splnění smlouvy žádati. Strany se zmínily o prodeji zboží drahou jen potud, že žalobkyně omezila žalobní žádání na 7.456 Kč 06 h,
poněvadž obdržela od dráhy výtěžek za prodané zboží 9.868 Kč 14 h, a
že žalovaná tvrdila, že zboží, které bylo na dráze prodáno, byly měděné
a mosazné odpadky. V důsledku toho nebylo soudům lze, zabývati se
otázkou, zda žalobkyně naložila zbožím dle čl. 343 obch. zák., a zda
ztratila, dopustivši prodej drahou, nárok na kupní cenu čili nic. Zmíně
ným usnesením Nejvyššího soudu bylo procesnímu soudu prvé stolice
nařízeno, by doplnil řízení pouze ohledně námitky žalované, že jí bylo
'dodáno jiné zboží než zboží objednané, a o tom, kolik bylo dodáno odpadků silnějších 1 mm a kolik slabších a zda dle toho jest pozadovaná
cena správná. Dle druhého odstavce §u 496 c. ř. s., který dle §u 513
c. ř. s. platí též, byla-li věc nižšímu soudu vrácena dovolacím soudem
dle §u 510 c. ř. s., byl tím předmět doplňujícího jednání přesně vymezen a bylo přípustno přednésti nové okolnosti skutkové, činiti nové námitkya nabízeti nové průvody, jen, pokud se vztahovaly na předmět nového jednání. Otázka, zda žalobkyně, ponechavši na dráze zboží, jež žalovaná se zdráhala přijmouti, porušila své povinnosti dle čl. 343 odstavec druhý obch.· zák. a zda prodej zboží, provedený staničním úřadem,
jde na vrub zalobkyně, nebyla předmětem doplňovacího jednání. Námitka, že žalobkyně, nesplnivši smlouvy, nemůže splnění na žalované
žádati, byla by tudíž bývala nepřípustnou již v prvé stolici, tím méně
lz~ se vzhledem k předpisům §§ 482 a 504 c. ř. s: s ní věcně zabývati
ve stolicích vyšších.
čís.

4196.

Přihlásili-Ii se dědici otce nemanželského děcka k dědictví jen podmínečně, ručí za výživné dítěte jen do výše pozůstalosti a jenom potud,

pokud nejsou sami zkráceni ve svém právu na výživu.

I pro nemanželské dítě platí zásada §u 150 obě. zák., že náklady
výchovy se mají uhrazovati jen z výnosu jeho majetku, pokud na to
stačí. Ostatní musí uhrazovati nemanželský otec.
(Rozh. ze dne 30. září 1924, Rv Jl 425/24.)
žaloba nemanželské dcery na otcovu pozůstalost o placení zvýšených vyživovacich p!í~pěvků byla zarnít~1Uta s o u d Y vše c h tří
s t o I i c, Ne j v y s S I m s o ude m z techto
důvodů:

žaiobkyně odůvodňuje svůj návrh na zvýšení výživného tím; .že prý
se majetkové poměry dědiců nema~že,lské~o otce ?d úpravy. vyzl~ne:lO
podstatně zlepšily a n~P!'otr tomu Jep vy~lva. a .~y~h?~a vyzaduJ,1 vetších nákladů. Avšak nizsl soudy, - na JeJlchz zJIstem Je dovolacl soud
vázán, - zjistily, že majetkové ~oměry dědiců ne.~l~nželské.ho o!ce.se
podstatně zhoršily. Povinnost, vyzlvovatI a zaopatntr nemanzelske detI,
přechází jako jiný dluh na dědice (§ 171 obč. zák.). Tito ručí .ovšel;l Jenom do výše pozůstalosti a jenom potud, pokud neJsou samI zkrace~1
ve ~vém právu na výživu, leč že se přihlásili k pozllstalostr be~podr::;:
nečně. Odvolací soud má za to, že žalovaná strana by mohla platrt; vySS!
výžibé než dosud, a že jest toho pro ža:?bkyni potř~?a, prot?;e ?ty
plat kontoristky v cizině nestačí na její VýZIVU, ale nepnrkl JI zvyse~eho
výživného, protože její vlastní majetek stačí na úhradu schodku. S Ílmto
názorem nelze souhlasiti. Předně není zjištěno, že plat kontonstky nestačí na výživu, ani že žalobkyně je kO,ntor!stko.u. Mimo, to platí i pr~
nemanželské dítě zásada §u 150 obč. zak., ze naklady vy chovy se map
uhrazovati jen z výnosu jejich majetku, pokud na to stačí. Os!atní musí
uhrazovati nemanželský otec, Přes to však je rozsudek odvolaclho soudu
ve věci samé správným. žalobkyně totiž dovozuje v odvolání i v. dov~:
lání, že dosavadní vyživovaci příspěvek nestačí na její studia. Avsak JIZ
prvý soud zjistil, že žalobkyně nestuduje, a to nikoli pro nedostate~ .prostředků, nýbrž pro nechuť ke studiu, a odvolací soud se neodchyltl ~d
tohoto zjištění. V žalobě žalobkyně tvrdila, že je prodavačkou v druz- .
stvu a že potřebuje v tomto postaveni příspěvku 450 Kč měsíčně, avs'ak
tato okolnost nebyla v první stolici zjišťována a žalobkyně této vady
neuplatňovala v odvolání a nezmiňuje se o ní dokonce ani v dovolání.
Tuto okolnost tedy nelze bráti za základ rozhodnutí. Ze zjištěných skutkových okolností pak plyne, že žalobkyně nepotřebuje prozatím zvýšení
výživného na úhradu nákladů studií. žalob ní nárok není prozatim odů
vodněn vlastní potřebou žalobkyně, již ve sporu uplatňuje.

. čís. 4197.
Správci úpadkové podstaty nelze uložíti vyjevovací
§u 47 ex. ř.
(Rozh. ze dne 1. října 1924, R I 680/24.)

přísahu

dle

Věřitel úpadkové podstaty provedl bezúspěšnou exekuci na movitosti podstaty. 1 navrhl, by ve smyslu §u 47 ex. ř. bylo správci úpadkové
podstaty uloženo, by předložil přesný seznam veškerého jmění úpadkové podstaty, s udáním, kde jednotlivé věci se nalézají, a aby potvrdil přísahou vyjevovací, že údaje jeho jsou správné a úplné, že ničeho
ze jmění úpadkové podstaty nezaložil, jinak že by byl vzat do vazby.
Návrh správce podstaty, by návrh vymáhajícího věřitele byl zamítnut,
s o udp r v é s tol i c e zamítl, rek u r sní s o II d vyhověl návrhu
správce podstaty a zamítl návrh vymáhajícího věřitele.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

Důvody:

Pro uložení vyjevovací přísahy správci úpadkové podstaty není podkladu. Účelem vyjevovací přísahy dle §u 47 ex. ř. jest, aby bylo zjištěno,
kde jsou věci, na něž byla exekuce vedena a jež u dlužníka nebyly nalezeny. V tomto případě jde o předměty, náležející do úpadkové podstaty, o nichž dle úpadkových spisli sepsán byl inventář a jichž realisaci
musí správce úpadkové podstaty při skládání účtů vykázati (§ 121 konk.
řádu). Prodal-li tedy správce úpadkové podstaty rlizné svršky, do úpadkové podstaty náležející, jednal jen v mezích svého oprávnění, pokud
se týče své povinnosti (§ 115 konk. ř.). Výtěžek musí ovšem správce
úpadkové podstaty vyúčtovati a má i stěžovatelka právo, aby při skládání účtu činila své připomínky (§ 121 konk. ř.). Z těchto úvah plyne,
že uložení vyjevovací přísahy správci úpadkové podstaty za účelem,
který sleduje stěžovatelka, nesnášelo by se s předpisy úpadkového
řádu o postupu správce úpadkové podstaty při realisaci a výkazu
úpadkového jmění, nehledíc ani k tomu, že při opatřeních, úpadkovým
řádem upravených, může býti dosaženo téhož cik
čís.

4198.

Exekuce na nárok stavebníka na výp,latu
vebnim ruchu zaručené je nepřípustnou.
(Rozh. ze dne 1.

října

zápůjčky

dle zákona o sta-

1924, R I 681/24.)

s o u cl p r v é s tol í c e zamítl návrh na povolení exekuce zabavením pohledávky dlužníka proti městské spořitelně v B. na vyplacení
zbytku záplijčky, povolené dlužníku se zárukou státu na stavbu domu.
O ů vod y: Dle §u 33 (2) zákona čís. 160/23 sb. z. a n. smí se zbytek
zápůjčky vyplatiti teprve po udělení obývacího povolení po vyznačení
. domu v pozemkové knize a po kolaudaci podle §u 24 tohoto zákona
a jen na poukaz ministerstva sociální péče. Jek z exekučního návrhu
vyplývá, nebyla kolaudace tato dosud provedena a zbytek pohledávky
není proto dosud splatným. Následkem toho byla exekuce zamítnuta
(§ 7 (2) ex.ř.). Rekursní soud exekuci povolil. Důvody:
Soud prvé stolice odvolává se neprávem na předpis §u 7 odstavec druhý
ex. ř., neboť předpis ten, že exekuce nemůže býti povolena před splat-

nosti pohledávky) vztahuje se lla pohledávku vymáhajícího věřitele,
pro niž exekuci navrhuje, nikoliv na pohledávku dlužníkovu, na niž
vede exekuci. Ani ustanovením §u 33 (2) zákona, správně vlád. nařízení ze dne 19. července 1923, čís. 160 sb. z. a n., na něž se napadené
usnesení též odvolává, 11(~lze zamítnutí exekuce odůvodniti, nehledě ani
k tomu) že prvý soud ani nezjistil, vztahuje-li se nařízení to na státem
zaručenou zápůjčku, o niž jde, či vztahuje-li se na ni zákon ze dne
ll. dubna 1921, čís. 100 sb. z. a n. k vl. nař. ze dne 21. května 1921,
čís. 191 sb. z. a n. Dle §u 33 (2) vl. nař. čís. 160/23 sb. z. a n. smí
se zbytek státem zaručené zápůjčky vyplatiti teprve ·po udělení obývacího povolení, po vyznačeni domu v pozemkové knize a po kolaudaci podle §u 24 a jen na poukaz. minis,t;rstva' sO,c!ální péče. Zb~te~
zápůjčky považuje se z~ vyplaceny; ulozl-lI J~J v~!ltel po dokonc;nl
stavby a udělení obývaclho P?~ole~l. na vkladl11 k111Zku pro stavebn.lka
tak vinkulovanou, že vklad muze by tI vyplacen tolIko na poukaz mll11sterstva sociální péče. Ustanovením tím ani ustanovením §u 33 vlád.
nař. ze dne 21. května 1921 čís. 191 sb. z. a n., podle něhož nesmí
zbytek ze stavebního úvěru býti vyplacen před vyznačení~ domu v po,
zemkové knize, není exekuce na zbytek ten vyloučena, vzdyť am exeku~ní řád (§ 290 a násL) ani zákony ze dne 25. ledna 1923, čís. 35
sb. z. a n. a ze dne 11. dubna 1921, čís. 100 sb. z. a n., ani prováděcí
n2.Ť(zení k nim ze dne 19. července 1923 čís. 160 sb. z. a n. a ze dne
21. hětna 1921, čís. 191 sb. z. a n., exekuce té nevylučují a ostatně
i cenné papíry ve prospěch státu vinkulované, jako,ž i pohledávky,.prot!
státu exekuci podrobeny jsou (§§ 265 a 295 ex. L). V tomto pnpade
nemůže se namítati, že povolením exekuce na pohledávku stavebníkovu
z výpůjčky na stavbu domu, prováděnou podle zákona o stavebním
ruchu, byl by účel zákona toho zmařen, neboť exekuce vede se na zby.tek výpůjčky, která vyplatiti se má, jak vymáhající strana .. ~ama t~rdl,
až po provedené kolaudaci, tedy, kdy stavba domu byla JIZ skoncena
a účele zákona, odstraniti neb aspoň zmírniti nouzi o byty, již ?ylo dosaženo. Věřiteli poskytnuté výpůjčky i státu, jenž se za zápuJčku tu
zaručil, zabavením zbytku výpůjčky té újma vzniknouti nemůže, )ežto
jednak zabavení a přikázání povoluje se b~z újmy ~ráv ?sob, trctIch
dříve snad nabytých, jednak pohledávka cela na dome, k Jehoz v~s,ta~
vení byla poskytnuta, jest pojištěna. že, exekuce na stát;m zarucene
výpůjčky, které poskytnuty byly k stavbe budov podle ~akona o ,stavebním ruchu, vyloučena nem, jest patrno I z ustanovem ~u ~5 ČIS.•. ~
vl. nař. ze dne 21. května 1921, čís. 191 sb. z. a n., dle nehoz po UZl tI
půjčky k jinému účelu, než k účelu, k němuž byla určena, má za následek toliko okamžitou splatnost půjčky té bez výpovědI.
N e j vy Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
Důvody:

Tísnivá bytová nouze donutila sociální státní péči k tomu, že zvláštním zákonodárstvím o t. zv. stavebním ruchu upravila zejména též podporu staveb s malými byty státem. Jedním způsobem této podpory je
ten, že stát zaručí se věřiteli za zápůjčky, poskytnuté na novostavby,

a to za úrokování, umořování a vedlejší platy a za splacení zaručene
zápůjčky (§§ 32 ČÍS. 1.33 zákona ze dne ll. března 1921, čís. 100 sb.
z. a n. a prováděcí nařízení ze dne 21. května 1921, čis. 191 sb. z. a n.,
§§ 28 čís. 1, 29). Jak jde na jevo z dlužního úpisu ze dne 21. dubna
1923, týkajícího se zápůjčky, jejíž zbytek má býti postížen navrženou .
exekucí, byla tato zápůjčka povolena ve smyslu právě uvedeného zákona a nařízení z rokn 1921, čís. 100 a 191 sb. z. a n. a dle těchto pře
vzata za zápůjčku záruka státu dle doložky zemské politické správy
v Praze ze dne 3. května 1923. V tomto dluhópisu zavazuje se dlužnice-stavebnice, že se podrobuje v příčíně zápůjčky při slušným před
pisům zákona o stavebním ruchu, vládního nařízení ze dne 21. května
1921, čis. 191 sb. z. a n. a zejména v odstavci prvém, že hodnoty této
zápůjčky užije v Ý hra dně k u s t a v b ě domu. Tento v Ý hra d n Ý
účel zápůjčky státem zaručené je jasným z celého obsahu zákonů a nařízení o stavebním ruchu, který předpokládá a výslovně nařizuje, že se
zápůjčka může vypláceti stavebniku jenom podle postupu stavby a konečně vyplatití jemu jenom za zvláštních, zákonem stanovených pod-mínek, které zaručuji možnost použití novostavby k účelu, zákonem
stanovenému, (otiž ubytováni rodin bytu postrádajících. Srv. § 32 zák.
čis. 100/21, §§ 25, 27 (slova: úvěr, jehož s e u žij e k ú hra d ě
stavebního nákladu), § 31 odstavec druhý čís. 1 a), 33 nař.
čís. 191/21, §§ 25, 27 čís. 1, 28, 29, 60 zák. ze dne 27. ledna 1922, čis.
45 sb. z. a n., § 2 nař. ze dne 23. listop~du 1922, čís. 355 sb. z. a no,
§§ 25, 27 čís. 1, 28, 29 zákona ze dne 25. ledna 1923, čís. 35 sb. z. a n.
a §§ 27, 28, 29, 33 vl. nař. ze dne 19. července 1923, čís. 160 z. a- n., v je~
hož odstavci (2) §u 33 je dokonce výhrada, že zbytek zápůjčky lze vyplatiti jenom na poukaz ministerstva socíální péče. Na tomto výhradném
použití zápÍljčky má stát zájem ve dvojím směru: 1. by bylo docíleno
novostavby k obývání způsobilé, 2. by úplným vystavěním a udržováním domu bylo zmenšeno nebezpečí státu) spojené se zárukolt za zá ..
půjčku. 'Tento v Ý hra d n Ý účel zápůjčky by byl zmařen, kdyby se
připustila exekuce na nárok stavebnika na její výplatu. Již proto ie navržená exekuce dle tendence zákona nepřipustná. Ze zákona výplývá
však jasně zásada, že stavebníkova disposice se zápůjčkou je zjevně
obmezena; smí vyzdvihnouti a použiti zápůjčky v Ý hra dně jen ke
kry t í n á k I a d ů s t a veb ní c h, jak dle obsahu zákona, tak i dle
obsahu dluhopisu, je tak vázán vůči věřiteli i vůči zaručiteli, státu, a
nemá proto z o hle d ů ve ř e j n o p r á v n í c h možnost disposice
jiným způsobem, n~ž krytím nákladů stavebních. Proto nemŮže též jiný
jeho věřitel ze zápůjčky té krýti vlastní pohledávku, pončvadž použiti
zápůjčky k tomuto jinému účelu je z ohledů veřejnopráyních nepřípust
ným. Věřitel dlužníka nemůže nabýtí více práv k zapújčce, než má dl UIník sám. Tento výhradný účel zápůjčky týká Se i konečného jejíh~
zbytku, třeba dům byJ již postaven a i obýván. I tento zbytek má kr5,ti
jen-náklady stavební, jak z dotyčných ustanovení zjevno, a státu, t. i.
ve ř e j n Ý m z á j m ů m, jak plyne ze zákona a nařízení, nejde jen
o to, by stavba tu byla, nýbrž i o to, by stavebník závazky své vůči vč'
řiteli a státu konal a k o n a t i m o h I, by platil úroky ze zápůjčky a
její úmor. To by se mu stěžovalo, ano sna,d znemožnilo, kdyby se mll

poqpora exekučně odňala. Ustanovení §u 45 ČÍS. 7 nar. C1S. 191/21 je
namířeno pratí stavebníku a onu zásadu jen potvrzuje. Tyto úvahy vedou k poznání, že exekuce na pohledávku stavebníka ze zápůjčky (He
zákona o stavebním ruchu státem zaručené, lépe řečeno na jeho nárok
na výplatu 'této zaručené zápůjčky, je nepřípustnou.
čís.

4199.

Na nárok dlužníka na poskytnutí úvěru, pokud není jím kauční hypoteka dosud vyčerpána, nelze vésti exekuci dle §u 331 ex. ř.
(Rozh. ze dne 1. října 1924, R I 768/24.)
Návrhu vymáhajícího věřitele, by mu byla pro peněžitou pohledávku
povolena exekuce zabavením nároku dlužníka proti poddlužníku z kauční
listiny o poskytování úvěru, pokud úvěr dosud nebyl vyčerpán, s o u d
p r v é s t o I i c e vyhověl, rek u r sní s o u d exekuční návrh zamítl.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

f''Jdle exekuční žádosti navrhla vymáhající strana k vydobytí své
vykonatelné pohledávky zabavení nároku dlužnice, který prý jí přísluší
podle kauční listíny ze dne 1. července 1922 na poskytnutí úvěru, a navrhla, aby nárok ten byl zabaven ohledně dosud nevyčerpatelného.
, zbytku z kauční hypotéky, vtělené na nemovitostech dlužnice pro Eskompte Gesellschaft do výše 400.000 Kč. Předmětem exekuce není tu
tedy ani nějaká pohledávka, ani nějaký nárok na vydání nebo plnění
hmotných věcí, nýbrž »jiné právo majetkové« ve smyslu §u 331 ex. ř.
Dlužno tedy zkoumati, zda ta okolnost, že na nemovitosti dlužnice vtě
lena jest pro jejiho jiného věřitele. kauční pohledávka z poskytnutého
úvěru do určité výše ve smyslu §u 14 (2) knih. zák., tvoří pro hypotekární dlužnici nějaké majetkové právo, na které by exekuce mohla býti
vedena. Otázku tu nutno zodpověděti záporně. Předpokladem přípust
nosti exekuce na majetková práva podle §u 331 ex. ř. jest, že jde o takové právo, které má majetkovou cenu a které bud' samo o sobě, nebo
co do svého výkonu může býti zpeněženo. O takový majetkový před"
mět tu nejde. Kauční hypoteka, t. j, knihovní zajištění pohledávek, teprve. v búdoucnosti až do určité výše z určitého právního poměru vznikajících, poskytuje jen věřiteli práva, totiž poskytuje mu pro skutečně'
vzniklé pohledávky z dotyčného poměru právo zástavní, L j. podle
§u 447 obč. zák. právo na uspokojeni ze zástavy, nebudou-Ii pohledávky
v určitý čas splněny. Naproti tomu neposkytuje kauční hypoteka jako taková hypotekárnímu dlužníku žádných zpeněžitelných práv, kterých by
k uspokojení jiného věřitele v cestě exekuční. mohlo býti použito, nýbrž ukládá dlužníku toliko povinnost, by uspokojení věřitele ze zástavy
trpěl. To uznává ostatně vymáhající strana sama, uvádějíc v dovolacím
rekursu, že ani nežádala o příkázání zabaveného nároku, tedy o jeho

zpeněžení, a že jí šlo jen o tú, by zákazem placení poddlužnici (majitelce kauční hypoteky) zamezila, by poddlužnice i po povolení vnucené
cl ražby zastavené nemovítosti neposkytovala hypotekární dlužnici
v rámci úvěrní hypoteky další úvěr až do nejvyšší sumy, a aby tak situaci, t. j. vyhlídku na uspokojení zadnější vymáhající věřitelky nezhoršovala. Tím ovšem vymáhající strana sama podrývá půdu svému exekučnímu návrhu, neboť účelem exekuce jest uspokojení věřitelovo, třeba
jen částečné, nikoli však obmezování práv třetích 'osob, které jsou jim
zákonem zaručeny. Podle §u 224 ex. ř. může totiž hypotekární věřitel
v rámci kauční hypoteky žádati z nejvyššího podání přikázání svých
skutečně vzniklých pohledávek, ať mu vznikly před dražbou nebo po
dražbě, pokud jen mu vznikly do dne rozpočetního stání, při čemž též
nevyužitý zbytek kauce má býti přikázáním příslušné částky z rozdělo
vací podstaty na úrok uložen,. aby ho mohlo býti použito k uspokojení
ještě dalších nově vznikajících pohledávek dotyčného věřitele a to až
do nejvyšší hranice zajištěné kauce. Toto právo, zákonem věřiteli dané,
nemůže býti zkráceno pod rouškou vedení exekuce zabavením nároku
dlužnice na poskytnutí úvěru a zákazem věřiteli daným, by dalšího
úvěru neposkytoval. Domnívá-li se vymáhající věřitel, že šlo o nějaké
o d po r o vat e I n é právní jednání, jest mu volno, aby se zachoval
podle předpisů odpůrčího řádu.
čís.

4200.

Do usnesení rekursního soudu, jímž zrušeno usneseni prvého soudu
o předhěžné otázce a prvému. soudu uloženo, by jednal ve věci samé,
jest dovolací rekurs p.řípustným, třebas nebyla vyhražena pravomoc.
Dědici, žalovaní po ode..wání pozůstalosti o zaplacení pozůstalost
aího dluhu, tvoří vlastni společenství v rozepři ve smyslu §u 11 čis. 1

c.

ř.

s.

V případě §u 11 čís. 1 c. ř. s. se nevyhledává, by příslušnost dovolaného soudu byla odůvodrtěna ohledně jednoho každého společnlka.
(Rozh. ze dne 1.

října

1924, R I 773/24.)

zalující banka domáhala se na žalovaných čtyřech dědicích, Jlmz
v době podání žaloby byla pozůstalost již odevzdána, zaplacení zůsta
vitelova dluhu 16.354 Kč. S o udp r v é s t o I i c e (krajský soud)
žalobu odmítl, ježto. pravoplatným odevzdáním pozůstalosti přestali
býti dědicové společníky v rozepři a ježto pohledávka proti· žádnému
z nich nepřevyšuje 5.000 Kč, takže tu jde o nepřípustné hromadění žalob. Rek u r sní s o u d zrušil napadené usnesení a uložil prvému
soudu, by o žalobě dále jednal a rozhodl. D ů vod y: Názoru prvého
soudu nelze přisvědčiti. Jest ovšem správné, že po právoplatném odevzdání pozůstalosti a jejím ,,;zdělení dědicové, přihlásivší se podmínečně, za dluhy pozůstalostní ručí pouze do hodnoty svých podílů dě
dických a jeden každý z nich pouze do této hodnoty k zaplacení pozů
stalostních dluhů může býti donucen. Z toho však plyne P9uze, že pře
stává solidarita jejich závazku vůči věřiteli, ale nikoliv též společenstvl

v rQzepři, jsou-li o zaplacení společně žalováni. Toto společenství zakládá se na jasném ustanovení §u II čís. 1 c. ř. s., dle něhož může více
osob žalovati společně nebo společně býti žalováno, jsou-Ii ve příčině
sporného předmětu v právním společenstvi nebo, jsou-Ii z téhož sku 1kového nebo právního důvodu oprávněni nebo zavázáni. V tomto při
padě jest ohledně všech spolužalovaných důvod závazku jeden a týž,
totiž žalující stranou tvrzená zápůjčka, zůstaviteli poskytnutá, a neni
proto závady, aby nemohly býti společně žalováni. Okolnost, že jednotlivé jejich podíly nepřestupují hranice předmětné příslušnosti okresních soudů, nevadí, poněvadž jest dle §u 55 j. n. jednotlivé nároky Sči
tati a věcnou příslušnost soudu, jehož se žalobce dovolává, dle součtu
posuzovati, poněvadž při společenství v rozepři ve smyslu §u 11 čís. 1
~. ř. s. při rozhodování o věcné příslušnosti pouze celková výše společ
ného závazku jest směrodatnou (srovnej dobrozdání nejvyššího soudu,
otištěné při § II c. ř. s.).
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:
Ačkoliv rekursllÍ soud, zrUSlV usnesení prvého soudu, nenařídil podle §u 527 odst. 2 c. ř. s., aby bylo v jednáni pokračováno, až jeho usneseni'vejde v moc práva, přece nutno pokládati dovolací rekurs za pří
pustný, poněvadž další, prvnímu soudu uložené, jednaní, nemá se vztahovaľi' již na spornou příslušnost sborového soudu. O této příslušnosti
rozhodl rekursní soud na dobro, jeho usnesení bylo sice vydáno ve formě usnesení zrušovacího, jest však ve skutečnosti usnesením změňují
cím, lze si proto do něho stěžovati dle §§tl 514 a 528 c. ř. s., to tím
spíše, když jde o nezhojitelnou nepříslušnost procesního soudu, která
by další, rekurs ním soudem nařízené jednání činila zmatečným dle
§u 477 čís. 3 c. ř. s. Nejvyšší soud připojuje se k právnímu názoru re- .
kursního soudu i jeho odůvodnění. Se zřetelem na předpis §u 821 obč.
zák. nemůže býti ovšem pochybováno o tom, že každý ze spolužalovaných dědiců mohl býti zažalován samostatně, a byly by pak jednotlivé
žaloby musily býti podány u okresního soudu, neboť jich předmět nepřesahoval by 5000 Kč. Stejně však nelze pochybovati o tom, že všichni
spoludědici, třebas jim byla pozůstalost již právoplatně odevzdána, mohou býti žalováni společnou žalobou, neboť podie §u 11 .Čís. 1 c. ř.s.
mohou býti společně žalováni všichni, jichž závazky spočivají na témž
skutkovém a. právním důvodu. Tato podmínka jest splněna, vždyť banka
odvozuje svůj nárok proti všem žalovaným z jedné a téže smlouvy o zápůjčku, poskytnutou svého času otci žalovaných, a o jejich dědický zá. vazek. Byla-Ii žalující banka oprávněna zažalovati všechny dědice jednou žalobou, řídí se dle předpisů §§ 54 a 55 j. n. předmětná příslušnost
procesního soudu součtem všech uplatňovaných nároků, totiž výší celé
zápůjčky 16.354 Kč, a příslušným jest soud sborový. Že změna soudní
příslušnosti není vlastnímu (materielnímu) společenství v rozepří dle
§u II čís. 1 c. ř. s. na překážku, dokazuje srovnání s odstavcem čís. 2
téhož předpisu, který upravuje nevlastni (formelní) společenství v rozepři a na rozdíl od společenství materielního váže je výslovně na podmínku, že příslušnost soudu jím nesmí býti dotčena.
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čís.

4201.

o nároku na uznání práva vlastnického ku vzorku,

zapsanému v rejobchodní a živnostenské komory, jímž vlastně má se čeliti zásahu
do práva ke vzorku, jest rozhodovati úřadům správním.
střík

Pro c e s 11 í s 0 u cl p r v é s t o I i c e uznal podle žaloby, o cl _
vol a c í s o u d zrušil napadený rozsudek a nařídil prvému soudu, by,
vyčkajepravol11oci, dále ve věci jednal a jí znovu rozhodl.
Ne j v y Š š í s o II d nevyhověl rekursu ani té ani oné strany.
Důvody:

(Rozh. ze dne 1.

října

1924, R J 777/24.)

Proti žalobě, domáhající se jednak uznání, že žalujícímu spolku při
sluší výhradné vlastnické právo ku vzorku, představujícímu hasičský
odznak a zapsanému v rejstřik u obchodní a živnostenské komory, jednak, by žalovaná byla uznána povinnou, zdržeti se zásahu v práva, pří
slušející žalobci ku vzorku, - namítla žalovaná firma (výrobna odznaků) nepřípustnost pořadu práva. S o udp r v é s t o I i c e námitce
vyhověl a žalobu odmítl, rek u r sní s ou d zamitl námitku nepří
pustností pořadu práva.
N e j v y Š š í s o u d obnovil usneseni prvého soudu.

o ů vod y:
Žálobní žádost zní v odstavci prvém na llznam, ze žalující straně
výhradné právo vlastnícké ke vzorku, představujícímu hasičský
odznak a zapsanému v rejstřík u obchodní a živnostenské komory, takže
se zdá na první pohled, že žalobci jde skutečně jen o uznání vlastnictví
ke vzorku podle §§ů 8 a 19 poslední věty patentu ze dne 7. prosince
1858, čís. 237 ř. zák. Avšak, jak je patrno ze skutkového děje žalobního,
žalobce shledává ohrožení svého vlastnického práva k vzorku v tom, že
žalovaná firma dala si jako svůj vzorek zapsati a vyrábí podle něho odznaky na první pohled nejen podobné, nýbrž téměř totožné, přes to
však rozdílné, tudíž že n a pod o b u j e odznak zapsaný pro žalobce,
v čem lze shledati jedině zásah do práva ke vzorku příslušejícího žalobci podle §u 12 pat. Tomu nasvědčuje i druhý odstavec žalobní
prosby, podle něhož se má žalovaná strana zdržeti každého zásahu
'l práva příslušející žalobci k tomuto vzorku. Nejde tudíž o sporné vlastnictví k jednomu a témuž vzorku, nýbrž o rozhodnutí o tom, zda žalovaná strana užívá vzorku, jenž je napodobeninou vzorku zapsaného pro
žalobce, neupirajíc mu jinak práva užívati vzorku toho. Rozhodnutí o
tom přísluší podle §u 19 pat. úřadům správním, Čemuž nasvědčHje i
§ 22 pat., podle něhož dojde k důkazu znaleckému za účelem srovnání
obou vzorků, kterýž důkaz provede správní úřad vytčený v §u 19 pat.,
ne však soud.
přísluší

čís.

4202.

Zrušil-li odvolací soud, nevysloITiv právního názoru, rozslldek prvého
soudu pouze pro nedostatečnost řízení v prvé stolici a vyhradil pravomoc, nelze dovolacímu soudu projevítí právní názor, vížící odvolací
soud.
(Rozh. ze dne 1.

října

1924, R I 779/24.)

Odvolací soud, ač vyhradil právní moc zrušovaCÍmu usnesení, nevyslovil právního názoru. Jak z odůvodnění napadeného usnesení je patrno, stalo se tak proto, že odvolací soud nenlOhl utvořiti si právní názor
na věc na základě skutkového stavu, zjištěného soudem první stolice,
ježto pokládal jej za nedostatečný. Jen z tohoto důvodu zrušil rozsudek
a nařídil doplnění řízení. Za tohoto stavu věcí není Nejvyšší soud po ..
volán, by mimo případ §§ 510 a 511 c. ř. s. vyslovil právní názor, vížící
odvolací soud, a rozhodl jedině o tom, zda má býti provedeno doplnění,
jež odvolací soud pokládal za nutné k vlastnímu skutkovému i právnímu posouzeni věci. Nejvyšší soud, jenž má rozhodnouti o správnosti
právního posouzení věci odvolacím soudem, nemůže přiměti odvolací
soud,. by rozhodl ve věci, již pokládá sám za nedostatečně probranou
a ř,;ídně neosvětlenou. Nezbývá tudíž Nejvyššímu soudu jiného, než
potvrditi napadené usnesení, aniž by se pustil v úvahu, zda postačil
k rq~hodnutí sporu skutkový přednes stran, obsažený jen v příprav
nýchpodáních a předložených dopisech.
čís.

4203.

Firemní dodatek »doktor« lze připustíti jen tehdy, nabyla-li ho
osoba, jejíž jméno jest součástkou firmy, na některé tuzemské vysoké
škole, neb byl-li její titul doktorský, dosažený v cizině, nostrifiko"án.
(Rozh. ze dne 1. října 1924, R I 790/24.)
Žádost Hermanna L-a, společníka a jednatele společnosti s r. o., by
povolen byl zápis změny ve znamenání firmy slovy: »Dr. Hermann 1,.«
t,lÍStO »Hermann L.«, byla rej st ř í k o v Ý 111 S o II dem zamítnuJa,
ježto žadatel nabyl hodnosti doktora v cizině. Rek u r sní s o u cl
napadené usnesení potvrdil.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
O ií vod y:
Uvádí-li stěžovatel, že není závady, by nepoužíval titulu doktora,
získaného na cizozemské universitě, proto Že nehodlá z tohoto důvodu
vykonávati jinaká práva, nutno poukázati k tomu, že již u ž í v á n í
onoho titulu samo jest právem, vyplývajícím z jeho propůjčení a že
teely již proto třeba nostrifikace, chce-li stěžovatel v tuzemsku onoho
titulu užívati. Dle ústavní listiny jest přípustno udíleti v Československé
n;p~blice tituly jen pokud označují úřad neb povolání, což však se netyka hodností akademických. Pokud tedy nebyl zdejšímu státnímu obC!Yilnl rozhodnuti VI.
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čanu

v tuzemsku

udělen

titul doktora) k

čemuž

na roveií jest postaviti

i nostrifikaci takového titulu řádně nabytého v cizině, nemúže ho zde
vůbec

užfv"a[i. Proto bylo by i firemní dodatek »doktor« k bližšímu

označení osoby sloužící, jínak dle čL 16 obell. zák. zásadně přípustní',
možno připustiti jen tehdy, je-li pravdivým, to jest, nabyla-li ho osohá,
jejíž jméno jest součástkou firmy, na některé tuzemské vysoké škole,
neb byl-li její titul doktorský nabytý v cizině nostrifikován. Tím spí.;"
třeba nostrifikace, jde-li o pouhý podpis finnantúv j jenž není součást
kou znění firmy.

čís.

4204.

Jednatelem tuzemské společnosti s r. o. nemůže býti, kdo bydli v cise přechodně zdržoval v tuzemsku.

zině, třebas

(Rozh. ze dne 1.

řijna

1924, R I 793/24.)

Opovědi bzemské společnosti s r. o., by Karel M. zapsán byl do
rejstříku jako její jednatel, s o udp r v é s t o líc e vyhověl, r eku r .sn ís o u d opověď zamítl. D ů vody: Karel M., jenž má nesporně své stálé bydliště ve Vídni, tudíž v cizozemsku,postr~dá pro
tuto skutečnost způsobilosti býti jednatelem navrhovatelky jakožto
společnosti s ručením obmezeným. To vychází z ustanoveni §§ 122
a 123 zákona ze dne 6. března 1906, čís. 58 ř. zák., dle něhož prohlá-

šení, uvedená v §§ 9, 10, 26, 53 a 56 citovaného zákona, podaná
vše m i. jednateli, podléhají trestní sankcí. Důsledkem toho jest, že
veškeři jednatelé společnosti s r. o. musí míti bydliště v tuzemsku, neboť
jinak zmíněná trestní sankce by byla i11usorní. To plyne též z předpisu
§u 108 cit. zák" jednajícího o členech zastupitelstva, jímž na roveň
klásti nutno též jednatele.
Ne j v yš š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu ze správných
důvodů napadeného usnesení, k nimž
dodal:
Na tuzemské společnosti s ručením obmezeným nevztahují se ovšem
zákona o společnostech cizozemských. Rekursní soud také se
nedovolává těchto ustanovení, nýbrž dovozuje zcela správ'ně, že, žádá-li zákon pro cizí společnosti s ručením obmezeným v tuzemsku
zastupitelství, jehož členové mají své bydliště v tuzemsku, nutno tím
spíše za to míti, že jest nezbytno, aby jednatelé tuzemských spoleéností s ručením obmezeným měli své stálé bydliště v tuzemsku. Že
Karel M. má bydliště ve Vídni, udává opověď výslovně bez výhrady,
ale přiznává to i stěžovatelka, třeba zastřeně v dovolacím rekursu. Pře
chodný pobyt Karla M-a v Litoměřicích nestačí. Jak se snad vytváří
poměry v budoucnosti, nemůže býti rozhodno pro posouzení přípust
nosti zápisu do rejstříku, jehož již nyní jest se dožadováno.

předpisy

čís.

4205.

Bylo-li před vynesením rozsudku prvé stolice zjištěno, že zažalovaná
pohledávka nebyla v důsledku pravoplatného soudního vyrovnání ani
částečně splatnou, jest žalobu pro tentokráte zamítnouti,
(l<ozh. ze dne 1. října 1924, R 1800/24.)
Žalobu o zaplacení plné pohledávky pro c e sní s o u cl p r v é
s t o Li c e pro tentokráte zamitl, ježto se žalovaný vyrovnal na 25%
a v době vynesení rozsudku prvé stolice nebyla splatna ani prvá vyrovnací lMta: O cl vol a c í s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil
věc prvému soudu) by, vyčkaje pravomoci) řízení doplnil a znovu rozhodl. D ú v o cl y: Soud prvé stolice v napadeném rozsudku obmezil se
na posuzování žalobního nároku výlučně jen vzhledem ku vyrovnacímu
řízení, provedenému o jmění ,žalovaného a to zvláště jen s ohledem n~
lhůty ku splácení vyrovnacích kvot, avšak neprávcm. Vyrovnací řízení
nemá totiž za následek pro vyrovnávajíciho se dlužníka ztrátu zpúsobilo sti ku sporu, dlužník takový i za· vyrovnacího řízení může samostatně žalovati a žalován býti, i ve sporech již zahájených pokračo
vati. Nenastává tedy vyrovnacím řízením ani přerušení sp-orů) ani se
ničeho nemění na původní výši nebo době splatnosti pohledávek ve
spo~u proti vyrovnávajícímu se dlužníkovi uplatňovaných, a jest i lhůtu
k plnění bez ohledu na vyrovnací řízení stanoviti (§ 8 vyr. ř., komentář
Dra'l3artsche ku vyr. ř. § 8 pozn. 26). Jest přirozeno, že vyrovnací ří
zení, zvláště v příčině výše vyrovnací kvoty a doby její splatnosti,
nemá vlivu na průběh sporu a obsah rozsudku .. neboť výsledkem vyrovnacího řízení ohledně pohledávek, do řízeni toho spadajících, jest je c .
dině sleva a poskytnutí příslušné lhůty dle vyrovnacího návrhu, čímž
však na vlastní podstatě pohledávky se ničeho nemění. Správnosti náhledu toho svědčí též § 24 (1) a § 27 čís. 1 vyr. ř. v příčině ustanov.ení,
pokud vedlejší poplatky (závazky) spadají do vyrovnacího řízení, jakož
i § 57 vyr. ř. ve znění zákona ze dne 26. dubna 1923, čís. 99 sb. z. a n.
o odpadnutí slevy ve vyrovnání poskytnuté v případech tam uvedených. Třebas tedy ve spornénl připadě stalo se soudní vyrovnání
o jmění žalovaného na 25% kvotu ve čtyrech půlletních splátkách,
z nichž ani první splátka nebyla v. čase vydání rozsudku splatnou, nemohly okolnosti ty míti vlivu na obsah rozsudku a neposoudil tedy
soud prvé stolice věc správně po právní stránce,když z důvodu nesplatnosti první vyrovnací splátky zamítl žalobu pro tentokráte a nerozhodl ve věci samé. Vždyť odsuzující rozsudek, pokud by trvaly
účinky vyrovnacího řízení (vyrovnání), mohl by býti uplatňován jen
v ;;1Íře, příjatým a potvrzeným vyrovnáním stanovené, a nastoupil by ,
v plnou účinnost, jakmile by účinky vyrovnání co do kvoty a lhůty odpadly (§ 57 vyr. ř.).
Ne j v y Š š í s o u d zrušil usnesení odvolacího soudu a uložil mu,
by o odvolání znovu rozhodl.
Důvody:

Jde o žalobu o pln ě n í. Jakmile bylo zjištěno, že zažalovaná pohledávka nebyla v dúsledkll právoplatného soudního vyrovnání splat82'

nOll, vynesl prvý soud právem rozsudek žalobu pro tentokráte zamí-

tající ve smyslu §§ 390 a 406 c.

ř.

s.,

Názor odvolacího soudu, že vyrovnací

poněvadž jí vyhověti nesměL
řízení) zvláště v příčině výše
nemá vlivu na průběh spont

vyrovc:?cí kvoty a doby její splatnosti,
a obsah-rozsudku, mŮže býti správným jenom po dobu vyrovnacího
řízení, nemůže však platiti po právoplatném potvrzení soudního vy-.
rovnání a skončení vyrovnacího řízení. Zde nastupuje již účinek soudního vyrovnání ve smyslu §u 53 vyr. ř. a musí proto ve sporu naň býti
hleděno. Vždyť rozsudek, bez ohledu na obsah vyrovnání vynesený
a právoplatnosti nabyvší, by byl vykonatelným ve smyslu §u 411 c. ř. s.
a §u 1 čís. 1 ex. ř. jak co do předmětu plnění, tak i co do lhůty a
dlužnik by neměl prostředku, který by mu dopomohl k platnosti před
chozího vyrovnání, poněvadž by se dovolával okolnosti, za sporu mu
již známé, což by vylučovalo jak žalobu dle §u 530 čís. 7 c. ř. s., tak
I dle §u 35 ex. ř.

deklarováno jako dříví palivové, užije-li se ho výhradně k otopu. Zaslám~ dřevěné kolíky a tyče vyhovovaly všem těmto podmínkám, žalovaná firma byla proto oprávněna deklarovati je jako palivové dříví
a nemí'Iže b5rti odsouzena ani ku placení vyššího dovozného, než pro

dopravu palivového dříví jest předepsáno, ani k zaplacení přirážek
k dovoznému. Jelikož onen tarifní předpis jest zcela jasným a přesnym,
nelze se dovolávati obdobn}'ch, ale přece různých tarifních· předpisů
o železe. Neodůvodněnou jest proto námitka, že zboží by tarifovalo
podle položky H 14 jenom, kdyby bylo odevzdáno ku přepravě nebalené, a kdyby kolíky a tyče byly na kusy rozlámány. Takové podmínky
stanoví sicé položka E 6 pro železo, nikoliv však položka H 14 pro
dřevo. Sporným může býti jenom pravý význam málo bě.žného slova
»abgangig«, místo něhož užívá nový český tarif ne zcela výstižně výrazu »opotřebovaný«. Ze srovnání s jinými položkami tarifu, v nichž
se tohoto slova také užívá, plyne, že se jím rozumí předměty, které
účel, pro nějž původně a vlastně byly zhotoveny, již netakže ztratily již jako výrobky jakoukoliv cenu a mají již
jenom cenu materiálu. Jsou-li z kovu, hodí se pravidelně jenom k roztavení, jsou-li ze dfeva, pravidelně jenom ku spálení. Poznámka k položce H 14 mluví' důsledně o dříví jaKéhokoliv druhu, totiž jakéhokoliv

se staly pro

čís.

Dopravní řád železniční.
Deklarace zbožl jako palivové

potřebnými,

4206.
dříví.

Význam slova »abgiingig«.

zPlacování a tvaru, a činí podmínkou, že se ho musí použíti výlučně

(Rozh. ze dne 1.

října

1924, Rv I 871/24.)

žalovaný zaslal firmě O. dráhou dvě vagonové zásilky, jež označil
v nákladním listu jako paliv'Ové dřevo. Dovozné bylo vyměřeno dle
třídy C. Tvrdíc, že zásilky sestávaly z kolíků k vojenským stanům, domáhala se dráha na žalovaném doplatku dovozného. Žaloba byla zamítnuta sn u d y vše c h tří s tol i c, N e j vy Š š í m s o ude m
z těchto
důvodLl:

Dovolání, opírající se o dovolací důvody čís. 2 a 4 §u 503 c. ř. s.,
vytýká odvolacímu soudu vadnost řízení a nesprávné právní posouzení,
leč to i ono neprávem. Podle skutkových zjištění nižšich soudů, kterých
v řízení dovolacím nelze již změniti, pozůstával sporný náklad vesměs
2estarých stanových kolíků a tyčí pod 30 cm délky, různého původu,
které byly pro vadnost dřeva, chybné zpracování a velké opotřebení
jako neupotřebitelné ku svému původnímu účelu vybrakovány ze zásob
Oděvního ústavu v Ústí n. L., prodány jako palivo žalované firmě a od
ní přenechány av pytlech dráhou zaslány k témuž účelu firmě O. v O.
Obsah zásilky byl uveden na nákladním listu jako palivové dříví, a
rozhodnutí o zažalovaném nároku na doplacení dovozného a zaplacení
přirážek k dovoznému pro nesprávné označení zboží na nákladním listu
záleží na tom, zda bylo ono označení přípustno podle položky H 14
platného tehdy nákladního tarifu I B ze dne 1. ledna 1918 a poznámky
ktéto položce. Posouzení toto jest posouzením právním a přísluší výhradně soudu. Oba nižší soudy rozhodly právem, že se tento tarifní
předpis vztahuje na sporný náklad. Ustanovuje se v něm, že staré, opotřebované (abgangig) dřevo všeho druhu do délky 1·2 m může býti

k otopu. O jiný výklad slova »abgangig« se žalující strana nepokusila
a není také nejvyššímu soudu známým. Z uvedeného významu tohoto
slo'~a však plyne nesprávnost názoru, že jako palivové dřevo může býti
označeno

a zasíláno

jenom

dříví nezpracované) bez určitého tvaru,

nikoliv však staré, opotřebované dřevěné výrobky. Právě naopak spadají pod pojem starého opotřebovaného dřeva právě dřevěné výrobky,
které se ku svému účelu pro stáří a opotřebovanost již nehodí, takže se
pravidelně zužitkuji již jenom jako palivo. Bez tvaru není vůbec žádný
kus dfeva, i dřevo surové a nezpracované má nějaký tvar, a tyto jeho
tvary jsou v položce tI 14 vypočítány. 1 když jest správným názor dovolateluv, že stará rozlámaná židle, jejíž součástky JSOll od sebe oddě-"
leny, zůstává výrobkem a není ještě palivovým dřívím, přece bude pod
podmínkou, že jí bude použito k otopu, taritovati podle položky H 14
a nikoliv jako dřevěný nábytek neb dřevěné zboží, nebot' jest výrobkem
starým a opotřebovaným.
čís.

4207.

Z pouhé skutečnosti manželského poměru a společného provozování živnosti nelze ještě S01lditi, že vyzískané jmění bylo společným'
majetkem manželů.
(Rozh. ze dne 1. října 1924, Rv 1 1132/24.)
" ž~loba, jíž domáhala se manželka na manželi vydáni poloviny 5pOntelmho vkladu a poloviny ceny bytového zařízení, ježto prý jmění bylo
vyz!s.kánooběma manželi společně v obchodu manželově, byla obě ma
n I z S? 111 1 S o li d Y zamítnuta, o d vol a c í 111 S o ude m z těchto

u:

Aby žalobní ll-árok s úspěchem mohl býti vymáhán, musela
žalobkyně prokázati, že v obchoclě žalovaného byla jedině proto
činnou, by společnč se svým manželem na společný účet vydělávala.
a že výdělek ten byl společným jich majetkem. Toho však žalující neci II voLi

by

prokázala. Z pouhé skutečnosti manželství a společného provozování
živnosti nelze ještě souditi, že vyzískané jmění bylo společní'm majet-,
kem, V projednáva'ném případě je svědky prokázáno, že žalobkyně
\. obchodě žalovaného pouze vypomáhala, a vyvodil z toho prvý soud
zcela správně, že činnost žalobkyně byla pouze podřadnou a nepřesa
hovala rozsar, povinností, uložených manželce dle §u 92 obč. zák. Nemůže proto 'lVŮj nárok z činnosti v obchodu žalovaného odvozovati,
zvláště když platí dle, §u 1237 obč. zák. domněnka, že, c? vyzís~áno
za trvání manželskéh6. spolužití, vyzískal manžel, kterouz domnenku
žalobkyni zvrátiti Se nepodařilo. ~ím padá j:eií nárok. n.a zaplacení p~
lovice kupní ceny nábytku koupeneho dle JeJIho do~n~lll :. tohoto. VyZIskaného jmění. Ale ani ze shbu, I kdyby ?yl prokazan" z~dny ~~':.azek
vzniknouti nemohl, poněvadž slib bez skutecneho odevzdanl nema ucmku
a notářského spisu zde není. O tom, že ku založení společenství jmění
mezi manželi zapotřebí je smlouvy ve formě notářského spisu, nelze
vzhledem k ustanovení §§ 1217, 1233 obč. zák. a zák. ze dne 25. čer
vence 1871, čís. 75 ř, z., pochybovati.
, N e j v y Š š í s o u cl nevyhověl dovolání, poukázav k dúvodltm odvolaciho soudu.
čís,

:zbytéllo, nenabyl, a proto schází již z tohoto dl'tvodu hlavní podklad
žaloby dle §u 37 ex. ř .. opřené o vlastnické právo žalobcovo.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

o ů vod y:
Dovolatel napadá rozsudek odvolacího soudu neprávem, neboť tento
hoví jak stavu věci tak i zákonu a odkazuje se stěžovatel na v podstatě
správné dllvody napadeného rozsudku. K důvodům těmto se ještě podotýká: Výhrada práva vlastnického žalobcem se nestala, jak nižšimí
soudy zjištěno, ihned při prodeji, dne 6. května 1922, jak žalobcem
bvlo tvrzeno. Odvolací soud správně vyložil, že, když výhrada ta se nestala při kupní smlouvě, přešlo podle §u 1053 obč, zák. vlastnické právo
I)rodaných koní na žalovanou a žalobce vlastnictví svého pozbyl, tře
baže se smlouva stala na úvěr. Vlastnictví si může vyhraditi jen ten,
kdo věc převádí, při převodu, pozbyl-li však vlastnictví, nemůže bez
nového právního důvodu k nabytí práva vlastnického (§§ 380, 424 obě.
zák.) si toto právo vyhraditi. Takový nový právní důvod k nabytí vlastnictví tvrzen nebyl. Vše to, co odvolatel v tomto směru uvádí, mohlo
by poukazovati nanejvýš k zajišťovacímu převodu po případě k pouhé
tr<ldicí bez právního důvodu.
čís.

Nevyhradil-Ii si prodatel věci při kupní smlouvě vlastnického práv\!.
nemůže dodatečně bez nového právního důvodu k nabytí práva vlastnického si toto právo vyhraditi.

Pokud jest směnečně zavázána veřejná společnost. podepsal-li
směnku jeden ze společniků nikoliv přesně ve znění. jak jest znamenáni
společnosti

v

rejstříku

zapsáno,

(Rozh. ze dne 1.
(Rozh. ze dne 1.

4209.

4208.

října

1924, Rv 1 1333/24.)

ž"lobce prodal dne 6. května 1922 družstvu F. pár koní a koncem
sIpna 1922 vyhradil si k pr?(~aným k?ním vlastnické právo a,ž do úplného
zaplaceni kupní ceny. Kdyz zalovana hrma vedla proli druzstvu F. exekuci na koně, vystoupil žalobce proti ní žalobou dle §u 37 ex. ř. Kupní
cena' za koně nebyla ještě úplně zaplacena. Pro c e sní s o udp r v é
,; tol i ce uznal podle žaloby, o d vol a c í s o u d žalobu zamítl.
D ů vod y: Výhrada :l~stnictví se může státi jen pfi ode,vzdání věci,
při kupní smlouvě na uver a Jen tehdy vlastmclvI neprechazI ~~ kUpl tele
až do zaplacení. Když se však vyhrada ta, J~ko ,v tomto pnp.ade, pn
kupní smlouvě nestala, přešlo dle §u 1063 obc. zak. vlastmclvl prodaných koní na družstvo F. a ,zalob,;e vlastnictvi své~o, třeba smlouva
stala se na úvěr" pozbyl. Vlastmctvl ke kOl1lm mohl zalobce znova nabýti, kdyby se původní kupní smlouva zrušila, jinou kupní smlouvou.
a kdyby nastalo zpětné odevzdání koní. To však ani tvrzeno ~e,bylo a
jest pouze zjištěno, že družstvo F. poskytlo vyhradu vlastmctvl zalobcI
teprve až koncem srpna 1922 za to, že přistoupil ku zaplacení zbytku
trhové ceny ve splátkách. Tím však žalobce práva vlastnického, již po-

října

1924, Rv I 1343/24.)

Směnku, vydanou na firmu »Isaak P-as Slihne« přijal jeden z veřejných společníků, Hanuš P., v ten způsob, že přičínil na směnku akcept označením »lsaak P.« a připojil čáru. Proti směnečnému platebnimu příkazu, vydanému jak proti společnosti lsaak P-as Stihne, tak
i proti jednotlivým veřejným společníkůn~, vznesli všichni ža~ovaní 11~
mitky, jimž pro c e sní s o udp rve s t o II c e J/yhovel ~ sme~
nečný platební příkaz zrušil. O d vol a c í s o u d ponechal smenečny
platební příkaz v platnosti. D ů vod y: Ze, SpiSll obchod~ího retstříhI

vyplývá, že firma Isaak P-as S6hne byla vere]nou obchodnl spolecnosli,
že v den připsání akceptu, 2. Června 1922 a v den vydání směnky, 1.,
prosince 1922, Jack P., Hanuš P. a Lazar P. byli veřejnými společníky
firmy, že každý z nich byl oprávněn k samostatnému zastupování firmy
a že podpisování firmy se mělo díti vlastnoručním napsáním doslovného
znění firmy jedním ze společníků. Dle čl. 114 odstavec druhý obch.
zák. veřejná společnost nabývá práv i zavazuje se právními jednáními,
jež uzavírá jeden z oprávněných společníkú v jejím jméně, při čemž
iest lhostejno, zda jednání stalo se výslovně jménem společnosti či zda
~yplývá z okolností, že dle vůle smluvníkú mělo se státi pro společnost.
Dle podání ze dne 1. ledna 1918 měl Hanuš P. ovšem znamenati fIrmu
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slovy »Isaak P-as Siihne«, kdežto On připojil akcept na směnku označením »lsaak P.« s čárou za tím. Než okolnosti, za riichž znamenání Sf'
stalo a připsání jména lsaak P., nikoliv Hanuš P., nedávají vzniknouti
pochybnostem o tom, že dle vůle obou stran měla býti akceptantkou
směnky firma Isaak P-as S6hne. Jde tu arciť sice o podpis na směnce;
tedy o čistou obligaci skripturní. Než i při tom nesmí se postupovati
příliš přísně a klásti přiliš velká váha na jed'10tlívá písmena a na doslovně věrné podpisování registrované firmy, obzvláště ne tehdy, když
společník používá i jindy kratšího znamenání (Staub-Pisko Handelsrecht čl. 114, § 4, Staub-Stranz Wechselrecht čl. 21 pozn. 6), jak to
",činil Hanuš P. na plné moci, již "podepsaná firma lsaak P-as S6hne«
vystavovala žálobkyni plnou ·moc, dle notářského ověření na této se
nalézajícího.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolánÍ.

D

Ů

vod y:

Výtka, že odvolací soud nesprávně posoudil věc po stránce právní
(§ 503 čís. 4 c. ř. s.), není odůvodněna. Dovolaci soud sdílí napadený
právní názor soudu odvol,acího, jehož správnost jest uznávána nejen
v nauce (kromě dokladú, citovaných v rozsudku odvolacího soudu, srv.
též Oriinhut, Wechselrecht 1/319, a Lehrbuch des Wechselrechtes str.
54/59), nýbrž i v praxi. (Czel. 174, 571, 1008.). Odvolací soud, řídě
se tímto názorem, dospěl správně k úsudku, že v tomto připadě dluŽilO
podpi.y na sporných směnkách pokládati za podpisy firmy Isaak P-as
S6hne. Opačný úsudek byl by oprávněn tehdy,' kdyby dne 2. června'
1922 (kdy, jak zjištěno, sporné směnky byly akceptovány), něj1ký
Isaak P: byl podepsal směnky svým jménem nebo někdo jiný jeho jméno
na směnkách byl připojil, neboť v tom případě mohly by ovšem vzejíti
pochybnosti, naznačené v dovolacím spise. Ale to nebylo nikým tvrzeno, naopak jest zjištěno, že v době, kdy směnky byly podepsány, existovala sice veřejná obchodní společnost pod firmou Isaak P-as Séihne,
ale veřejnými společníky byli Jack P., Lazar P. a Hanuš P., z nichž byl
každý oprávněn samostatně znamenati firmu, a že Hanuš P. podepsal
sporné směnky, vydané na firmu Isaak P-as Séihne. Tomu-li tak, nemohou se žalovani s úspěchem skrývati za námitku, že podpisy na
směnkách nevyhovují plně doslovu firmy, a nemohou ~z toho důvodu
odmítati závazek směnečný, zvláště když jest dále zjištěno, že firma
Isaak P-as S6hne. jest skutečně dlužnicí, ježto jí žalobkyně vyplatila
směnečnou valutu, ona také zmocnila žalobkyni k vyplnění směneč
ných blanketů a pohledávka žalujicí banky proti ní čini více, než zažalovaný peníz.
čis.

4210.

Nesložil-li státní zaměstnanec, cizo(lemec, bez p o cl mí n e Č 11' ě
slibu republice dle proklamace Národního výboru ze dne 29. října 1918,
a byl po té ze služby propuštěn, nevztahuje se naň, nesložil-li napotOOl

ani slibu dle zákl.>na ze dne 7. února 1919, čís. 74 sb. z. a n., předpis
§u 2 (3) a (4) nařízení ze dne 21. března 1919, čís. 154 sb. z. a n.
(Rozh. ze dne I.

řijna

1924, Rv II 207/24.)

Žalobce, úřednik státních drah, složil podle proklamace Národního
výboru slib věrnosti republice Če,skoslovenské »až do vyjasnění poměrů«. Slibu podle zákona ze dne 7. února 1919, čís. 74 sb. z. a n. nesložil. V březnu 1919 byl sproštěn ze služby a byly mu dnem 31. března
1919 zastaveny služební požitky. Žádosti jeho, by byl vzat zpět clo sl ažeb státních drah, nebylo vyhověno a také jeho žádost o' přiznání vý'služného byla zamítnuta. Žaloba jeho, jíž domáhal se na čsl. železnič
ním eráru zpětného přijetí do služby a vyplaceni služebních požitků,
byla zamítnuta s o u d Y vše c h tří s t o I i c, Ne j v y Š š í m s o udem z těchto
d II vod ll:
Žalobce opírá žalobu jednak o služební řád (pragmatiku), jednak
o zákon ze dne 7. února 1919, čis. 74 sb. z. a n. V onom" směru tvrclí,
že nemohl býti propuštěn ze služby v důsledku předpisů služební pragmatiky, zvláště ne bez předchozího disciplinárního řízenÍ. Je zjištěno,
že žalobce po převratu na výzvu Národního výboru ze dne 29. října
1918,~y složil slib, vyhověl pouze s výhradou "až do vyjasnění poměrů«, žalobce nepopřel, že pro odpor Národního výboru a nespokojenost dělnictva, které dokonce stávkou domáhalo se jeho odstranění,
nemohl býti připuštěn k vykonání služby a musil se hlásiti nemocným;
doznáváť sám, že bylo prý proti němu štváno a že se hlásil nemocným
na pokyn představeného služebního místa, který se nemohl zaručiti za
jeho bezpečnost. Žalobce též nepopřel, že není příslušníkem Českoslo
venské republiky, a jde z jeho osobniho listu, že je příslušným do Dobromilu v Haliči. Dále je nesporno, že žalobce byl výnosem řiditelství
státnich drah v Olomouci ze dne 11. března 1919 sproštěn definitivně
ze zdejších služeb a zastaveny mu aktivní služebni požitky dnem 31.
března 1919, jelikož nepřichází v úvahu pro převzetí do služeb Č s I.
oS tát u a na jeho dalši služby se nereflektuje. Za těchto zjištěných a
nesporných okolností stalo se toto propuštěni žalobce ze služeb patrně
proto, že byl cizincem, k čemuž jeh~ odůvodnění pou~azuje (srv. ?lov.a
»p ř'e v zet í do služeb č s I. s ta t u«), tedy z duvodu odpoYldajldho předpisúm pragmatiky §§ 5, 137 posl. odst. Žalobce jako cizinec
ztratil právo na ponechání ve službě, jeho cizinecká příslušnost odů
vodňovala o sobě jeho propuštěni tak, jako hy byl dobrovolně ze služeb vystoupil, tím spíše za zjištěných okolností, když bezpodmínečný
slib Čsl. státu po převratu složiti odepřel. Ze shora. zjištěných a nesporných okolností nemůže se žalobce dovolávati ani zákona ze dne
7. února 1919, čis. 74 sb. z. a n. I kdyby se ho byl zákon ten jako cizince dotýkal, nelze spustiti se Zřetele skutečnost, že po převratu odepřel složiti bezvýjimečný slib Čsl. státu a že jako cizinec byl již dne 11.
břema 1919 propuštěn železniční správou ze služby. Za tohoto stavu
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nebylo možno od 'téže železniční správy rozumně a důvodnť žádati] by
s ním na10žila jako s jiným slib nesloživšÍm zaměstnancem dle před
pisů §u
čís, 154

2 (3) a (4) a §u 4 nař. vl. rep. čsl. ze dne 21. března 1919,
sb. z.a n. Vždyť služební poměr jeho byl již 31. března 1919
úplně přerušen, pro železniční správu byla jeho záležitost definitivně
rozhodnuta a odbyta, tím spíše, když žalobce proti výnosu služby jej
sprošťujícímu nepodal stížnosti. Pak-li žalobce odvozoval nějaké právo
pro sebe ze zákona čís. 74/19, měl se dle něho říditi, ke složení slibu
se včas přihlásiti a o svém dotyčném nároku v tom směru nechati rozhodnouti. Jak však nesporno, neučinil toho žalobce a dle zákona se nezachoval, pročež se nemůže též naň odvolávati a stihají ho následky
§u 2.
čís.

4211.

Konto W.
Třebas komisionář (tuzemec), prodav na vídeňské burse pro komi"
tenta cenné papíry, vstoupil do obchodu jako kupítel, nelze na něm požadovati kupní cenu v Kč, jsou-Ii dle jeho obchodních podmínek při
provádění bursovních obcho!iů směrodat~ podmínky platné pro takové obchody na té burse, na které mají býti obchody provedeny.
~

(Rozh. ze dne 1.

října

1924, Rv Jl 320/24.)

K příkazu žalobce (bydHcíhov Moravské Ostravě) prodala tuzemská filiálka bankovního spolku na vídeňské burse cenné papíry. Žalobě,
domáhající se na bankovním spolku, filiálka v M., nedoplatku kupní
ceny v Kč, o b a niž š í s o u d Y vyhověly.
N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nížších soudů a vrátil věc
prvému soudu, by jí znovu projednal a rozhodl.
Důvody:

Podle zjištění prvého soudu, které převzal též odvolací soud, koupil
žalovaný bankovní spolek prostřednictvím své vfdeúské ústředny v mě
síci říjnu 1918 z příkazu žalobce pro něho ·na vídeňské burse 25 akcií
cukrovaru v K., které jen na vídeúské burse jsou znamenány, ponechal
je pro žalobce v úschově vídeňské ústředny a pródal je zase prostřed
nictvím vídeňské ústředny z příkazu žalobcova ze dne 5. února 1919 na
vídeňské burse. Prodej byl oznámen vídeňskou ústřednou žalovanému
bankovnímu spolku dopisem ze dne 12. února 1919 a žalovaným spolkem žalobci dopisem ze dne 14. února 1919, který v úvodu zní: »Wir
erkennen Sie !Lir zu Lasten lhres Depots a n u n s ve r k a u 1 t e Etkkten laut nachstehender Aulstellung ... « Správně vyvodil odvolací
soud z tohoto oznámení, že žalovaný bankovní spolek vstoupil ve smyslu čl. 376 (odstavec prvý) obch. ;ák. sám jako kupitel do obchodu.
Souhlasí to též s odstavcem čtvrtým všeobecných obchodních podmínek žalovaného spolku, na které se ten to opětovně ve sporu odvolává
a podle nichž jest bankovní spolek. oprávněn sám jako prodatel nebo
knpite1 podle čl. 376 obch. zák. nastoupiti a podle nichž vstupuje jako

pfímf smluvník do obchodu, lIeoznállií-li pí-j provedení obchodu UZ3.věrku s třetí osobou. Shora zmíněné oznámení jest zcela jasné a nedopouští jiného výkladu, takže neby10 třeba znaleckého posudku o smvslu
tohoto oznámení. Na tom nic nemění ani poznámka »I(onto D. 6. ~zin

senfrei« ani poznámka »Valuta 23 Ct8.« ani ta okolnost, že si bankovní

spolek účtoval courtage, provisi a daň, protože v prvních dobách platnosti nařízení vlády ze dne 6. února 1919, čís. 57 sb. z. a n. nebyl si nikdo plně vědom významu a dosahu zvláštních kont, zejména t. zv. konta
W., protože též splatnost kupní ceny mohla býti odložena v předpoklá
daném souhlasu komitentovu a protože při účtování oněch poplatků použila banka jen práva vyhrazeného komisionáři v odstavci druhém čl.
376 obch. zák. Rovněž nerozhodnou jest okolnost, že žalovaná banka
.. a~cle .v ~ravdě sama nekoupi.la, nýbrž ellektivně na burse prodala, když
ncco ]1neho konlltentovl oznamila (§ 915 obč. zák.) a když každý jimi
výklad jasného oznámení příčil by se zásadě obchodnické poctivostí a
předpisům článku 278 a 279 obch. zák. a umožúoval by mentální reservacI bank. Avšak rozhodnuti sporu nezávísí jen na těchto okolnostech, nýbrž ještě na okolnostech jiných. žalovaný bankovní spolek namítal totiž mezi jiným také, Že žalobce podrobil se dopisem ze dne 2.
. íUl'Ora 1919 všeobecným obchodním podmínkám žalovaného, zejména
též bodu ll., podle něhož platí za splniště a platištěpro všechny závazky vzešlé z obchodního spojení pří obchodech s odbočkami ono mís(""kde odbočka má své sídlo; při provádění bursovních obchodů však
jsou směrodatny podmínky, platné pro takové obchody na dotyčné tu-

zemské nebo cizozemské burse, na které tyto obchody mají býti provedeny, a to i tehdy, když banka vyřídila takový obchod tím, že sama
,h) obchodu vstoupila. Žalovaný tvrdil dále, že při bursovních obchodech, uzavřených na vídeňské burse, jest splništčm Vídeň. Pro všechna
tato tvrzení, která zástupce žalobcův jako nesprávná popřel, nabídl žalovaný důkazy. Odvolací soud, právě tak jako procesní soud, neposollr.W věc po stránce právrií správně, když ~hora uvedeným tvrzením žalovaného nepřikládal váhy, vycházeje z názoru, že splništěm pro závazek
žalovaného bankovního spolku, který jest vůči žalobci přímým smluvníkem, jest podle čl. 324 odstavec druhý obch. zák. Moravská Ostrava,
kde nutno platiti zbytek kupní ceny za akcie v korunách českosloven
ských. Názoru tomu nelze přisvědčití, neboť kdyby tvrzen\žalovaného
bankovního spolku bylo správným, neplatil by odstavec druhý čl. 324,
nýbrž odstavec prvý obch. zák. a poslední věta bodu 11. všeobecných
obchodních podmínek, podle kterých ujednáno bylo sp1niště ve Vídni
pro všechny závazky vzešlé z obchodního spojení - tedy i pro závazky
·banky vůči žalobci - při provádění bursovních obchodů ve Vídni a to
i tehdy, když banka sama do obchodu vstoupila. Tím byl by odejmut
P?dklad žalobě, která žádá zaplacení v Kč, neboť při zjištění procesrtlho soudu, že byly akcie prodány na vídeňské burse, že tedy šlo o vídeňský bursovní obchod, měla by banka závazek platiti kupní cenu za
akcie v tehdejších korunách rakousko-uherských závazek tento nebvl
by splatným v oblasti československého státu a n~měl by tu místa před
piS §u 6 zákona ze dne 10. dubna 1919, čÍs. 187 sb. z. a n., nýbrž platdy by tu podle §u 9050bč. zák. a čl. 336 obch. zák. měnové předpísy
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vydané v Rakousku, podle kterých žalobce placení v Kč zajisté požadovati by nemohl. Vládni nařízení ze dne 6. února 1919, čís. 57 sb. z. a n.
Iletřeba pro rozhodnutí tohoto sporu v úvahu bráti, protože, je-Ii splništi' v Mor. Ostravě, bude nutno platiti v tuzemsku v Kč a, je-li splnišiě
ve Vidni, nebude možno žalobní prosbě vyhověti.
čís.

42t2.

Náhradu škody za zničenou věc dlužno vyměřiti podle obecné ce.!'~
v době, kdy nastala škoda, i když do vynesení rozsudku cena vecI .
stoupla nebo poklesla.
věci

(Rozh. ze dne 1.

října

1924, Rv II 418/24.)

V srpnu 1920 zahynuly, nakazívše se od koně žalov~ného, dva ža:
lobcovi koně. Žalobě o náhradu škody 39.000 Kč vyhovel pro c e s n I
s o udp r v é s tol i c e rozsudkem ze dne 30. listopadu 1923 potud,
že přiznal žalobci 1", .000 Kč, vzav za základ nynějši cenu uhynulých
koní. O cl voLa c i s o u d nevyhověl odvolání ani té ani oné strany
a odvětil k oďJolá;lí žalobcovu v d ů vod ech: Jest sice pravda, že
podle §u 1332 obč. zák. dlužno vzíti za základ náhrady obecnou cenu,
kterou měla věc v době poškození. Avšak podle ducha zákona dlužno
miti za to, že zákon měl na mysli připady, v nichž má býti nárok na
náhradu škody uhrazen ihned po nastalé škodě, nebo v nichž se poškozený z naléhavé potřeby v té době sám hojil náhradni koupí nebo
pod. V těch případech zajisté jest spravedlivo, přisouditi mu cenu, v té
době obvyklou. Zákon nechce, by se poškozený obohatil na, úkor toho,
,kdo škodu zavinil pouhou neopatrností. Proto nebude poškozený moci na
příklad požadovati vyšší cenu, kterou měla věc nov~ před opotřebením;
nýbrž smí požadovati pouze tolik, aby mohlo u neho nastah u:,edem
v předešlý stav, t, j. alespoň náhradní plněni 111 natura, aby SI tohz 1I10hl
opatřiti z náhrady věc stejné hodnoty, jakou měla věc poškozená. Tuto
zásadu dlužno zachovati i v tomto případě. Žalobci může býti přisou
zeno jenom tolik, aby si mohl opatřiti dva koně přibližně .stejných vl~st
uostí, jaké měli koně poraženÍ. Kdyby mu dnes bylo pn souzeno VIce,
byl by obohacen; za 39.000 Kč mohl by si nyní poříditi čtyři koně, takže
hy byl na úkor žalovaného obohacen, což však zákon jistě nezamýšlel.
Ne j v y Š š í s o u d vyhověl dovolání žalobcovu potud, že mu přI
znal 27.000 Kč.
Důvody:
Důvodnou jest výtka, že odvolací soud posoudil věc po právní
stránce mylně) vycházeje z· názoru, že náhradu za poškozenou věc sluší
dáti dle obecné ceny v době rozsudku a nikoli dle obecné ceny v době,
kdy nastala škoda, když cena věci klesla. To odporuje jak znění zákona, tak i účelu ustanovení §u 1332 obč. zák. Není správným názor odvolacího soudu, že zaplacením vyšší ceny, jakou věc měla v době poškození, ale jaké již nemá v době rozsudku, byl by poškozený obohacen. Bylo by tomu tak jen v tom případě, kdyby poškozený si neopatřil

ihned v době nastalé škody náhradu za uhynulé koně, zákon mu nedával práva, žádati tuto náhradu ihned a kdyby nechal peníze, jako náhradu placené, které mu byly hned vyplaceny, ležeti, až cena jejich
stoupne. Ale zákon nepočítá se zmčnou ceny peněz, přisuzuje náhradu
podle obecné ceny v čase poškození, což děje se zcela v souhlasu se
zásadou §u 1323 obč. zák., aby vyrovnán byl majetkový stav poškozeného právě dle doby nastalé škody, by si poškozený mohl náhradu opatřiti hned, nemusil na ni čekati. Proto právě změny v ceně věci nebo
obráceně změny v ceně peněz nemají býti v neprospěch škůdce, ale také
ne v jeho prospěch. Prodlením se splacením náhrady nesmí se dostati
škůdci výhody, aby mohl platiti méně a měl tak podnět, zadržovati placení náhrady, až při klesající tendenci cen cena poškozené věci poklesne. škůdce nesmí svého prodlení ve svůj prospěch využitkovati tím,
že prodlením zabrání poškozenému, aby opatřil si náhradu včas za cenu
vyššÍ. že škůdce bude v důsledku zásady §u 1332 obč. zák. při stoup~
jící hodnotě· peněz platiti snad měnou hodnotnější, zavinil právě sám
svým prodlením a proto by. nebylo spravedlivo, aby ze svého prodleni
těžil. Dovolání žalobcovo je proto odůvodněno, slušelo mu přisouditi za
uplynulé koně náhradu dle ceny v době poškození v obnosu 28.000 Kč,
. p@ srážce útržku za maso per 1000 Kč, tedy 27.000 Kč .
čís.

42t3.

i I když nemanželský otec, vyrovnav se s poručenstvem dítěte, složil
pto ně odbytné jednou pro vždy, lze nedostávající se nutnou výživu od
r,ěho požado'-'ati, ale teprve po vyčerpání odbytného.
Přistoupili-Ii nemanželská matka, po přip'adě její rodiče, ke smlru
o odbytném, nedostává se nutná výživa dítěti teprve, když ani z odbytného, ani matkou, po připadě jejími rodiči nemůže býti uhražena.
Z důvodu změny poměrů může býti další plněni otcovských povinnosti vymáháno, i když odbytné ještě není vyčerpáno.

(Plenární usnesení ze dne 7.

října

1924,

čís.

pres. 299/24.)

Následkem převratu v ceně peněz a hodnotách majetkový·ch, množí
se případy, kdy poručníci nemanželských dětí, pro které bylo složeno
oclbytné jednou pro vždy, vystupují proti nemanželským otcům s dalšími nároky na placení výživného. V praxi Nejvyššího soudu byla růz
ným způsobem řešena otázka, jaký vliv má na přižhání takových nároků okolnost, že odbytné bylo složeno a není ještě vyčerpáno. Tak ne·byl přiznán dítěti nárok na placení výživného, poněvadž odbytné jest
ještě nedotčeno (R I 115/24), neb poněvadž není dosud vyčerpáno
(R I 548/21, R 11553/21, Rl 397/22, Rl 797/22, R II 525/22, R I
444/23, R II 289/23), byl však bez ohledu na odbytné nárok přiznán,
jt1ikož nastala v majetkových poměrech nemanželského otce podstatná
změna (Rv II 233/22), poněvadž se zhoršily drahot ní poměry (R I
1544/21, R I 916/23), odbytné se znehodnotilo poklesem měny (R II
214/23), nebo uložením ve válečných půjčkách (Rv II 316/21), pře
vodem jeho do Rako).lska (Rv II 404/23), ježto výnos odbytného již ne-
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postačuje (1,1508/21, R 11211/21, Rv I 285/21), jelikož
účelům vyživovacím nevyhovuje (R I 576/22, R II 392/23, R

odbytné již
II 452/23).
Plenární senát Nejvyššího soudu, jemuž první jeho president spoľI1oiJ
otázku předložil k rozřešení, usnesl se na zásadách nahoře uvedených.
Důvody:

Pro vyšetřeni vlivu, jaký má složení odbytného nemanželským
otcem na další nároky dítěte, jest nutno především ujasniti si právní
povahu smluv o odbytném. Všeobecný občanský zákonník zmiňuje se
O takových smlouvách pouze v §u 170, ustanovujícím. že rod i č e se
mohou o výživě, vychování a zaopatření nemanželského dítěte svobodně dohodnouti (vergleicheu), že však takový smír nesmí býti
na újmu právům dítěte. Zákon nazývá takovou dohodu smírem,')
stejně jako dohodu manželských rodičů o výživě dětí v případě roz"
vodu neb rozluky manželství (§ 117 obč. zák.), a to přiléhavě. Urov"
n.ávajíť se jí alimentačnínároky dítěte, které stále znova vznikají a se
změnami v potřebách dítěte.jl majetkových poměrech nemanželského
otce stále se mění, které jsou proto způsobilé vyvolávati stále nové
spory mezi oběma rodiči a pravidelně je také vyvolávají. Dohodou mají
býti spory odstr~'1ěny, pročež platí o nich zákonné předpisy O smíru,
obsažené v §§ 1380 až 1390 obč.zák.') Dle svého doslovného
znění vztahuje se § 170 obč. zák. však jen,na smíry ujednané mezi
otcem a matkou dítěte. Nepřistoupil-Ii k nim poručnik dítěte se svolením soudu, nedotýkají se takové smíry nijak práv dítěte. Nároky, které
poručens\vo po ujeďnání takového smíru uplatňuje proti nemanželskému otci, nejsoll nároky dal š í m i, a dlužno je posuzovali jenom dle
§u 166 obč. zák. bez ohledu na smír. Otázka,může·-li smír o odbytném
býti ujednán přímo mezi nemanžel. otcem a dítětem zastoupeným jeho
poručenstvem, jest v literatuře sporná,") praxe jí však přisvědčuje jedno~
myslně. Býv~ nut.il0u v zájmu nemanželského otce, ~terému č"asto jenom takovym smírem se umožňuje založiti si samostatnou existenci a rodinu, i v
zájmu dítěte, poněvadž by jinak od otce buď vůbec nic neobdrželo neb jen
s nepoměrně velkou námahou. Plenissimární usnesení z 18. ledna 1916,
Č. 245 knihy judikátů, vydané po dlouhém kolísání, odůvodnilo pře
svědčivě přípustnost takového smíru a stanovilo zásadu, že pro rozsah,
l1Iíru a trvání dalších povinností otcovských jest rozhodnou vůle stran,
jak byla při smíru výslovně neb poznatelně projevena, že však smírem
nemůže býti zkrácen nárok dítčte na nutnou výživu. S trvalou účinností
lze učiniti takový smír jenom ohledně těch nároků dítěte, které přesa
hují nutnou výživu, v těchto mezích neni však smluvní svoboda stran
omezena. Může. býti ujednána i bezvýjimečná nezlněnitelnost smíru') a neplatnost podmínky »febus sic stantibus«, bude však věcí poctivého výkladu
smíru (dle §u 914 obč. z.), zdali a pokud strany měly takovou nezměnitel
nost při ujednávání smíru na mysli (§ 1389 posl. věta obč. zák.). Z<l
to může každá strana odporovati platnosti smíru podle všeobecných
C

l) Krasnopolski, Familienrecht 1911 str. 283 tvrdí, že správnější název by byl
»smlouva«.
") Husarek, Die familienrechtliche Alimentation, Griinhuts Zeitschrjft XX. str. 681.
") proti platnosti jmenovitě Husarek, str. 682.
4) Krainz-Ehrenzweig, familienrecht 1924 str. 252.

zá~om:5'ch r;ř~edpisÚ

O smlOl1v{lC~ a smírech) t,~k jmenovitě, bylo-li porucenSlVO dltete uvedeno v omylo skuteČl1)TCh majetkových poměrech
n~manželského otce. Že v případě vymáhání dalších nároků pro dítě
z důvodů podstatného omylu nezáleží na tom, bylo-Ii odbytné už složeno a do jaké míry jest vyčerpáno, netřeba podrobněji odůvodňovati.
Omezení smluvní svohody stran nezadatelným nárokem dítěte na nutnou výživu ~ tomu odpovídajícím závazkem otce jest důsledkem právni
pov.ah~ pomeru otce k nemanželskému dítěti, jenž jest svazkem práva
rochnneho. Jako nelze smírem odstraniti skutečnost otcovství, tak nelze
jím :r~ši:~ přirozenou. a mra~ní povi~nos! otc~, aby dítěti, jež ZP~OdiJ,
11moz11l1 ZlVOt ,a roz~Oj, telesnych a dusev11lch Sll. 1 po složení odbytného
jedn?~ pro vzdy zustava ?tec dle §u 169 obč. zák. povinen, pečovati
o dlte a chramh jeho zajmy, třeba i proti matce.') Právně plyne
nezadatelnost nutné výživy z předpisů §§ 1481 a 795 občanského
zá~ona a úvahy, ,že ote~ jest nel11~nželským dětem povinen stejně
VyZ1VOU podle sv;~o jme,n; Jako dc:tem, manželským. Nedostávající
se mu nutnou VyZlVU mu ze nemanzelske dítě požadovati od otce
za všech okolností, bez zřetele na ujednaný smír a složené odbytné.
Plr:,e z P?vahy věci, že nutná, výživa jest ohrožena teprve tehdy, ne~rtJ1~e-h ,byh jl':, kry~a z C:dbytneho. Podle §u 220 obč. zák. může k V)'z~ve dltele .v, pflpade potreby býh se svolenim poručenského soudu poUZltO I kapltalu. Dokud tento není vyčerpán, nemůže dítě od otce, který
složil odbytné právě za účelem vyrovnání vše c h svých vYživovacich povinností, požadovati dalšiho plnění za účelem nu t n é v Ý _
žl v y. Nelze arci této zásady vykládati doslova tak, že by odbytné
m,u,selo býti již vrčerpá:n~ do posledního haléře. Dítě nemůže býti bez
VyZlVy, povll1nosh porucmkovou jest, aby se O ni postaral včas, nečekal
tedy, až z odbytného již ničeho nezbude. Podle §u 406 c. ř. s. stačí,
když žalovaný nárok jest splatný v clen vynesení rozsudku, při nárocích na výživu lze odsouditi i ku plněni pozd,'ji splatnému. Zákon při
pouští exekuci pro zajištění nesplatného ještě výživného na dobu jedl1?hO roku (~ 37~ex. ř.) a naznačuje tak dobu, ve které jest třeba se
jl~ ,o budou? VyZ1VU st~ratl. Nelz,: tedy nárok. na poskytování nutné
\'~Zlvy, od'."ltn,ou~ pro~tc ,z tO:1O cluvodu, že odbytné není ještě vyčer
pano uplne, nybrz mU81 byh Zl!Staveno uvážení soudce v každém jednotlivém případě, je-li nárok na vyměření nutného výživného vzhledem
k tomu, že se odbytné vyčerpání blíží., již odůvodněn či nic, a ocl které
doby ~,á býti nutná výživa přiřknuta. Sluší dále rozeznávati, byl-li smír
lIJedl~an pouze mezI otcem a poručenstvem dítěte, či přistQupili-li k ně
mu, pk ,bude pravIdlem, nemanželská matka, Ra případě i její rodiče,
plm dalsl smluv", strana. Smíry smluvené jménem dítěte vyžadují ku
své platnosti soudního schválení dle §§ 216 a 233 obč. zák. Soud nemMe schváliti smiru, není-li dítěti výživa zaručena. Odbytné jest úhradn~m fondem, z něhož mají býti placeny veškeré náklady na výživu vycnování a zaopatření dítěte (§ 166 obč. zák.). Podle vůle stra~ má
se s l1~m ~ystačiti p;o všechny tyto účely, důchody z něho plynoucí
1 kapltal sam majl byh tedy na celou dobu dětství, nedospělostí a nezletilostí dítěte až do jeho zaopatření přiměřeně rozvrženy. Nestačí-Ii
v

,) Svoboda, Rodinné právo 1921 str. 68.

odbytné na krytí všech potřeb v každém jednotlivéll\ období, musí bý'tí,
co se nedostává, hraženo někým jiným, Schválí-li poručenský soud nedostatečné odbytné, zasahuje lim do práv nemanželské matky po pří
padě jejích rodičů, jimž zákon v §u 16,6 o,bč. zá!c ukládá sice také povinnost výživy dítěte, ale lenom podpurne, tollz nem-ll otec s to, aby
ji sám poskytovaL Soud nezabezpeč~je sl souhlasu l:',atky:, s odbytny~n .
jenom podle §u 185 nesp. pat., panevadz Jest neJbllzsl pnbuznou,nytrž především, poněvadž ona ~er~ SVýl:1 souhlasem na s~be pov~nnost)
zákonem jí jinak jenom podpurne ulozenou, aby ze sveho plmla to,
k čemu odbytné nestačí. Proto ujednávají s; smíry o odbytném, ~ravI
delně mezi nemanželským otcem na Jedne a poručenstvem dltete a
jeho matkou na druhé straně, a lze říe~, že ve sk~tečno~ti jako smluvní
strana vůčí otci nevystupuje pak porucenstvo (htete, nybrz matka" poněvadž ona bere na sebe závazky, jichž se nemanželský otec smlrem
sprošťuje, Při takovém smíru o odbytném jde vlastně o uj~dnání m~zl
rodiči dítěte dle §u 170 obč. zák" přistoupení poručenstva Jest pou?ym
prohlášením, že zájmy dítěte byly uváženy a že poručenstvo se snurem
souhlasí!;) Z toho plyne důležitý. zá~ěr, ,že, nestačí~l! odbyll~é uJ~~
nanése souhlasem "matky po pnpade 1 Jejich rodlcu na vyZIVU dltéte neručí za další potřel;mé plnění v první řadě již dle §u 166 obč,
zák.' otec, nýbrž dle §u 1:·D obč, zák. matka dítěte,. po příp~dě její !.o,'
diče. Teprve, když tito nejsou s to, aby nutnou,vyzl~u (htel! opatnh,
neb doplnili oživne bez ohledu na to, co bylo pn smnu smluveno, nezadatelné p:ávo dítěte na nutnou .vý~ivu proti otc~" a ~nohou býti po vyčerpání odbytného vzneseny pral!, nemu nové dalsl na;o~y. Co bylo ~o
sud uvedeno, platí jer:~m, nezme1111y-h se od uJednal11 smlru pomery
(rebus sic stantibus), Ale již sdělením uveřejněným ve věstníku mm,
sprav. v roce 1907 str. 181 bylo soudům éloporuč:n~, ~~y. do ;:šec,h
smírů o výživném byla pojata doložka, že se vyhraZUJI, dlÍel! dalsl !,aroky pro případ změny v jeho potřebách, neb v pomerech nemanzelského otce, Také veškeré úřední formuláře pro takové smíry JSou opatřeny podobnou doložkou, a v praxi i literatuře jest právem zas:áván
názor, že nebylo-li výslovně nic jiného. uml~veno, platí všech~y S~1lfy z~
ujednané ienom s uvedenou vyhradou, I kdyz to nebylo ve smllU vyslovne
řečeno"l Nezletilci stojí pod zvláštní ochranou zákona (§ 21 obč, z., § 2
nesp. pat.) , úmluvy rodičů o jejich výživě ne,smí býti jej,ieh práv~m n~ új~~
(§ 170 obč. zák.), Stejně jako dítě manzelske ne;na, nema~,:elsk~ ~lte
proti rodičům nároku jenom na, vý~ivu nutnou, nybrz na Vyzl~U Jejich
majetku přiměřenou (§ 166 obc. zak.!, a,odp?fOvaly by d,obrym mravům a byly proto neplatny (§ 879 obc. zak.) umluvy, ktere by neman ..
želské děti vydávaly pro všechen čas nouzi a chudobě, ač jejich rodiče
by je mohli podle svého majetku dobře zaopatřiti. Pro o,bor prá~a ro,~
dinného ustanovila třetí dílčí novela změnou §u 142 obc, zak., ze pn
změně poměru může soud be,z oh~edu n~ s~á dř~vější n~řízení a na ;,jednání rodičů učiníti nová potrebna opatrem v za]lnu dell rozvedenych a
n) Tak patrně posuzuje tak?,:é smíry již Zeil~r, ~dyž požadl~je ve, svém :ko~len:
- táři 1. str. 374 pro platnost srnlru ,dle ~u 170 ?bc. ~?:k. !l~dporucenske schvalem, ac
.se tam mluví o smírech ujednanych Jen meZI rodlCl dltete.

7) Krasnopolski, str, 283, KraÍnz-Ehrenzweig, str. 252.

roziOUČCn)Th manželů. To co jest tu stanoveno v zájmu dětí manželských, platí zajisté i ohledně dětí nemanželských~) a musí býti
proto i soudní schválení smíru o odbytném pokládáno za udělené
jenom s výhradou, že se pOJl1ěry nezmění. V pří pad ech poe h y b n Ý c h pIa tít e cl y v ž d Y k I a u s u I e r e b u s s i c s t a nt i b u s, Požaduje-Ii se od nemanželského otce, jenž se s dítětem
odbytným vyrovnal, další plnění z duvodu změny poměrů, není ná-

rok

dítěte

omezen nutnou výživou, a nezáleží na tom, zdali a do jaké

míry jest odbytné již

vyčerpáno.

K odbytnému nelze tu

přihlížeti

jako

k záloze, z níž může býti nutná výživa po nějakou dobu v čas nouze

uhražena, nýbrž jako k fondu, Z něhož dle smíru mají býti placeny, tře
bas jenom částečně, přece všechny náklady výživy, vychování a zaopatření dítěte, jenž tedy má býti rozvržen na celou dobu potřeby poměrně,
Jenom k tomu, co při takovém rozvržení na jednotlivá období časová
z odbytného připadá, lze přihlížeti při nové, změněným poměrum odpovídající výměře otcových povinností a odečísti to od nich, Pouze tento
výklad vyhovuje právní povaze složeného odbytného, jak byla určena
,rovnalou vulí obou stran při jeho ujednání. Změna poměru může nasiati na straně dítěte i na straně otcově. Na straně dítěte spadá sem ne'je.n nepředvídané zvýšení jeho osobních potřeb, ale také snížení vyživovací způsobilosti matky dítěte a jeho rodičů, bylo-li dítě smírem na
jejich výživu odkázáno, Mohou tedy na příkL nejen nemoc nebo úraz
clítěte, ale též úmrtí matky, její ztráta majetku neb výdělečné způsobi
losti býti důležitými okolnostmi, opravňujícími k novým nárokům proti
,I nemanželskému otci. I když v takových případech půjde jenom o výživu nutnou, dlužno je rozeznávati od případu nahoře uvedených,kde
šlo o nároky na poskytování nedostávající se nutné výživy bez ohledu
na ujednaný smír a nastalou snad změnu poměrů, Právní důvod ná ..
roků v obou případech jest různý. V prvém případě požaduje se od otce
další plnění z duvodu nepomíjitelné jeho otcovské povinnosti, v druhém
případě pro změnu poměrů, které byly pro smír předpokladem. Proto
může jenom v prvním případě býti nárok na výživu uplatňován teprve
po vyčerpání odbytného, Jde-li o změnu poměrů, lze i tam, kde se nové
nároky činí jenom v mezích nutné výživy, přihlížeti k nevyčerpanému
dosud odbytnému pouze potud, pokud jeho okamžité použití připouštějí
potřeby, jež v budoucnosti jsou rovněž na odbytné odkázány.
Změna
poměru může nastati na straně otcově podstatným a nepředvídaným
zlepšením jeho hospodářské mohoucnosti, ~dali nastalo takové zlepšení,
může býti rozhodnuto jenom podle okolností konkretního případu, a
nezáleží tu pouze na tom, že nemanželský otec nabyl majetku, nýbrž,
také, jak bylo již řečeno, na poctivém výkladu vyjádřené neb patrně tu
jsoucí vůle stran při ujednávání smíru, při čemž s jedné strany ani výslovně ujednaná nezměnitelnost smíru nemusí býti závaznou, změnily-li
se poměry způsobem, na který strany n e m o hly mys 1 i t í, s druhé
strany zase ani značné zlepšení poměrů otcových nemusí býti pokládáno již za změnu oduvodňujíeí další nároky dítěte. Bývá právě jasným
účelem smíru o odbytném, aby bylo nemanželskému otci umožněno na') Svoboda, str. 68.
Civilnl rozhodnut! Vl.
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bS'ti majetku a založiti si rodinu, a odporovalo l1y zásadám poctivého
bezpečnost, kdyby pouhé nabytí majetku
přirozenému vývoji přiměřeného v takovém případě mělo býti dostatecným důvodem k ncdodržení smíru a ku činění nových dalších nároků.
Nemusí býti změnou poměrů pouhá okolnost, že nemajetný rolnick}T syn
převzal rodinnou usedlost, ale ovšem jest změnou poměrů, znehodno.tilo-li se poklesem měny odbytné vyměřené clle dřívějších cen nemovitého majetkn otcova tak, že činí nyní mnohokrát menší zlomek tohoto
majetku, než bylo při smíru počítáno. Při pečlivém přihlížení nejenom
ku absolutnimu, nýbrž i předvídanému vzrůstu hospodářské mohoucnosti otcovy a ku změně při smíru předpokládaného poměru odbytného
k majetku a příjmům nemanželského otce, nebude nemožno upraviti povinnosti otcovy nově tak, jak vyžaduje i důvěra v platnost učiněné
smlouvy, i právo dítěte na výživu přiměřenou otcovu jmění. Třeba ještě
uvážiti, jaký vliv má na nové nároky dítěte, nebylo-li odbytné posud
netoliko vyčerpáno, nýbrž snad ndopak vzrostlo tím, že matka neb pě
stouni dítěte živili dítě bez jakéhokoliv příspěvku. částka takovým způ
sobem ušetřená nemůže býti považována za poskytnutou otcem. V pravdě byla, nebyl-li jiný úmysl zřejmě vyjádřen, dítěti darována třetími oso-

styku a podrývalo by právní

bami, přestala býti čáStí složeného odbytného a stala se zvláštním, samostatným

jměním dítěte,

k

němuž při

posuzování zákonné vyživovací

povinnosti nemanželského oíL" nemůže býti přihlíženo.
Čís.

§§ 222, 223, 229

obč.

zák., že R. mu dluhuje

větší částky

z clevodu

právního zastoupení a hotových vydání, že palmární účet připravuje,
bv ho odevzdal zatímnímu podpůrci a že k soudu skládá vkladní knížky,
p~ltřící ku jmění- R-ovu, zachovávaje si a uplatňuje na ně zákonné právo

zástavní dle §u 19 adv. ř. a činí návrh, aby vkladní knížky byly přijaty
cio soudního uschování pro Vítězslava R-a a aby vyznačeno bylo jeho
zákonné právo zástavní na tyto vklady dle § 19 adv. ř. k zajištění jeho
pohledávání za R-em z dúvodu právního zastoupení a hotových výloh.
Soud přijal knížky clo soudního uschování, ale žádost za vyznačení zákonného práva zástavního zamítl pro nedostatek podmínek §u 19 adv.
ř. Rekursní soud pokládá stížnost Za neodůvodněnou pro nedostatek
předpokladů §u 19 adv. ř., neboť pohledávka stěžovatele nejen že není
dosud

určitá,

ježto palmární

účet

vyhotoven není, ale není ani sporná,

nebyvši podpůrci vůbec ještě předložena, takže tento nežádal advokátní
komoru o přátelské urovnání. Doslov § 19 adv. ř. nepřipouští jiného vý, kladu a byla proto stížnost zamítnuta.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

4214.

Pokud jest advokát oprávněn domáhati se ohledně věci jím na soudě
složené poznámky výhrady zástavního práva pro pohledávku z právního
zastoupení proti tomu, pro rlěhož byla věc na soudě složena.
Při věcech, na soudě složených, lze poznamenati jen práva a nároky
co do jsoucnosti a objemu nesporné.
(Rozh. ze dne 7.

-co ma za zastupováni pohledávati. Stěžovatel podánÍlTi ze dnc 13. kvěť
na 1924 oznámil prvéínu soudu, že Vítězslavu R-ovi, jenž má bý·ti zbaven svéprávnosti, byl zřízen zatímní podpůrce v osobě Dra T., advokáta v Praze, že nastal předpoklad ku zjištění a zajištění jmění Vítěz
slava R-a dle § 5 cis. nař. ze dne 28. června 1916, čís. 207 ř. zák. a

října

1924, R I 775/24.)

V řízení o zbavení svéprávnosti Vítězslava R-a žádal advokát, bv
u vkladů, které složil do soudní úschovy pro Vítězslava R-a, bylo pro
něho vyznačeno zákonné zástavní právo dle §u 19 adv. ř. ku zajištění
jeho pohledávky za Vítězslavem R-em z důvodu právního zastoupení a
hotových vydání. O b a niž š í s o u d Y žádost zamítly, rek II r sní
s. o u d z těchto důvodů: Dle §u 19 adv. ř. ze dne 6. července 1868, čís.
96 a §u 9 zákona ze dne 31. ledna 1922, čís. 40 sb. z. a 10. přísluší advokátovi právo, by si z peněz, jež ho dojdou na účet klienta, srazil své
výlohy a odměnu, l'okudnejsou uhraženy složenou zálohou, aleje povinen dáti straně hned vyúčtováni; odporuje-li tomu klient, mllže advokát i strana žádati o přátelské urovnání sporu u výboru advokátní komory a advokát může při takovém odporu pro své zajištění z hotových
peněz, jež ho došly na účet klienta, tolik na soudě složiti, kolik činí jeho
sporné pohledáváni, ale je povinen pravost a výši svého pohledávání
prokázati, kdyby žádané přátelské narovnání nemělo výsledku. Na peníze u soudu složené přísluší advokátovi zákonné zástavní právo pro to,

o

ů

vo d y:

Stěžovatel sice výslovně neuvádi, o který z důvodů §u 16 nesp. říz.
opírá stížnost, ale dle obsahu jejího vytýká jen zřejmou nezákonnost.
Soudu, peníze nebo jiné předměty v úschovu přejímacímu, nepřísluší,
by zkoumal oprávněnost skladatelovu k tomuto kroku. Přezkum tento
uení úkolem nesporného řízení (§ 2 Č. 7 nesp. pat.), což platí i v tom
případě, děje-li se složení s výhradou, jakou na př. v tomto případě jest
výhrada zákonného práva zástavního dle § 19 adv. ř. ze dne 6. července
1868, čís. 96 ř. z. Tudíž o tom, zda stěžovateli přísluší toto právo, nelze
liyní rozhodovati a nelze vyznačení tvrzeného práva odepříti z toho dů
vodu, že není tu podmínek §u 19 adv. řádu. Nicméně nelz.erekursu vyhověti. Dle § 36 instrukce pro uschovací úřad civilních soudů v Praze
ze dne 15. listopadu 1849, čís. 7219 jsou zásadně podobné poznámky
přípustny. Instrukce tato bliže neoznačuje obsah a druh těchto poznámek, ale z obdobných předpisll pro jiilé části území bývalé říše rakouskouherské později vydaných na př. z § 37 depositní instrukce pro Halič a
Bukovinu ze dne 28. července 1856, čís. 137 ř. zák. a z § 37 depositní
instrukce pro Dalmacii ze dne 26. února 1875, čís. 18 ř. zák. jest patrno,
že míněny jsou poznámky »obstávky, zástavního práva, odevzdáni a jinakých opatřenÍ« ohledně podstat již složených. Nicméně nelze z účdů těchto předpisů odvoditi, že by předmětem poznámky nemohla
býti výhrada, hned při složení k soudu učiněná, jsou-li zde podmínky
pro takovou poznámku. Všechny tyto poznámky a všechna tato vyznačení mají za účel, vyznačiti práva, co do jsoUCWJsti i objemu nesporná,
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jak b)rvá při poznámkách opírajících ·se o listiny, zřízené o zcizení, zastavení nebo postupu, o rozsudky, o rozhodnutí správních úřadů a pod.
Dle těchto poznámek mají se II také s p o leh I i v ě mohou se soudy
říditi při dalších opatřeních, zejména při vydávání peněz neb včcí uložených. Naproti tomu nelze připustiti poznámky práv sporných a co do objemu neurčitých, poznámky žalob dědických a vlastnických a pod. Poznámky ty mohly by vésti jen k zmatkům. (Srovnej rozhodnuti bývalého nejvyššího soudu ve Vídni, otištěná v Manzově sbírce zákonů, svazek III., díl I. 2 při § 40 instrukce z 16. listopadu 1850, č. 448 ř. z.).
ježto stěžovatel ani netvrdí, že právo jím osobované jest způsobem shora
uvedeným co do své jsoucnosti i svého objemu (účet palmární v čas
návrhu dosud nebyl ani vyhotoven), na jisto postaveno, nemůže býti
dovolacímu rekursu, který se domáhá vyznačení onoho práva, vyhověno. Tím ovšem není řečeno, že soud, který bude příště v cestě nesporné rozhodovati o vydání této podstaty a o jiných jejích osudech,
nemusí obírati se otázkou, zda stěžovatel .jest po rozumu § 2 čís. 4 a 5
nesp. pat. osobou na ono"ťÍ} nesporném řízení účastněnou.
čís.
Předpis
nění.

§u 1155

obč.

zák.

4215.

nepředpokládá zaměstnavatelovo

zavi-

Jde o smlouvu o dílo, nikoliv o smlouvu služební, bylo-li umluveno
dodávání dennlch hudebních p.'odukci po určitou večerní dobu.
úmluva, že jest smlouva neplatna, bude-Ii pOdnik »uzavřen«, vztahuje se i na případ, že nebyl vůbec otevřen.
(Rozh. ze dne 7.

1924, R 1 778/24.)

1922 uzavřely strany smlouvu, kterou žalovaný engažoval·
žalobce jako kapelníka a svého zástupce pro zábavní podnik
".v ariete Continental« v Marianských Lázních na dobu od 16, Června
clo 15. srpna 1922 a to na základě smlouvy stejného obsahu, kterou byl
uzavřel žalovaný s nájemcem tohoto podniku, K-em. Žalovaný měl platiti žalobci za hudební produkce, provozované kvartetem, denní gáži
350 Kč pro celý kvartet; avšak k ujednaným produkcím nedošlo, pro·to že podnikatel K. zmizel, takže nedošlo vůbec k otevření podniku. Písemná smlouva v odstavci f) obsahovala toto ustanovení: »Při policejních zákazech, epidemiích, ohni nebo z a vře n í jest úmluva neplatná
a člen nemá žádných nároků.« Žalobce domáhal se na žalovaném náhrady škody, ježto sjednal členy kvarteta, jimž musel vyplatití gáži.
Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl. O d vol a c í
s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc prvému soudu, by vyčkaje
pravomoci, ji znovu projednal a rozhodl.
N e j v y Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a vrátil věc odvolacímu soudu, by, nehledě k zrušovacímu důvodu, dále o věci jednal a ji
znovu rozhodl.
.v

pevně

květnu

řijna

D ů v o cl y:
Není sice správným názor žalovaného, že předpis §u 1155 obč. zák.
předpokládá zaměstnavatelovo zavinění, kdežto on prS' na tom neměl
žádné viny, že podnik otévřen nebyl, ale touto otázkou netřeba se dále
zabývati, protože jádro věci tkvi v jiné otázce, totiž té, jaké právní povahy jest smlouva mezi stranami uzavřená. Je-li to smlouva služební,
platí § 1155 obč. zák., který podle §u 1164 obč. zák. v doslovu §u 1 zákona ze dne 21. prosince 1921, čís. 497 sb. z. a n. jest rázu donucovacího a nemůže býti smlouvou zrušen nebo omezen, a pak jest odstavec
f) písemné smlouvy neplatný. je-Ii to smlouva o dílo, platí sice zcela
obdobný předpis §u 1168 obč. zák" který však jest rázu dispositivního
(viz motivy k § 1165 Ill. nov. obč. z. str. 361), mohl tedy býti smlouvoli
vyloučen neb omezen a pak bude záležeti na výkladu platného ujednání
podle odst. f) písemné smlouvy. Nelze souhlasiti s odvolacím soudem,
že tu jde o smlouvu služebni, naopak jde o smlouvu o dílo. Podle obsahu smlouvy nemělo býti jejím předmětem konání služeb po určitou
dobu za určitou úplatu od zaměstnance osobně podřízeného zaměst
navateli a pod jeho vedeníin v jeho podniku - což vše jsou známky
smlouvy služební, - nýbrž předmětem smlouvy bylo zhotovení dila, ja'kožto výsledku činnosti samostatného podnikatele, totiž dodávání denních hudebních produkcí po určitou večerní dobu v podniku ».v ariete
Continental«. Že předmětem »díla« nemusí býti jen hmotné výrobky,
nýbrž jakékoliv jiné výsledky činnosti podnikatelovy, o tom nemůže
býti sporu (viz také motivy k §u 1151 str. 331). Nezáleží na tom, že
hudební produkce měly se po určitou dobu denně opakovati, neboť
každodenní hudební produkce byla samostatným dílem, které vždy
zvlášť bylo placeno. již z ujednáni o úplatě, totiž »350 Kč pro cel Ý
k vart e t« jest. zjevno, že žalobce nebyl zaměstnancem žalovaného,
nS·brž samostatným podnikatelem, který ostatní členy kvarteta nebo
aspoň některé z nich měl si sám opatřiti a platiti, denně hudební produkci dodati a za to pevnou úplatu 350 Kč obdržeti. I sám zástupce žalobcův tvrdil, že šlo c smlouvu o dílo a nutno mu v tom dáti za
pravdu. je-li tomu tak, dlužno se obírati výkladem odst. I) písemné
smlouvy a v tom směru nelze upříti oprávnění výtce žalovaného, že odvolací soud neposoudil věc po stránce právní správně. P.rávem sice po·ukazuje odvolací soud na § 914 obč. zák., aie tu právě při pátrání po
skutečné vůli stran nutno dojíti k jinému výsledku, než došel soud druhé
stolice. Strany předpokládaly, že k otevření podniku dojde, ale pomýšlely jen na případ, že by byl podnik z dúvodů na jejich vůli nezávislých,
zase zavřen. Pro ten případ ujednaly, že smlouva je neplatna a že člen
nemá žádných nároků. Nelze o tom pochybovati, že strany, kdyby byly
tušily možnost, že ani k otevření podniku nedojde, byly by dotyčný pří
pad výslovně do úmluvy v bodě I) pojaly. Ale i když tak neučinily, jest
při výkladu po rOzumu §u 914 obč. zák. »uzavření« podniku klásti na
roveň případu ještě příkřejšímu, totiž jeho »neotevření«. Poněvadž ručení žalovaného po rozumu §u 1168 obč. zák. tu místa nemá, bylo by
zbytečno doplňovati řízení co do výše úplaty a jest na odvolacím soudi',
aby bez ohledu na tuto domnělou neúplnost řízení o odvolání ve věci
rozhodl.

1318
čís.

4216.

Podle §u 75 lil. dílčí novely k obč. zák. lze naříditi prozatímní opai pro vykonatelné již nároky a lze pro pohledávky peněžité naří
diti prozatímní opatření i podle §u 382 ex. ř.

tření

(Rozh. ze dne 7.
Ku

1924, R I 808/24.)

zajištění směnečné

pohledávky protí dědící, jemuž nebyla doodevzdána, domáhal se vymáhající věřitel prozatímního

pozůstalost
opatření zákazem

sud

října

s t o I i -e e návrhu

zcizení p0zllstalos tní nemovitosti. S o II d P r v é
rek II ľ sní s o II d návrh zamítl, jednak

vyhověl,

proto, že směnečný platební příkaz nabyl právní moci již v době návrhu na prozatímní opatření, jednak proto, že zákaz prodeje nemovitosti jest ku zajíštění peněžíté pohledávky nepřípustným. (§ 379 odstavec prvý ex. ř.).
N e j v y Š š í s o II (( zru;il napadené usnesení a ulQžil rekursnÍl11l1
soudu, by, nehledě k použitým zamítacím duvodum, znovu rozhodl o
rekursu odpůrkyně navrhovatelky.
o,

D ů vod y:

Rekurs jest potud oprávněn, pokud si soud rekursní za důvod k zamítnuti návrhu na prozatímní opatření obral předpis §u 379 odstavec
prvý a poslední ex. ř., maje za to, že návrh na prozatímní opatření není
vůbec přípustným, ježto str,,;;a ohrožená může vésti exekuci dle vykonatelného již exekučního titulu, a dále, že zpusob navrženého prozatímního opatření příčí se zákazu posledního odstavce citovaného §u. Rekursní soud přehlédl, že o prozatímní opatření žádá se na základě §u 75
III. novely k obč. zákonu, který stanoví, že ku zajištění pohledávek vě
řitelů proti dědici, než mu pozůstalost jest odevzdána, mohou za podmínek §u 379 odstavec druhý ex. ř. nařízena býti v příčině majetkových
statků, dědici napadlých nutná prozatímná opatření po rozumu §§ 379
a 382 ex. ř., jak se dle účelu, jehož se má docíliti, jeví nutnýmí. Vzhledem na předpis §u 822 obč. zák., že před odevzdáním pozůstalosti mohou věřitelé dědíce vésti exekuci jen na ony jednotlivé součásti její, o
kterých pozůstalostní soud dědici přenechal volné nakládání (§ 145
nesp. pat.) a dále na předpis dvor. dekr. ze dne 3. června 1846, čís. 968
sb. Z. s., dle něhož zabavení »práva dědického« jest nepřípustno, nemůže arciť při návrzích na prozatímní opatření tohoto druhu přijítí ve
zřetel obecný předpis §u 379 odstavec prvý ex. ř. Z doslovu §u 75 lil.
dílčí novely k obč. zák. vysvítá dále, že tato prozatímná opatření nejsou co do způsobu zajišťovacího prostředku podrobena obmezením,
jež §§ 379 a 382 ex. ř. jinak dle předmětu nároku stanoví, a že volba
zajišťovacího prostředku jest naopak závisla jen na jeho účelnosti. Použité zamitací důvody napadeného usnesení nemohou tedy dle zákona
obstáti a měl tedy rekursní soud bez zřetele k nim zkoumati, zda návrh
jest odůvodněn s hlediska náležitostí v §u 379 odstavec druhý ex. ř.
vytčených, jež i při prozatímních opatřeních tohoto druhu splněny býti

nlají a jež odpůrkyně ohrožené strany ve svém rekursu popírá. Ježto
tato nezbytná podmínka povolení v druhé stolici věcně posouzena ne-

byla, nemůže Nejvyšší soud pro nedostatek tohoto
uložiti v)-rdání i1ového usnesení.
čís.

věcného

podkladu

4217.

Nárok třetí osoby na náhradu nákladu, jejž učinila za otce na nemanželské dítko, jest uplatňovati výlučně na okresním soudě, a to i když
žaloVána jest otcova pozůstalost.
(Rozh. ze dne 7.

října

1924, R I 815/24.)

Žalobkyně domáhala se žalobou u okresního soudu na žalované jakožto dědíčce po zemřelém jejím manželu Václavu K-ovi zaplacení
43.000 Kč tvrdíc, že zemřelý byl nemanželským otcem příbuzné žalobkyně nezI. Marty š-ové, kterou od druhého roku jejího věku měla ve
své 'výživě a výchově, čímž vznikly jí náklady v z'ažalované výši, jež
žalovaná jest povinna hraditi jako dědička svého manžela. K námitce
yěcné nepříslušnosti o k r e sní s o u d žalobu odmítl. D ů vod y:
Dle §u 49 čís. 2 j. n. náležejí spory o otcovství k nemanželskému dítku
jakož i o nároky nemanželské matky a dítka vůčí nemanželskému otci
na, soudy okresní bez ohledu na hodnotu předmětu sporu. Nehledě ani
k tomu, že v tomto případě jedná se o postižní nárok žalobkyně dle
§u 1042 obč. zák., jehož vymáhání nespadá pod ustanovení tohoto §u,
nelze ustanovení §u 49 čís. 2 j. n. v případě tomto použíti již proto, že
§ tento vztahuje se na spory nemanželské matky a dítka proti nemanželskému otcí, kdežto v případě tomto jedná se o nároky třetí osoby,
nikoliv nemanželské matky, které uplatllovány jsou nikoliv proti nemanželskému otcí, nýbrž proti jeho manželce, kteréž ještě s jinými dě
dici pozustalost po nemanželském otci byla přikázána. Nutno proto
v případě tomto za měřítko pro příslušnost soudu pokládatí hodnotu
předmětu sporu a ježto předmět sporu 5.000 Kč převyšuje, jest dle
§§ 50 a 65 j. n. a čl. 11 zák. ze dne 1. dubna 1921, čís. 151 sb. z.,a n.
příslušným k rozhodnutí tohoto sporu soud sborový.
Rek u r sní
s o u d zamítl námítku věcné nepříslušností.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Dle §u 49 čís. 2 j. n. patří před okresní soudy spory o otcovství k ne_o
manželskému dítěti, jakož i spory o závazky vůčí matce a dítětí, stibající clle zákona nemanželského otce. Též spory třetí osoby, která uči
nila na nemanželské dítě náklad, jejž by jínak dle zákona byl býval povinen otec učiniti, o náhradu tohoto nákladu (§ 1042 obč. zák.) patří
na soudy okresní, neboť i zde jedná se v podstatě o závazek, stíhající
otce nemanželského vzhledem k jeho dítěti. Rovněž nerozhoduje, že
není žálován nemanželský otec, nýbrž jeho dědička, jíž byla jeho pozů
stalost odevzdána, neboť dědička představuje zde osobu zůstavitelovu

a jest žalována jen jako jeho dědička (§§ 547,548,820 a 821 obč. zák.).
Rozepře z povinností, majících původ v nemanželském otcovství, patři
"úbec, nehledě k hodnotě sporného předmětu, na soudy okresní.

hároku) trvati na platnosti smlouvy, že však při rozhodnutí o' rekursu
nebyl vázán usnesením soudu první stolice, pokud vešlo v právní moc.
čis.

čís.

4218.

Nelze vésti exekuci na práva ryze osobní, třebas měla majetkovou
bodnotu pro oprávněného, pokud nelze jich výkon svěřiti jinému.
(Rozh. ze dne 7.

října

4219.

Nelze »odložiti« vykonanou již exekuci vnuceným zřízením zástavního práva.
I pro odložení exekuce podle druhého odstavce §u 83 ex. ř. platí
všeobecná ustanovení §u 43 a násl. ex. ř.

1924, R I 819/24.)
(Rozil. ze dne 7.

Dle notářského spisu ze dne 10. únOra 1921 uzavřeli Rudolf N., Bohumil S. a František S. smlouvu společenskou, dle níž posléze uvedený
přistoupil za společníka ku A.. společnosti s 1'. o. a přinesl do společ
ného jmění kromě jinéhv také nemovitosti ve vl. čis. 553. Strana vymáhající navrhla v exe,;učním návrhu, by ku vydobytí její pohledávky
prolI A. společnosli s r. o. byla povolena mezi jiným také exekuce zabavením nároků, které povinné straně proti Františku S-ovi s ohledem
na zmíněné již nemovitosti dle smlouvy trhové příslušejí zejména také
zabavením nároku, na platnosti této smlouvy trvati. S o udp r v é s t oI i c e vyhověl kromě jiných návrhů též návrhu na zabavení nároku,
trvati na platnosti smlouvy shora uvedené, rek u r sní s o u d exekuční návrh na zabavení nároku, trvati na platnosti smlouvy shora uvedené zamítl. D ů vod y: Není pochybnosti, že §u 325 ex. ř. se zde dovolávati nelze, avšak ani přo~,pisu §u 330 a násl. ex. ř., týkajícího se
exekuce na jiná práva majetková nelze zde použiti. Předpokladem pří
pustnosti exekuce na tato práva jest, že jsou buď zcizitelna neb alespoň
co do výkonu zpeněžitelna. Z důvodu toho vylučují se z exekuce všechna .pr~va dle povahy své ryze osobní, i když mají také nějaký majetkopr~~m p!,ospech. p.ro dotyčnou osobu, ~okud jich výkon nemůže býti
sveren nekomu J1l1emu. (Srov. Neumannuv komentář k ex. ř. str. 944.)
C! takovýto osobní nárok jde i v tomto případě a měl proto soud prvé
stolice zabavení nároku, trvati na platnosti smlouvy, z návrhu exekuč
ního vyloučiti.
Ne j vy Š š í s o u cl nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Rekursní soud posoudil věc sprá:vně po právní stránce. Rekurentka
poukazuje s~ proto na odůvodnění napadeného usnesení, jehož správ!iOstI ostatne am nevyvrací. Nelze dále přihlédnouti k dovolacímu rekursu, pokud js~u v něm uv~deny okolnosti, jež nebyly zjevny z návrh~ na povolem exekuce. Zakaz novot, vyplývající z §u 526 c. ř. s.,
plaÍ! podle §u 78 ex. ř. i pro rekursy v řízení exekučním. Pokud rekufentka poukaz~j~ k tomu, .že vešlo v moc práva usnesení soudu první
stolIce povolujlcl zabavem o,tatních nároků, a že jest věc posouditi
len podle souhrnu nároků, přehlíží, že rekursní soud mohl rozhodnouti
Jen, pokud bylo usnesení první stolice napadeno, což stalo se jen ohledně

října

1924, R I 820/24.)

s o u cl p r v é s t o I i c e odložil k návrhu dlužníka vykonanou JIZ
exekuci vnuceným zřízením zástavního práva, rek II r s II í s o II d zamítl návrh na odklad. D ů v·o d y: Stížnost vymáhajícího věřitele jest
důvodnou, neboť ve smyslu předpisu §u 44 ex. ř. nemá býti exekuce
odkládána, když není na straně povinné nebezpečí majetkové újmy nen'lhraditelné nebo těžce napravitelné. Tomu tak není v tomto případ",
poněvadž exekuce vkladem zástavního práva byla 'již provedena v době
podání návrhu na odklad a v ní se nepokračovalo, takže nelze nahlédnouti, proč by bez odložení jejího pro povinnou stranu vzešla vážná
újma.

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu ze správných
napadeného usnesení, k nimž

důvodů

cl o d a I:

Názor stěžovatelův, že odklad exekuce z důvodu odporu proti jejímu
povolení dle §u 83 ex. ř. jest jakýmsi singulárním a naprosto samostatným právně ochranným prostředkem, který hení vázill1 na žádné podmínky a zejména není dotčen předpisem §u 44 ex. ř., jest mylným, neboť zákon nečiní v té příčině nijakého rozdílu. Dlužno tedy i při návrhu na takovýto odklad šetřiti obmezujících předpisů §§ 43 a 44 ex. ř.,
záležejících v podstatě v tom, že při odložení _exekuce mají zpravidla
vykonané již úkony exekuční zůstati v platnosti, dále v tom, že odklad
exekuce nemá býti povolen, může-Ii v exekuci býti pokračováno bez nebezpečí nenahraditelné nebo těžce napravitelné újmy. V tomto případě
jde o exekuci vnuceným zřízením práva zástavního, jež jest již vyko.nána a tímto výkonem sama pro sebe i skončena, takže odklad této exekuce není ani pojmově možným, neboť odložiti lze jen exekuci, která
dle svého zákonného postupu připouští pokračování ku konečnému uhražovacímu výsledku; exekuce vnucenou správou nebo dražbou, která hy
v souvislosti s tímto zř-ízením práva zástavního mohla býti navržena,
nebyla by pokračováním této exekuce, nýbrž exekucí novou (min. nař.
ze"clne 3. prosince 1897, čís. 25801). Odklad této exekuce, jak si jej
s~ezovatel představuje, znamenal by její zrušení, což však je při stavu
veCI clle §u 43 odstavec druhý ex. ř. zcela nepřípustno.

čís.

4220.

Bylo-li prozatímné opatření Ilovoleno soudem cizozemským, lze se
domáhati náhrady dle §u 394 ex. ř. pořadem práva.
Povinnost k náhradě škcidy dle §u 394 ex. ř. nepředpokládá zavinění navrho"atele.
Nedůvodnost žádosti za povolení prozatímného opatření dle něme
ckého práva.
(Rozh. zc dne 7.

října

1924, Rv I 921/24.)

Ža10bní nárok na náhradu škody, ježto prý se žalovaný bezdůvodně
domohl u říšskoněmeckých soudÍ! prozatímného opatření, neuznal p r 0ce sní s o udp r v é s t o I i c e důvodem po právu, o d vol a c í
s o u d uznal žalobní nárok co do důvodu po právu.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Po právní stráhce (§ 503 čís. 4 c. ř. s.) nebyla sice věc posouzena
ale v podstatě přece správně. Žalobce domáhá se na žalovaném náhrady škody, která mu prý byla způsobena tím, že žalovaný
vymohl si pro důchodkovou správu Dra Františka D-a u úředního soudu v M. v Německu věcnou obstávku olejového přeměňovače na trojměnný proud, který žalobce měl uložený u zasilatelské firmy B. v R.
Jde tedy o nárok, jenž hmotně a formálně je upraven v §u 394 ex. ř.,
který stanoví,že strana, k jejímuž návrhu bylo povoleno prozatímní
opatření, v případech t~'n uvedených, má odpůrci dáti náhradu za
všechny majetkové újmy, které mu prozatímním opatřením byly způ
sobeny, že výši náhrady určí soud k návrhu odpůrcovu podle volného
uvážení (§ 273 c. ř. s.) usnesením, které, jakmile nabylo moci práva,
je do jmění strany, prozatímní opatření navrhnuvší, vykonatelno, a že,
bylo-li prozatímní opatření vymoženo patrně svévolně, budiž podle druhého odstavce §u 394 ex. ř. straně k návrhu odpůrcovu uložen ·trest pro
. svévoli. Z toho plyne, že ač není vyloučen v tomto případě pořad práva,
protože prozatímní opatření nebylo povoleno tuzemským soudem
(§ 477 čís. 6, 494 a 513 c. ř. s.), přece nelze nárok, o který jde, posuzovati podle XXX. hlavy obč. zák., nýbrž podle ustanovení §u 394 ex.
ř., činícího právě výjimku ze všeobecné zásady §u 1295 obč. zák., že
povinnost ku náhradě škody nastává jen v případě zavinění. Podle
§n 394 ex. ř. přísluší náhrada, jakmile je prokázáno, že byla splněna
jedna z podmínek tam uvedených, tedy v tomto případě, ve kterém první
a třetí případ §u 394 ex. ř. v úvahu nepřichází, že se žádost jinak ukázala býti nedůvodnou. Tato poclmínka nastala. Také podle §u 920 odsl.
1 říšsko-něm. c. ř. s. má žádost o věcnou obstávku, která v podstatě
odpovídá tuzemskému prozatímnímu opatření ve smyslu §u 379 ex. ř.,
obsahovati označení nároku a dÍ!vodu obstávky. Podle §u 920 odstavec
druhý říšsko-něm. c. ř. s. dlužno osvědčiti nárok a důvod obstávky.
Podmínky věcné obstávky jsou tedy jednak pohledávka, jednak ohrobezvadně,

i
I
.[

I

ženi.. Avšak \' tomto případě neměl žalovaný proti žalobci ani nárokl1,

r

jelikož jeho

přikazovatelem

nebyl žalobce, nýbrž Siegfried H., ani tu
správně zdůraznil již odvolací soud, měl
žalovaný v době,kdY zažádalo povolení věcné obstávky, motor, který
žalobce koupil od firmy Siegfried H., a který žalovaný podle příkaZll
této firmy měl dopraviti žalobci do TepliC-Šanova, ještě ve své moci
(čl. 382 pokud se týče 409 obch. zák.) a ani netvrdil, že zákonným
nebylo ohrožení) jelikož, jak

svým právem zástavním ohledně svého domnělého nároku vůči žalobci

nebyl dostatečně kryt. Za toho stavu věci nebylo tu podmínek pro povolení prozatímního opatření (věcné obstávky), a ukázala se tedy žác10st žalovaného býti nedÍ!vodnou. Žalovaný zodpovídá tedy žalobci za
všechny majetkové újmy věcnou obstávkou olejového přeměňovače jemu způsobené již z toho důvodu a bez ohledu na to, zda místopřísežná
udání JiříhO M-a odpovídala skutečnostem, a nezáleží ani na tOI11, zda
žalovaný při podávání žádosti o věcnou obstávku jednal bezelstně pokud se týče toliko bez náležité opatrnosti a obezřetnosti, anebo zda
snad vyloudil povolení věcné obstávky tím, že ve své žádosti vědomě
učinil nepravdivá udání ohledně svého nároku, pokud se. týče v žádosti
úmyslně zamlčel okolnost pro posuzování věci důležitou, že totiž pro
l,árok má krytí v motoru, který z příkazu firmy Sieglried H. měl žalobci
zaslati, a který tenkráte ještě ve své moci měl.
čís.

4221.

V toni, že jedna ze stran odepřela účast při jednání
není zmatečnosti nálezu dle §u 595 č!s. 5 c. ř. s.
(Rozh. ze dne 7.

října

před rozhodčím,

1924, Rv I 986/24.)

Žaloba o bezúčinnost rozhodčího nálezu byla zamítnuta s o u d Y
vše c h tří s t o I i c, N.e j v y Š š í m s o u ci e m z těchto
důvodů:

Ne'správné právní posouzení věci shledává dovolání v tom, že nebylo vyhověno žalobě na uznání bezúčinnosti rozhodčího nálezu. Žalobkyni nešlo pouze o bezúčinnost, jí šlo již před vydáním nál~zu o to,
by nález ten znemožnila, a bylo proto uvažovati o tom, zda strana odepřením účasti v jednání před rozhodčím soudem může přivoditi již pře
dem bezúčinnost nálezu tol1oto soudu. Smlouva o rozhodce je nesporná,
. předloženy byly dopisy, z nichž, jakož i z podání Nc I 1/22, vyplývá,
že dovolatelka sama vyvolala jednání před rozhodčím soudem ve smyslu této smlouvy. Z předložených spisů lze souditi, že z počátku byla
to žalovaná, jež se vyhýbala rozhodnutí sporu tímto soudem, později
však nastala u obou stran změna v smýšlení. žalobkyně domáhala se
nejprve cestou nespornou, a sice návrhem Nc I 8/23, zrušení smlouvy
rozhodčí, mimo to snažila se překaziti rozhodnutí sporu rozhodcem tím,
že odepřela účast při dalším jednání před rozhodčím soudem. Spor tento
je pokračováním ve snaze zabrániti odklizení neshod mezi stranami roz-
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hodčím

soudem. V první řadě snaží se žalobkyně zvrátiti právoplatné
usnesení nižších soudů v právní věci Nc I 8/23. Pokud byl tímto usnesením zamítnut návrh žalobkyně na uznání bezúčinnosti smlouvy rozhodč~z důvodu, že r~zhodce T. v,zdal s,e"úřadu svého, není účelem sporu
bezucmnost Jeho nalezu, nybrz bezucll1nost právoplatného usnesení
soudního, a byla v tomto směru žaloba právem zamítnuta, Názor dovo- '
lat elky, že rozhodce T. nebyl oprávněn rozhodnouti spor sám, lze odů
vodniti jedině přímo protisll1yslným výkladem smlouvy o rozhodce, jak
clovolatelka činí ještě ve spise dovolacím, a stačí tu poukaz na smlouvu
a její výklad odpovídající zásadám §§ 6 a 914 obč. zák. Nebylo proto
při jednání dne 10. července 1923 zapotřebí přítomnosti původních dvou
:ozhodců, jichž úřad byl skončen volbou třetího rozh'odce. Skutečnost,
ze v protokole ze dne 10, července 1923 jest uveden ještě i rozhodce
L., není věci na újmu, ježto, jak ze spisu je patrno, spor byl rozhodnut
Jedině rozhodcem T, Zbývá poslední otázka, zda dovolatelka odepřením
účasti při jednání před rozhodčím soudem mohla přivoditi bezúčinnost
nálezu 'podle, §u 595 čís. 5 c, ř. s. Odpověď je na snadč, neboť vyplývá
z určlteho predplsu tohoto §u a §u 587 odstavec .druhý c, ř. s, Nedost~vením se k jednání způsobila si dovolatelka jedině to, že bylo jednano pouze se stranou druhou, a rozhodnuto bez nÍ. Řízení před soudem rozhodčím neřídí se předpisy civilního řádu, a záleží na rozhodci
jak řízení to si:jJraví. Mylným je náhled dovolatelky, že bylo povin~
ností rozhodčího soudu dáti jí i dodatně příležitost, vyjádřiti se o výsledcích jednání, neboť žalobkyně již před tím odmítla svou účast a ne?ostavila s,e k jednání 10, července 1923, žádaná příležÍtost byla
zalobkym poskytnuta řádným obesláním k jeelnání, a když žalobkyně ji
nepoužila, musí nésti důsledky. Zákon nepředpisuje formální žaloby
pro říze~í před rozhOdčím, soudem, postačil~ proto, že rozhodce T, zjedn~l ,SI ved?most <: ptedm~tu sporu z dopISU, z protokolu O prvním jednam, pko,z I z _predch07-'c,h s~udl:ich podání, a, rozhodnuv spor podle
toho, neprekrocIl lIm mezI sve pusobnoslI podíe §u 595 čís. 5 c. ř. s,
Vzhledem k chování se žalující strany před vydáním nálezu odporovalo
by jak zásadě slušnosti, tak i zákonu, jenž obsahuje právě ustanovení
§ 587 odstavec druhý c. ř, s" kdyby uznána byla možnost zameziti prostou, neúčastí strany výrok rozhodčího soudu. Právem nebylo proto vyhoveno žalobě dovolatelky, jež byla rozhodčí smlouvou stejné vázána
jako druhá strana, a jejíž snahou bylo, připraviti druhou stranu o před
pokládané výhody rozhodnutí sporu smluveným způsobem.
čÍS.

4222.

pojištění dělnické.
, Hospod~ský, správce panství jest třetí
zak. Lh<:steJno, z,e panstvl je hospodářský
mostaŤne spravuJe.

Úrazové

(Rozh. ze "ne 7.

října

osobou ve smyslu §u 47 úro
celek, jejž správce úplně sa-

1924, Rv I 1008/24.)

,Žaluj~cí úrazová pojišťovna dělnická, domáhala se na správci panStVl L. nahrady toho, co musela nahradIlI (bude museti hraditi) dělnici,

/

utrpčvší úraz při práci řezačkou) Zl shledávala zavinění žalovaného
v. tom, že řeza~k,a, nebyla podle předpisú opatřena ochranným zaříze111m. O b a n I z S I S o u d y uznaly podle žaloby, o d vol a c í s o u d
uve01 v otázce" o niž!u jde, ,v d ů v o cl ech: Otázka, zela v tomto pří
pade Jest povazovatl zalovaneho za podnikatele dle §u 46 (45) Úl'. zák.
ze dne 28. prosince 1887, čís. 1 ř, zák. 1888 či za třetí osobu dle §u 47
téhož zák" byla prvým soudem, správně rozřešena ve smyslu p~sled
nějším. Soud stolice prvé učinil totiž ve sporu bezvadná zjištění, jež
přejal po rozumu §u 498 c. ř. s. i soud odvolací za podklad pro své
rozhodnuti. A ze zjištění těch vyplývá, že panství L. s přiděleným dvorem P. bylo zapsáno v katastru žalobkyně před úrazem M. R-ové jako
podnik, povinný ku pojištění, že správě jeho, a nikoli žalovanému byly
předepsány příspěvky k úrazovému pojištění. Vychází to ze spisů úrazové pojišťovny dělnické pro čechy v Praze, Ostaině přiznává to žalovaný v odvolání sám, uváděje výslovně, že pojistné premie platil z dů
chodů správy. Nerozhoduje, že panství L jest hospodářským celke,,,,
jejž spravoval žalovaný jako správce úplně samostatně, že vše pro podnik nakupoval a výrobky zase prodával, aniž byl při tom vázán něja
kými předpisy nadřízeného mU ředitelství, poněvadž, i když je to pravdou, neplyne z toho ještě, že podnik byl provozován na účet a nebezpečí žalovaného. Rozhodným je, že podnik se neprovozoval na vrub žalovaného správce, jenž přece peníze k nákupu pro podnik nevydával ze
svých peněz a příjem z prodeje výrobků byl povinen súčtovati a odváděti ředitelství, poněvadž se nacházel pouze ve služebním poměru
k panství, byl plnomocníkem majitele tohoto, a nebyl podnikatelem
v tomto podniku ve smyslu úrazového zákona, poněvadž mu ani pan- '
ství L. samo, ani žádný z dvorcú k němu přináležejících vlastnicky nepatřily. Ručení žalovaného dlužno tudíž posuzovati dle §u 47 a nikoli
dle §u 45 Úr. zák.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání poukázav po právní stránce
k c!ůvodúm odvolacího soudu.
,čís.

4223.

Smlouva o dodáni tašek za přemrštěnou cenv,
jest dle §u 879 obč. zák. n;cotna.

uzavřená

v

září

1922,

(Rozh. ze dne 7, října 1924, Rv I 1033/24,)
Žalobě o zapb,lcení kupní ceny za dodané tašky pro c e sní s
p r v é s t o I i c e vyhověl, o d vol a c í s o u d žalobu zamítL
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovoláni.

o u cl

Důvody:

Právem odvolací soud vzhledem k znaleckému posudku, že cena
dodaných tašek, prodaných 1000 kusů za 1100 Kč, byla pouze 750 Kč,
uznal kupní cenu za přemrštěnou a tudíž předraženo u ve smyslu §u 7

1326

zák. o vál. lichvě ze cine 17. října 1919) čís. 568 sb. z. a n. ZnámkCl
skutkové povahy trestného činu předražování, by využito bylo mimořádných poměrů, válkou vyvolaných, jest tu potud, pokud přechodné
následky války trvají (trvaly), pokud poměry, válkou vyvolané, se neustálily, najmě tedy výroba předmětli potřeby (statků) a obchod jimi
nenabyly opět nerušeného normálního provozu a konkurence a spotřeba normálního stavu, A že tomu v době rozhodné, t, j, v září 1922
tak ještě bylo, zvláště též v oboru stavebních hmot, je všeobecně známo a nepodléhá pochybnosti, Taktéž je nepochybno, že stavební hmoty
jsou předměty potřeby, Proč výrobek, o nějž jde, byl méněcenným, je
lhostejno, jen když cena byla přemrštěná a žalobci méněcennost a tudíž přemrštěnost musila býti známa, což popírati ani se nesnažil, Stať dovolání, která by se v tom smyslu vykládati mohla, že prý totiž mu není
možno každý kus prohlížeti, zda odpovídá jakosti zboží prvotřídního,
nezasluhuje jako novota sice povšimnutí, ale přece dlužno na to odvě
titi, že nešlo o jednotlivé kusy, nýbrž o celou zásilku (dodávku), kde
všecky kusy byly stejně nedostatečné následkem vadné práce. Mínění,
že by tu měla míti místo jen námitka ze správy, je mylné, neboť, jsou-Ii
tu všecky známky předražení, tedy čin pod trestem zakázaný, je nicotnost, zákonem na takové právní jednání jakožto zákonnému zákazu se
příčící vyslo'écpá (§ 879 obč. zák.), trestem a musí býti vyřčena, byť
poškozený měl ještě jiné právní prostředky, jimiž následkům protizákonného činu odpůrcova čeliti mohl. On těchto jiných prostředků sice
užiti může, ale nemusí. Pročež dovoluje mu § 17 zákona o vái. lichvě, I
by buď volil neplatnost právního jednání nebo nár,)k na snížení ceny
a rovněž tak měla žalovaná v tomto případě sice právo, spokojiti se
s nárokem na snížení ceny, jak dovolání si přeje, avšak tohoto práva
nezvolila, nýbrž prohlašujíc cenu za přemrštěnou, žádá za úplné zamítnutí žaloby znějící na zaplacení ceny té, volí tedy účinek silnější;
žalobní nárok úplně -tljčící, což jest, správně podřaděno, právě nicotnost §u 879 obč. zák. '
čís.

4224.

Věřitel, jemuž příslušela nedílná pOhledávka protí veřejné společ
nosti i jednotlivým společníkům, a jenž ji přihlásil jak k vyrovnání veřejné společnosti tak veřejných společníků, může požadovati plnou
kvotll vyrovnáním smluvenou jak na společnosti, tak i na jednotlivých
společnicích. Lhostejno, že vyrovnání bylo vedeno ohledně veřejné společnosti i společníků současně, jen když bylo vedeno ohledně každých

zvláště.

(Rozh. ze dne 7.

října 19Q4,

Rv I 1050/24.)

Ve vyrovnacím řízení veřejné společnosti »E. B. a syn«, »B. W. a
spol.« a veřejných společníků Václava B-a a Marie B-ové zavázali se
dlužníci v březnu 1923 zaplatiti 25% kvotu. Žalobkyně přihlásila ve
vyrovnání pohledávku 110.180 Kč, jež byla uznána pravou a splatnou.
Na pohledávku žalobkyně zaplatila pouze společnost »B. W. a spol.«

včas -59ó ::= 5.509 Kč. Žalobu. jíž domáhala se žalobkyně na firmě »E.
B. a spol.« a Václavu B-ovi a Marii B-ové zaplacení 104.671 Kč
(110.1 80 Kč - 5.509 Kč) byla pro c e sní 111 S o ude 111 p r v é s t oI i c e zamítnuta. D ů vod y: Rozhodným je znění schváleného vyrovnání. Žalobkyně je věřitelkou a dlužníky jsou obě veřejné obchodní spulečnosti »E. B. a syn« a »B. W. a spo!.« a Václava Marie B-ovi. Pakli
se tyto čtyři dlužnic; zavázali, přihlášenou pohledávku 25% zaplatiti,
nemůže býti vyrovnání to tak vykládáno, jak to žalující strana činí, totiž, že jsou tu čtyři vedle sebe zavázané právní podměty, a že se každá
osoba pro sebe jednu a tutéž pohledávku přihlášenou 25% zaplatiti zavázala. Takový výklad by muselo také vyrovnání obsahovati, čemu
ovšem tak neni. Platil-Ii jeden ze čtyř, třeba solidárně zavázaných dlužníků, kvotu ujednanou včas, splnil současně závazek svých spoludlužníků. Nemůže proto původní pohledávka oživnouti. Kdy bys e s o I i d á r n í z á vaz e k měl t a k v y k I á cl a t i, j a k ·t o ž a lob c e
čin í,
d o s t a I byv ě ř i tel s vou p o hle d á v k u t o I i krá t e, k o I i k je s p o I u d lu žní k ů. Slíbilo-li více osob jedno
a totéž celé rukou společnou a nerozdílnou, ručí každá jednotlivá osoba
za celé a je na vůli věřitelově, chce-Ii plnění ode všech anebo jen od
toh'o kterého dlužníka. Jakmile však spoludlužník věřiteli celou pohledávku zaplatil, nemůže na ostatních nic více požadovati (§§ 891 a 893
obč. zák.). V případě, že se věřitel spokojil 25%
cel é s v é po ž a cl o van é po hle dá v k y, n a s tup u j e t a t o
kvota na místo původního požadavku a jen tuto
m ů ž e ž á cl a t i. Výklad takový v řízení vyrovnávacím, jak jej činí
žalobkyně, opory nemá. Řízení to nevykazuje pohledávkám solidárním
žádné výjimečné postavení před ostatními, ba naopak jde z ustanovení
(Cu 46, 47 a 53 vyrov. ř. na jevo, žen e smí ž á d n Ý věř i tel p ou ž í vat í z v I á š t n í ch v Ý h o cl pře d o s t a t n í In i. V případě
tomto bylo jasno hned z počátku, že jsou tu čtyři právní podměty,
úhrnná přihlášená pohledávka 110.180 Kč, a při výkladu, jaký žalobce
solidárnímu závazku přikládá, muselo by narovnání obsahovati ustanovení, že solidární závazek ke kvotě vyrovnané musí plniti jeden každý
z těchto čtyř zavázaných osob sám pro sebe. Avšak vyrovnání obsahuje
tato ustanovení: ll. »Ostatní věřitelé obdrží 25%. III. »Přijetím tohoto
nároku a zaplacením vyrovnávací kvoty budou pohledávky věřitelů
úplně vyrovnány a vyrovnací dlužník dalšího závazku prost.« Bylo tudíž
žalob ní návrh, poněvadž žalovaní 5% z 25% kvoty zaplatili, zamítnouti
(§ 1412 obč. zák.). O d vol a c i s o u d rozsudek potvrdil.
N e j v y Š š Í s o u d k dovolání, jimž napaden pouze rozsudek odvólacího soudu ohledně Václava a Marie B-ových, zrušil rozsudky nižších soudů, poknd jimi byla žaloba zamítnuta ohledně Václava a Marie
B-ových a vrátil věc soudu první stolice k dalšímu jednání a opětnému
rozhodnutí.
Důvody:

Ve věci neposoudil odvolací soud věc správně po právní stránce.
Uvážiti bylo nespornou skutečnost, že oba žalovaní jsou veřejnými společníky jak firmy »B. W. a spol.«, tak i druhé veřejné společnosti, jež

však v dovolacim řízení nepřichází v úvahu, že vyrovnací řízení vedeno
zároveň ohledně jmění prv jmenované společností i ohledně jmění
obou veřejn)rch společníků. Nezáieží na tom, že řízení to zavedeno. bylo
jeclin)rm usnesením, a že bylo stejným způsobem skončeno, rozhodná
je skutečnost, že bylo současnč vedeno ohledně jmění jak společnosti
tak i společníků, a sice ohledně každého z nich zvláště, jak je patrno
z příslušných spisů. Opačný náhled odvolacího soudu není skutkovým

bylo

zjištěním, nýbrž mylným právním posouzením. Je proto účinky vyrčv

nání na spornou pohledávku posouditi zvláště ohledně každého tohoto
jměnÍ. Rozhodujícím právním předpisem je tu § 61 čís. 2 vyrovn. ř. ve
spojení s čl. 122 obch. zák. Kdyby byla žalobkyně pouze věřitelkou společnosti, byla by důsledkem §u 61 vyr. ř. bývala oprávněna přihlásiti
ve vyrovnacím řízení společnosti celou svou pohledávku příslušející ji
proti této, kdežto co do jmění veřejných společníků mohla by ve vyrovnacím řízení· uplatniti jen neuhrazený zbytek pohledávky, ať již skutečný nebo aspoň předvídatelný (sr. komentář Bartsch-Pollak k § 61
vyrovn. ř.). Dovolatelka však tvrdí, že je ohledně sporné pohledávky
věřitelkou nejen společnosti, nýbrž i obou žalovaných společníků, jichž
závazek je nedílný se závazkem společnosti. V tomto případě nemůže
dovolatelka jako věřitelka společnosti i společníků míti méně práv než
věřitel společnosti, jenž může se hojiti na společnících jen pro neuhrazený zbytek své pohledávky, naopak jest jí přiznati vzhledem k neqí1nému závazku stejné právo proti každému ze společníků jako proti společnosti. B;:la proto žalobkyně, předpokládajíc ovšem správnost jejího
skutkového přednesu, oprávněna uplatniti ve vyrovnacím řízení každého
společníka celou svou pohledávku, a je dúsledkem toho oprávněna požadovati nejen od společnosti, nýbrž i od každého společníka cel!pu
kvotu narovnáním

určenou

a sice smluveným

způsobem"

požadovati jak od společnosti, tak i od každého společ
níka 25 % pohledávky ve vytčených splátkách pod ztrátou lhůt a obživením celé pohledávky. Sporným zůstal skutkový přednes strany žalující, že šlo o nedílný ~ávazek obou jmenovaných dlužníků, mimo to
i výše pohledávky, kteréž skutečnosti žalovaní výslovně popřeli. Dovolací soud trvá mimo to i pro tento případ na zásadě vytčené rozhodnutím Č. 1396 sb. n. s., že nelze spatřiti bezpod'mínečné uznání pohledávky dlužníkem, jenž pojal pohledávku do rozvahy za účelem zjištění
hlasovacího práva věřitelova. Nesporno je, že první splátku zapravila
pouze uvedená společnost, ne však žalovaní společníci její. Bude-li zjištěna správnost sporného skutkového přednesu žalující strany, bude
vyhověti žalobě ohledně obou žalovaných co do částky představující
neuhrazený zbytek pohledávky. Je proto třeba zjistiti sporné skutkové
okolnosti a rozhodnouti podle toho ve smyslu tohoto poukazu.

Předpis, stanovící
předchozí úmluvu.

(Rozh. ze dne 7.

října

nevyhověl

určitou

fonnu, plati i pro

1924, Rv 1 1183/24.)

dovolánÍ.

Důvody:

Dle žalobního návrhu domáhá se žalobce na zalOl/ané, své man-

želce, dodržení trhové smlouvy 0'/ e domu prý již pro ně závazně ujednané, a plnění. z této smlouvy, totiž zaplacení kupní ceny. Ježto jde o
smlouvu trhovou . mezi manžely, jest dle zákona ze dne 25. července
1871, čís. 76 ř . zák. nutným předpokladem její platnosti, by zřízena byla
ve formě notářského spisu. Dle povahy věci nelze tomuto zákonnému
předpisu, k j.ehož šetření dlužno přihlížeti z moci úřední, dáti jiný význam, než že souhlas k smlouvě může býti platně projeven jen ve formě notářského spisu a že až do té doby souhlas, projevený v předcho
zím vyjednávání o smlouvu nebo již v úplném ujednání sn1louvy nemá
závazné platnosti. S tohoto hlediska nelze ovšem přisvědčiti názoru
dovolání, že při smlouvách o právních jednáních podrobených náležitosti notářského spisu, váže strany již předchozí, této fortny postrádající ujednán) stran, a poukaz dovolatelův na rozhodnutí bývalého Nejvyššího sou:du ve Vídni, v dovolání citované, V. němž se .ostatně jedná
při _němž.

o »uznánÍ dluhu« 1l1ezi manžely,

ve

zřetel přichází

spíše

prů

vodnost takového projevu, než platnost a závaznost souhlasu smluvního, n~usí se, 111inouti. úspěchem.
čís.

4226.

Exekučnímu soudu nelze rozhodovati o námitce, že přihlášené pohledávky na daních a přirážkách nejsou po právu, ježto nebylo řádně
provedeno ukládací řízení. Odpor dlužníka jest poukázati na' cestu

správní.

Zadrželé příspěvky k úrazo"é pojišťovně poživiají přednostního
práv:a zástavnlho na nemo"itosti dle obdOby a v mezíth §u 76 zákona
ze dne 25. října 1896, čís. 220 ř. zák.
.
Příspěvkům,placeným zaměstnavateli za osoby podrobené nemocenské povinnosti p:ojistné· za účelem zlevněni cen mlýnských výrobků
a chleba (Opatření stálého výboru Národního shromáždění ze dne 25.
srpna 1920, čís. 494 sb. z. a n.), nepřísluší přednostní právo zástavní.
(Rozh. ze dne 7.

října

Rozvrhuje nejvyšší podání za

4225.

pro platnost smlouvy

N e j v y Š š í s ou d

takže v tomto

případě může

čís.

Žalobť manžela na manželku o splnění kupní smlouvy ohledně 'f',/ s
nemovitosti a zaplaceni kupní ceny pro c e sní s o u cl p r v é s t ol i c e vyhověl! o d vol a c í s o II d žalobu zamítL

1924, R II 32&/24.)

exekučně

prodanoú nemovitost

při

kázal s o udp r v é s t Q I i c e ve výsadním pořadí výdělkovou daň,
příspěvky k úrazovému pojištění a okresní nemocenské pokladně zaměstnavatelské příspěvky na zlevnění mlýnských výrobku dle opatření
ze dne 25. srpna 1920, čís. 494 sb. z. a n. Re k u r s n'Í s o II d k rekursu knihovního věřitele napadené usnesení potvrdil.
Ciyillli rozhodnutí VI.

B4

Š š í s o u d vyhověl dovolacímu rekursu potud, že přiká
stěžovatelce peníz, přikázaný nižšími soudy okresní nemocenské
pokladně jako zaměstnavatelské příspěvky na zlevnění mlýnských vý-

N ej v y

zal

robkll.
Důvody:

Berní úřady přihlásily dlužné daně výkazy o nedoplatcích, opatře
nými doložkami vykonatelnosti, tedy listinami, které dle §u 1 čís. 13
ex. ř. jsou způsobilými, aby podle nich byla povolena exekuce, jsouce
uznány za samostatný titul exekuční, nevyžadující nijakého vyššího
úředního potvrzení (srv. jud. 251 i. 1.). Byly-li tedy přihlášené pohledávky berního úřadu těmito listinami exekučnímu soudu prokázány
(§ 210 ex. ř.), důvodně k nim při rozvrhu nejvyššího podání přihlížel
a zjistiv, pokud přihlášené daně a veřejné dávky požív~jí žádaného
práva přednostniho na nemovitosti v dražbě jsoucí a že byly včas při
hlášeny (§ 172 odst. 2 ex. ř.), je právem k zaplaceni z nejvyššího podáni přikázal. Dovolací rekurs není ani důvodným, pokud vytýká, že
stěžovatelka byla odkázána na správni cestu se svým odporem, záležejícím v námitce, že nedoplatky výdělkové daně, přihlášené bernimi úřa
dy, platně ani nevznikly, poněvadž prý od roku 1922 byl podnik dlužnice zastaven a zastavení provozu oběma berním úřadům oznámeno a
že od té doby nebyly již dlužnici platební rozkazy o dani výdělkové doručovány. Exekučnímu soudu nepříslušelo rozhodovati o těchto ani dalších námitkách stěžovatelky, že přihlášené pohledávky na daních a
dávkách nejsou oprávněny z důvodu, že nebylo řádní provedeno ukládací řízení a že nebyly ani předpisy daní a dávek správně dlužnici doručeny, ani posuzovati, jsou-li opatření finančních úřadů pravoplatnými,
poněvadž tyto otázky jest řešiti podle předpisů práva správního, povolanými úřady správnimi a rozhodnutí o nich závisi na skutkových
okolnostech, odporující věřitelkou uplatňovaných. Jest proto odkázáni
jejího odporu na cestu správní bezvadným, jsouc odůvodněno ustanovením §u 231 odst. 3 ex. ř.
Zadrželé příspěvky k úrazové pojišťovně, majice povahu veřejných
dávek, požívají přednostního zástavního práva na nemovitostech, sloužících výlučně, nebo F~evážně průmyslovému podniku a patřících osobám ku placení pojistného zavázaným a to dle §u 216 odstavec druhý
ex. ř. a dle obdoby ustanovení §u 76 zákona ze dne 25. října 1896, čís.
220 ř. zák., ovšem v mezích tímto předpisem vytčených. V pořadi před
nostním lze totiž přikázati jen úrazové příspěvky ne více než 1 Y2 roku
před příklepem dospělé a dále příspěvky ne starši tří let před příklepem,
byly-li po dospělosti nejdéle do roka knihovně zjištěny (srv. judikát
150). Těmito předpisy řídily se nižši soudy, pokud přiznaly přednostní
zástavní právo zadrželým příspěvkům úrazové pojišťovny a není ani
v tomto směru dovolací rekurs důvodným.
Jest přisvědčiti vývodům stěžovatelky, že ani z opatření Stálého vý.boru Národního shromáždění ze dne 25. srpna 1920, čís. 494 sb. z. a
n., ani z prováděcího nařízení ze dne 2. září 1920, čís. 500 sb. z. a n.
nelze dovoditi, že zákonodárce chtěl přiznati přednostní zástavní právo

přfspěvkŮI11, ~:iace?ýll1, za111ě,s~navateli za., ~soby, p~clrol:ené i~emocQen,
ské povinnosti poystne, ,za .ucelel~1 .zl~vnel11 C~l1 111Iy~skyc~ vyro,bk~ d
chleba, obdobne pko davkam vereJllYI11. Z duvodove zpravy vladmho
návrhu (tisk 560 z roku 1920, příl. C odst. 111.) lze naopak zřetelně seznati že zákonodárce pokládal tyto příspěvky zaměstnavatelů z a
s o u'č á s t k II Z a 111 ě stll a II e c k é 111 Z d y, jež jen z technických
důvodů nebyla přímo placena dělnictvu, nýbrž odváděna za ně prostřednictvím nemocenských pokladen státnímu obilnímu ústavu na
úhradu rozdílu mezi cenou výrobní a odběrnC čímž mělo právě býti
osobám sociálně slabým umožněno, aby se jim dostalo mlýnských výrobků a chleba za ceny nezvýšené. Posuzuje-li se povaha těchto pří
spěvkú s tohoto hlediska zákonodárcova, nelze jim přiznati veřejno
právní vlastnost a nem?~ou jim, ani důsledně přiz~ány býti zvláštní výsady, jaké zákon propujcll d,a111.m, nebo, Jlnym pravm povahou jl~' obdobným dávkám v zájmu statl11111 a vereJnem. Nesejde na t0111) ze vymáháním příspěvků na zaměstnavatelích pro státní obilní ústav byly
pověřeny nemoc;.nské pokl~dnl. a ,že ,se při něm po~žilo i .o?~obnéh?
způsobu jako pn vymáham pnspevku z nemocenskeho p0j1ste111, coz
stalo se, jak z důvodové zprávy patrno, jen z důvodů technicko-administrativnich, aby se vybírání příspěvků zjednodušilo a zlevnilo. Tím však
se nezměnila jejich soukromoprávní povaha. Mylným je tudiž názor nižších soudů, že tyto příspěvky zaměstnavatelské poživají přednostniho
práva zástavního na nemovitostech zaměstnavatelů, sloužících PrLllllYslovému podniku, v němž jsou zaměstnány osoby, podrobené ne mocel1ské pojišťovaci povinnosti a za které právě zaměstnavatel příspěvky
na zlevnění mlýnských výrobků platil, když toto výsadní právo jim zákonem výslovně propůjčeno nebylo.
čís.

4227.

československý erár nebyl povinen, postarati se o to, by záloha složená býv. c. k. eráru za prováděné dílo, byla včas převedena do republiky československé.
Pokračoval-li československý erár v díle, započatém býv. c. k. erárem, jest oprávněn požadovati úplatu za dilo jím proVedené bez ohledu
na zálohu složenou býv. c. k. eráru.

(Rozh. ze dne 7. října 1924, Rv II 434/24.)
Koncem roku 1917 obrátila se žalovaná na c. k. státní dráhu se žá. dostí, aby jí zřídila vlečku ze stanice M. na Moravě do jejího mlýna
tamtéž. Dráha žádosti vyhověla, žalovaná složila k ruce severo-východního ředitelství ve Vídni stavební zálohu 31.900 K a dne 9. září 1918
konala se pochozi komise. Téhož dne bylo žalované udě<leno stavební
povolení a na to se stavbou započato. Do převratu provádělo práce severo-východní ředitelství ve Vídni a od listopadu 1918 pokračovalo
v nich ředitelství státních drah v Olomouci. Dne 19. ledna 1919 konala
se kolaudace. Schváleni stavby uděleno nebylo. Byly nařízeny různé
dodělávky. Žalovaná však vlečky užívala. Dne 9. července 1920 sdě·

".

1332

lilo severo-v)'chodní

ředitelství

ve Víclni žalované, že si ze složené zá-

lohy stavební 31.900 K sráží za vykonané práce 3.327 K 09 h a že zbytek 28.572 K 9 I h poukáže žalované v korunách rak. uh. Žalovaná oznámila to dne 20. srpna 1920 ředitelství státních drah v Olomouci s tím,
že mu dává oněch 28.572 K 91 h k disposici. Dne 3. října 1920 tázala
se ředitelství v Olomouci, co se stavební iálohou učinilo, nebo iak s llÍ
hodlá naložiti. Dopisem ze dne 21. června 1921 odpovědělo ře·ditelství
v Olomouci žalované, že nemá se zálohou nic společného, vyzvalo ji, by
si věc tL! sama s ředitelstvím ve Vídni vyřídila, a sdělivši s ní, že účet za
práce jim provedené činí 39.120 Kč 37 h, vyzvalo ji, by tento dluh vyrovnala. žalovaná zapravila na to 10.547 Kč 86 h a se zbytkem
28.572 Kč 51 h poukázala ředitelství v Olomouci na zbytek stavební
zálohy uložený u poštovní spořitelny ve Vídni. Žalobu československého
eráru o zaplacení 28.572 Kč 51 h o b a niž š í so u d y zamítly, o dvol a c í s o u d z těchto d ů vod ů: První soud posoudil správně věc
po stránce právní. Složení zálohy nelze považovati ani za závdavek ani
za pignus irregulare nebo depositnm irregulare, nýbrž je to smlouva súi
generis a to smlouva o placení díla v čase složení zálohy ještě nehotového,· kteroužto smlouvou dáno jest druhé straně právo, vybrati si ze
zálohy platy za dílo. hotové. Penize, zálohou složené, stanou se zajisté
vlastnictvím druhé strany smišením s jejími penězi a tomu, kdo zálohu
složil, přísluší obligační nárok na vrácení peněz ze zálohy, nebyla-íi
vyčerpána. To plyne opakem z práva, jež přísluší druhé straně na zvýšenízálohy, kdyby nestačila. Právní poměr mezi oběma stranamí povstal po státním převratu jednak právně, jednak fakticky. Fakticky tím,
že čsl. železníční erár vstoupil do staré smlouvy, ~terá tu byla do té
doby mezi žalovaným a býv. c. k. severo-východním ředitelstvím dráhy
ve Vídni, neboť odbor pro udržování trati v Hodoníně až do převratu
pracoval jako vykonavatel vůle tohoto ředitelství, od převratu pak pracoval na dne dále již jako vykonavatel vůle žalobcovy, aniž žalovaný
se byl u žalobce o to ucházel. Nepovstala tedy nová smlouva mezi stranan~i, nýbrž zůstala původní smlouva, jenom' že místo rakouského- železničního eráru vstoupil čsl. železniční erár. Tento také právně musí
býti považován za nástupce býv. eráru podle zákona ze dne 19. srpna
1921 ,čís. 354 sb. z. a n. a podle čl. 203 a 208 mírové smlouvy St. Oermainské, jak správně uvedl první soud. Žalobce také sám se považoval
- a to právem - za/.astupce býv. rakouského železničniho eráru, neboť jinak nebylo by lze si vysvětliti, proč vlastně vlečku žalovaného stavěl, když s ním žalovaný smlouvy o toto dno neuzavřel. Není pravda,
že nová smlouva mezi stranami byla uzavřena tím, že žalovaný žalobci
podepsal 9. srpna 1921 nové všeobecné podmínky; vždyť podmínky ty
žalovaný podepsal jako podklad ku vykonávání provozu správy železníční na vlečce, což jest patrno 7 výnosu ředitelství státních drah v 010"mouci ze dne 7. ledna 1923. Z podpisu nových podmínek nelze tedy
vyvozovati na straně žalovaného vůli, uzavříti novou stavební smlouvu
se žalobcem, neboť této smlouvy nebylo již třeba, poněvadž stavba
vlečky byla již hotova až na některé práce, jichž ke kolaudaci jest potřebí a jež dosud dodělány nebyly. Avšak ani na tyto nedodělané práce
se smlouva ta nevztahovala, poněvadž žalovanému i bez kolaudace bylo

uděleno povolen! ku používání vlečky. Z těchto úvah piyne, Že žalohce,
vstoupiv do staré smlouvy, přejal tuto smlouvu celou tedy i se zálohou.
Proto bylo také povinnosti žalobce Ca nikoliv žalovaného) postarati se
včas o to, aby záloha z Vídně byla převedena do československé republiky jako jeho vlastnictví. Jelikož tak neučinil, zavinil znehodnocení
zálohy sám ke své škodě. Avšak žalovaný. složením zálohy a doplacením zbývajících 10.547 Kč 80 h na účet žalobcův svou platební povinnost oproti žalobci splnil, takže právem byla žaloba zamítnuta.
N e j v y Š š í s o u d uznal podle žaloby.
Důvody:

Odvolací soud neujasnil si sporného právního poměru, Zall1ítlluv žalobu z dvou právních důvodů. Na prvním místě vychází z názoru, že žalující erár zavinil znehod,:oc:ní }álohy k své _škOdě, nepostaia,v se vča~
oto, by záloha byla z Vldne prevedena do csl. repubhky. Tlln patrne
uznává nárok na náhradu škódy, uplatněný žalovanou stranou jako vzajemná pohledávka, a to celou zažalovanou· částkou, t~díž ~yšší část
kOll než činila žalovaná strana sama ve -svém skutkovem prednesu- ze
dne' 27. září 1923. Hned na to odůvodňuje odvolací soud zamítnutí žaloby tím že žalovaná firma složením zálohy a doplacením 10.547 Kč
80 h na Účet žalobcLlv splnila vůči němu svou platební povinnost. I ten
i onen právní názor jest nesprávný. I kdyby bylo lze souhlasiti s názorem, že. žalobce, dokončiv dílo, poč,até bývalým ,co k. rakouským ~rá
~.rem_,. p.okrač~?val tím v púv~)(iní. sl:)lo~~.ě J~f,zi žalovc:lloU fty:l0-U .,a ,byvalým c. k. erárem, nelze z toho dovodil!, ze bylo povll1nosl! zalu]lcl strany, postarati se včas o to: by ,záloha, slo~el1~ ~alo~a~ou st:anou, b~la
převedena do čsl. republtky Jako vlastmctvl zalujlclho eraru. POVl!1nost tato nevyplývá ani z obč. zákona, ani z mirové smlouvy St. Oermainské a příslušných zákonů. Odvolací soud vychází sám z názoru
.že peníze, složené zálohou staly se vlastnictvím bývalého c.,k. e~áru ,ve
Vídni smíšením s jeho penězi, a že tomu, _kdo, za10hu S10Z11, pns1use
obligační nárok na vrácení peněz ze zálohy, pokud nebyla vyčerpána
Nevysvětlitelným jest proto názor, že žalobce, vstoupiv do smlouvy
přejal tím i zálohu, ježto vstupem do smlouvy mohl žalobce převzíti jer
povinnost, dokončiti započaté dílo, nikoli však jinou povinnost. Podlt
toho je posuzovati sporný právní poměr. Co do zavinění na znehodno·
cení zálohy, věděla žalovaná firma, že ,hlelll 28. října 1918 vznikl ni
nynějším územi Čsl. .republiky nový stát, že. zanikl tím pro toto uzem
bývalý c .. k. erár, že záloha, zaslaná před tím do Vídně, přešla do vlast
nictví c. k. erál~u ve Vídni, že však. tento erár nemůže pokračovati v pro
vede~í sjednaného díla. Bylo proto povinností žalované firmy, starat
se o osud z.á1ohy'. Neučinivši tak,. zavinila sama škodu/ vzniklou pokle
Sem hodnoty peněz, v nichž byla záloha složena, Z, toho však vyplýv.
i nesprávnost dalšího názoru, že složenim zálohy pominula pohledávk
žalujícího eráru za provedené dílo stejnou částkou v nynějši měně čs
Rakouský,ecár jako nástupc~ bývalého c. k. eráru p.ou~il části zálohy n
zaplacení odměny, připadající na dílo provedené býv. c. k. erárem, zby
tck pak poukázai žalované, jež měla obligač"ní nárok na vrácení nevy
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zálohy. Tím byl skončen právní poměr vzniklý vzhledem k této
záloze mezi žalovanou firmou a býv. c. k. erárem. Žalovaná strana ne-přijala poukázané částky, avšak jen proto, že nechtěla přijati peníze
znehodnocené v poměru k čsl. měně. Požaduje proto od žalujícího eráru,
by přijal za ní tyto znehodnocené peníze na srážku své pohledávky za
provedené dílo, a tím nesl za ni škodu, vyplývající ze znehodnocení složených peněz. Ani pro to není právního důvodu. zalující erár jest oprávněn požadovati zaplacení své pohledávky v čsl. měně plnou účtovanou
částkou, jejíž přiměřenost není sporná, a nemůže býti donucen k tomu,
by dal si postoupiti nárok žalované strany na vrácení zálohy, po pří
padě částku ve Vídni uloženou pro ·tuto stranu, jež odepřela její při
jetí z důvodu pro tento spor nerozhodného. Povinnost ta nedala by se
dovoditi ze zákona ani tehdy, kdyby žalující erár byl skutečně právním
nástupcem bývalého c. k. eráru, anebo vstoupil do smlouvy s tímto sjednané, takže není třeba uvažovati zvláště o spr~vnosti tohoto náhledu.
Co do složené zálohy, nevstoupil žalující erár do právního poměru ani
s bývalým c. k. erárem ani Se žalovanou firmou, nýbrž poměr ten zůstal
omezen na tyto dvě strany. Nelze proto v tomto sporu vůbec přihlédn<ruti
ke zmíněné záloze, ll)Tbrž bylo právní poměr mezi stranami jinak nesporný posouditi bez ohledu na ni.
čís.

4228.

Obecním dávkám, uvedeným v §u 38 zákona ze dne 12. srpna 1921,
329 sb. z. a n., nepřisluší zákonné přednostní pořadí ve smyslu
§u 216 čís. 2 ex. ř.
čís.

(Rozll. ze dne 8.

října

1924, R I 714/24.)
čís.

Žádost obce, by jí v řízení o rozvrhu nejvyššího podání za exekučně
prodanou nemovitost byly přikázány dlužné dávky dle §u 38 zákona
ze dne 12. srpna 1921, čís. 329 sb. z. a n., v přednostním pořadí, byla
zamítnuta s o u d Y vše c h tří s tol i c, Ne j v y Š š í '" s o ude 111
z těchto
dů

Stejné ustanovení obsaženo jest i v pravidlech o vybirání těchto dávek nařízením vlády republiky čsl. ze dne 27. dubna 1922, čis. 143 sb.
z. a n. stanovených. Z tohoto znění dotyčných předpisů jasně vychází,
že obecní dávky, o které zde 'jde) nestaví se zákonem ve směru hmotně
právním na roveň daním přímým (v tomto případě přímým daním reálným), nS'brž že jen ohledně jich vymáhání, tedy po stránce formální
pro ně platí táž ustanoveni jako pro daně přimé. Správnost tohoto názoru podporována jest ustanovením §u 62 zákona ze dne 28. dubna
1920, čís. 309 sb. z. a n., kde zákonodárce toto hmotněprávní zákonné
přednostní právo dávce z majetku výslovně přiznal. Z toho sluší usouditi, že zákonodárce, kdyby byl skutečně chtěl obecním dávkám v zákoně ze dne 12. srpna 1921, čís. 329 sb. z. a n. v §u 38 uvedeným, o něž
tuto jde, hmotněprávní přednostní právo jako daním přímým přiznati,
výslovně by tak byl učinil a nebyl by se omezil jen na to, že jen ohledně
řízení exekučního tyto dávky daním přímým na roveň postavil. Poukaz
stěžovatelky na předpis §u 42 (5) zák. ze dne 12. srpna 1921, čís. 329
sb. z. a 11. nemůže na tomto stavu věci ničeho změniti, neboť obecní při
rážky jsou něčím jiným než obecní dávky, o které zde jde, a svrchu
uvedený § 42 výslovně uvádí, že o vymáhání a promlčení obecních při
rážek platí stejné předpisy jako pro státní daň, k níž přirážka se vybírá. Okolnost, že obecními přirážkami zrovna tak jako obecními dávkami mají býti opatřeny obcím prostředky k plnění jejich veřejnopráv
ních účelů, nemá a nemůže míti za následek, -aby hmotněprávně co do
zákonného přednostního pořadí §u 216 čís. 2 ex. ř. obecní dávky obecním přirážkám na roveň byly postaveny, když to v zákoně o obecních
dávkách výslovně uvedeno není.

vod

ů:

V tomto případě jest především řešiti hmotněprávní otázku, zdali
přihlášeným obecním C;avkám, uvedeným v §u 38 zák. ze dne 12. srpna
1921, čís. 329 sb. z.a n., přísluší zákonné přednostní pořadí ve smyslu
§u 216 čís. 2 ex. ř. Otázku tuto zodpověděl soud rekursní v souhlase se
soudem prvé stolice záporně a Nejvyšší soud shledává tento názor rekursního soudu správným. Nemůže býti pochybnosti, že oněm obecním
dávkám může příslušeti jako dávkám veřejným zákonné přednostní pořadí ve smyslu §u 216 čís. :I ex. ř. jen tehdy, když jim zákon toto před
nostní pořadí výslovně propújčil. Této náležitosti zde však není. Zákon
ze dne 12. srpna 1921, čís. 329 sb. z. a n. uvádí pouze v §u 44, že o exekučním řízení ohledně obecních dávek podle tohoto zákona vybiraných
plali táž pravidla, jako pro dobývání nezaplacených přímých daní.

4229.

Propachtovatel živnosti hostinské a výčepní jest práv pachtýři z náhrady škody, již pachtýř utrpěl tím, že mu byl znemožněn další výkon
živnosti odhlášením jeho propachtovalelem u politického úřadu, jež se
stalo vzhledem k výpovědi, oopotom soudně neschválené.
(Rozh. ze dne 8.

řijna

1924, Rv I 713/24.)

Zalobce uzavřel se žalovaným jako vlastníkem hostínce č. p. 834
v K. v listopadu 1921 na neurčitou dobu smlouvu pachtovní k cíli provozování živnosti hostinské a výčepní v místnostech zmíněného ho'stince, načež byl žalo15ce okresní politickou správou jako pachtýř hostinské živnosti schválen. Dopisem ze dne 30. března 1923 vypověděl
žalovaný bez svolení souelu žalobci na .)4 roku místnosti najaté k provozování živnosti hostinské a výčepní, a oznámil hned druhého dne podáním ze dne 1. dubna 1923 okresní.pQlitické správě, že žalobci pachtovní poměr vypověděl, a že živnost hostinskou zase sám převezme a
dále povede. Toto oznámení bylo politickou správou na vědomí vzato,
o tOI11 byly obě strany vyrozuměny a žalobcova stížnost II politických
úřadů byla odmítnuta. Zádosti žalovaného, podané u okresního soudu
v K. o svolení k výpovědi žalobce z místností najatých k provozování
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živnosti hostinské, nebylo právoplatn}rm usnesením zmíněného soudu
července 1923 vyhověno. Ježto žalobci bylo odhlášen'm
u politické správy nadále znemožněno vykonávati pacht hostinské živností, žalovalo náhradu škody. Žalobní nárok byl uznán důvodem po
právu S o u d Y v,š ech n í S t o I i c, N e j vy Š š ím s o ud e 111
z těchto

ze dne 26.

čís.

Předpis §u 903 obč. zák. vztahuje se pouze na zákonné lhůty povahy dispositivni, nikoliv na lhůty promlčecí.
předpis §u 126 c. ř. s.a §u 89 mg. zák. netýká se lhůt práva hmotného.

(RozlL ze dne 8.

důvodů:

Oba nižší ,soudy vyvodily správně ze zjištěných skutečností, že žalovaní', odňav žalobcí možnost, aby v hostinci,č.p. 834 v K. dále živnosthostínskou a výčepní provozoval, porušil smlouvu pachtovní, že
následkem toho ručí' za majetkovou škodu,' kterou žalobce 'tímto porušením smlouvy 'utrpěl, a že jest tudíž žalobcův nárok na náhradu škody
důvode-m po právu. žalovaný tvrdí, že, neměl úmyslu~ porušiti smlouvu)
a že se pokládal za oprávněna, kdykoliv odvolati zřízení žalobce' ze
pachtýře živností hostinské, 'prótožemu v lom smyslu býlo dáno poučení úředníkem okresní politické správy. žalovaný upl·atňuje' dovolací
důvod neúplností odvolacího řízeni, pr.otože dll kazy \1 tom siněru nabídnuté nebylY provedeny, Nelze sice 'souhlasiti s odvolacím soudem,
že žalovanýiest již pťofo povinen k riáhtadě škody, ,že jednal' proti
s'mlotlvěl_'takže není třeba jiného. zavinění, n'ebof" závazek k náhradě
škody z pQrušenísmluvní,' pQvinnosti předpokládá' zavÍněni právě tak,
"jako závazek k náhradě škodyz ned~voleriéhočiliu, jak vyplývá
'z§§ 1295 a 1297 obč. zák.;'rozdí! jest jen v tom,žé žalovanýtnusí podle
§u 1298 obč. zák. sám dokázati, že inU' bez 'jeho viny bylo zabráněnQ
smluvní povinnost plniti. O takový důkaz se dovolatel ani nepokusil,
naopak lze ze zjištěných skutečností. souditi, že ž1tlovaný obmyslně pracoval na odstranění svého pachtýře. Neboť odvolal u okresní správy po."Iitickézřizenížalobce za 'pachtýře s oduVoclněnÍm, že'pachtovní poměr
vypověděl, ačkolivlllusi1 vědě U; že takOVá, výpověď b~z svolení sOudu
je'sťpůdle §u4a7tehdy platného zákána o ochraně' nájerrmíků ze dne
27. dubna 1922;,čI5.''l30 sb: z:a n. vůb:eco bezučinná, a ačkolivniusilvě
děti, že oznámením, u žiynostenského úřadu znemožní pachtýři další
provozování 'živnosti hosíins'ké, které bylo předměten\: smlouvy, jež zů
stala v platnosti. Dále jest z usnesení okresního soudu v K. ze dne 26.
('ervence 1923 viděti,: že zalovaný odůvodhil žádost o svolení k výpo, ,vědi,tím, 'že pachlýřibylo provozóvání'živllOsti hostinské a výčepní
< právoplatně zastaver:.: Tedy na jedlIé strálll'žalovaný nejpryesám ne'přípustnou výpověd'ďdat,pak na jejím základě iřízení pachtýře u politiCKého úřadu odvolal a r1a druhé straněodvolálútbh;ojiak' zaduvódpro
soudní svolení k vÝP9vědi použiti chtěJ: Ta oKolnost, žežalo~áný byl
~nadpodle'žívnóstenskéhořádu oprávněnkflykoHv' zřízeúí pachtýře od'volati, nepropůjčila mu práva, by smlouvu se žalobcen) poi~šil a žalo,bci
"-': l1je'dnané', próvozováni živ~osti. hostinské '-a výč~ppj z11e·mo,žn.il. '. PrÁvem
tedy odvolací soucl pokládal provádění dÍl kazŮ, Q s'hora uvedeném tvrzeni
za zbytečné.' ' '
. ,
',.'. '
",
,,
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října

1924, Rv I 883/24.)

žaloba dráhy na příje,níce zasilky o nedoplatek dopravného byla
bběma nižš'ínii so~dy . zamítnuta') -odvolacím ,so,udem
těchto CI úvodů: První soud věc správně posoudil, zamÍ!nuv žalobu

~ toho důvodu, že žalobní llálOkzaniklpromlčením ve smyslu §u 71

žel. dopr.ř. Jest nesporno;žežálov~n.á s5rana zaplatila d?vozné dne 9;
září 1922 a že žaloba, kterou uplatnilje zeleznIčnr erar narQk na to, QC
prý na dovozllén:,byloméně ::.ýbťáno, podána,byla u so~duprvé ~tohce
teprve dne 10. zan 1'923, tud!z p? uplynutI Ihut~§u71 z~I. dopr. r, Neprávem uplatňuje ž~lobkyn~, 'zezal()bu p,okladatr .. ~I~Sl z~ podanou
v jednoroční prorIl1čeCí lhůtě' je?nak proto;
,jak zjlsten,o" za)obap?~
(lima' byla na pošti!, dne 8:z~řl" 1923, jednatal,eprot?", ze, dne 9., zafl
'1923 kdy pronilčecí lhů'!a:Ve, 'smy~lu §u 71 poJ. dopr. L kalendame vypršel~, byla neděle a ž"prC>!o,lh\íta kOÍlč!Ia teprv~ d~e. 10. úří 1923;
Ustanovení druhého od~t'a'Vce §V' 126c, r. s., dle ktereho zakonem ct
soudem stanovené Ihůiy;'~terébY,v.l'P'ršely' v n'eděli nebo, ve svátek,
končÍ' příštím dnem všedéírrí,jakož i ustanoveni §~ ~~' org. za~." dle kterého do těchlo'lhŮt.nezápačítávají se dny, po' ktere .lest podal1! na postě, platí jeno.lhutáchproc'e~uálních, nikol~v vsak o I,hůtách hn;otn~ho
práva, '~níl!'ž,paiřiď pr6l1\1~eSí lbůta§u 71ze!.:d?pr. r:': ato, Ihuta jest
zac,hovana jen tehdy, kdyz, zalolla,na dOpla,~.~n\,l~ovozneho do. posled~
híhojejíh? dúe,u sou~!ú. byla??~~~a,}WJe~\)l1; na ,soud ~?sla. Plau
, ohledně teto lhuty )edlheustanOyenl§.u 232 CL,'S., éjle, kteleho k zachování lhúty, jakOŽ i kLiďp'řerušerrr běhu lhůty, třsba jest pod"áni žaloby »na«so,lidě. Jelikož .však oj ťomtopřípadě žaloba podána byla >>na«
sóudě nikoliv 40 posledního 'dne lhůty §u 71 žid. dOpL L, nýbrž tepyve
v den následujíci, první soud správně uznal, že žaloba byla podana
opozděně, po uplynutí promlčecí 1M!)', a z toho dllvodu žalobu pravem' jako opozděnou zamítl.
'
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

z.t,

Dovolatel" 'vytýká . odvolacímu soudu hesprávné práVni, po~ouzeni
dle §u 503 čís, 4,cř. s; neprávem. Odvolací s'oud správně vyložil,
že jak ustanovení §u 126 C. ř. S., dle něhož zákonné a soudcovské lhůty,
které by vypršely 'v neděli nebo ve svátek, končí příštím dnem všedním,
tak předpis §u 89 zák. o org. soudů, dle něhož se clo těchto lhůt, nezapočítávají dny, po které bylo podání na poště, platí pouzepró lhůty
procesní, nikoliv však pro lhůty práva hmotného; jakou jest jednoroční
promlčecí Ihrlta §u 71 žel. dopr. ř. Neprávem se žalujíCí strana dovověci
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lává předpisů čl. 328 a 329 obcll. zák. Tyto předpisy jsou sice před
pisy hmotného práva, ale vztahují se jen na Ihúty ku plnění závazkú
z obchodních smluv, nikoliv na propadué a promlčccí Ihúty. Než i kdyby
obdobně i tyto lhůty měly býti posuzovány podle oněch předpisů, mu-.
silo by právě podle nich býti rozhodnuto proti žalobci, neboť by musilo býti použito obdoby čl. 330 obell. zák., ustanovujícího, že, připad
ne-Ii poslední den lhůty, do které má býti plněno, na neděli nebo Všeobecný svátek, musí býti plněno nejpozději v předcházející den, takže
by žaloba, když poslední den promlčecí lhůty, 9. září 1923, připadl na
neděli a předcházejicí den byl svátkem, byla musila býti podána již dne
7. září 1923. Z tohoto patrně nemožného výsledku plyne také, že nelze
obdobně na propadné a pronllčecí Ihúty rozšiřovati ani předpisu §u 903
obč. zák. v novém doslovu, třebas se vztahuje nejenom ua lhůty k plnění,
nýbrž i na lhůty ku prohlášením. Dle svého doslovu a systematického
zařadění týká se i tento předpis jenom lhůt práva obligačního, jsa dle
motivů jen přizpůsoben pravidlům práva obchodního a procesního. Také
z ustanovení, že strany mohou smluviti něco jiného, plyne, že může býti
vztahován jenom na zákonné lhůty povahy dispositivní, nikolivna lhůty
promlčecí, jež nemohou býti úmluvou stran prodlouženy (§ 1502 obč.
zák.). Kdyby bylo bývalo třetí dílčí novelou zamýšleno změniti také
předpisy o lhůtách propadných a promlčecích, byl by to zákon dojista
všeobecným předpisem nebo na příslušných místech zákona vyjádřil.
Že § 89 zák. o org. soudů netýká se lhůt hmotného práva, plyne rovněž
z jeho zařadění a doslovu. Vztahuje se výslovně jen na zákonné a soudcovské lhůty k úkonům soudního řízení, z čehož jest patrno, že pod
slovy »v občanských právních 'věcech« nelze rozuměti také právo hmotné, nýbrž jenom, na rozdíl od práva trestního, formální právo civilní,
toto ovšem všechno, tedy nejenom právo procesní, nýbrž i řízení nesporné. Vzhledem k tomu, že se žalovaný dovoI:~vá starších opačných
rozhodnutí z roku 1899 a 1900, sluší podotknoulí, že novější praxe se
změnila, a poukazuje se v té příčině jmenovitě na plenissimár~í rozhodnutí nejvyššího soudního dvoru ve Vídni ze dne 22. dubna 1902, čís.
577 úř. sb., pak stejné rozhodnutí ze dne 26. května 1915, kniha judikátů čís. 228, a ne zdejší rozhodnutí sb. n. s. 3759 a 3854.
Čís,

4231.

Doložka v obchodních podmúlkách, že reklamace se uznávají jen
do určité doby, jest pro druhou stranu závazna jen tenkrát, projevila-li
s ní výslovné nebo konkludentním činem souhlas,
V tom, že objednat'\l prodal dále dílo, jež se ukázalo napotom vadným, nelze shledávati vzdáni se nároků ze správy,
(Rozh. ze dne 8. října 1924,. Rv I 966/24.)
Žalobkyně obarvila pro žalovanou látky. Proti žalobě o úplatu za
b.arvení namítla žalovaná navzájem pohledávku na náhradu škody, ježto
latky byly obarveny vadně, pročež musela zákazníkům, jimž látky dále
dodala a kteří zjistili vadnost obarvení, poskytnouti značné slevy. P r 0-

ce s

11

í s o II cl

P r v é s tol i c e uznal žalobní nárok sice po právu,

zároveň však uznal po právu vzájemnou pohledávku žalované) a prohlásil žalobní pohledávku za zaniklou započtením. O d vol a c í s o u cl

rozsudek potvrdil.
Ne j vy Š š í s o u d

.
nevyhověl

dovolání.

D ů v o cl y:
žalobkyně uplatňuje jediné dovolací důvod podle čís. 4 §u 503 c.
s. leč bezpodstatně. Dovolatelka poukazuje opětně, jak to již v první
a d;uhé stolicí učinila, na žalované prý známou doložku ve svých ob·
chodních podmínkách, dle které uznány byly jen reklamace, v 8denní
lhůtě vznesené, a přikládá doložce této závaznost pro sporný případ.

ř.

Než v té příčině jest plně souhlasiti s názorem obou nižších stolic, že

závaznost doložky té řídí se zásadou §u 863 obč. zák., takže neváže
jako jednostranná nabídka druho~ stranu, nebyla-Ii touto aSP?J1 mlčkr
přijata. Dovolatelka nebyla a nem s to poukazah na okolnosh, z mchz
by se dalo rozumně usouditi, že mlčení druhé strany znamenalo souhlas
~ s onou podmínkou. ScháZÍ-li však tento souhlas, llení řeči o smluvním
zkrácení lhůty §u 933 obč. zák. a jest souhlasně s nižšími soudy míti za
to, že nenastalo promlčení námitky z díla vadně dodaného (§ 933 obč.
zák. posl. věta). Dovolatelce nelze však přisvědčiti ani potud, že shle·

.1

j

dává vzdání se práva ze správy v dalším odprodeji dodaného zboží žalovanou. Nejde o schválení vadného zboží, obdobné onomu při kupni
smlouvě podle čl. 347 obch. zák., neboť v tomto případě bylo zboží, jež
patřilo žalované, Určeno pro další rozprodej v zpracovaném stavu a jest
zcela nerozhodno, zda bylo zboží to dále prodáno či zda zůstalo žalované na skladě; z této okolnosti nelze nikterak usouditi na vůli žalované vzdáti se nároku na náhradu škody, který uplatňuje zcela všeobecně důsledkem zaviněného nedodržení smlouvy O dílo po rozumu poslední věty, prvý odstavec §u 932 vzt. poslední věty §u 1167 obč. zák.
čís,

\

I
I

4232,

Podrobil-li se klient rozhodnutí advokátní kOlt1ory o upravení palmámlho advokátova účtu, jest rozhodnutím komory vázán,
Pokud lze v chováni se účastníka, jemuž byl vystaven palrnárn! účet,
týkající se více účastníků, spatřovati uznání závazku zaplatiti celý účet. .
(Rozh. ze dne 8. října 1924, Rv I 1035/24.)
žaloba o zaplacení advokátova palmárního účtu byla obě
š í m i s o u d y pro tentokráte zamítnuta.
Ne j v y Š š í s o u d uznal podle žaloby.

!ll

a n i ž-

D ů vod y:
Nesporno jest, že žalobce konal pro žalovanou a pro jejího syna
v uplynulých letech různé práce právnické. Za práce tyto zasílal žalobce
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žalované účty, svědčící jí nebo synovi, a účty tyto žalovaná vyrovnala
bez rozdílu, zda účty zněly na ni, či na syna. Sporný účet ze dne 8.
května .1923, znějící-»pro pana josefa H-a a Vileminu H-ovou« (žalovanou) zaslán byl rovněž žalované, tato však účet ten co do výše neuznala a zaslala jej advokátní komoře v Praze, jejímuž rozhodnutí se
obě strany podrobily. Když však advokátní komora upravila účet na
5.924 Kč 29 h, neuznala žalovaná tohoto rozhodnutí, načež žalobce podal žalobu o zaplacení části 5.424 Kč 29 h, ježto žalovaná před podáním žaloby uplatila 500 Kč. Oba nižší soudy zamítly žalobu pro tentokráte proto, že žalobce za sporného řízení neroztřídil předložený společný Učet dle položek, které se vztahují na zastupování žalované a dle
položek, které se vztahují na zastupováni jejiho syna Josefa H-a, majíce za to, že 'žalobkyně k placení těchto druhých položek povinna n.ení
aco d.o těchto položek neuznala svůj platební závazek .ani .dle svého
cbávání a jednání, jež žalobce jakožto konkludentní uznání závazku
· uplatnil ·a uvádejíce dále, že nález advokátní komory, jíž se obč strany
p6drobily, nezavaz-uje ani strany a nevÍže ani soud, a' že tudíž žalované
nadále'vyhraženo zůstává, dovolati se výroku soudního .. Nejvyšší soud
nesdílí tento v rozhodllutí nižšich soudů projevený názor a pokládá v té
přičině žalobc0vodovolání za oprávněné z uplatněnéhodovolaciho dů
vodu §u:S03 čís. 4 c.ř. s. Nejvyšší soud 111á především za to, že v tom,
jak se žalovanádříve·ipozději až do zahájení sporu k palmárním požadavkům žalábce' chovala, dlužno právem shledávati takové; byť ine
· výslovné vnější projevy vLrle, že' při výkladu jich dle zvyklosti a obyčejů poctivého právního styku nemohou ponechávati pochybnosti o
tom, že žalovana-,tím vůči žalobc-i uznávala- svůj závazek k placení účtll
těch bez rozdílu, týkaly-li se položky účtové jí či jejího syna(§ ,863
obč. Zák.), Jde o 'právní zastoupení, trvavší po dobu několika let, a 02astoupení v různých právních záležitostech p o vět š i n ě s p ol u s ouv i sej í c í,ch; jež týkaji se jednak žalované, jednak jejího syna, jednak
záležitostí oběma společných. Zástupčí úkony/jsou žalobcem účtovány
společně bez třídění, které z těchto shan se týkají. Nezáleží tak na t0111,
koho se jednotlivé zástupčí úkony týkají, nýbrž na tom, kdo dal příkaz
k tomuto zastupování, a není pochybnosti, že by žalohkyně byla k placení zástupčích úkonLr pro syna povinna, kdyby je výslovně neho chováním,na to nepochybně p.oukazujícím byla objednala, v .kter.émžto
směru věc v'nižšiChstolíCich ,ovšem_hlíže probrána nebyla.
Ale. ani
ohledně posledního účtu nečinila· žalovaná vůči žalobci námitek, které
· nyní uplatňuje, totiž že není poviirna-filatití položky údu,. vztahtljícíse
na syna, a nežádala zejména, aby účet ten byl roztříděn dlé toho hlediska. Opírala sejewo výši toho účtu a žádala za jeho úpravu u advokátní komory, jejímuž nálezu, jak ze spiSL! této prokázáno jest, se podro- .
bila, 'aniž z těchto ~isů vysvítá, že by byla. vůči advokátní komoře vytkla stanovisko, nyn~l, zastávané):ž:e .'účet-Jen, 111atiti míní a_ povinna jest
jen potud, pokud jde o položl<:y, vzta(mjícfse na její vlastní záležitost.
Čini-li kdo takové prohlášení vůči veřejnému úřadu, jenž rozhodováním
takových záležitostí jest pověřen, dlužno se právem domnívati, že tak
činí, jsa si plně vědom dosahu takového kroku. 'Účet byl advokátni komorou ,upraven, žalovaná ,.0 tom zpravena a dle zjištění nižších soudů

žádala žalobce o slevu, nabízejíc mu na účet, upravený' na 5.924 Kč
29 h částku 5.000 Kč, z čehož důvodně usuzovati lze, že tím projevila
úmy;1 platiti celý účct s touto žádanou 8Ievo,u .. Kro:"ě .toho .obrátila .s~
na -advokátní komoru podáním, Fl11ž se domaha opetneho prezkoumam
účtu, vytýkajíc mu jedině přílišnou výši .a. žádajíc, aby advo~átní ~o
mora pL!sobila u žalobce na slevu toh? u~tu.:P?dotknut~m, ze »rada
zaplatí čas i hájen\ ~ra L-a, .ale v.•cene pnm.e:-ene. a r:ell1l.~ Z toho .Ie
patrno, že žalov~ne s~o ]e~l11e o. vy.sl to~oto uctu, ze vsa~ az do~ud 11lkdy ani nenaznac1la, ze ma proh uctu nan~ltk?: 1. z toh.o duvOdu: ze1SO:1
v něm počítány položky, jejího syna se tyka]1cl. Saha-!l tedy z~lova~a
teprve nyní ve sporu, když jí byla žá?aná. slev~ odepr:na,.k teto namitce, že není povrnna, z tohoto s le]lm vedomlm a, beL le]1ho od~olu
jednotně a společně na její účet vedeného zastupoval;' p!ahh polozky,
vztahující se na jejího syna, dluž~o pra~en~ za to. 111lh, ze nam;tku
nečiní k poctivé obraně svého prava, nybrz Jedl11e 1'..'.0 to, aby zalob.cl
stížila uskutečnění jeho nároku. Dle toho ma nelvyss1 soud za to, ze
v tomto jednání spatřovati jest konkludentní :,znání platebn!?.o závazku
žalovanou vůči žalobci bez rozdílu, o čí polozky Ide. Ne]vyss1 soud nesouhlasí také s názorem nižších soudů o nezávaznosti ,nálezu advokátní
ko<mory, a soudí naopak, že tím, že se strany podrobily jejímu .rozhodnutí, jsou na tento nález vázány, pokud smlouvu tuto souhbsne .nerozvázaly nebo pořadem práva nedocílíly výroku o neplatnosti tetoumluvy
(§§ 1391 obč. zák. a § 577 C. ř. s.).

ll:

Čís.

>:1

. ··•. ·•.•.
.[
1.

4233.

Smlouvy ve prospěch třetiho mohly býti platně uzavřeny již před
dílčl novelou.
Při obligačních nárocích počíná se promlčení dnem splatnosti.
Promlčení nároku třetí osoby, v jejíž prospěch byla uzavřena. pojišťovací smlouva proti tomu, kdo v její prospěch uzavřel pojišťo~cí
smlouvu na náhradu škody, protože pojistka neplacením premii propadla, počíná se dnem, kdy měla nastati povinnost pojišťovny k vyplaceni pojištěné jistiny.
Povinnost k zúročení této pohledávky nastává .dnem upomenutí (doručení žaloby).

m.

(Rozh. ze dne 8.
Při

října

1924, Rv I 1156/24.)

dobrovolném rozvodu v roce 1906 uzavřel žalovaný s tehdejší
dle něhož se zavázal mimo jiné, že zachová
v platnosti přesným placením premií dvě životní pojistky tl banky S.,
na které byl ve prospěch své dcery, nynější žalobkyně, pojištěn. Pojistky byly splatny dne15~ prosince 1922 a 1. dubna 1923. Žalovaný
neplatil řádně premie a proto pojistky propadly. Žalobou domáhala se
žalobkyně na žalovaném náhrady škody s úroky od 16. prosince 1922,
pokud Se týče 2. dubna 1923. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e
uznal podle žaloby a odvětil k námitce nedostatku aktivní oprávněnosti

SVo.u manželkou smír,

',:'

ku sporu \; d ů v o cl ech: Neodúvoclněna jest námitka nedostatku aktivní legitimace strany žalující. žalobkyně nebyla sice smluvní stranou
při uzavírání smíru ze 20. dubna 1906, avšak smír uzavřen byl v její
prospěch a může proto dle § 880 a) nové znění obč. zák. ze smíru toho
samostatně žalovati. O d vol a c í s o u d rozsudek potvrdil a uvedl
v téže otázce v d II vod ech: Námitku nedostatku aktivní legitimace
vyvrátil správně první soud a marně snaží se odvolatel obrátiti věc na
jiné koleje. žalovaný nepopírá. že zavázal se smírem platiti pojistky ve
prospěch své dcery žalobkyně. a jest patrno, že ze smlouvy té vznikl
nárok dceři, poněvadž jí měl připadnouti prospěch ze smlouvy a smlouva
byla jejím jménem poručenstvem přijata a poručenským soudem schválena. Smlouvy ve prospěch třetího l1ebývají přirozeně na újmu jeho a
nelze pochopiti, co chce odvolatel dovoditi z toho, že dohodou o pojistkách nedoznala žalobkyně újmy. Ustanovení §u 881 obč. zák. ovšem
nepůsobí nazpět, ale tím není ještě řečeno, že před tímto zákonným
předpisem nebyly smlouvy ve prospěch třetího možny nebo dovoleny,
naopak zákon jen kodifikoval to, co dříve v rámci všeobecných zákonných předpisů v praxi bylo všeobecně uznáváno a prováděno. Pojištěná
částka měla připadnouti žalobkyni, vznikla tedy nesplněním smlouvy
škoda jí a plnění mělo záležeti v placení premií pokud se týče zvýšení
pojištěné sumy.
N e j v y Š š í s o u d vyhověl dovolání žalovaného pouze potud, že
přiznal žalobkyni úroky teprve od 28. dubna 1923 (den podání žaloby).

;'

"',,1". '...''. . . '

1

vinnosti řádně vyhovoval a nemohlo proto dříve promlčení započíti. Co
se týče dne, ocl něhož čítati sluší povinnost úrokovou, stanoví § 1334
obč. zák., že úrok platiti dlužno ode dne prodlení, tedy v den následující po dnu splatnosti (§ 903 obč. zák.). V tomto případě byly sice určeny
dny, kdy poj i š ť o v n a měla vyplatiti pojištěné kapitály, avšak dny
těmi byla vázána poj i š ť o v n a a nikoli žalovaný. Pro žalovaného
bylo s m I o u vou sice určeno, kdy musí zaplaliti tu kterou pojišťo
vací I' r e m i i, nikoli však, kdy musí nahraditi š k o d u, kterou utrpí
žalobkyně, propadne-Ii pojistka. Žalovaný nevěděl předem, zda a kdy
na něm bude žalobkyní požadována náhradú škody. Pro pohledávku na
náhradu škody nastalo teily prodlení teprve dnem upomenutí, pokud se
týče doručením žaloby, neboť i žaloba za upomínku musí býti považována. Poněvadž však žalovaný v dovolání konceduje úroky již ode dne
pod á n í žaloby, bylo je od tohoto dne přisouditi a v tom směru čá
stečně změniti rozsudek odvolacího soudu.
čís.

Bankovní úředník, jenž byl přijat ústřednou, nemůže žalovati o služební požitky I i 1 i á 1 k u téže banky, jíž byl dočasně přidělen.
(Rozh. ze clne 8.
žalobce byl

Důvody:

Námitku nedostatku aktivní legitimace vyvrátil již soud odvolací a
poukazuje se ke správným jeho důvodům, jež nebyly vývody dovolání
vyvráceny. Námitka nezaviněné nemožnosti placení pojistných premií jest
neodůvodněnou, žalovaný měl pojišťovací bance S. platiti pojistné premie a jest žalován o zaplacení náhrady škody, kterou způsobil nesplně
ním smluvního závazku. Dle § 1298 obč. zák. byl&' na něm, aby dokázal, že bez jeho viny bylo mu nemožným závazku dostáti a premie platiti. Důkaz ten se žalovanému dle zjištění nižších soudů nezdařil a tě
mito zjištěními jest dovolací soud vázán. Poukaz žalovaného na ustanovení §u 143 obč. zák., dle něhož v případě otcovy nemohoucnosti jest
matka povinna dítě vyživovati, jest pochybeným, neboť zde neběží
zákonnou vyživovací povinnost otcovu vůči dítěti, kotvící v poměru rodinném, nýbrž o závazek ze smlouvy (§ 881 obč. zák.). Jest sice pravdou, že otec má povinnost, svou dceru zaopatřiti (§§ 139, 143 a 166
obč. zák.), ale není správno, že žalobkyně jednáním žalovaného neutrpěla škody, vždyť neplacením premií byla připravena o pojištěný
kapitál, jak jej první soud správně vypočítal. Avšak ani otázku p r 0mlč e n í neposuzuje L'",volatel správně. Při obligacích počíná se promlčení dnem splatnosti (§ 1478 obč. zák. slova: »0 sobě«). Povinnost
pojišťovny vyplatiti pojištěné jistiny měla nastatí dle pojišťovacích smluv
15. prosince 1922 a 1. dubna 1923. Lze tedy teprve od těchto dnů počítati promlčecí lhůty. Před těmito lhůtami žalobkyni by bylo nepříslu
šelo žádné právo proti pojišťovně i kdyby byl žalovaný své platební po-

°

4234.

přidělen filiálce
ních požitků na
vše c h tří s

října

1924, Rv I 1319/24.)

přijat do služeb ústřednou Brněnské banky v Brně a
v Praze. Dostav výpověď, domáhal se placení služebpražské filiálce banky. žaloba byla zamítnuta s o u d Y
t o I i c, N e j v y Š š í 111 S o ude 111 z těch to
důvodů:

První otázkou, již nutno řešiti v tomto sporu, jest otázka pasivní legitimace žalované strany. Bude-Ii tato námitka důvodna, netřeba se
obírati ostatními otázkami, ve sporu se vyskytnuvšími. Dovolatel v žalob ním záhlaví označil žalovanou stranu takto: »Brněnská Banka filiálka v Praze«. V žalobě samé pak praví, že vstoupil do služeb »žalované banky« aj byv jmenován jejím definitivním úředníkem, konal službu
pokladní u »Pražské filiálky žalované banky«. Žaloba byla doručena
»Brněnské bance filiálce v Praze« a tato filiálka pustila se do sporu a
mimo jiné namítla nedostatek pasivní legitimace, ježto prý měla býti
žalována Brněnská banka v Brně. žalobce, byv procesním soudcem vý_
slovně ohledně této námitky otázán, omezíl se prostě na tvrzení, že označení žalované strany v žalobnim záhlaví slovy »Brněnská banka filiálka
v Praze« má jen ten význam, že žalována jest »Brněnská banka« a dodatek »filiálka v Praze« připojen jest jen proto, aby se vědělo, komu a
kde se,I;'á žaloba doručiti; dovolatel však, aČ věděl, kdo podal žalobní
odpoved ,a kdo ]Oko proceSl11 strany vystupuje, a ač byl po rozumu §u 6
a 182 c. r. s~ o,nou otázkou k vysvětlení věci vyzván, nenavrhl, aby žaloba do~atecnc byla doručena »Brněnské bance v Bl'ně« jakožto té
prav1l1cke osobnosÍ1, kterou vlastně prý míní žalovati. Za toho stavu
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vecl nezbylo ovšem l1lZS1m soudům, než aby držÍCe se jasného znem
žalohního záhlaví, vycházely z toho předpokladu, že žalovanou stranou byla od počátku a zůstala jí býti až do konce »Brněnská banka fílíálka v Praze«. Dovolací soud nesdílí názoru odvolacího soudu ohledně
námitky nedostatku pasivní legitimace. Jak již v dřívějším svém rozhodnutí čís .. sb. n. s. 3194 tento nejvyšší soud dovodil, nemá otázka pasivní legitímace co činiti s otázkou příslušnosti dle §u 87 j. n., ježto
nejde tu o to, zda lze žalobu ze služebního poměru vznésti v místě vedlejšího závodu, kdež služby konány, nýbrž o to, zda má býti žalována
»Brněnská banka v Brně« či jeji pražskáfi1iálka. Dlužno míti na paměti,
že § 87 j. n. mluví o majiteli podniku a dovoluje ho žalovati i v místě
vedlejšího závodu, pakli sporná včc vztahuje se právě na tento vedlejší
závod, ale tento § neříká, že má býti žalován tento vedlejší závod jako
samostatná osobnost. Dle čl. 15 a 21 obch. zák. jest ovšem právním
podmětem majitel závodu, jde-Ii o firmu, majitel firmy, nikoli vedlejší
závod jako takový. Avšak praxe vyvínula se v ten rozum, že se pravidelně nežaluje majitel, nýbrž !iliálka, a takto tedy filiálka povýšena
jaksi na samostatný právní podmět, arciť pořád jen ohledně záležitostí
na ni se vztahujících, a to přešlo v novější dqbě dokonce i do. zákona,
ovšem jen k jistému určitému účeli, takže se tu jedná o výjimečný preupis (§ 1 (3) zákona ze dne 30. června 1922, čís. 207 sb. z. a n., a § 1
(2) vlád. nař. ze dne 7. srpna 1922, čís. 265 téže sbírky). Ale to vše
ještě neopravňuje k tOmu, by ze smlouvy, uzavřené ústřednou žalována
býti mohla filiálka; i dle toho, ~o řečeno, byla by filiálka jako samostatný subjekt pasivně legitimována k žalobě jen tehdy, kdyby tuto
smlouvu byla sama uzavřela. Avšak v tomto sporu převzal odvolací soud
zjištění procesního soudce, že žalobce byl přijat do služeb Brněnské
banky v Brně a přidělen to h o č a s u Pražské odbočce. Tomu-li tak,
není Pražská filiálka k tomuto sporu pasivně legitimována, a bylo proto
žalobu pro nedostatek pasivní legitimace zamitnouti.
čís.·

"Předmětem

nehmotná,

4235.

exekuCí stíženým« podle §u 37 ex.
právo, zvláště též pohledávka.

ř. může

býti. i

věc

nějaké

(Rozh.ze dne 8. října 1924, Rv 1 1352/24.)
žalovaný vymohl si k vydobytí své vykonatelné pohledávky 5700 Kč
s přísl. proti lsidoru L-ovi exekuci zabavením a přikázáním k vybrání
pohledávek na nájemném proti 5 nájemníkům v domě »Aeskulap« v M.,
který jest jen z polovice vlastnictvím dlužníkovým, kdežto druhá polovice jest vlastnictvím Reginy L-ové. Regina L-ová žalovala vymáhajícího
věřitele o zrušenL,xekuce ohledně polovice zabavených pohledávek.
Žalobě bylo obě man i ž š í m i s o u d y vyhověno, o d vol a c í m
s o n dem mimo jiné z těchto d II vod ů: Nesprávné právní posouzení spatřuje odvolatelka v tom, že prvý soud posuzuje žalobu jako žalobu dle §u 37 ex. ř. Leč nelze jí přisvědčiti. Jest sice správné, že žaloba dle §u 37 eX.ř. jest týmž právním prostředkem, jejž poskytoval

třetím osobám dvorni dekret ze dne 29. května 1845, čís. 889 sb. z. s.,
by zabráněno bylo zásahu do jich majetku. Leč nesprávným jest názor
odvolatelky, že tento právní prostředek byl přípustným pouze tehdy,
byly-li exekucí dotčeny hmotné věci movité. Zmíněný dvorský dekret
uvádí v bodě 3. doslovně: »Ti, kdož se mní býti omezeni ve své držbě,
vlastnictví nebo jiných právech.« Z toho plyne, že žaloba vylučovací
má brániti nejen zásahům do držby nebo vlastnictví, nýbrž i do jiných
práv. Ani doslov §1I 37 ex. ř. nepřipouští jiného výkladu, vždyť připouští
odpor, tvrdí-li dotčená osoba právo k předmětu zasaženému exekucí.
»Předmět« jest stejného významu jako »věc« a věcí rozumí se dle §u 295
obč. zák. vše, co není člověkem.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

žalovaný bránil se v první stolici proti vybavovací žalobě Reginy
L-ové ohledně vybavení polovice zabavených pohledávek jen dvěma
námitkami: I. že žaloba podle §u 37 ex. ř. v tomto případě jest nepří
pustna, protože předmětem exekuce nejsou hmotné věci movité, 2. že
ze'smluv nájemních oprávněným jest toliko lsidor L., protože smlouvy
nájemní uzavřel ve vlastním jméně. Odvolací soud právem neuznal námitky ty za podstatné. Ad 1.: »Předmětem exekucí stíženým« podle
§u 37 ex. ř. může býti nejen hmotná věc movitá, nýbrž také věc nehmotná, nějaké právo, zvláště též pohledávka, protože i na· takové majetkové předměty může býti exekuce vedena a protože i ohledně takových majetkových práv mohou příslušeti třetím osobám práva, do nichž
bylo vedením exekuce neoprávněně zasaženo a která předsevzetí exekuce činí nepřípustným.
čís.

4236.

Vyrovnávací věřitelé mohou i po zastaveni vyrovnávacího řízení
uplatniti bezúčinnost právního jednání, jež dlužník předsevzal proti
předp,isu §u 8 vyr. ř.
(Rozh. ze dne 8.

října

1924, Rv 1 1353/24.)

Žalovaná Občanská záložna zabavila v exekuční věci proti Josefu
H-ovi movitosti. žalobce, tvrdě vlastnické právo k zabaveným věcem,
domáhal se zrušení exekuce. žalovaná namítla, že tvrzený žalobcem
prodej věcí Josefem H-em stal se v době, kdy o jmění Josefa H-a bylo
vedeno vyrovnací řízení, a že jest proto dle §u 8 vyr. řádu vůči ní, jakožto vyrovnací věřitelce, bezúčinným. Pro c e sní s o II d P r v é
s tol i c e žalobu zamítl, o d vol a c í S o u d uznal podle žaloby.
D ů vod y: Dle výsledku sporu a dle zjištění procesního soudu není
pochyby, že' žalobce nabyl vlastnictví svršků koupí, ujednanou s Josefem H-em. Jde dále o to, zda toto právní jednání jest naproti žalované
straně bezúčinným dle §u 8 vyr. ř. Toto ustanovení zákona má za účel,
Clv11nl rozhodolltf Vl.
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zabezpečiti výsledek soudního vyrovnání a chrániti vyrovnávací věřitele
řízen! vyrovnávacím a vzhledem k němu před jednáním vyrovnáva-

D

ů

v o cl y:

v

těchto věřitelů

mohla býti

zhoršena. Dále však úmysl zákona nesahá, což vidno i z

pamětního

cího dlužníka, jímž by situace jeho na újmu

spisu min. sprav. k novému řádu konk. a vyrovn. (Srovnej též § 31 (1),
§ 32 (I) a § 56 (2) vy ... ř.). Věřitelé vyrovnávací mohou dle §u 8 vy ... ř.
odporovati takovému jednání vyrovnávacího dlužníka toliko pro účel a
zdar vyrovnávacího řízení, však mimo tento rámec mohou, zejména tedy
po zastavení vyrovnávacího řízení, užíti jen prostředků, které jim poskytují jiné zákony, najmě řád odpůrčí, oč zde však nejde. Tudíž již s tohoto hlediska neobstojí v tomto sporu, zahájeném na základě §u 37
ex. ř,. námitka žalované strany, opřená výhradně o § 8 vy ... ř.
N e j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
Důvody:

Dovolatelka

spatřuje

nesprávné posouzení právni v tom, že odvořízení nelze již vyrovnávacímu věřiteli, jímž byla i dovolatelka, uplatniti námitky bezúčin
nosti právního jednání podle §u 8 vyr. ř. Odvolací soud usuzuje, že vyrovnávací věřitelé mohou podle onoho předpisu odporovati takovému
jednání vyrovnávacího dlužníka toliko pro účel a zdar vyrovnávacího
řízení, ale že po zastavení vyrovnávacího řízení mohou užíti jenom prostředků, poskytovaných jim jinými zákony, najmě odpůrčím zákonem,
o který však tuto nejde. Právní názor odvolacího soudu nelze sdíleti.
V tomto případě bylo vyrovnávací řízení zastaveno, vyrovnání se neuskutečnilo, a také pozemkové řízení nepřimklo se bezprostředně k tomuto zastavenému řízení vyrovnávacímu. V takovém případě však nepomíjí neplatnost právních jednání vyrovnávacího dlužníka, kotvící v §u 8
(2), (3) vyr. ř., naopak bezúčinnost jich zůstává zastavením vyrovnávacího řízení nedotčena. Jinak by mohl vyrovnáv~í dlužník vyrovnávacího řízení přímo zneužíti k poškozování svých věřitelů, neboť zahájením vyrovnávacího řízení jest jim znemožněno dlužníka exekucemi poháněti a žádati o vyhlášení úpadku, a tak by mohl dlužník tohoto období využíti na úkor svých věřitelů, by své jmění převedl na třetí osoby.
lací soud míní, že po zastavení vyrovnávacího

čís.

4237.

Povoliti exekuci na základě smíru v řízení nesporněm jest přísllffi
ným soud, u něhož byl smír uzavřen, třebas byly spisy mezitím zaslány
již soudu jinému jakolŽto soudu poručenskému.
(Rozh. ze dne 8.

října

1924, Nd I 391/24.)

Rozhoduje záporný spor o příslušnost mezi okresním soudem pro
Holešovice-Bubny v Praze a okresním soudem v Novém Městě na Moravě stanovil N e j v y Š š í s o u d příslušnost okresního soudu pro
Holešovice-Bubny.

Exekuční]]l titulem jest smír, uzavřený v řízení nesporném II okrtsního soudu v Holešovicích-Bubnech o návrhu Marie G-ové, učiněném

podle §u 168 obč. zák. ve znění §u 11 cís. nař. ze dne 12. října 1914,
276 ř. zák. proti Josefu N-ovi, řezníku v Holešovicích. Exekuční návrh na povolení mobilární exekuce podán byl rovněž u okresního soudu
pro Holešovice-Bubny. Tento soud jest nejen podle §u 4 čís. 3 ex. ř. ve
znění cís. nař. ze dne 1. června 19 14, čís. 118 ř. zák. k vyřízení žádosti
o povolení exekuce příslušným, nýbrž má býti podle §u 18 čís. 4 ex. ř.
ve znění novely též soudem exekučním. Zákonodárce veden byl při nové
úpravě §u 4 ex. ř. snahou, by, pokud možno, vyloučil zasahování dvou
soudů do řizení exekučního, totiž jednak soudu povolujícího, jednak
soudu exekuci vykonávajícího a proto ustanovil v posledním odstavci
§u 4 ex. ř., kdy možno přímo u exekučního soudu o povolení exekuce
žádati. Svědčí tedy též důvody účelnosti a úmysl zákona příslušnosti
okresního soudu v Holešovicích-Bubnech, který o návrhu hned rozhodnouti může, protože mu spisy okresním soudem v Novém Městě na Moravě byly zasláoy. Ta okolnost, že po uzavření smiru okresní soud pro
Holešovice-Bubny postoupil spisy okresnímu soudu v Novém Městě na
Moravě jakožto prý budoucímu soudu poručenskému, u kterého podle
smíru má býti hotovost též složena, nehraje v tomto záporném sporu
žádné role, to tím méně, že zmíněný soud neměl ještě příležitosti, by
jako poručenský soud nějaký úřední úkon v této věci předsevzal.
čís.

čís.

Dopravní

4238.

řád železnični.

Jednolročnímu promlčení

dle §u 71 žel. dopr. ř. nepodléhají nároky
na další dovozné a na poplatky za: vedlejší úkony, které vzešly po podání nákladu a na zaplacení dopmvného za dopravy následkem dopravní překážky.
Změna §u 69 žel. dopr. ř. vzhledem k Maďarsku, zavedená vyhláškou státních drah ze dne 29. října 1919, byla zrušena teprve vyhláškou
ze dne 25. února 1922.
Odsunula-li drába zásilky jako opatření, nařízené za mobilisace, by
byly uvolněny vojensky důležité tratě, nemůže se za to· domáhati pře
pravného' na odesilateli.
(Rozh. ze dne 8.

října

1924, R II 266/24.)

Žalovaná, tuzemská firma, zaslala na podzim 1921 více vagonových
zásilek do Maďarska. Vzhledem k nastalé mobilisaci proti Maďarsku byly
vagony na cestě zadrženy, řízeny do stanice Nová Žilina, a tam dány
žalované k disposici. Žalovaná disponovala jimi teprve dne 14. listopadu 19,z1 v tom smyslu, by byly dopraveny na místo určenÍ. Dráha požadovala na žalované zaplacení zdržného, přepravného, po případě skladištného a celních poplatků a, když žalovaná zaplacení odmítla, domáhala se zaplacení žalobou, již pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e
85'
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zamítl. O cl vol a c í s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc
prvému soudu, by ji, vyčkaje pravomoci, znovu projednal a rozhodl.
D ů vod y: Lze při svědčiti odvolatelovu názoru, že přikaz vojenských
úřadů jest také vůči železnici státem provozované vyšší mocí, poněvadž
také tato se musí podrobiti příkazům vrchnostenské moci státní, jako
každí' soukromý provozovatel dráhy. Bylo-li tudíž za částečné mobilisace nařízeno, by zásilky do Maďarska byly na cestě zadrženy a k uvolnění vojensky důležitých tratí na pobočné trati odsunuty, nastala tím
přepravní překáž,ka ve smyslu §u 74 žel. dopr. ř. a, poněvadž odesílatel
otálel uděliti přikaz o zboží, ač byl k tomu vyzván, byla dráha oprávněna nakládati se zbožím podle ustanovení §u 81 žel. dopr. ř. Nejedná
se tudíž zde vůbec o jednatelství bez příkazu, neboť dle dopravní
smlouvy, mezi stranami ujednané, byla dráha povinna (§ 81 žel. dopr.
ř.) vzíti zboží na sklad na odesílatelovy útraty. V tomto případě však
dráha ručí za pečlivost bedlivého obchodníka a byla tudíž také povinna,
dopraviti zboží do stanice úschovné, by je takto zachránila před ztrátou, která mu hrozila za daných poměrů ve stanici pohraniční. útraty
s tímto ukládáním zboží spojené jest tudíž žalovaný jako odesílatel po'·
vinen hraditi dle §u 81 čís. 3 žel. dopr. ř. bez ohledu na to, komu zboží
přináleželo. útraty tyto podléhají promlčení dle §u 71 žel. dopr. ř., poněvadž se zde nejedná ani o nesprávné použití tarifu ani o chybu při
výpočtu. útraty tyto nastaly teprve za dopravy a nemohly vůbec drahou při výpočtu dopravného býti předvídány. Podle vyh)ášky ze dne
29. října 1919, uveřejněné v čís. 87 a 88 věstníku pro železnice a plavbu'
z roku 1919, musí zaplatiti odesílatel kromě dovozného až do smluvených pohraničních stanic také všecky poplatky a výlohy, které vzniknou cestou mezi stanicí podací a stanicí pohranič-ní. Že nařízení toto
platilo také v době sporné dopravy, zjistil již správně první soucl. Dráha
tedy nebyla nijak oprávněna, uplatňovati vůči příjemci zboží právo zástavní pro uvedené poplatky. Právem se tedy žalující erár domáhá za ..
placení poplatků na žalované. Poněvadž však žalovaná popřela také čí
selnou správnost těchto poplatkú a soud prvé"litolice se s námitkami.
v tomto ohledu vůbec nezabýval, musel napadený rozsudek býti zrušen a věc vrácena dle § 496 čís. 3 c. ř. s. soudu prvé stolice k dalšímu
projednání.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu žalované co do žalobních
položek c) a cl) specifikace (zdržné a poplatky celní), naproti tomu vyhověl rekursu žalované co do žalobních položek a) a b) (přepravné),
napadené usnesení v této části zrušil a soudu odvolacímu uložil, aby
v této části o odvolání žalující strany znovu jednal a znovu rozhodl.

D

ů

vod y:

Napadajíc zrušovací usnesení uplatňuj'e žalovaná firma v rekursu
podstatně tyto námitky: 1. Dle obsahu žaloby žádá žalující strana jedině zdržné (skladištné) v částkách v položce c) specifikace uvedených, na základě ustanovení železničního dopravního řádu, kdežto ostatních položek domáhá se z důvodu jednání bez příkazu, o které však, jak
oba nižší soudy uznaly, zřejmě nejde. Mohly by tedy žalující straně při-

řknuty býti jedin0 ony pod c) uplatnčné položky. 2. Avšak i ohledn~
těchto položek jest její nárok promlčen, ježto jde o nárok, podrobený
promlčení dle §u 71 žel dopr. ř. 3. Kromě toho pozbyla žalující strana
svého nároku vůbec vzhledem na čl. 412 obch. zák., ježto proti před
pisu §u 76 odst. (5) žel. dopr. ř. vydala příjemci zásilky, aniž byla po-

platky vybrala a zástavní právo uplatnila. Poknd jde o rekursní námitky,
uvedené v odst. 2 a 3, nelze rekursu přiznati .oprávnění. Jednoročnímu
promlčení dle §u 71 žel. dopr. ř. podléhají nároky dráhy na doplatek
dopravného a vedlejších poplatků, bylo-li nesprávným použitím sazby
nebo následkem chyb při výpočtu na nich méně vybráno. Sazby jeSt
v tomto smyslu nesprávně použito, když se výpočet dopravného nestal
dle oné sazby, jíž pro dotyčnou zásilku a relaci (vzdálenost) dle platných předpisů bylo použíti, ať se tak stalo proto, že bylo použito lichl'
sazby nebo proto, že použito bylo správné sazby nesprávně (co do
vzdálenosti, váhy a pod.). O takovýto případ zde zřejmě nejde, neboť
žalující stranou uplatněny jsou nároky na další dovozné a na poplatky
za vedlejší úkony, které vzešly pop o dán í nákladu a zaplacení dopravného za dopravy následkem nastalé dopravní překážky, jež s nesprávným použitim sazby nebo mylným výpočtem nemají co činiti. Úsudek prvého soudu, že nesprávné použití sazby záleží v t0111, že dráha
'nežádala tyto doplatky včas, t. j. pokud ještě měla zboží v rukou, jak
prý dle §u 76 žel. dopr. ř. byla povinna, nýbrž teprve dne 10. ledna
1922, když bylá zboží dávno vydala, nelze sdíleti, neboť § 71 zeí. d6pr.
ř. nepřipouští toho širokého výkladu, že nároky v něm dotčenými, jak
stěžovatelka dovoditi hledí, jsou míněny všecky doplatky na dopr",vné'll
a vedlejších poplatcích od podání nákladu do jeho vydání na ,tanici
určení bez ohledu na to, kdy, jak a z kterého podnětu povstaly. Rozhodnutí, na něž se stěžovatelka pro tento názor odvolává, nehodí se pro
různost skutkové podstaty na tento případ. Nelze dáti za pravdu ani námitce k odst. 3, jíž se uplatňuje ztráta nároku po rozumu čl. 412 obch.
zák. žalující strana prokázala, že dle vyhlášky čsl. státních drah ze dne
29. řijna 1919, čís. 37.070/1919, řádně uveřejněné ve věstníku pro železmcl a plavbu, došlo v poměru mezi drahami v republice Českoslo
venské a drahami v MJ.crarsku k prozatímní změně. Sll 69' žel. 0C1pr. ř.
v ten rozum, že dovozné od zásilek a~ do smluvených pohraničních Sla-

nic, jakož i všecky poplatky a výlohy, které vzniknou cestou I11U; stanicí podací a stanicí pohraniční, musí zaplatiti odesílatel a to iak dří
vějším nařízením ministerstva železnic ze dne 9. května 1919 čls: 15807
čís. 41 a 42 téhož věstníklt z roku 1919 bylo změnou §u 69 'žel. dopl'. ř:
stanove~o.předeJ11,. kdežto dovozné, všecky poplatky a výlohy ze stanice
pOhr~l11cm
stal1lce l~r,če~í měly býii p~ukázány k zaplacení příjemcem.
Tak~ nc)vysst SOU? sdtl! nazor, ze vyhlaska ta nepozbyla platnosti čl. ll.
no':,eho zel. dopr. r. ze dne 13. května 1921, Č. 203 sb. z. a n., neboť Ona
zmena byla zavedena zřejmě z nutkavých dťtvodLt tehdy. se utvářivších
mezistátních poměrlt 2 tento' zvláštní důvod trval i nadále' ostatně dochází úsudek ten svého potvrzení ve vyhlášce ze dne 25. ún~ra 1922 uver~jn~l~é v tén:!e věstníku.v čís. ,17 ze dne 1. března 1922, jíž teprve tat')
dlWe]Sl vyhlaska byla vyslovne zrušena. Nehledě ostatně ani k tomu
že nákladní listy obsahují výplatní záznam »franko Grenze" (69 žel:

??,

dopr. ř.), nemohla dráha vzhledem na tuto změnu předpisu §u 69 žel.
dopr. ř. pro přijímací stanici předepsati pokud se týče poukázati poplatky až ke hranici vzešlé k vybrání přijemcem. Nestihá ji teely vina,
že na úkor žalované firmy jakožto odesílatelky zanedbala povinnosti
pro ní z předpisů §u 76 (5) žel. dopr. ř. plynoucí, a nelze uznati za
oprávněnu námitku, že z tohoto důvodu žalující strana pozbyla nárok
proti žalované firmě po rozumu čl. 412 obch. zák., to tím méně, když
žalovaná firma, ač jí zjevným býti musilo, že zadržením zásilek z pří
činy oné poruchy v dopravě vzejdou dalši nové poplatky, neciala dráze
dodatečného příkazu k vybrání těchto dalších poplatků od příjemce,
jež za přípustné pokládá. Pokud však jde o námitku k odstavci prvnímu,
má nejvyšší soud rekurs za oprávněný. žalob ní nárok odvozuje se z dopravní překážky, která se za přepravy udála z příčiny tehdy nařízené
mobilisace. Dle §u 74 žel. dopr. ř. má dráha v takovém případě náklad
bez vybrání doplatku na dovozném pomocnou cestou přepraviti na stanici určení a není-Ii to, jak tomu bylo v tomto případě, možno, vyžádati
si od odesílatele příkazy; nedojde-Ii tento příkaz, počítá se dle prováděcich ustanovení §u 74 žel. dopr. ř. po uplynutí čtyřdenní lhůty skladištné, pokud se týče zdržné. Tento příkaz si dráha dle zjištění nižších
soudů od žalované strany vyžádala a tato dala později příkaz, aby zásilky po odklizení dopravní překážky byly na příjemce dále z~sIAny.
Vzhledem na zmíněný předpis v souvislosti s tímto dodatečným příka
zem je žalovaná nepochybně povinna, by dle příslušných přectpisl! a
sazeb zapravila poplatky za tyto vedlejší k opatrování a k uschování
zásilek obstarané úkony, jak co do své číselné správnosti budotl dodatečně zjištěny. Zásilky byly ze stanic, kde právě byly, odsunuty do stanice v Nové Žilině, a žalující strana žádá zaplacení přepravného do této
úschovné stanice a zpět l)a maďarskou hranici z toho právního dů
vodu, že k tomuto přepravení nákladu clo vnitrozemí byla povinna jako
jednatel bez příkazu, by žalovanou stranu o"chránila před škodou, která
zboží hrozila nepřátelským vpádem. V této příčině dáti jest žalované
za pravdu, že tento zavazovací' důvod po právu 11"l1í, alespoň nebyl žalující stranou prokázán. Jednatelství bez příkazu předpokládá přede
vším, aby bylo jednáno v úmyslu, by obstarána byla včc druhého, a to
bud' k odvrácení škody (§ 1036 obč. ?ák.) nebo k přivodění zřejmého
a převládajícího prospěchu jeho (§ 1037 obč. zák.). Z přípisu ministerstva železnic vysvítá však, že odsunutí přepravovaných zásilek provedeno bylo jako opatření tehdy nařízené mobi1isace za tím účelem, aby
uvolněny byly vojensky dúležité tratě. Dúvodem k tomuto odsunuti byl
tedy příkaz vojenské moci, jemuž se dráha samozřejmě musila podvoliti,
nikoliv úmysl, ochrániti takto zájem žalované strany, čemuž llasv(~dčLtje
dále skutečnost, že teprve staniční úřad v Nové Žilině, kam byly vozy
odsunuty, od žalované strany požadoval příkaz o nich dle §1I 74 žel.
dopr. ř.) kdežto stanice, odkud se odsunutí stalo, o něm žalované straně
ani vyrozumění nedaly. žalující strana neopodstatnila dále, jak stěžo
vatelka správně vytýká, že zásilky byly v stanicích, kde právě byly,
ohroženy a že jejich odsunutí do vnitrozemí, zejména až do stanice Nové
žiliny, bylo k odvrácení škody nutné, a z pouhé skutečnosti, že k mobilisaci došlo, takový úsudek ještě nutně nevyplývá. Ostatně poukazuje

žalovaná strana právem k tornu, že nebyla to ona, již bylo před škodou
chrániti nebo v její prospěch bylo jednati, ježto dle čl. 345 obcll. zák.
nebezpečí stíhalo kupitele, a uplatňuje naopak zcela přiléhavě, že opatření to stalo se na její zřejmý neprospěch, když by nyní ona nákladem
z toho povstalým měla býti zatížena. Uváží-li se, že dráha nemá dle
§u 74 žel. dopr. ř. nároku na vyšší dopravné, přepravuje-li náklad, sledujíc tím zájem odesílatele, na místo určení cestou pomocnou, lze jí tím
méně přiznati v případě této dopravní překážky nárok na dovowé za
přepravu, která se stala přímo proti úmyslu a intenCÍm smlouvy pře
pravní, a jest stěžov~telce dáti, za pr~~du v ~on:: ~e toto přepravn~ _~lese
dráha sama jako dusledek nahody JI postlhu]lcl (§ 1311 obč. zak.).
Z těchto úvah nelze tedy žalobnímu nároku, pokud jde o položky pře
pravného, uvedené v odstavci a) a bl, přiznati oprávněnosti. V této
části jest tedy zrušovací usnesení odvolacího soudu právně pochybené,
naproti tomu není stížnost odůvodněna co do položek c) a dl, arciť
s výhradou zjištění jejich číselné správnosti, pro něž zejména, pokud
jde o položky v odstavci dl, neobsahuje dosavadní řízení náležitého
věcného podkladu.
čís.

4239.

»čistou hodnotou nemovitosti« ve smyslu §u 62 zákona ze dne 8.
dubna 1920, čís. 309 sb. z. a n. jest hodnota, jež byla zjištěna finančním
úřadem za účelem vyměřeni dávky, a nelze ji soudu přezkoumati.
Stačí (§ 210 ex. f.), prokázáno-Ii soudu, v jaké výši byla čistá hodnota v ukládacím řízení zjištěna a jaká částka z vyměřené dávky z majetku poměrně vypadá na nemo,"jtost danou v dražbu. Námitku nesprávnosti ukládacího řízeni jest poukázati tIa řízeni správní.

(Rozh. ze dne 8.

řijna

1924, R II 323/24.)

Z nejvyššího podání za exekučně prodanou nemovitost přikázal prvý
soud bernímu úřadu ve výsadním pořadí pohledávku státu na dávce
z majetku a odkázal odpor knihovní věřitelky banky P. proti této položce na řízení správní. Rek u r sní s o u d zrušil k rekursu knihovní
věřitelky banky P. napadené usnesení a uložil prvému soudu, by, dopinl' řízení, znovu rozhodl. D ů vod y: Právem vytýká stěžovatelka,
že rozhodnutí o tom, jaký peniz jest přiřknouti na dávku Z majetku, nezávisí na zjištění sporných okolností skutkových, neboť veškeré okolnosti, které jsou pro přiřknutí dávky z majetku rozhodny, mohly býti
exekučním soudem zjištěny. Dávka z majetku měla býti ustanovena dle
proporce X :290 402 = Y : 902 876, při čemž y znamená čistou hodnotu
nemovitosti, z níž bylo přiřknuto na dávku z majetku 30%. čistou hodnotu nemovitosti bylo pak ustanoviti dle§u 62 zák. ze dne 8. dubna
1920, čís. 309 sb. z. a n. a prov. nařízení ze dne 27. června 1920, čís.
463 sb. z. a n. tak, že se od hodnoty vyšetřené komisí pro dávku z majetku penízem 88.000 Kč, mělo sraziti nejen 7.207 Kč, jak to berní úřad
činí, nýbrž, jak právem stěžovatelka tvrdí, dle cit. zákona veškeré dluhy,
dne 1. března 1919 na realitě váznoucí, jež je vypočísti dle tehdejšího

knihuvního stavu. Přednostního pořadí pak požívá dle cit zákona 30%
tak zjištěné čisté hodnoty. Exekučnímu soudu je tudíž čistou hodnotu
nemovitosti takto zjistiti a po tomto doplnění v rozvrhovém usnesení
ustanoviti, kolik obdrží berní úřad na dávku z majetku a kolik stěžova
telka na svou pohledávku.
N e j v y Š š í s o u cl vyhověl dovolacímu rekursu finanční pro kuratury potud) že zrušil napadené usnesení a uložil rekursnÍmu soudu) by
rozhodlo stížnosti banky P. ve věci.

nota této reality činí 80.793 Kč a 30% z toho 24.238 Kč. To úplně stačí
pro posouzení otázky, zda JSOLl tu podmínky zákonného práva zástavního pro dávku z majetku do výše 24.238 Kč, odpor proti přikázání této
částky podaný z toho dúvodu, že ukládací řízení nebylo správno, bylo
dle §u 231 ex. ř. odkázati na řízení správní. Nebylo proto správno, že
rekurs ní soud zrušil usnesení' soudu prvé stolice za tím účelem) aby
přezkoumána byla správn~st ukládaciho řízení, i bylo ~roto napadené
usnesení zrušiti a bude vec! rekurs:~l1ho soudu) by nym rekurs banky
P. ve věcí vyřídil.

Důvody:
Především obírati jest se otázkou, zda dovolací rekurs jest přípust
ným. Dle §u 527 c. ř. s., zruší-li soud druhé stolice usnesení prvé stolice a uloží mu, by, vyslechna strany, učinil rozhodnutí nové, jest re··
kurs na třetí stolici přípustným jen tehdy, vyhražena-li ve zrušovacím
usnesení právní moc. Zde jde sice o zrušovací usnesení rekursního soudu, ale nebylo v něm prvému soudci uloženo, aby před svým rozhodnutím slyšel strany. Rekursní soud výslovně praví v důvodech svého
rozhodnutí, že nejde o zjištění sporných okolností, nýbrž že jest dluhy
dne 1. března 1919 na realitě váznuvší, dle tehdejšiho knihovního stavu
vypočísti. Nepřichází v úvahu, proč si to rekursní soud, opatře si potřebný k tomu výtah z knih pozemkových, nevypočetl sám, nýbrž stad,
že se soudu prvé stolice neukládá nic více než přihlížeti ke knihovnímu
stavu z určitého dne. Nejde tedy o usnesení, při kterém by byl dle
§u 527 odstavec druhý c. ř. s. rekurs na třetí stolici vyloučen, třebas
v napadeném usnesení nebyla učiněna výhrada pravomoci. Dovolacímu
rekursu nelze upříti oprávnění. Dle §u 62 zákona ze dne 8. dubna 1920,
čís. 309 sb. z. a n. požívá dávka z majetku přednostního zástavního
. práva na nemovitostech, ze kterých byla předepsána, a to nejvýše do
30% čisté hodnoty těchto nemovitostí k 1. březnu 1919. Jak se čistá
hodnota zjišťuje, uvedeno jest podrobně v předpisech §§ 6 a násl. zákona, jakož i v prováděcím nařízení ze dne 27:"července 1920, čís. 463
sb. z. a n. Dle §u 34 a 49 zákona přísluší provésti ukládací řízení orgánům finanční správy a, jak ze zákona patrno, patří k těmto úkonům
i zjištění čisté húdnoty nemovitosti k 1. březnu 1919. V zákoně samém
není nejmenší opory pro míněnC že čistou hodnotou rozuměti jest něco
jíného, než jak tato hodnota byla zjištěna orgány finanční správy v ří
zení ukládacím, a dokonce, že by soud pří realisaci onoho zákonného
zástavního práva měl moc přezkoumati ukládací řízení v tomto smčrll.
Proto není třeba, aby orgánové finanční správy v rozvrhovém řízenÍ
předložili celý elaborát ukládacího řízení, nýbrž dle §u 210 ex. ř. stači
úplně, že prokázáno bude soudu, v jaké výši byla čistá hodnota v ukládacím řízení zjištěna, a jaká částka z vyměřené dávky z majetku poměrně vypadá na realitu v dražbu danou.
Namitá-li se nesprávnost
ukládacího řízení, jde o odpor, který dle §u 231 ex. ř. poukázati jest na
pořad řízení správního. V -tomto případě potvrzením berní správy ze
dne 8. května 1924 jest prokázáno, mnoho-li dle výsledků ukládacího
řízení činí celá dávka z majetku (290.402 Kč) a že z ní na realitu, do
dražby danou, připadá jen částka 25.956 Kč, dále, že zjištěná čistá hod-

čís.

4240.

PráV'llícké osoby rUCI bezpodmínečně jen za své zástupce (representanty), za pomocníky ručí stejně jako přirozené osoby. Pomocníkem jest i ten, jejž zjednal jiný pomocník ručitele.
I jediné nedopatření pomocníka činí ho nezdatným ve smyslu
§u 1315 obč. zák., bylo-Ii jím vyvoláno veliké nebezpečenství, jež se
dalo posouditi prostým rozumem.
(Rozll. ze dne 8. října 1924, Rv II 357/24.)
žalobkyně uklouzla za tuhého mrazu na chodbo v domě žalované
společnosti a poranila se. Chodba byla v den úrazu myta a následkem
toho zledovatěla. žalobě na náhradu škody proti společnosti bylo vyhověno s o u d Y vše c h tří s t o I i c, Ne j v y Š š i m s o li dem

mimo jiné z

těchto

důvodů:

Právnické osoby ručí bezpodmínečně jenom za své zástupce, ale
za pomocníky ručí stejně jako osoby přirozené. Samozřejmě platí zástupcovo zavinění ve výběru a dohledu na pomocníky za vlastní zavinění právnické osoby. Že by byla pouze domovnice V-ová ve správě
domu pomocnící dovolatelky, nelze uznatí, vlastnost tuto dlužno při·
znati také Idě O-ové, která byla ku čištění domu domovnicí zjednána,
tedy v zájmu dovolatelky vykonávala práce se správou domu spojené
a nelze činiti rozdílu při posuzování její vlastnosti jako pomocnice dovolatelky, že nebyla zjednána dovolatelkůu, pokud se týče jejími. zástupci přímo, nýbrž byla zjednána domovmcí; vždyť s tohoto hledIska
nemůže býti ani úředník dovolat elky, na domovnici a správu domu dozírající, považován za dovobtelčina zástupce (representanta), nýbrž.
pouze za pomocníka. Pomocnictvi Idy O-ové způsobeno bylo tím, že JI
jiná pomocnice dovolatelčina k tomu zjednala a že jako pomocnice vykonávala práce v dovolatelčině domě, které dovolat elka jako právnická
osoba sama vůbec a ovšem také svými representanty osobně vykonávati
nemůže a patrně ani nechce, nýbrž je vykonává a musí vykonávati pomocníky, a je lhostejno, že na domovnici dozírající úředník O-ovou k tomuto pomocnictví nezjednal, neboť i on je jenom pomocníkem zrovna
jako domovnice. DÍlkaz nezdatnosti s hlediska §u 1315 obč. zák. musí
arci podati poškozený, ale pokud jde o dllkaz opomenutí něčeho. jako

I

I
I
[

tomu je v tomto případě, v nčmž běží o posypal11 v doml' v chodbě se
utvořivšího náledí, je odvodním důkazem, že k tomu úkolu zvolena
byla zdatná osoba, povinen ten, na čí vrub jde provinilé opomenutí,
v tomto případě dovolatelka. Poněvadž pomocníctví Idy O-ové bylo
způsobeno tak, jak bylo jíž vyloženo, nelze schváliti právni názor dovolatelky, že dovolatelka' ručí pouze za osobu, kterou sama zjednala,
a že může býtí pouze právní otázkou, zda je V-ová zdatnou osobou.
Ostatně sluší v tomto případě uznati nezdatnost Idy O-ové, o které konečně dovolatelka skoro ani nepochybuje ve svém dovolání, také za
nezdatnost V-ové. Vždyť, jak bylo zjištěno, a dovolatelka to zvláště zdů
razňuje, věděly obě, Ida O-ová i domovnice V-ová, že za tuhého mrazu
nemůže býti chociba umývána a když to V-ová zařídila a Ida O-ová na
její rozkaz přes to, že o obou ženách musí býti podle §u 1297 obč. zák.
předpokládán zdravý rozum, s jehož výkony je posouzení řečené otázky
obyčejného života všedního nerozluč ně spojeno a když na nějakou nedostižitelnou odbornost tato otázka nevyrústá, pak projevila i V-ová
svým jednáním svou nezdatnost pro výkony, k nimž byla zjednána dovolatelkou přímo. Nerozhoduje, že tu bylo u obou pomocnic, jak dovolatelka poukazuje, pouze jediné nedopatření, spočívající podle dovolatelky pouze v tom, že při umývání nebylo myšleno na velký mráz venku.
I jediné nedopatření, když jest jím vyvoláno zvláště veliké nebezpečen
ství, jak tomu bylo v tomto případě, a když se toto nebezpečenství dalo
posouditi prostým rozumem, může podati průkaz o nezdatnosti osoby,
takovým nedopatřením provinilé, neboť když jest někdo schopen takto
kvalifikované nedbalosti ve svém povolání, dlužno o něm právem říci,
že je nezdatným.
čís.

\
Pojišťovací

I
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smlouva.

zodpoV'ěděl nesprávně lékařovy otázky, nemůže pojištěný
svůj prospěch dovozovati neplatnost pojišťovací smlouvy.

Z toho, že

ve

(Rozh. ze dne 8.

října

1924, Rv II 381/24.)

žalovaný pojistil se na život u žalující společnosti. Ve sporu, jímž
domáhala se na něm pojišťovna zaplacení dlužné premie, vznesl žalovaný mezitímní určovaCÍ návrh, že pojišťovací smlouva není po právu.
O b a niž š í s o u d y uznaly podle žaloby a ohledně návrhu žalovaného prohlásily, že pojišťovací smlouva jest po právu. O d vol a c í
s o u d uvedl v d ů vod ech: Nesprávné zodpovědění otázek u lékaře není na závadu, by uzavřená pojišťovací smlouva nemohla býti
proti žalovanému uplatňována. NebOť právo k odstoupení od smlouvy
má v takovém případu jen žalobkyně dle ustanovení §u 3 zákona ze dne
23. prosince 1917, čís. 501 ř. zák. a nestává se nesprávným zodpově
děním uzavřená smlouva neplatnou, nýbrž pojišťovací ústav má jen
právo, od pojišťovací smlouvy ustoupiti. Nesprávné zodpovědění otázek u lékaře nemá ostatně ten význam jako nesprávné zodpovědění
otázek v návrhu, což se však nestalo, ježto lékař k stejnému úsudku

o zdravotním stavu pojištěI1ého i při nesprávném zodpovědění některé
otizky timto múže po případě dojiti, pakli takové jednáni v ne prospěch
pojišťovacího ústavu vypadne, jen na tomto jest, by z takového jednání
dllsledky činil, ne však na pojištěném, který zlhtane i nadále zavázán
ze smlouvy té, ajen práv jest: škodu jednáním tím způsobenou druhé
smluvní straně nahraditi. NenÍ' následkem toho zde rozporu v brojení,
který by dle §u 869 obč. zák. opravňoval žalovaného ocl smlouvy ustoupiti neb ji neplatnou činil.
N e j v y Š š í s o u ci nevyhověl dovolánÍ.
Důvody:

Po stránce právního posouzení věci poukazuje se především, pokud
jde o určovací návrh, na správné, stavu věci a zákonu odpovídající dů
vody nižších soudů. K vývodům dovolání se uvádí: Tvrzeni dovolatele,
že všeobecným ustanovením pojišťovacího návrhu o povinnosti pojiště
ného zodpověděti správně otázky, v pojišťovacím návrhu uvedené,
zvláště také otázky, lékařské prohlídky se týkající, změněn byl § 3 zákona ze dne 23. prosince 1917 čís. 501 ř. zák., není správným, neboť
jenom nesprávné zodpovědění otázek, pro posouzení pojišťovacího ná'vrhu důležitých, má dle pojišťovacího návrhu v souhlasu s ustanoveními
§u 3 zákona za následek neplatnost pojišťovací smlouvy, kterou jen pojišťovna, nikoli však pojištěný, který otázky nesprávně zodpovědě!,
z tohoto důvodu může. bráti v odpor. Z toho plyne, že pojišťovna, když
přes to, že žalovaný dle svého tvrzení při lékařské prohlídce otázky mu
dané v pojišťovacím návrhu nesprávně zodpověděl, na pojištění trvá,
toto nesprávné zodpovědění otázek žalovaným, týkajících se lékařské
prohlídky, nepovažuje pro posouzení pojišťovacího návrhu za závažné,
a není proto ani žalovaným namítaný nedostatek souhlasné vůle stran
platnému uzavření pojišťovací smlouvy vadící takovým, aby za následek mohl miti neplatnost pojišťovací smlouvy, když jen o okolnosti nezávažné jde a žalovaným úamítaný nesouhlas vůle stran jenom této nezávažné okolnosti dotýkati by se mohl.
čís.

4242.

Ustanovení §u 51 čís. 4 konk. ř. a §u 23 čís. 5 vyr, ř. vztahuje se
i na ony osoby, ať lysické nebo právn;cké, které vydržují léčebny a po..
skytují v nich odborné úkony a dodávky povolanými odborníky.
Odbornými úkony a dQdávk3il11i dlužno rozuměti i poskytován! za-.
opatření nemocnému v nemocnici neb ústavu pro choromyslné.
Pro vymáhání přednostní pohledávky jest lhostejno, zda jí vyrovnací
soud přiznal výsadní postaveni čili nic.
(Rozh. ze dne 8.

října

1924, Rv II 450/24.)

Slezský zemský fond domáhal se na žalovaném, jenž byl přistoupil
k vyrovnání Leona E-a jako rukojmí a plátce, zaplacení útrat za oše-

třování

Marie E-ové ve Slezském listavč pro léčení nervovSrch chorob,
Pro c e s 11 í s o II d P ľ v é s tol i c e žalobu zamítl) llepřiznav zažalované pohledávce přednostního postaveni dle §1I 23 čÍs. 5 vyr. řádu.
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 li v o cl y:

Nesprávné právní posollze"í spatřuje dovolalel v tom, že odvolací
soud pokládá ošetřovné ústavu pro nervově choré za plat za odborné
úkony a dodávky ve smyslu §u 23 čís. 5 vyrovnávacího řádu. Neprávem. Účelem ustanovení §u 23 čís. 5 vyr. řádu a §u 51 čís. 4 konk. řádu,
jest, by bylo podporováno v zájmu veřejném splnění mravní povinností
péče O zdraví a život obyvatelstva se strany tčch, jímž péče ta jako odborníkům náleží. Lékaři, porodní asistentky, ošetřovatelé nemocných a
lékárníci, nemají býti odstrašováni od poskytnutí pomoci tím, že by pohledávky za poskytnutou pomoc k zachováni zdraví a života byly těžko
dobytny. Totéž hledisko platí i při ústavech léčebných, které v ústavě
samém takovou pomoc poskytly. Také zde nemá zadluženost a nemajetnost nemocného nebo toho, jenž o nemocného má dle zákona pečo
vati, býti příčinou odepření přijetí do ústavu. Proto nelze zákon vykládati slovně tak, že výsady §u 51 čís. 4 konk. ř. a §u 23 čís. 5 vyr. řádu
jsou osobními výsadami lékařů, porodních asistentek, ošetřovatelů nemocných a lékárníků. Podle účelu zákona nutno rozumně vztáhnouti
ustanovení zákona i na ony osoby, ať lysické nebo právnické, které léčebny vydržují a v nich odborné úkony a dodávky povolanými odborníky: lékaři, ošetřovateli, porodními asistentkami a lékárníky poskytují. Jinak by účel zákona právě při této nejčastěji praktické pomoci
zdravotní minul se s cílem. Odbornými úkony a dodávkami však nelze
rozuměti jenom ony odborné úkony lékařské, ošetřovatelské a porodnické, které směřují přímo k uzdravení neb ošetření nemocného, nýbrž
jimi sluší rozuměti i jinaké činnosti a dodávky, pokud lze je považovati
za odcorné, tedy i poskytování zaopatření nemocnému v nemocnici néb
ústavu choromyslných. I takové zaopatření nemocného bytem a stravou
lze považovati za odbornou dodávku k vyléčení nemocného. S toho stanoviska nutno přiznati poplatkům za ošetření Marie -E-ové v zemském
ústavě pro nervově choré v O. ráz úplaty za odborné úkony a dodávky
lékařské a ošetřovatelské, přiznati jim výsadné postavení dle ~u 23
čís. 5 vyr. řádu. Ovšem nerozhoduje, zda vyrovnací soud přiznal pohledávce té výsadní postavení, ježto usnesení vyrovnacího soudu má význam jen pro řízení vy:rovnací, zejména pro - oprávnění k hlasování o
vyrovnání.
čís. 4243.
Převzal-Ii přejímatel s realitou i její hy pot e kár n í dluhy k placení, jest »cenou převzatého jmění (podniku)« ve smyslu §u 1409 ohč.
zák. čistá hodnota přejatého majetku (podníku).

(Rozh. ze clne 9. října 1924, Rv I 836/24.)

žalovaný koupil od AnŤonÍlla S-a obchodní podnik, nemovitost za
100.000 Kč a zásoby za 11.500 Kč. Kupní cena za nemovitost hyla vyúčtována v ten způsob, že žalovaný převzal 91.569 Kč 68 h hypotekárních dluhů a zbytek zaplatil hotově. Kromě toho zaplatil žalovaný na
obchodních dluzích 27.702 Kč 50 h. Žaloba, domáhající se na žalovaném, jako přejímateli podniku, z~placení 38.401 Kč, j~ž žalobd dluhoval Antonín S., byla pro c e snl m s o ude m p rve s t o II c e zamítnuta, 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 obnovil rozsudek prvého soudu.
Důvody:

Jde jen o rozřešení právní otázky, co míní zákon v ustanovení
§u 1409 obč. zák. (novel. znění) pojmem »cena převzatého jmění nebo
podniku« v tom případě, když přejímatel s realitou převzal i její hypotekární dluhy k placení. žalobkyně a s ní souhlasně odvolací soud nerozeznává mezi dluhy krytými převzatou hypotekou a jinými dluhy nehypotekárními, že tedy »cenou přejatého jmění nebo podniku« je rozuměti pouze cenu převzatých aktiv, bez ohledu na spolupřejaté hypotekární dluhy, kdežto žalovaná a souhlasně s ní prvý soud míní, že pře
vzaté hypotekární dluhy nutno od ceny aktiv odečísti a že tedy jen tak
zv. čistá hodnota přejatého majetku nebo podniku je rozhodnou. Tento
druhý náhled je považovati za správný. Ustanovení §u 1409 obč. zák.
stanoví zákonný závazek přejímatele jmění nebo podniku, zaplatiti
dluhy, patřící ke jmění tomu nebo podniku. Zákonný závazek ten je obmezen clvojím směrem:
1. potud, že se týká jen těch dluhů, o kterých přejímatel při předání
(majetku, podniku) věděl nebo věděti musil a
2. že ručí jenom do výše ceny převzatého jmění a podniku.
O hypotekárních dluzích přejímatelem převzatých dle ustanovení
§u 1409 obč. zák. platí dosavadní zákonná pravidla, že totiž tíží hypoteku, jejiž obecná cena se o dluhy ty snižuje, a tato snížená cena se jeví
v tak zv. čisté hodnotě, která za hypoteku dluhy obtíženou se platí.
Dluhy hypotekární se zkrátka od obecné ceny reality odrazí a zbytek
tvoří cenu převzaté reality, v tomto případě cenu převzatého jmění nebo
podniku (srv. §§ 447, 461 obč. zák.). že zákonodárce ustanovení
§u 1409 obč. zák. takto rozuměl, plyne i z motivu k němu (str. 124 a
125 věstn. c roku 1916). Omezení ručení přejimatele na cenu převzatého
jmění přirovnávají motivy (str. 124) ručení dědice při výjimečné při
hlášce dědické (§ 802 obč. zák.). Tento dědic ručí zásadně dle inventáře, do výše tak zv. čistého jmění (§ 105 nesp. říz.), zjištěného srovnáním aktiva pasiv pozůstalosti. Motivy vytýkají též neoprávněné nadržování věřitelům na úkor přejímatele jmění (podniku), kdyby musil
ručiti neomezeně za jeho dluhy. A takovým neoprávněným nadržováním
věřitelům na úkor přejímatele by bylo, kdyby v sporném případě musil
platití dluhy mimoknihovní až do výše ceny aktiv přejatého jmění
(podniku) a pak z hypoteky - která by zaplacením mimoknihovních
dluhů do výše aktiv neuhasla, jako snad další ještě mímoknihovní dluhy
~ hypotekární dluhy. Zaplacení těchto hypotekárních dluhů by šlo již

1358

na úkor přejímatele a bylo by proto protí zjevnému úmyslu zákonodárce. Ještě dlužno se konečně zmíníti o tom, že objem a cenu přeja
tých majetkových části je po čita ti dle doby jejích převzetí, jak plyne
z týchž motivů str. 125 a nelze proto počítati s cenou, v dražbě strženou.
čís.

námitka započtení, pročež právem soullové nižších stolic nevyloučili
této námitky z jednání konaného 1='0 mezitimním rozsudku dále. Ale nelze přisvědčiti jich názoru, že rozsudkem mezitímním jest i ohledně

této ná!l1itky rozhodnuto co do důvodu. Právni moc rozsudku vztahuje
se jen na ty nároky, o nichž ve výroku bylo rozhodnuto. Avšak žalovaný
uplatňoval vzájemnou pohledávku započtením teprve po vynesení me-

4244.

zitímního rozsudku. Tudíž o jsoucnosti tohoto vzájemného nároku co

do jeho

Bylo-Ii mezitimním rozsudkem právo, dosud pochybné nebo nejisté
co do důN'odu na jisto postaveno, jest vyloučeno další jednání o důvodu
i námitkách, jež popirají trvání nároku. K námitkám těmto nepatři
námitka započteni (kompensace).
Byla-li námitka započteni vznesena teprve po vyneseni meútímniho
rozsudku, nevztahuje se k ni 'právni moc mezitímniho rozsudku, nýbrž
jest jednati o ni znovu.
(Rozh. ze dne 9.

října

ů

a o jeho

případném započtení

se žalobním nárokem znovu rozhodl.
čís.
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Dobrodiní §u 60 (2) vyr. řádu požívají jen oní veřejní společníci,
~~eři jsou j~~i, v čase, ~aháje!1i řizení, nevztahuje se však na společníky
]IZ vystouptVSt. Pro vystup lest rozhodným den zápisu nikoliv podání
žádosti o výmaz.
'

(Rozh. ze dne 9. října 1924, Rv 1 1029/24.)
Ža!obě o zaplacení k,upni ceny Z! zboží, dodané žalující firmou firmě
!,nt~mn ]. a spol., JeJlmz byl v dobe dodání zboží žalovaný Josef N. ve:~Jny?, společ?íke~, a o jejímž j;něni bylo dne 20. února 1923 zahájeno
rtzel11 vyrovnavacl, bylo vyhoveno s o U d V vše C 11 tří s tol i C
N e j v y Š š í m s o ude m z těchto'
,

d

jest podotknouti, že clle §u 393 odstavec třetí a §1I 411
s. jsou i mezitimní rozsudky účastny moci práva po stránce for. mální i materielní. Výronem materielni právní moci pak jest, že právní
nárok nebo právo, dosud ·pochybné a sporné, jest pro budoucnost naří

,

ů

vod

ů:

Nesporno jest, že veřejnou obchodní společnost, pod firmou Antonin
spol. ~ o~chodní:n. rejstříku dne 29., listopadu 1920 zapsanou, tvo:lh dva vere]m spolecmcl, Antomn J. a zalovaný Josef N., a že dne 10.
ce.rvna 1922. byl žalovaný jako veřejný společník vymazán, takže na
dale by~ tu len ,kupec jednotlivec Antonín ]., který po rozumu čl. 24
obch. zak. podrzel dosavadní společenskou firmu. Vyrovnávatí řízeni
bylo pak zavedeno o jmění dlužníka Antonína J-a, zapsaného v rejstřiku
pod flflno~. "1';nt.)- ~ spol.« a nikoliv o jmění nějaké veřejné společnosti.
Proto nepnchaze]1 vUb,ec ~ úvahu předp,isy II. oddílu vyr. ř., najmě před
piS §u 60 (2), dle nehoz účl11ky vyrovnání o jmění obchodní společ
nosh vztahuJí Se i na její společníky. Nemůže se tedy dovolatel vúbec

J: a

vod y:

mezitimním rozsudku jest v dalším

poměru

l1a mezitimní rozsudek o nároku k započtení namítaném jednal a o něm

Především

při

otázce, zda a v jakém

iěmito otázkami neobíralo, vadným po rozumu §u 503 čís. 2 c. ř. s.,
i bylo proto dle §u 510 c. ř. s. rozsudek druhé stolice, a ježto bude třeba
jednání i před soudem prvé stolice, i rozsudek tento v části odvolánim
a dovoláním dotčené zrušiti a procesnímu soudu uložiti, by bez ohledu

1924, Rv I 950/24.)

zení vyloučeno již jednati o dúvodu a v důsledku toho i o námitkách,
které popírají trvání .nároku co do dúvodu zjištěného (srv. Neumann,
Kom. k c. ř. s., druhý díl str. 1277). K těmto námitkám nepatří ovšem

0

názolu odvolacího soudu o dosahu pravomoci mezitimního rozsudku se

C. ř.

jisto postaveno a že zejména

a v ,Wsledkll toho ani

zen), jež bylo podkladem mezitin;ního rozsudku, vůbec jednáno a proto
se tento rozsudek am na tyto otazky nemohl vztahovati a také jich nerozhoduje. Stalo se tedy odvolací řízení, jež následkem nesprávného

Ve sporu šlo o náhradu vzájemných škod, vzešlých pří srazce povozu žalobce, řízeného jeho kočím Františkem N-em se silostrojem žalovaného, tímto osobně řízeným. Z počátku uplatňován pouze nárok
žalobcův a mezitimním rozsudkem prvé stolice ze dne 14. července 1923
uznáno právem, že nárok žalobcův jest důvodem polovicí po právu,
ježto rozsudkem okresního soudu v H. ze dne 15. listopadu 1922 byli
uznáni vinnými, žalovaný přestupkem dle §u 432 tr. zák. a František
N. dle §u 431 tr. zák. a ježto jednání Františka N-a, jehož pomocí žalobce jízdu povozem vykonával, se stanoviska práva občanského pokládati prý jest za jednání žalobcovo. Z tohoto rozsudku odvolal se sice
žalobce, uplatňuje mimo jiné, že František N. byl kočím zdatným
(§ 1315 obě. zák.), ale vzal odvolání zpět. Teprve po pravomoci mezitimního rozsudku vznesl žalovaný započtením nárok na náhradu škody
způsobené na autu. O b a niž š í s o u d y uznaly nárok, uplatňovaný
započtenim polovicí po právu, majíce za to, že i na tuto pohledávku vztahuje se pravomoc mezitímního rozsudku v ten rozum, že i tato vzájemni
pohledávka jest co do polovice po právu.
Ne j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižšich soudú, pokud jimi byla vzájemná pohledávka žalovaného uznána po právu a provedeno
její započtení a vrátil věc prvému soudu. by o této vzájemné pohle'""?
dávce dále jednal a znovu rozhodl.
D

důvodu

lze přičítati stranám zavinění na škodě žalovanému vzniklé, nebylo v ří

1360

odvolávati na to, že závazek jeho jakožto vystoupivšího veřejného spodoznal omezení následkem předpisu §u 60 (2) vyr. ř. Ostatně
toto dobrodiní nepříslušelo by 11111 ani tehdy, kdyby šlo o vyrovnávací
řízení o jmění obchodní společnosti. Dobrodiní §u 60 (2) požívají jen

lečníka

oni

veřejní společníci, kteří

jsou jimi v

čase

zahájení vyrovnávacího H-

zeni. Tito společníci ručí za vyrovnávací kvotu všem věřitelům společ
nosti, a jsou vlastně těmi lysickými osobami, které pod společenskou
firmou obchody provozují. Kdyby nebylo tohoto předpisu §u 60 (2), nemělo by vlastně vyrovnávací řízení ohledně veřejné společnosti žádného
smyslu, když by každý věřitel mohl celé své pohledávky dobývati na
těchto veřejných společnících. Něco jiného jest však při vyloučených
nebo vystoupivších společnícfch, jimž zákon v čl. 112, 129, 130 a 146
obch. zák. neukládá solidární ručení za všechny, nýbrž jen za určité
dluhy společnosti. Jsou proto takovíto bývalí společníci pouhými spoludlužníky ohledně těchto určitých dluhů a jich postavení jest upraveno
v §u 48 vyr. ř. v ten rozum, že jejich závazek jest řízením vyrovnávacím
nedotčen. (Srovnej Komentáře ke konk. a vyr. řádu: Bartsche-Pollaka
díl ll. str. 72 a 315 a Lehmanna díl I. str. 794). Není tedy závazek dovolatelův vyrovnávacím řízením vůbec dotčen a to ani ohledně výše ani
ohledně splatnosti. že pro posouzení věci není závažno, kdy žádost za
výmaz žalobce jako veřejného společníka byla podána (16. března
1922), nýbrž že rozhodným jest den zápisu (10. června 1922), dovodily správně již oba soudové nižších sto líc. Ani z ustanovení čl. 130
obch. zák. nelze dovoditi opak, ježto tento článek se dotýká jen vypořádání mezí společníky při zrušení společnosti nebo vystoupení někte
rých společníků, aniž by propůjčoval vyloučenému nebo vystoupivšímu
,členu táž práva a totéž postavení, které přísluší zbyvším společníkům.
čís.

4246.

Z toho, že manželka súčastnila se při uzavíráni kupní smlouvy manželem, nelze ještě vyvozovati závazek její z kupní smlouvy.

zák. j. Dokom;" i kdyby se byla žalovaná súčastnila jednání o koupi, či
l1Ila projevy, z,~ koupItI ,chce, nerO,~h?dov~l~ by to, když s ní žalo,bkyně
smlouvu uzavntl nec,ht~la a zb,?Zl J:n ]~]!l11;U manželu prodala, ježto
zcle neb~lo ~astra!,e zalo)lkyne, potrebne vule. Zjistily-li však nižší
soudy ~ale,. .ze al1l zalovan~ ~emela v úmyslu jako kontrahent vystupovah a ze sucastl1lla se ]edna11l Jeti Jako pomocnice mužova, může se tím
méně

dovolávati žalobkyně takového účastenství k odůvodnění toho
a~y. žalovaná by~a považc:vána z~ stranu smluvní. Účastenství na ied~
nal1! neospra~edlnu]: v ka~dém.pnpadě úsudek, že jednající osoba kontrahoval! chtela, a ze s m vzesla platná smlouva. Je potřebí takového
jednání, j,ež nezanechává pochJ;bností o smluvní vůli (§ 863 obč. zák.).
Proto pravem usoudIl odvolacl soud, že k založení smluvního poměru
mezi stranami nedošlo.
čís.

4247.

Mezi pravými vkladními knížkami záloženskými a spořitelními knížkami není podstatného rozdílu. Právní povaha členských (pQdílních)
knížek. Peněžní ústav jest oprávněn vyplatiti vklad tomu kdo předloží
členskou knížku, ovšem smí ho pokládati pouze za oiprá;něného k vybraní vkladu, nikoliv všalc za majitele členské knížky zní-li tato na
jméno jiného. Kdo jest zapsán za majitele členské kníŽky může činiti
obmezující disposice ohledně vkladu i bez předložení knížky.
(Rozh. ze dne 9.

října

1924, Rv II 218/24.)

Marie V-ová domáhala se na žalované občanské záložně, zapsané
s r. o., vyplacení 7.783 Kč, na kterýžto vklad zněla podílnická knížka manžela. žalobkyně Josefa V-a. Pro c e sní s o u d
p r v é s tol i c e uznal podle žaloby. O d vol a c Í s o u d přiznal ža.
lobkyni pouze 5.703 Kč.
Ne j v y Š š Í s o II d nevyhověl dovolání ani té ani oné strany.

společenstvo

Důvody:

(Rozh. ze dne 9.

října

1924, Rv I 1098/24.)

žaloba, domáhající se na žalované solidárního zaplacení kupní ceny, ježto se súčastnila při nákupu zboží jejím manželem, byla zamítnuta s o u cl y vše c h tří s tol i c, N e j v y Š š í m s o ude 111
z těchto
Jůvodú:

Nižší soudy zjistily, že dovolatelka žalovanou za smluvní stranu při
zboží nepovažovala, s nf kontrahovati nechtěla, a že také žalovaná sama nevyjednávala jako kontrahentka, také ona kontrahovati nechtěla, nýbrž súčastnila se jednání jen jako pomocnice nebo plnomocnice svého manžela. Ke vzniku smlouvy je třeba souhlasné vůle stran
a to i v ohledu na osobu, s níž se smlouva uzavírá (§§ 861 a 873 obč.
"lák.). Nebylo-li tu takové shody, nevznikla platná smlouva (§ 869 obč.
odběru

Z pravídla nebude třeba činiti podstatný rozdíl mezi knížkami spoj'itelními a pravými vkladními knížkami záložen co do jejich právní povahy, vytčené v §u 10 nového spořitelního regulativu ze dne 14. dubna
1920, čís. 302 sb. z. a n., obdobného Se starým. Poněkud jinak však nazírati jest na věc v příčině členských (podílních) knížek důsledkem
:o~dílu, že spořit,elní knížky vydávají se na kterékoli libovolné jméno,
lez, vklad.~t~l uda, k.dežto člen~ké knížky vydány býti mohou jen na
,jmeno .Ufelte osoby (clena dotycneho společenstva). V případě prvním
ust~PU] e osoba,. v ~nížce pojmenovaná, úplně do pozadí, nebo jí ani
~e~I,. bylo-~I ud~?o ]mé~~? smyšl~né. Za majitele (věřitele vkladu) pokl.a~a se pre~lozltel kmzky, kdezto v druhém případě jest pohledávka
vazana na urclt?", osobu, lež platí za majitele (věřitele vkladu) po tak
dlouho, pok~d ]ln~, osoba neprokáže, že ona jest pravým věřitelem, nikolI proto, ze knlzku má, nýbrž že vklad náleží jí. Odpovídá to také
CivHni rozhodn.U VI.
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zevní tvářnosti věci, neboť, číní-li se vkiady na knížku členskou, znějící
na jméno určité osoby, poukazuje zevní zdání k tornu, že je činí osoba
tato nebo že byly učiněny pro ni. Třeli osoba, která ukládá peníze na
takovou cizí knížku, nese důsledky z toho vyplývajici, když peněžni
ústav, důvěřuje v zevní zdání věci, za svého věřitele pokládá toho, na
jehož jméno knížka byla vystavena. Ovšem jsou i tyto členské knížky
ohledně volných vkladů papíry legitimačními potud, že peněžní ústav
jest oprávněn vyplatiti vklad tomu, kdo knížku předloží, avšak jen v tom
smyslu, že smí pokládati předložitele za oprávněného k vybrání vkladu,
nikoli však za jeho majitele. ježto zde tedy věřitel není určen tím, že
knížku v držení svém má, nýbrž tím, že knížka vydána byla na jeho
jméno, vyplývá z toho důsledně, že osoba v knížce zapsaná může obmezujíci disposice ohledně vkladu (zákaz výplaty) způsobem vížícim
nařiditi i bez předložení knížky, ježto vůči peněžnímu ústavu plati ona
za věřitele vkladu k této disposici oprávněného. Žalovaná záložna, která
jest chráněna ve své důvěře v zevní tvářnost věci, této zevní tvářnosti
však také šetřiti musi, byla tedy povinna, dbáti zákazu výplaty, který jí
Josef V. jako zapsaný majitel knižky, třeba bez jejího předložen! udělil,
po tak dlouho, pokud tento zákaz odvolán nebyl. Zákaz ten byl však
josefem V-em později co do částky vkladu 5703 Kč odvolán tím, že josef V. vůči žalované záložně prohlásil, že může býti žalobkyni vyplacena tato částka 5703 Kč, kdežto zbytek 2080 Kč že musí zůstati jemu.
'I když josef V. při tom kladl podmínku, že knížka se zbytkem vkladu
musí pro něj do záložny býti vrácena, nemění to ničeho na té skuteč
nosti, že tímto prohlášením vůči zálo,žně josef V. zcela jasně a určitě
projevil, že věřitelem vkladu co do části 5.703 Kč neni on, nýbrLjeho
manželka a žeon jako v knížce zapsaný majitel činí nárok na ten vklad
jen co do části 2080 Kč. Důsledkem tohoto prohlášení odpadl pak pro
žalovanou záložnu důvod, aby josefa V-a co do části 5.703 Kč nadále
za svého věřitele pokládala a záložna mohla na toto prohlášení s plnou
právní bezpečností tuto částku 5.073 Kč vyplatiti žalobkyni, kterou jusef V. záložně sám jako pravou věřitelku co do této části vkladu označil.
Na výhradu, kterou josef V. v příčině vrácení knížky činil, nepotřebo
vala záložna dbáti proto, ježto josef V. uznav, že mu tato část ykladu
nepřisluší, nebyl důsledkem toho také vůbec oprávněn, výplatu její na
jakékoli obmezení vázati, nehledě ani k tomu, že příkazem tím domáhal
se na záložně, by k vynucení jeho domnělého nároku na zbytek vkladu
vykonala na žalobkyni dle zákona nepřípustný nátlak, ježto josef V. sám
ani netvrdí, že by žalobkyně byla nabyla držení knížky bezprávně. josef V. disponoval tedy detenci knížky, jíž, jak záložně bylo známo, sám
neměl. Nárok žalobkyně na výplatu 5.703 Kč proti předložení (nikoli
proti odebrání) knížky je tedy plně po právu, ježto dle toho, co bylo
uvedeno, jest jedině ona pravou věřitelko'iT této části vkladu 5.703 Kl:'
Avšak i dovoláni žalobkyně jest neopodstatněno. její další žádost o výplatu zbytku vkladu neb o složení jeho k soudu není oprávněna, ježto clo
té doby, než žalobkyně oproti josefu V-ovi prokáže svůj oprávněný nárok též na zbytek vkladu, záložna za věřitele svého pokládati oprávněna
jest jedině josefa V-a jakožto v knížce zapsaného majitele a nikoli ža,lobkyni, třeba byla ona nynější držitelkou knížky té a ježto dále nemůže

býti, proti své vůli «ni nucena částku skládati k soudu, ponevadž složení
toto jest dle §u 1425 obě. zák. toliko právem, nikoli povinností dlužnik:l.
čís.

4248.

Dopravní řád železniční. .
' ~
~.
,,~
K pojmu »hrubé nedbalostl« ve smyslu §u 95 zel. dopr. radu. Bnme
důkazní po této stránce stihá toho, kdo se domáhá na dráze náhrady.
V tom že dráha zaslala zboží po delší trati, nelze shledávati hrubou
nedbalosť dráhy, mohlo-Ii zboží dojíti i po této trati včas.
(Rozh. ze dne 9. října 1924, Rl' II 284/24.)
žalobkyně závod pro půjčování filmů, domáhala se na dráze náhrady škody, 'kterou utrpěla thn, že film );~irkus S~rassani«; odesl3'n~
z Opavy dne 10. úonora 1922 rano p~o spesmna, dos~el na 111lsto ~rcen~
do Karlových Varu teprve dne 14. unora 1922, takze nemohl byh ve
dnech 11. až 13. února 1922 v kinu předváděn. žaloba byla zamltnuta
s o u d Y vše c h tří s t o I i c, N e j v y Š š í m s o ude m z těchto
důvodů:

Přihlíží-li se ke zjištění nižších soudů, dle něhož mohla zásilka dojíti na místo určení již ll. února 1922 ráno, ať již dráha volila trať přes
Plzeň či přes Žatec, jest na bíledni, že zásilka, o niž jde, byla dopr~
vena opozděně; a vzešel by~ žalobky~i, předpok!ádaje; že by ~yla~ k uplatnění nároku z tohoto prekročem dod~~Cl lh,uty vube,:. opravn;na. a
svůj nárok včas a zI:ůso.bem v §u97 (2) ClS. 2,zel. dop" r~du vytcenym
ohlásila, nepochybne narok na nahradu ve VySl, stanovene §em 37 (I)
žel. dOpL ř., což ostatně dráha výslovně uznala. Leč žalobkyně se s touto
náhradou nespokojila a žádá náhradu celé škody, kterou prý utrpěla
jednak tím, že musila zaplatiti kinu za zmařené představení 2.000 Kč,
jednak že jí ušlo půjčovné 1.000 Kč a konečně, že vynaložila natelegramy, porta a útraty právních zastoupení 500 Kč. N'árok na náhradu té t o
škody· byl by ve smyslu §u 95 žel. dopr. řádu odůvodněn jen tehdy,
kdyby byla dráha překročila dodaci lhůtu bud' úmyslně neb z hrubé ;redbalosti. žalobkyně také uplatňuje, že opozdění zásilky bylo zaVlneno
hrubou nedbalostí dráhy. Ze zásady, že každé straně náleží důkaz o tom,
co ve sporu tvrdí, a ze všeobecného předpisu čl. 396 posledního odstavce obch. zák., že, dokáže-li se povozníkovi zlovolné jednání, jest po'vinen nahraditi plnou škodu, plyne, že důkaz hrubé nedbalosti náleží
žalobkyni. Dokázána musí býti nedbalost h l' U b á, nestačí důkaz pouhého nedostatku obyčejné bedlivosti (§ 1297 obč. zák.) nebo pečli
nosti řádného kupce (čl. 282 obch. zák.). Všeobecný občanský zákoník váže v §u 1324 povinnost k náhradě plné škody na zlý úmysl ncb
nápadnou bezstarostnost, čl. 396 obeh. zák. shrnuje oba tyto pojmy v pojem zlovolného jednánÍ. Za hrubou nedbalost lze tedy pokládati jen
zvláště těžké 'Porušení povinné bedlivosti, takové, že jeho neblahé následky bylo možno bez námahy předvídati a že se ho bylo možno lehce
86'
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vyvarovati. Pouhá chyba nebo přehlédnutí, třebas byly spojeny s těž
kými následky, mohou se přihoditi i lidem pozorným a pečlivým a nejsou proto samy o sobě důkazem, že vznikly hrubou nedbalostí. V tomto
případě shledává žalobkyně dle přednesu v prvé stolici hrubou nedba'lost dráhy jedině v tom, že dráha dopravovala spěšninu po delší trati
Praha-Plzeň, místo po kratší trati Praha-Chomutov (Žatec). Leč ve
volbě delší trati nelze ještě spatřovati hrubé zavinění dráhy a to již se
zřetelem ku zjištění obou nižších soudů, čerpanému z posudku znalců,
dle něhož mohla zásilka i po oné delší trati dojíti na místo určení již
dne ll. února 1922 ráno, nehledíc ani k tomu, že žalobkyně vůbec neprokázala, že právě volba této delší trati byla bezprostřední příčinou
opozdění.

čís.

4249.

Při pOsuzování nepostrádatelnosti (§ 251 čís. 1 ex. ř.) nelze bráti
zřetel na dosavadní obvyklou žívotní míru povinného a na úroveň jeho
společenského postavení, nýbrž povinný má nárok pouze na takové
předměty domácího nářadí, bez nichž se naprosto nemůže ve své do-

mácnosti Obejíti.
(Rozh. ze dne 14.

října

1924, R 1792/24.)

Žádost dlužnice (vdovy po továrníku), by z exekuce byly vyloučeny některé ze zabavených předmětů (stůl, lampa, stolní váhy, ruční
mandl) jakožto domácí zařízení s o udp r v é s tol i c e zamítl, r c-

k u r sní s o u d návrhu vyhověl.
N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
D

ů

vod y:

Rekursní soud míní, že předměty, o které jde, dlužno považovati podle §u 251 čís. I ex. ř. za takové domácí nářadí, jehož povinná podle
dosud obvyklé míry životní a podle úrovně společenského postavení'
nutně potřebuje pro sebe, a které proto jest pro ni nepostrádatelné. Nec
lze tento právní názor sdíleti. Užitím slo'va »nepostrádatelné« v §u 251
čís. 1 ex. ř. dal zákonodárce srozumitelně na jevo, že při posuzování
nepostrádatelnosti nelze bráti zřetel na dosavadní obvyklou míru životní povinné strany a na úroveň jejího společenského postavení, n\'brž, že dlužno povážiti, že při výkonu exekuce má povinná strana nárok pouze na takové předměty z domácího nářadí, bez nichž se naprosto
nemůže ve své domácnosti obejíti. Tedy nerozhoduje okolnost, že si
dlužnice uvykla na užívání elektrického světla, že obývá více místností,
a že k tomu účelu potřebuje více lamp, že tmlze totiž po ní již z důvodů
bezpečnosti požadovati, aby ponechanou jí petrolejovou lampu přená
šela z místnosti do místností. Proto sluší uznati, že pod položkou 10.
zájemného protokolu uvedená lampa není pro dlužnici nepostrádatelna.
Totéž platí i ohledně zabavených předmětů pol. 20, 27 a 34 zájemního
protokolu. Byl-li dlužnici ponechán jiný stúl, není stůl pod pol. 30 ne-

postráclatelnSr • Stolní váhy a ruční mandl mohou býti považovány podle
zvláštních okolností za nepostrádatelny v domácnosti mnohočlenné, nikoli v domácnosti osamělé paní, ve které jeví se býti postrádatelným
přepychem. Proto bylo uznati, že předmětům právě uvedeným nelze při
znati povahu předmětů podle §u 251 čís. 1 ex. ř. nezabavitelných.
čís.

4250.

Nelze se domáhati povolení exekuce proti pro dej n
ruho družstva.
(Rozh. ze dne 14. října 1924, R I 803/24.)

ě

konsulll-

s

o udp r v é s tol i c e povolil exekuci proti prodejně konsu"lního družstva v B. Rek u r sní s o u cl zrušil napadené usnesení jako
zma tečné.
Ne j v y Š š í s o u d potvrdil usnesení rekursního soudu s tou opravou, že se usnesení prvého soudu změňuje a návrh na povolení exekuce
odmítá.
D ů vo dy:
Jak exekuční titul, tak i exekuční návrh musí mimo jiné obsahovati
též přesné označení toho, proti němuž exekuce ma býti vedena (§§ 7
a 54 čís. I ex. ř.). V tomto případě podán byl exekuční návrh v souhlasu
s exekučním titulem, t. j. právoplatným platebním rozkazem ze dne 26.
,června 1924 proti »P rod e j ně západočeského konsumního družstva
v B.«. Konsumní družstvo jako takové jest ovšem hromadnou osobou
podle zákona ze dne 9. dubna 1873, čís. 70 ř. zák., která pod jednotnou
representaci všech členů na venek, t. j. pod firmou může práv nabýva:i
a závazky podnikati, žalovati a žalována býti; ale jeho »prodejna« není
právním subjektem, v zákoně llznan5rm. Proto již na základě onoho ozn3,čení povinné strany v exekučním návrhu 111oh1 a měl soud prvé stolice
návrh odmítnouti, aniž bylo třeba nějakého šetření, nehledě ani k tomu,
,ze jak v upomínací žalobě, tak i v exekučním návrhu měla býti podle
§u 75 čís. I c. ř. s. a §§ 78 a 54 čís. I, ex. ř. při označení povinné str'any
udána fysická osoba k zastoupení hromadné osoby oprávněná, které by
soudní vyřízení mohlo býti doručeno. Když soud prvé stolice návrh neodmítl, mohl to na rekurs konsumního družstva učiniti soud rekursnÍ a
to již na základě spisů, které i prvý soudce měl po ruce a jen v důsledku
pouhého přezkoumání usnesení soudu první stolice. Jsou tedy vývody
dovolacího .rekursu o novotách pro tento případ bez významu. Exekuč
, nímu návrhu, jejž vymáhající věřitelka podala proti »prodejně« konsum11ího družstva, nelze právě tak vyhověti, jako by nebylo lze vyhověti
exekučnímu návrhu podanému na př. proti obecní plynárně, železniční
stanici, úřadovně nějaké obchodní společnosti apod., tedy jen proti
určitému zařízení a administrativnímu orgánu určité hromadné osoby.
Ježto však rekursní soud usnesení soudu první stolice pouze jako zmatečné zrušil, nevysloviv se o osudu exekučního návrhu, bylo jeho II Sll 1;;senÍ' opraviti tak, jak zněla první věta rekursního návrhu konsumJ1ího
družstva.
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čís.

4251.

Výkazy nedoplatků spolkových pokladen nemocenských a t. zv. zupsaných pokladen pomocných nejsou exekučními tituly, i když jest pří
slušným politickým úřadem potvrzena jich vykonatelnost (likvidno.st).
(Rozh. ze dne 14.

října

1924, Rl 809/24.)

Na základě výkazu nedoplatků domáhala se »Nemocenská pokladna
soukromých úředníků a zřízenců, zapsané společenstvo pomocné 1'0)dadny v P.«, povolení exekuce na dlužníkovy movitosti. S o u cl p r v é
s t o I i c e exekuci povolil, reku r sní s o u d exekuční návrh zamítl.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Dúvody:

i1

"

I

Při svědčiti jest názoru rekursního soudu, že výkazy nedoplatků spoll<ových pokladen nemocenských a t. zv. zapsaných pokladen pomocných, i když jest od příslušného politického úřadu potvrzena jich vykonatelnost, nebo, jako v tomto případě, jich likvidnost, nejsou exekuč
ními tituly. Již bývalý nejvyšší soud ve Vídni ve svém plenissirilárním
rozhodnutí ze dne 7. listopadu 1899, čís. 486 pres. Č. 144 kn. jud. za
exekuční tituly uznal vykonatelné výkazy nedoplatků úrazové dělnické
pojišťovny, okresních pokladen nemocenských, závodních pokladen
nemocenských, společenstevních pokladen nemocenských a bratrských
pokladen, ježto příslušné zákony (§ 26 z.ikona o úrazovém pojištění
dělníků ze dne 28. prosince 1887, čís. 1 ř. zák. z roku 1888, §§ 38, 47 a
57 zákona o pojištění dělníků pro případ nemoci ze dne 30. března 1888,
čís. 33 ř. zák., § 121 živn. ř. a §§ 32 a 37 zákona o bratrských pokladnách z 28. července 1889, čfs. 127 ř. zák.) obsahovaly předpisy, že lze
na základě výkazů těchto pokladen vésti politickou exekuci; v důsledku
toho pak dle čl. lll. HV. zák. k ex. ř. a dvorního dekretu ze dne 10. Února
1832, čís. 2548 sb. z. s. jest přípustna i soudní exekuce. Ježto však o
spolkových nemocenských pokladnách v §u 11 'čís; 6 a §u 60 zákona
ze dne 30. března 1888, čís. 33 ř. zák. (ve znění tehdy platném) a
ohledně zapsaných pokladen pomocných v zákoně ze dne 16. července
1892, čís. 202 ř. zák. (týkajícím se organisace těchto pokladen) nebylo
stejných opatření, nelze výkazlun nedoplatků těchto pokladen přiznati
povahu titulu exekučního. I tento nejvyšší soud sdílí týž názor a vzhledem k vývodům stížnosti podotýká: Stěžovatelka nepopírá, že jest zapsanou pokladnou pomocnou po rozumu zákona ze dne 16. července
1892, čís. 202 ř. zák. Dle §u 1 zakládají se tyto pokladny na vzájemnosti
a účelem jejich jest, aby svépomocí umožněno bylo různým vrstvám
pojištění v různých případech životních, zejména, by i dělníkům umožněno bylo, by si takto svépomocí zajistili i ochranu pro jiné případy,
než na které se vztahují zákony o úraz'iYvém a nemocenském pojištění
dělníků. Při těchto pokladnách jde o dobrovolné pojištění, jehož podkladem jest smlouva soukromoprávní a nikoliv předpis veřejného donucovacího práva, a tento soukromoprávní ráz pojištění zachován i v

tom směnJ, že i vybírání příspěvků jest včcí soukromou, pročež nebyly
zapsaným pokladnám pOlllocným poskytnuty výhody politické exekuce
a tím možnosti, aby výkazy nedoplatků staly se dle §u 1 čís. 13 ex. ř.
tituly exekučními. Tento stav nedoznal změny ani zákonodárstvím popřevratovým. článkem Vll. zákona ze dne 15. května 1919, čís. 268 sb.
z. a n. a článkem I. zákona ze dne 22. p~rosince 1920, čís. 689 téže sbírky
byl nově upraven doslov §u 11 zákona o nemocenském pojištění děl
níků, a též dle §u 11 v tomto novém doslovu byly i nadále k nemocenskému pojištění dělníků připuštěny spolkové pokladny nemocenské a
zapsané pokladny pomocné. V obou těchto zákonech, jakož i v dalším
zákoně ze dne 22. prosince 1921, čís. 489 sb. z. a n. byla pak celá řada
posavadních předpisů zákona o nemocenském pojištění dělníků znova
upravena. Ježto však nebylo shled~no účelným, a?y tytoEř:dpis~ p.la~
tily jen pro ústavy veřejnou moc! k nemocenskemu pO]Istem delmku
zřízené, bylo jednak v článku XXI. zákona čís. 268 z roku 1919 ministerstvo sociální péče zmocněno, by určité nelllocenské pokladny zrušilo, jednak bylo v článku XXVI. ~éhož zákona stanoven,?, ž; ne?,.ocenské pokladny, které nebudou zruseny, JSou povrnny pnzpusob!Í! stanovy tomuto zákonu a že se tak může dokonce státi i z moci úřední se
• závaznou platností. Avšak ony tři zákony neupravují znova způsob, jak
jednotlivé pokladny vybírati mohou příspěvky, a proto nesprávným jest
názor stěžovatelky, že i v tomto směru byl dřívější zákonný stav změ
něn, a že spolkové a zapsané pomocné pokladny: jsou nyní vůb~c v každém směru na roveň postaveny ostatním druhum nemocenskych pOJIšťoven a že se zejména povinnost platiti příspěvky, u zapsaných pomocných pokladen jen soukromou. smlou~ou založená, "proměňu!: v, povinnost ve veřejném p'rávu kotvíc! a v dusledku toho ze Jest pnspevky
těchto pokladen co do způsobu dobývání na roveň klásti dávkám, uvedeným v článku lil. uv. zák. k ex. ř. a v §u 1 čís. 13 ex. ř. Pro ne~práv
nost toboto názoru budiž poukázáno k tomu, že i v jiných podobných
případech zásahu veřejné moci do poměrů soukromoprávních nedo~hází k takové přeměně, tak na př. přes předpis §u 1164 obč. zák. ve
znění zákona ze dne 21. prosince 19Q 1, čís. 497 sb. z. a n. nestaly se
smlouvy námezdní, právním poměrem ve veřejném právu kotvícím. Nedošlo-li tedy k zákonným předpisům, jimiž by bylo zapsaným pokladnám pomocným propůjčeno právo, by příspěvky vymáhaly politickou'
exekucí, nemohou se výkazy nedoplatků těcbto pokladen státi exekuč
ními tituly dle §u 1 čís. 13 ex. ř., pročež pr;\vem byl exekuční návrh
rekursním soudem zamítnut.
čís.

4252.

Podán-li odpor proti přikázání cel é pohledávky, lze napadnoluti
rekursem i přikázání úroků (§§ 213, 234 ex. ř.). Právo k rekursu pří
sluší i zlljemníkům, nepřítomným při rorzvrhovém roku, když se soud,
rozděluje podstatu, prohřešil proti veHcím zásadám §§ 216 a 217 ex. ř.
Pro rozsudkový přísudek úroků, běžících od určitého dne až do dne
vnuceného vkladu zástavn<hOl práva platí ustanovení p r v é h o, ni ..
koliv dr u h é h
odstavce čís. 4 §u 216 ex. ř.

°
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Vymohl-li si věřitel exekuci d~ažbou nemovitosti pro celou jistinu
i s příslušellStvim, jest zvláštní výzva po rozumu §u 171, odstavec druhý
ex. ř. zbytečnOlU (§ 74 ex. ř.) a zbytečným jest i návrh na zapraveni
hotovými.
útraty vzešlé mezi knihovním a vymáhajícím věřitelem nejsou útratami exekučními.
(Rozh. ze dne 14.

října

1924, R I 814/24.)

V řízení o
kuční dražbě

rozvrhu nejvyššího podání za nemovitost, prodanou v exedne 31. května 1924, přikázal s o udp r v é s t o I i c o
vymáhajícímu věřiteli pohledávku s 6% úroky od 19. března 1920 do
·17. února 1922 (kdy byly zapsány do pozemkové knihy) a od 17. (mora
1922 do dne příklepu a dále útraty žádosti o hotové zaplacení. R e ,k u r sní s o u d vyhověl rekursu následující knihovní věřitelky (občanské záložny) potud, že přikázal vymáhajícímu věřiteli pouze úroky
za dobu od 31. května 1921 a nepřikázal útraty žádostí o hotové zaplacení. . D ů vod y: Neprávom přisoudil prvý soud 6% úroky z jistiny
za dobu od 19. března 1920 do 21. února 1922. Dle §u 216 odstavec
čtvrtý ex. ř. požívají pouze tříleté úroky, ode dne udělení příklepu zpět·
počítané, téhož knihovního pořadí jako jistina. Za dobu od 19. března
1920 do 31. května 1921 byly tedy úroky věřiteli neprávem přikázány
(Nowak, sbírka - rozh. Č. 867). útraty žádosti o zapravení jisHny hotovým zaplacením byly neprávem přikázány, poněvadž pro věřitele není
vtělena kauční hypoteka pro tyto útraty a útraty nevzešly dobýváním
pohledávky v této exekuci. Podání s návrhem na zapravení pohledávky
hotovým placením nebylo třeba (§ 74 c. ř. s.), ježto návrh na zavedení
exekuce zahrnuje v sobě bez toho návrh na zapravení hotovým pla,cením.
. Ne j v y Š š í s o u d změnil k dovolacímu rekursu vymáhajícího
věřitele napadené usnesení v ten způsob, že mu přikázal 6% úroky již
od 19. března 1920, nevyhověl však dovolacímu rekursu ohledně útrat
žádostí o holové zaplacení.
D

ů

vod y:

Správným neshledává dovolací soud náhled stěžovatele, že Občan
ská záložna nebyla dle §§ 213 a 234' ex. ř. oprávněna, odporovati rozvrhovému usnesení. Tato knihovní věřitelka byla při rozvrhovém roku
přítomna a vznesla svým zástupcem odpor proti přisouzení celé pohle·dávky, dále proti přikázání všech útrat dosud soudně neupravených
atd.; nelze tedy míti za to, že přisouzení úroklj zahrnutých v celku, nebylo odporováno. Ostatně přísluší právo k rekursu i zájemnikům, nepřítomným při rozvrhovém roku, když se soud při rozdělování podstaty
prohřešil proti ve1ícímzásadám §§ 216 a 217 ex. ř. (srovnej k tomu rep.
nálezů čís. 168), a nelze je proto ani odepříti tomu, kdo byl při roku pří
tomen, ale odporu vůbec nevznesl, nebo rn::1.ldal zvláštního důvodu, pro
který odpor vznáši (§ 234 ex. ř.), jak byl vlastně povinen. Naproti tOmu
jest však souhlasiti s názorem stěžovatelovým, že mu příshšejí 6%

úroky od 19. března 1920 do 21. února 1922, nikoliv však podle výkladu, který dává stěžovatelka nepatrné odchylce ve znění bodu čís. 2
a 3 (die aus den letzten drei jahren vor der Ertei1ung ...... ) od onoho
v čís. 4 §u 216 ex. ř. (die nicht liinger als drei jahre vor ..... ), jež
vychází v podstatě na jedno, nýbrž proto, Že v tomto případě jde o rozsudkový přísudek úroků, běžicích od určitého dne až do dne zápisu do
pozemkové knihy, tedy o samostatnou, vnUCell)fm právem zástavním zajištěnou pohledávku jistinnou, ohledně které platí ustanovení prvého odstavce čís. 4 §u 216 ex. ř. a nikoliv ono druhého odstavce téhož čísla,
po případě ono §u 217 čís. 2 ex. ř. (Srovnej v tom smyslu rozhodnutí
nejv. soudu čís. 325 sb. n. s. a komentář Neumannův k ex. ř., vyd. 1910,
str. 623 a jud. čís. 106). V tom směru bylo tudíž vyhověti dovolacímu
rekursu a obnoviti usnesení prvého soudu. Neodůvodněným jest však
požadavek stěžovatelův, aby mu byly přiřknuty ltojí útraty za žádosti
o hotové zaplacení. Zcela správně uvedl v té příčině soud rekurs ní, že
ž'ádostí o hotové zaplacení nebylo potřebí, poněvadž si stěžovatel jako
vymáhající věřitel vymohl exekuci dražbou nemovitosti pro celý kapitál
i s příslušensťvím, nikoliv pouze pro část k&pitálu, čímž dal nepokrytě
na jevo, že chce hotové zaplacení celé své pohledávky. V takovém pří
padě jest již zvláštní vyzvání po rozumu §u 171 odstavec druhý ex. ř.
zbytečným a nelze útraty zbytečného prohlášení pokládati za nutné po
rozumu §u 74 ex. ř. (Viz k tomu také komentář Neumannův k ex. ř.,
vyd. 1910, str. 535.) útraty dovolacího rekursu nelze přisouditi aní
z části, poněvadž nejde o útraty exekuční, nýbrž o poměr mezi knihovním
a vymáhajícím věřitelem a útraty mezi nimi vzešlé, pro které byla by
úhrada jen v rámci případné kauční hypoteky.
čís.

4253.

Sudiště dle §u 88, odstavec druhý, j. n.
Od smlOlUvy o fakturovém sudišti nelze napotom jednostranně ustoupiti. Lhostejno, že k fakturám byly připojeny složenky poštovní spoři
telny a že po úmluvě laldurového sudiště nastal státní převrat. částečné
dodávky nepřeměnily se ve zvláštní, samostatná právní jednáni tím, že
byly zvláště fakturovány. V odepření placeni v Kč nelze spatřovati námitku proti doložce sudištní. Bylo-li lakturní sudiště založeno pravoplatně pro všechny dodávky, nelze je v pozdější dodávce vyloučiti označením jiného platebního místa.

(Rozh. ze dno 14.

října

1924, R 1 827/24.)

žalobu o zaplacení 78.081 Kč a 100.869 Kč podal žalobce na krajském soudě v Jičíně vzhledem k doložce na fakturách )>splatno a žalovatelno v Hostinném«. Námitce místní nepříslušnosti vyhověl s O II d
P r v é s tol i c c ohledně 100.869 Kč, ohledně 78.081 Kč ji zamítl.
K rekursu žalobce zamítl rek II r s 11 í s o II d námitku místní nepří
slušnosti i ohledně .100.869 Kč. D ů v octy:
Žalovaná firma tím,. že
přijala bez námitek faktury. poslané jí stranou žalující, a že je platila,
jasně projevila, že žalující stranu uznává jako věřitelku a tedy i jako
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smluvní stranu, že tudíž dále též žalovaná strana pojímala rozvrh celpotřeby syndikátem mezi jednotlivé účastníky dodávky pouze
sprostředkovací činnost a že se nic nezměnilo na vzájemných prá-

kové své
jako

vech a povinnostech z obchodu dodacího mezi žalovanou, jako kupující
a jednotlivými dodavateli tím, že syndikát rozdělil celkovou dodávku
jednotlivým firmám, které jí oznámil. Co tedy průběhem dodávek žalovaná strana ujednala se stranou žalujicí, jest proti oběma stranám plně
účinné. Ničeho

též nenÍ-ční na stavu věci, že žalující strana přiložila po-

každé k fakturám, opatřeným zákonnou doložkou, složní lístek, znějicí
na konto žalující firmy u rakouské poštovni spořitelny. Přijme-Ii se faktura, opatřená doložkou podle §u 88 j. n. bez námitek, znamená to, že
se mlčky přijimá ve faktuře učiněný návrh na příslušnost soudu splniště.
Tím došlo mezi oběma stranami ke smlouvě (§§ 861, 863 obč. zák.) a
není oprávněna žádná ze stran, aby odstoupila jednostranně, tedy bez
souhlasu strany druhé., Nemohla tedy ani žalující strana" přikládajíc
složní lístky, jednostranně zrušiti smluvený již soud splniště. Přiložení
složenek nemůže však býti považováno snad za nový návrh ve smyslu
§u 88 j. n., jímž změnila se příslušnost soudu, když byly faktury a složenky přijaty bez pozastávky. Takovouto příslušnost soudu lze založiti
jedině způsobem naznačeným v §u 88 j. n., totiž přijetím faktury, opatřené předepsanou doložkou, bez námitky, nikoliv však pouhým přilo
žením poštovní složenky. Připojení poštovní složenky nemělo totiž jiného významu, než že žalovaně straně bylo dáno na vůli, aby platila
prostřednictvím rakouské poštovní spořitelny; tím zůstaly nedotčeny
právní dÍlsledky, pojící se podle zákona k smluvenému splništi, rovněž
tak smluvený soud splniště, jímž jest Hostinné. Nic také nepřekáželo,
aby se strany neshodly na jiném soudě, který jest pro jednu z obou
stran cizinou. Soud fakturní zakládá se, jak se již stala zmínka, na vůli
stran, na soukromoprávní dohodě, která nemůže býti nikterak dotčena
politickými událostmi, leda, že se události ty staly za takových poměrů
nebo takové poměry utvářily, které opravňují názor, že by se strany ne~
bývaly podvolily takové dohodě, kdyby bývaly mohly předvídati poměry ony. Takové poměry nepřivodil státní převrat, poněvadž mezi Rakouskem a Československou republikou jest zaručena jak vzájemná
právní pomoc, tak i vzájemná vykonatelnost rozsudků, není tedy závady,
pro niž by nebylo lze přistoupiti na prorogaci některého ze soudů obou
těchto států. Okolnost, že snad území Hostinného bylo přechodně sporno, pokud šlo o jeho příslušnost k Československé republice, lze tím
méně míti za podobně rušivou překážku. Prvý soud neměl odmítnouti
svou příslušnost ani pokud jde o dilčí nárok na 100.869 Kč. Neměl pře
hlédnouti, že se zde jedná nesporně o jednotnou uzávěrku, která pouze
byla plněna část po části. Tyto částečné dodávky nepřeměnily se ve
zvláštní, samostatná právní jednání proto, že žalující strana poslala na
částečné dodávky zvláštní faktury. U všech těchto částečných dodávek
jest jednotný právní důvod. Byla-li tedy již ve fakturách, doručených
s prvními dodávkami, obsažena doložka podle §u 88 j. n. a tyto faktury
bez námitek byly přijaty, podrobila se tím žalovaná ve smyslu §u 88
j. ·n. ohledně celé dodávky mlčky soudu splniště. Žalovaná nemohla
miti za to, že žalující strana chtěla použíti této příslušnosti soudní

ílouze, pokud jde o fakturované hodnoty ze dne 15. února 1919 a 17.
února 1919, to tím méně, když i v posledni faktuře ze dne 28. dubna
1919 obsažena byla též doložka »splatno a žalovatelno v Hostinném«,
tedy i pokud jde o tuto poslední částečnou dodávku, poukázáno bylo
opět na soud splniště a nebyla ona doložka škrtnuta. Že pro celou dodávku možno uvažovati jen o příslušnosti jediného soudu, plyne též
z toho, že při podání žaloby bylo sčítati částečné faktury podle §u 55
j. n. a dle toho může býti pro všechny jednotlivé částky jen jednotné
splniště, nemá-Ii se státi vůbec iIlusorním. Že proti faktuře ze dne 28.
dubna 1919 byly námitky v tom směru, že žalovaná odepřela placení
v československých korunách, nelze považovati za námitky ve smyslu
§u 88 j. n., neboť zákon tam má na mysli, že se činí námitky proti doložce samotné nebo proti

faktuře »vůbec,

ježto se

příčí smlollvě«,

nebo,

že faktura se vrací bez poznámky, nemá-li býti založena příslušnost
soudu podle splniště. V tomto případě však, jak vysvítá z dopisu ze
dne 5. května 1919, který byl uznán za pravý, pokud se týče za správný,
prohlásila výslovně žalovaná jen, že odmítá placení v československých
korunách, avšak jinak dokonce fakturu honorovala, nenamítala tedy
»všeobecně« nic proti faktuře, tím méně pak proti její doložce. Nepři
hlíží-li se však k tomu, byla, jak již zdůrazněno, platně založena pří
slušnost soudu podle splniště pro smluvní závazky, vyplývající z jednotné uzávěrky, přijetím obou dřivějších faktur ze dne 15. února 1919
a 17. února 1919, opatřených doložkou, bez námitek a platí tudíž i pro
dílči nárok 100.869 K z faktury ze dne 28. dubna 1919.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacimu rekursu.
O

Ů

vod y:

Dovolací rekurs není opodstatněn. Nejvyšší soud sdilí názor rekursního soudu a poukazuje žalovanou společnost na správné důvody napadeného usnesení s dodatkem, že, jak není sporno, jde v tomto pří
padě o jednotnou uzávěrku ze dne 14. srpna 1918, která měla býti
splněna část po části. Fakturami ze dne 15. a 17. únOra 1919 bylo, jak
správně odÍlvodňuje rekurs ní soud, založeno splniště v Hostinném. Doložky obsažené ve faktuře ze dne 28. dubna 1919 neměly významu a
nemohly ní čeho změniti na fakturnim sudišti již založeném, jelikož si
odporují a jelikož jim proto nelze přiznati žádný právní účinek ani ten
smysl, že se jimi žalobce vzdal fakturního sudiště v Hostinném, anebo
vůbec sudiště v tuzemsku. Tvrdí-li žalobce na jednom místě, že fakturovaná částka 100.869 Kč 12 h jest splatna a žalovatelna v Hostinném
a odvolává částečně na jiném místě téže faktury tuto doložku prohláš'ením, že fakturovaná částka jest výlučně splatna u úvěrního ústavu
pro obchod a průmysl v Praze, nelze vůbec hleděti k těmto dvěma prohlášením sobě odporujícím. Fakturní sudištč v Hostinném právoplatně
,již dřive založené pro všechny dodávky, jež se zakládaji na jednotné
uzávěrce ze dne 14. srpna 1918, nebylo tedy změněno prohlášeními žalobce, obsaženými ve faktuře ze dne 28. dubna 1919, to tím méně, ježto
druhý odstavec §u 88 j. n. vyžaduje jasné prohlášení na faktuře, že placení státi se má na určitém místě a že na témže místě mohou býtí podány žaloby.
.
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Vyrovnací řád.
Není závady, by dlužník, nabídnuvši věřitelům 35% ku splacení nejdéle do dvou let, nenabídl jim další větší kvotu k placení po delší než
dvouleté době.
(Rozh. ze dne 14. října 1924, R I 828/24.)

s o udp r v é

s t o I i c e vyrovnání potvrdil, rek u r sní s O U d
vyrovnání potvrditi. O ů vod y: Dle vyrovnacího návrhu má
p o s led n í 10%ní spl á t k a z 45% vyrovnací kvoty býti splatna
až dne 14. ledna 1927, takže celá vyrovnací kvota dle vyrovnání měla
by býti splacena v delší než dvouleté lhůtě dle §u 3 (2) vyr. ř. a zákona ze dne 26. dubna 1923 Č. 99 sb. z. a n. jediné přípustné. Příčí se
tedy vyrovnací návrh zákonu (§ 50 Č. I a 2 vyr. ř.). Ole citovaných
zákonných ustanovení vyžaduje se totiž nejen, aby nabídnutá vyrovnací
kvota byla nejméně 35%ní. nýbrž též, aby celá kvota byla
ne j p o zdě j i do 2 1e t splatna. Správnosti tohoto náhledu nasvěd
čují i motivy k vyr. řádu, kde výslovně vysloveno a odůvodněno, proč
jakožto nejdelší lhůta platební se připouští pouze lhůta dvouletá pro
,celou vyrovnací kvotu, a přináší také účel vyrovnacího řízení s sebou,
by se dostalo věřitelstvu kvoty co nejdříve a by se splatnost neprotahovala o celé roky. N e j vy Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.

odepřel

.O

Ů

vod y:

Pokud se týče výkladu §u 3 (2) VyL ř. ve spojení s čl. I. zákona
99/23 sb. z. a n., nelze souhlasiti s výkladem rekursního soudu.
Výklad ten byl by správným, kdyby vyrovnací dlužník nabídl věřitelům
zaplacení sice větší než 35%ní, avšak jednotné kvoty jich pohledávek
v době delší dvou let. Tato nabídka by odporovala předpisu čl. l. zák.
ze dne 26. dubna 1923 Č. 99 sb. z. a n. a byla by proto nepřípustnou.
V tomto případě nabídl však vyrovnací dlužník vyrovnáním ze dne
10. dubna 1924 45%ní vyrovnací kvotu, kterou chce zaplatíti clěleně:
5% dne 1. října 1924, 100/0 dne 1. dublla 1925, 10% dne 1. října 1925,
10% dne 14. ledna 1926 a zbytek 10% dne 14. ledna í9Q7, takže zá"
konem žádaných nejméně 35% bylo by zaplaceno ve lhůtě kratší, než
v zákoně požadované lhůtě dvouleté. a jenom zaplacení z byt k u n a cl
35% bylo by oddáleno na další mk. Tím však zákonu zcela vyhověno,
neboť bude zaplaceno nejméně 35% pohledávek do dvou let, jak zákon
stanoví. Příčilo by se zejména zájmu věřitelů, by nesmělí přijmouti větší
než 35%ní kvotu, když dlužník je s to, by ji zaplatil, mŮže však tak
učiniti teprve po dvou letech.
čís.

Cis.4255.
Exekuce na základě řlšskoněmeckých exekučních titulů.
Povolení takovéto exekuce nepředchází v tuzemsku delibační
předepsané právem řfšskoněmeckým.

řízení,

Výkaz o dDručenÍ obsílky (opatření spor zahajujícího) do vlastních
rukOlU povil111ého (osoby zmocněné jim povšechně k přijímání žalob),
musí býti písemně předložen. Nestačí výrok exekučního titulu, že se
tak stalo.
Doložkou na rozsudku, že jest právoplatným, není vyhověno před
pisu §u 80 čís. 3 ex. ř.
(Rozh. ze cine 14. října 1924, R I 83~/24.)
Na základě rozsudku pro zmeškání vyneseného zemským soudem
v Berlíně, povolena byla p r v Ý m s o ude m vymáhajícímu věřiteli
(berlínskému obchodníku) proti tuzemskému dlužníku exekuce. R ek u r sní s o u d napadené usnesení potvrdil. O ů vod y: Povoleni
exekuce na základě cizozemských exekučních titulů děje se dle §u 82
ex. ř. bez každého dalšího řízení pouze po prozkoumání na základě po
ruce jsoucího materiálu spisového, jsou-Ii splněny předpoklady
§§ 79-80 ex. ř. Je-li exekuční žádání dle lis,tin I;0 .ruce js~~cích,"odů.
vodněno, jest povolil! exekUCI bez zavedem kazdeho dalslho nzem.
Především vyhledává se dle §u 79 ex. ř., by byla zaručena vzájemnost
státními úmluvami neb vyhláškami vlády, uveřejněnými v říšském zákoníku (nyní ve sbírce zákonu a nařízení). To se stalo smlouvou mezi
republikou Československou a říší Německou o ochraně právní a o právní
pomoci ve věcech občanských (čís. 130 sb. z. a n. z r. 1924, vládní vyhláška ze dne 25. června 1924 pod čís. 131 sb. z. a n.), která nabyla
platnosti dnelll 28. června 1924 a dle ní posuzovati dlužno přípustnost
exekuce na základě exekučních titulů i před pÍlsobnosti její vzešlých,
poněvadž to smlouvou tou není vyloučeno. Tato vzájemnost není odvislou od řízení, jehož cizí stát za účelem připuštění exekuce na základě
cizozemského titulu používá; stačí naopak k založení vzájemnosti jen,
když se exekuce v cizím státě připouští. Proto je zcela bezvýznamno,
že v říši Německé na základě rozsudku mimo obvod Německa vyneseného exekuce jen tehdy povolena býti může, byla-li na základě d e I ib a ční h o řízení v říši němeéké provedeného exekuce prohlášena za
přípustnou rozsudkem o vykonatelnosti (§§ 722, 723 a 328 něm. civil.
řádu), neboť v čsl. státě řízení delibační zákonodárcem zavedeno nebylo, aby se započetí exekuce a nabytí priority exekučního práva zástavního nezdržovalo. Návrhu exekučnímu přiložený titul exekuční [kontumační rozsudek zemského soudu v Berlíně ze dne 17. května
1924 - opatřen je doložkou vykonatelnosti (právomoci) a je v něm
potvrzeno, že žalovanému (straně povinné) žaloba dne 14. března 1924
doručena byla. Tím j sou vykázány náležitosti §u 80 čís. 2 a 3 ex. ř. Že
by ostatní náležitostí §u 80 čís. I ·a v §u 81 čís. 1-4 ex. ř. splněny
'nebyly, z titulu exekučního nijak se nepodává a, poněvadž zkoumání
soudu, exekuci povolujícího dle toho, co sho·ra řečeno, nad přiložený
listinný materiál jíti nemá, musí straně povinné, má-li za to, že jsou zde
nějaké nedostatky, které by ve smyslu §§ 80 a 81 ex. ř. povolení exekuce bránily, ponecháno býti, by své případné námitky uplatňovala ve
smyslu §u 83 ex. ř. od por em proti povolení exekuce, což též současně s podaným rekursem také učinila.
N e j v y Š š í s o u d exekuční návrh zamítl.
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o II v od y:

Názor stěžovatelův, že k povolení exekuce bylo třeba provésti řízení
delibační, jak je tomu v Německu, sdíleti nelze a zásada vzájemnosti,
které v těchto věcech šetřiti jest, nevyžaduje, že se povolení exekuce
státi smí jen na základě téhož neb obdobného řízení, které druhý stát
v těchto případech zachovává. V té příčině lze poukázati na důvody
napadeného usnesení, jež vývody rekursu vyvráceny nejsou. Rekursu
přiznati jest však úspěchu proto, že nejsou náležitě vykázány podmínky
§u 80 čís. 2 a 3 odstavec druhý a třetí ex. ř. Dle §u 80 ex. ř. v souvislosti
s vyhláškou československé vlády ze dne 25. června 1924, čís. 131 sb.
z. a n. připojené ku smlouvě mezi Československou republikou a Ně
me,::kem o ochraně právní a právní pomoci ve věcech občanských, vyhlásené pod čís. 130 sb. z. a n. z r. 1924, může býti návrhu na exekuci,
opírajícímu se o výrok německého soudu, vyhověno toliko tentokráte:
1. odstavec prvý nepřichází v úvahu, 2. když dle nyní změněného a
předpisu §u 328 něm. civ. řádu soudního přizpůsobeného odstavce druhého cit. §u žalovaný, který podlehl, jest československým státním pří
slušníkem a, nevstoupíl-Ii do sporu, když mu obsílka neb opatření, jímž
byl spor zahájen, doručena byla buď osobně ve státě procesního souuu
nebo v cestě právní pomoci se strany Československého státu, 3. když

nález, dle předloženého o tom vysvědčení cizozemského· soudního nebo
jinakého úřadu není dle práva pro úřad tento platného již podroben
opravnému prostředku, který by vykonatelnost stavěl. K odstavci druhému nyní požadovaný způsob doručení místo dřívější náležitosti doručení »k vlastnímrukám« odpovídá předpisu §u 106 c. ř. s. o doručování žalob, jímž se stanoví, že žaloby doručiti jest do vlastních rukou
žalovaného anebo k rukám zástupce ku přijímání žalob zmocněného
(I. zv. generálního zmocněnce). Výkaz o takovémto doručení musí býti
při podání návrhu přiložen, kteréžto náležitosti však vyhověno není.
V duvodech cizozemského rozsudku, tvořícího exekuční titul, jest sice
uvedeno, že žalovaný prokázal, že žaloba byla nynější straně povinné
dne .14 .. ~řez~a 1924 dor~č~na, le~ tento rozsudečný údaj nemůže nahradIl! uredmho vy kazu, jezto z neho nelze spolehlivě poznati, stalo-li
se doručení způsobem v zákoně vyhledávaným. V tomto případě padá
tento nedostatek tím spíše na váhu, ježto vymáhající strana sama ve
svém vyjádření o odporu uvádí, že žaloba byla doručena dne 31. března
1924 ~o rukou v'ykázaného plnomocníka strany povinné, aniž je vykáz~no,.ze tento ,zastupce Jest generálně zmocněn ku přijímání žalob pro
nI. CIzozemsky rozsudek neobsahuje dále úředního vysvědčení po
rozumu §u 80 čís. 3 ex. ř., neboť doložka, že jest rozsudek »právoplatným« a že se jeh? vyhotovení vydává za účelem vnuceného vykonám, nevyhovuje přísně lormelní náležitosti §u 80 čís. 3 ex. ř.
čís,

4256.

.sudiště dle §u 88, odstavec druhý j. n., opodstatněné proti hlavninm
dluzníku, nevztahuje se na rukojmiho, třebas byl rukojmím a plátcem.

(Rozh. ze dne 14. října 1924, Rl 840/24.)

Žalobu na kupite!ova rukojmího o zaplacení kupní ceny opřel prodatel co do místní příslušnosti o předpis §u 88, odstavec druhý, j. ll.
Pro c e sní s o II d P r v é s tol i c e usnesením) pojatým do rozsudku, námitku místní nepříslušnosti zamítl. O d vol a c í s o u ci nitmitce vyhověl a žalobu odmítl. D ů vod y: Příslušnost procesního soudu
p~oti žalované opírá žal?bky~ě o ustanovení §u 88 odstavec druhý j. n.
Predpls tento predpoklada, ze jde mezI stranamI o smlouvu dodávací
a že straně žalované byla zaslána faktura. Ani toho ani onoho před
pokladu v tomto případě není, neboť, jak žalobkyně sama přiznává,
bylo zboží, o jehož zaplacení v tomto sporu běží, dodáno firmě Josef
R., již zaslána i faktura a žalovaná se toliko za zaplacení kupní ceny
za zboží to zaručila. Jde tedy mezi stranami nikoli O smlouvu dodávací
nýbrž o smlouvu rukojemskou, z této nelze však žalovati na sudišt;
§u 88 odstavec druhý j. n. Na věci nemění ničeho, že procesní soud byl
dle ustanovení §u 88 odstavec druhý j. n. příslušným pro žalobu na
h~~vní. dlužnici firmu Jo~ef. ~., neboť z toho .i~ště nenásleduje, že jest
pnslusnym I k prolednam zaloby na vedlelslho dlužníka rukojmího.
Příslušnost procesního soudu pro žalovanou byla by založena jen tehdy
kdyby hlavní dlužnice měla své sídlo v obvodu tohoto soudu, neb~ť
v tom případ.ě by byl pt;0cesn! so~d příslušným dle ustanovení §u 93
!. n.; «Hnu vsak tak nem, ponevadz fmna Josef R. má sídlo své mimo
území Ceskoslovenského státu. Příslušnost procesního soudu nelze odů
vodnit!. a~i ustano~ením §~ 12 c. ř. ~:' P?něvadž předpis tento je povahy clste procesualn~, jenz otazk~ pnslusnostt neupravuje, nýbrž pro?lasuJ.e toltko ru~oJm:ho ~a spolec~íka v. r?zepři a dovoluje, aby byl
zalovan ve spolecné zalobe s hlavmm dluzmkem ,ovšem před obecným
soudem tohoto (§ 93 j. n.).
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu.
D

ů

vod y:

P~e~ rozsáhl~ a zevrubné vý~ody rekursu, jimiž se stěžovatelka pokouší
obhaJ1l! odvolaclm soudem poprenou příslušnost dovolaného soudu nelze
přiznati mu úspěchu. Stěžovatelka poukazuje především k tomu, 'že žalo.vaná je~t I. zv. obchodní ručitelkou (čl. 281 obch. zák.), což má ten
vyznam,. ze jest ruČItelkou a plátkyní, tedy solidární dlužnicí, která nepn~to.uplla sn~d jen ku staré:nu dluhu, nýbrŽ vstoupila přímo do tohoto
dluzlllho pomeru, dOVOZUje, ze tento rukOjmí k ruce společné a nedílné
(t. ~v. o_bchoodní rukojmí) jest povinen platiti ve smluveném místě placem a ze. dusledkem toho se na něj vztahuje i ujednaná příslušnost
to.hoto ~~sta. Hlavní dlužník nenamítal ničeho proti dotyčným doložkam na uctech o tomto platišti, důsledkem toho bylo toto pIa tiš tě smlu~eno ja~o. plniště a tí!" příslušnost dovolaného soudu založena i proti
z~lovan: J.ako rukOj.mlD1u k ruce nerozdílné. Dle §u 12 c. ř. s. mohou
byl! dluzl11k a rukOjmí .s~olečně žalováni a předpis §u 93 j. n. nevadí
tOI~U, aby tato ~polečna zaloba nemohla býti podána i při soudu jiném,
n~z soudu pro jednoho z nich obecně příslušném. Vývody tyto zbudovany J~ou na. nesp,rávném základě. V tomto případě jde především
o rukojemstvI a dusledkem toho přichází ve zřetel především obecný

1".1/0

předpis

§u 1353 obč. zák., že rukojemstvi nelze dále rozšiřovati, než
rukojmí výslovně prohlásil. Uvádi-li § 1357 obč. zák. o t. zv. rukojmím
a plátci a čl. 281 obch. zák. o obchodnim rukojmi, že ruči solidárně
s hlavním dluŽnikem, vyžaduje tím zákon jedině, že věřitel mŮže rukojmiho žalovati i bez upomínání hlavního dlužníka (§ 1355 obč. zák.).
Rukojemství není převzetím dluhu, aby mohlo býti tvrzcno, že rukojmí
tím přejímá všechny vedlejši povinnosti a ustanovení, s hlavnim dluhem
spojené. Zejména jest nesprávné, že musí rukojmí platiti právě na tom
místě, kde platiti povinen jest hlavní dlužník (srov. Krainz ll. § 309
odst. 1., Staub § 5 k čl. 324). Je-li tomu tak, jest zcela lichým úsudek
stě'žovatele, že soudní příslušnost dle §u 88 odstavec druhý j. n., které
nechal vzejíti hlavní dlužník tím, že příslušných doložek na účtech néc
pozastavil, platí i pro žalovanou jako rukojmí. Z předpisu §u 12 c. ř. s.
nemůže stěžovatelka pro své stanovisko ničeho těžiti. Předpis tento
stanoví jedině, že hlavní dlužník a rukojmí mohou společně býti žalováni, i když neni procesuálních předpokladů pro společenstvi v rozepN dle §u 11 c. ř. s. S otázkou příslušnosti soudu nemá tento předpis
co činiti a §u 93 j. n. nelze přikládati širší výklad, než to jeho jasný
doslov připouští. Smysl a účel zákona směřoval právě k této užší právní
potřebě v §u 93 j. n. vymezené a nelze v té příčině činiti rozdílu ani
v tomto případě proto, že oba žalovaní jsou cizinci.
č.4257.

Pozemková reiorma.
Při exekuci na základě výpovědi ze zabraného majetku nelze ~oze
znávati mezi soudem exekuci povolujícún, a ji vyk.onávajícún. Přísluš
ným jest okresní soud, v jehož obvodu jest nemovitost.
(Rozh. ze dne 14.

října

1924, R I 850/24.)

nos-lí WhUllJ ustanovení nerozumí se zde příslušnost ve smyslu exekuč
ního řádu, kter)' právě rozeznává mezi povolujícím a výkonným soudem,
aniž by ovšem znal nějakou příslušnost místní, jako ji zná jurisdikčnÍ

norma, jež ji staví oproti příslušnosti věcné .- vždyť se přece záknn
tom neodvolává ani na exekuční řád ani na jurisdikční nOľl11U, nýbrž
zákon zřejmě tu stanoví svůj vlastní pojem místní příslušnosti, aniž by
jei ovšem vykládal, čehož také naprosto potřebí není, protože jest na
ievě: chce patrně říci, že vyklizeni provede okresní soud dle polohy
vt'ci. v jehnž obvodu se nemovitost nalézá. Proto také nelze souhlasiti
s náhledem Státniho pozemkového úřadu, jenž má za to, že jest to soud,
jenž výpověď doručil, tedysoudv §u 18 náhr. zák. poznačený.. a že prý
tedy jeho pravomoc vztahllje se 1 na pozemky, v obvodech jlnych okresních soudů ležící, jen když touže výpovědí byly vypovězeny. To se sice
zdá že by mělo do sebe jisté výhody, protože jen tento soud z vlastnícI; spisů ví, že podmínky - pravomoc výpovědi a uplynutí výpovědní
~huty jsou splně~y, ~ že by takto také celá ~kce s?ustředě~a byla
v jedněch rukou, avsak jednak tomu odporUje zakon sam, jehoz vyraz
»místně příslušný« okresní soud se na soud §u 18 nehodí a právě proto
ho v něm také užito není, jednak výhody jsou domnělé a vyváženy nad
to nevýhodami. Podmínky zjistí i každý druhý okresní soud snadno
dotazem u soudu, jenž výpověď doručil, a co se týče soustředění v jedněch rukách, odporuje to jednak předpisu §u 33 j. n., jenž nijak změněn
není, a mimo to dá se toto soustředění provésti, je-li účelné, podle §u 22
ex. ř., jakož se i zde stalo. Konečně není také příčiny v případě, že by
skutečně exekuci prováděl místně nepříslušný okresní soud, akci tu
z povinnosti úřední zrušovati, neboť předpisy civilního soudního řádu
a exekučního řádu, přicházející v té příčině v počet, zde neplatí, a lze
také zůstaviti stranám, by příslušnými právními prostředky o nápravu
se zasadily.
při

o k r e sní

.

s o u d v F. povolil exekuci vyklizením na základě výze zabraného majetku. Rek u r sní s o u ci napadené usnesení
zrušil pro nepříslušnost prvého soudu ku povolení exekuce, maje za
to, že příslušným jest zemský soud v Praze, jako soud desk zemských.
N e j vy Š š í s o u d zrušil usnesení rekursního soudu.

čís.

4258.

povědi

český zákon o myslivosti (ze dne 1. června 1866, čís. 49 ř. zák.).
Nicotnou jest smlouva, jíž se pachtýř honitby zavazuje, že za hosta
ve smyslu zákona o myslivosti přijme každého člena honebního spclečenstva.

D

ů

v o ci y:

(Rozh. ze dne 14.
§ 20 (3) n. zn. náhr. zák. pravi, že, když výpověď nabyla právní
moci a uplynula doba výpovědní, provede okresní soud místně příslušný
k návrhu pozemkového úřadu vyklizení a odevzdání vypověděných
nemovitostí a předání jich do držby pozemkového úřadu podle před
pisů exekučního řádu. Z toho především vychází, že zákon nerozeznává'
mezi povolujícím a výkonným soudem, že vůbec Qemyslí' na formální
povolení exekuce a vyřízení představuje si tak, že okresní soud, zjistě
podmínky exekuce, t. j. právní moC výpovědi a uplynutí výpovědní lhůty,
nařídí prostě vyklizení ve smyslu §u 349 ex. ř. a učiní k provedení jeho
opatření. Nelze tedy žádným způsobem rozeznávati mezi soudem povolujícím a exekučním. Dále však z toho také plyne, že místní přísluš-

října

1924, Rv I 877/24.)

Smlouvou ze dne 18. listopadu 1919 propachtoval výbor honebniho '
v K. v Čechách žalovanému výkon honitby na všech pozemcích, honeb.nímu výboru v K. patřících, na dobu 6 let od' 1. února
1920 do 31. ledna 1926 za roční pachtovné 150 Kč. Podle téže smlouvy
zavázal se žalovaný jako pachtýř přijati za hosta každého člena honebního společenstva, který se vykáže k tomu řádně vystavenými listinami. žalobě, jíž domáhal se člen honebního společenstva na žalovaném, by ho připustil jako hosta ku provozování myslivosti dle §u 25
zák. o myslivosti bylo obě man i ž š í m i s o u d y vyhověno, N e jv y Š š í s o u d žalobu zamítl.
společenstva

Civilní rozhodnuti Vl.

87
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Důvody:

Podle přednesu sama žalobce byia sjednána mezi honebním výborem a žalovaným smlouva o propachtování výkonu honitby, do níž bylo
pojato též ustanovení, že žalovaný zavázal se přijati za hosta ve smyslu
honebního zákona k a ž d é h o člena honebního společenstva, který se
vykáže k tomu řádně vystavenými listinami. Na tomto ustanovení zakládá žalobce svúj nárok žalobnÍ a vykládá jej sám takto: »uvedeny
nájem honitby stal se pouze na oko, aby zachován byl předpís zákona.,
jenž dovoluje provozovati myslivost samostatně· pouze osobě, která drží
nejméně 200 jiter souvislých pozemků, nebo společenstvu honebnímu,
jehož jednotliví členové dle §u 6 honebního zákona nejsou oprávněni
myslivost samostatně provozovati, nýbrž musí honitbu bud' pronajati,
nebo vykonávati ji znalci zvláště zřízenými a do přísahy vzatými. Ve
sporném případě chtěli si členové honebního společenstva podržeti
právo, by sami myslivost mohli vykonávati a za tou příčinou dohodli
se ve směru tom, že jeden ze členů právo honitby za levný peníz najme a ostatní členové honebního společenstva, že budou vykonávati
právo honitby, jakožto hosté tohoto nájemce, Proto také byla tato podmínka do nájemní smlouvy jak uvedeno, přijata. Tento žalobní před
nes byl nesporn)'m, jak zjevno z projednacího protokolu a byl tedy
úmysl i účel sporného ustanovení oběma stranám znám a směřoval doznaně k obejití ustanovení §u 6 zákona hon, o propachtováni výkonu
honitby a zjevně k ohejití ustanovení §§ů 6 a 16 zák, hon., které z a k az u j e propacht dílčí a pravidlem i pro pacht více fysickým osobám, než
jediné. Když žalobce domáhá se na žalovaném dle žalobního návrhu a
obsahu dovolacího sdělení ne o mez e n é h o provozování myslivosti
jako host na všech pozemcích k honebnímu obvodu patřících na celou
smluvní dobu pachtovní, je ze všeho toho patrno, že domáhá se práva
výkonu honebního práva v tom rozsahu, v jakém je k němu oprávněn
sám žalovaný jako pachtýř honitby, tedy práva rovného právu sama
pachtýře, což zákonem zakázáno, Tomu-li tak, jde o smluvní ustanovení, příčící se zákonnému zákazu, tedy nicotné podle §u 879 obč. zák
Tato nicotnost vynikne ještě význačněji, uváží-li se, že ustanovením
tím bylo totéž právo, které žalobce si osobuje, vyhrazeno i vše no
ostatním členům společenstva, kteří je dokonce vykonávali na pozemcích jim přidělených, tedy dělbou pachtu, §em 6 hon. zák výslovně
zakázanou. Právo honitby vyvěrá zásadně z práva vlastnického k pozemkům, jeho výkon je ,šak z důvodů veřejnoprávních upraven honebním zákonem(§ 1 hon. zák). Veřejnoprávní dúvody, hlavně snaha, by
se zabránilo vybíjení zvěře a zavedlo se racionelní její šetření i honitba,
vedly k tomu, že vlastníci pozemků byli v ubíjení zvěře obmezeni. TýŽ
účel sleduje i zákaz §§ 6 a 16 hon. zák. Jako na výsměch tomuto zákazu upravila si smlouva o propachtu výkonu honitby, o níž v tomto
sporu jde, úmyslně pacht s tolika neobmezenými právy honitby, kolik
je členů honebního společenstva a k tomu ještě cestu k pachtu dílčímu.
O nicotnosti takového ustanovení smluvního nemůže býti pochybnosti,
na nicotnost tu, veřejným zájmům se příčící, musí býti nejen k námitce
stran, nýbrž z moci úřední hleděno a žaloba o tak nicotné ustanovení se

opírajíc. musí býti zamítnuta. (Sr. též dtlvo;iy rozh, nejv, s, sb. Č, 1~93
a 1856, kde jde však o smlouvu meZI pachtyrem homtby a osobou tretI,
nikoli mezi honebním výborem a pachtýřem.
čís.

4259.

Slovy »ani nemusily býtí známy" v §u 1409 obč. zák. rozumí se nevědomost, spočívající na ~anedbání povinné péče ve smyslu §u 1297
obě. zák. (čl. 282 obeh. zak.).
(Rozh. ze dne 14.

října

1924, Rv I 964/24,)

Josef S, postoupil v roce 1922 usedlost žalov~ný~l, své neteři a jejímu muži. Pozůstalost po Eduardu N-OVI, tvrdlc, ze Jos~f S. k?UpIl
v roce 1920 od Eduarda N-a dobytek a dosud ho nezaplatIl, domahala
se zaplacení na žalovaných, kteří namítali, že při převzetí usedlosti o
onom dluhu Josefa S-a nevěděli aniž. věděti musili, jež,to sam~ ho~podář
siví neprovozovali a o ,onom dl~hu 11m nebylo niC sdey:n,o. Zalooa byla
zamítnut;:. s o II d Y v sec h trl s t o 11 C, N e j v y s S J 111 S o II d e 11l
z těchto
důvodů:

Dle ~11 187 třetí novely k obč, zákonu blízký příbuzný (po rozumu
§u 32 konk, řádu), přejímaje jn;ění ,ne~)Q, podnik, jest osob~.ě, zavázá~
věřitelům postupitelovým z dluhu, k lmem nebo podmku patnclch, ač-II
neprokáže, že mu ony dluhy při přev~e~í nebo před tímn;byly ~ni, býti
nemusily známy, Že jde o převod Jmem a dluh tohoto Jmem, a ze Lalo~.
vaní o :1ěfl] při převzetí nevěděli, nebéře se již v OdPOL Dovolatel broJI
pouze proti právnímu závěru nižších stolic, že žalovaní o zažalované~n
dluhu ani věděti nemusili. Kdežto vnitřní fakt, zda žalovaní o dluhu veděli jest otázkou skutkového zjištění, jest odpověď na otázku, zda žalov~ni o dluhu věděti musili, výsledkem právního uvažování a odvozením logických závěrů ze zjištěných okolnosti, Tudíž přezkum v tomto
směru spadá do rámce jedině uplatňovaného dovolacího důvodu čís, 4
§u 503 c, ř, s. Především ujasniti si jest, co § 187 třetí novely míní pod
slovy »ani nemusily býti známy«, Dle vysvětlivek k této novele (věst.
min. sprav. 1916 str, 124) převzat pojem tento z cis, nař, zlO. pros1l1ce
1914, čis, 337, jímž zaveden konkursní, vyrovnávací a odpůrčí řád,
V těchto řádech užito tohoto výrazu na vice místech, na příklad v §u 3,
·20,21,28,30,31,33,38 a 39 konk. řádu, § 8, 20 vyrovn, ř, a § 2, 11,
13 odp. ř, Dle jasného znění §u 3 konk ř, není pod výrazem oním rozuměti nic jiného, než »nevědolTIost,' spočívající na zanedbání povinr.é
péče«, Co jest pak povinnou péčí, praví § 1297 obč, zák., při obchodech
čL 282 obch, zák. Dovolací soud sdílí názor nižších stolic, že žalovaní
. nezanedbali péče, jim dle §u 1297 obč. zák. uložené. Jak zjištěno, pátral žalovaný josef H. po dluzích postupitele josefa S. dotazem nejenom u něho, nýbrž i u svého tchána a tchýně, kteří u postupitele konali hospodářské práce, Tito mu o zažalované pohledávce ničeho nesdělili, ač mu jiné dluhy udali. Žalovaný nemůže býti činěn zodpověd87'
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ným za to, že mu tyto osoby ničeho o sporném dluhu nesdělily. K tomu
přistupuje, že šlo o dluh za hovězi dobytek, který v čase odevzdání
usedlosti při ní již nebyl, takže žalovaný neměl vnějšího popudu k tomu, by pátral po takovémto dluhu. Za tohoto stavu věci žádati na žalovaném, aby připadl sám od sebe na možnost takovýchto dluhů, pře"
sahuje zajisté již rámec pozornosti dle §u 1297 obč. zák. Jak konečnč
nižší soudové dovodili, nelze ani žalované Idě H-ové k vině přičítati nedbalost při pátrání po dluzích z toho důvodu, že ponechala věc svému
manželi. Jak zjištěno, ani Ona o dluhu nevěděla a není patrna žádná
okolnost, svědčící tomu, že by se jí bylo mohlo podařiti to, co se nezdařilo jejímu manželi.
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4260.

»Zákonem« míní se v §u 92 ústavní listiny i obyčejové právo, platné
na Slovensku.
Stát ručí za škodu, způsobenoo na Slovensku a Podkarpatské Rusi
jeho orgány u výkonu veřejné moci jen tehdy, lze-li orgánu přičísti zavinění~
Před zemským soudem v Praze nelze jednati ve sporném řízení o nároku proti státu, jen'; jest přikázán na cestu nespornou (na př. dle §u 4
zákona ze dne 12. srpna 1921, .čls. 304 sb. z. a n.), třebas současně
uplatňovány i nároky na náhradu škooy, opírajíCí se O zvykové právo
na Slovensku.

(Rozh. ze dne 14.

října

1924, Rv I 997/24.)

V roce 1921 zabral županský úřad v B. na Slovensku vilu žalobcovu
a přidělil ji k obývání H-oví. Nálezem nejvyššího správního soudu byl
zábor vily zrušen a dne 23. září 1923 byla vila vydána žalobci. Žalobu
na československý erár o náhradu škody záborem vily pro c e sní
s o udp r vé s t o I i c e zamítl. D ů vod y: Žalobce opírá své nároky o tu okolnost, že mu byl županským úřadem v B. nepra.vem, jak
dovozuje poukazem na nález nejvyššího správního soudu v této věci
zabaven jeho byt dne ll. listopadu 1921. V případě tomto jednal ovše~
županát ve výkohU výsostných práv státních jako úřad správní, tedy ve
funkci veřejnoprávní a tu dle §u 92 ústavní listiny ze dne 29. února
1920, čís. 121 sb. z. a n. ručí stát za škodu z nesprávného výkonu
úřední moci jen tehdy, když je přímo zákonem uložena státu tato povin··
nost, čehož v tomto případě není. Na Slovensku platí dosud právo nep~ané: jehož pramenem jsou zvyklosti i výroky peštské kurie z doby
predprevratove. Tyto pravní prameny nemohou však řešiti případ žalobní, neboť právní zásady, vyslovené v rozhodnutích soudní kurie
z .dob~ před státním převratem, vznikly na půdě pravidelných poměrů
m[rovych a nemohou býl! směrodatny pro řešení právních poměrů
vzmklých z neustálených poměrů po státním převratu na Slovensku ~
vyvolavších také mimořádné přechodné předpisy popřevratové, k nimž

fikované zákony ve formálním slova smyslu, nýbrž veškeré právní nor~
my, tedy i právo obyčejové, pokud se týče právní ..zásady stálou soudm
praxí vytvořené, které jsou ve smyslu zakonneho c1anku L1X: 1881 ~ra

menem soukromého práva uherského, dosud na Slovensku platneho.
Snaha odvolatelova nemůže ovšem míti úspěchu, neboť ustanovení
§u 92 ústavní listiny jest příliš jasné, než ~by se dalo ,do něho vklá?ati,
co tam není. Kdyby o významu slova »zakon«, jehoz l e tam POUZ[to,
mohla vůbec vzniknouti nějaká pochybnost, stačilo by poukázati na
ustanovení §§ 87, 88, 96, 97, 104, 105 úst. list., kde je slova »zákon«
použito ve stejném smyslu, a dále na příslušná ustanovení. vš.~o.bec,néh~
občanského zákona (§ 1 a nasl. a contr. § 10), rozemava]lc[ pres~e
mezi zákonem a právem obyčejovým, aby pochybnost tato zm[zela. Zakonem ve smyslu §u 9é2 ús!. listiny jest pouze právo kodifikované a to
jak zákony, které v tomto oboru již vydány byly, tak zákony, kter~ ru~

Č:::::l1 státu za nezákonné činy státních úředníků II výkonu mOCI vereJne

příště upravovati budou. Zákony onoho druhu jsou nejen na území historických zemí českých, nýbrž i na Slovensku. Ve směru posléz uvedenem
budiž poukázáno na zák. čl. XX: 1897 (§ 59), na syndikátní zákon
ze dne 12. července 1872, čís. 112 ř. zák., jehož účinnost byla rozšířena

na území bývalého státu uherského zákonem ze dne 15. dubna 1920,
čís. 270 sb. z. a n. a na §§ 576 a násl. trestního řádu, platného na Slovensku a Podkarpatské Rusi. Nezákonný čín, O který se žaloba opírá,
udál se B platnosti ústavní listiny, a, poněvadž na Slovensku neni kOe
difíkovaného zákona, pQdle kterého by stát ručil za škodu, županskými·
úřady při výkonu veřejné moci stranám způsobenou, posoudil prvý soud
věc správně, zamítnuv prosbu žalob ní jako bezdůvodnou. Jinaké normy, .
. v oboru hmotného práva na Slovensku platné, nepřicházejí tu v úvahu.
a nezáleží v tomto případě ani na tom, zda stalo se nezákonné zabráni
vily za poměrů ustálených či v dobách mimořádného vzrušení.
N e j v y Š š í s o u d změnil rozsudky nižších stolic potud, že zamitl žalobu jen potud, pokud uplatňovaný v ní náhradní nárok přesa
hoval meze náhradního nároku §u 4 (6) a (7) a §u 7 zákona ze dne
12. srpna 1921, čís. 304 sb. z. a n., pokud však uplatňovaný náhradní
nárok právě vytčené meze nepřekročoval, zrušil rozsudky nižších stolic
a řízení jim předcházející jako zmatečné a odmítl žalobu pro nepří
pustnost pořadu práva.

Důvody:

Nižší stolice jsou toho míněni, že tu přijde v úvahu pouze a jedine
§ 92 úst. list., poněvadž prý, jak první stolice míní, právo obyčejové,
které prý na Slovensku platí, může nahraditi zákon jen tam, kde to výslovně uznáno, při čemž první stolice patrně myslí na § 10 obč. zák.
historických zemí - v §u 92 úst. list. však prý obyčejové právo uznáno
není, nebo poněvadž prý, jak odvolaci soud míní, »zákonem« v §u 92
úst. list. rozuměti prý možno pouze normu psanou, právo kodifikované,
jak prý dokazuje sama ústavní listina, v níž prý se všude výrazu »zákon« jen v tom smyslu užívá, a dále zejména § 1 obč. zák. na rozdíl
od §u 10 téhož, jinaké normy hmotného práva, na Slovensku platno,
nemohou prý tedy přicházeti v úvahu. Poněvadž prý ale případ stal se
již za platnosti ústavní listiny a poněvadž na Slovensku není kodifikovaného zákona (chce říci patrně pouze: psaného zákona, nebo ještě
lépe: psané právní normy, neboť každá psaná právní norma je právě
zákonem, ale kodifikace, t. j. sebrání ve sbírku potřebi není), podle
něhož by stát ručil za škodu, o jakou tu jde, míní odvolací soud,
že právem žaloba byla zamítnuta. Ale s náhledem, že i pro Slovensko
rozuměti dlužno v §u 92 úst. list. pod výrazem »zákon« jen psanou
právní normu, nelze nijak souhlasiti, neboť názor ten vedl by k důsled
kům právně nemožným. Pro historické Země, kde v podstatě není obyčejového práva a právní řád spočívá na právu psaném, jest tomu ovšem
beze sporu tak, jak odvolacf soud míní, nikoli však pro Slovensko, kde
právě řád práva soukromého záleží v podstatě v právu nepsaném,
právu obyčejovém. Že takto výraz »zákon« v §u 92 úst. list. obdrží
různý význam podle toho, o jaké území jde, není nejen nic závadného,
nýbrž dokonce nezbytností, má-li výklad dojíti výsledku prakticky vů
bec přijatelného, neřku-li uspokojujícího. Dlužno především pamatovati,
že ústavní listina náleží ještě k revolučnímu zákonodárství. Pisatelé revolučních zákonů však, náležejíce pravidelně k příslušníklun histo··
Iických zemí, které revoluci initiativně zahájily, vycházeli, jak nejvýš
přirozeno,z právních, ba namnoze i hospodářských poměrú historických
zemí, v nichž vyrostli a jež, vyplňujíce všecku jejich životní zkušenost,
samy se jim v představu vnucovaly, kdežto na uvážení nebo dokonce
na studium odchylných poměrů slovenských, byť i pomyšlení na ně se
. dostavilo, nebylo zatím v prudkém toku událostí a naléhavostí zákonodárných akcí dostatek času. Tento ráz doby dosvědčuje dokumentárně
obsahem svým na př. hned první revoluční zákon, vydaný již v den
převratu a revoluci jako první její legislatívní akt zahajující, zákon ze
dne 28. října 1918, čís. II sb. z. a n. o zřízeni státu Československého,
jenž zcela očitě sdělán pod zorným úhlem práva historických zemí,
neboť všecek zřetel na Slovensko vyčerpává se v něm přívlastkem
»česko s 1 o ven s k ý« a zminkou o úřadech župních, jinak vládne
v něm představa poměrů starorakouských, zmístněných na území zemí
českých, tedy na území a v místě, kde zákon sdělán. To však platí
obzvláště též i o otázce, o niž jde. Pravíť se tam jak v čl. 2, tak i v čl. 3,
kde přece vzpomenuto i řízení župního, takže i na Slovensko zřetelně
myšleno, že veškeré dosavadní z á k ony (a nařízení) ztlstávají v plat-
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listina, vyjma to, co se vztahuje na zřl.:e~l ust.avm :Cl;U) 1, Y nll~,o
ústavní monarchie a sděláno jest podle Jlnych clzokrajnych u~tavn~c?
zákom!, staví na podkladě bývalého ústavního práva r~kouskeh?, ,laK
plyne z jejího porovnání s bývalými t. z~.. základDl;;" z~kony st~tmn,ll:
takže výklad ústavní listiny mohl se opntI o starsI )?race, podavaJlc~
nauku býv. ústavního práva rakouského (Weyr-Prazak). ~Tak I § ;~
úst. list. třeba že nebyl jen paralrazí § 12 (3) st. z~kl. zak.,c~s. 145, Je,lz
sliboval zákon o ručení státního orgánu (ne statu), sdelan jest po~
zorným úhlem právního stavu, plativšiho v bý.v. Rakousku. To Jasne
dokazuje důvodová zpráva k vládnímu návrhu ~us~avDl hstIny trsk 2421
z roku 1920 str. 25 prvý sloupec dole, kde se zeh nedostatku posavadního práva v přičí.ně ručeni státu za jeho orgá.nY,a mluví se pouze o Rakousku, že za celých 50 let nesplnilo slIb v te v,eCl dany. ,Na Uhry, a Jejich' právní stav se úplně zapomělo, skla?atde Sl neuvedom!lr, ze, na
Slovensku platí soudní praxe, která ~učenI st~tr: za jeho o;gany zn,,; a
tam že tedy želaného nedostatku nenI. Ale prave Jen pod tnnto zornym
úhlem starorakouského práva mluví § 92 úst. list. p~uz~ o, »zákonu«,
soudní praxe na Slovensku platné jen proto nevzpolTIrnaje, ze Sl Jl PIsatelé při něm neuvědomili. Že naprosto nebylo. úmyslem, tut? slov~n
skou praxi v otázce ručení státu chtíti škrtnoutI, ply~e ze zakonodarcova žele nad rakouským nedostatkem a slIbu jeho, ze republIka tuto
křivdu dle možnosti napraví, neboť ten žel křivdy a slib nápravy nesrovnaly by se s tim, aby byl na Slovensku, kde ,křiv~dy n~ní, kř!vdu tu
· škrtnutím potírající jí praxe naopak sám zavadel. Zadnym zpusobem
nemá tedy ani zde slovo »zákon« exklusivní význam. To také plyne
i z historického původu §u 92 úst. listiny, Za starého Rakouska panující nauka i praxe rozeznávaly, zda stát vystupuje jako. podmět soukromoprávní či veřejnoprávní. a) Vystupuje-li jako podmět s o u k r o m op r á v n i (soukromohospodářský, na př. jako majitel toovárny, podniku
báňského, lázeňského a pod. - viz nyní seznam podnIku spravovanych
dle zásad obchodního hospodaření ve vl. nař. ze dne 25. září 1924,
čís. 206 sb. z. a n.) - ručí stát za své orgány, pro takový podnik zřív
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zené, podle zásad ob Č a I1'S k é hop ľ á v a o n á h ľ a d ě š k o cl y,
t. j. dle XXX. kap. obč. zákona jako každá jiná právnická osoba, tedy
za své representanty bezpodmínečně, t. j. tak jako lysická osoba Sama
za sebe (důvodem je, že právnická osoba nemůže vLlbec jinak jec!nati
než zástupci), za své zřízence však jen v mezích §u 13! 4-1316 obč.
zák. b) Vystup~je-li ~šak stát jako podmět ve ř e j no p r á v ní, t. j.,
pko nOSitel vysostnych prav, ]3ko »vrchnost«, vykonavatel veřejné
moci, veřejné správy, neručí za své orgány, k obstarávání těchto úkolů
zřízené, leda že mu ručení takové bylo z v I á š t n í nor m o u schválně uloženo, nebo-li že tu předpisy občanského práva, platné pouze
pro poměry soukromoprávní, neplatí, protože jde o poměr veřejnoprávní,
a že tedy, poněvadž tu není všeobecného předpisu, jenž by státu ručení
v poměrech veřejnoprávních ukládal zásadně pro všecky případnosti
tak, jako mu je ukládá soukromé právo (občanský zákon) pro poměry
soukromoprávní, možno ručení jeho uznati jen v těch připadech, pro
které mu zvláštním předpisem bylo uloženo. Jak patrno, nešlo v této
nauce a praxi o protivu z á k O n a p r á v o o b y č e j o v é, nýbrž
o protivu vše o b e c n é pře d p i s y občanského zákonníka, platné
pro soukromoprávní poměry, a z v I á š t n í pře d p i s y dané pro veřejnoprávní poměry stMu. Avšak § 92 úst. list. neučinil nic jiného, než
že tuto nauku a praxi převzal a v zákon psaný vtělil, učiniv t"k z normy
skryté, jejíž platnost ostatně v nauce nebyla nespornou, normu výslovnou, zjevnou: ani v něm tedy nejde o protivu, »zákon - právo obyčejové«, nýbrž o protivu »všeobecná norma zvláštní norma«, talde
nesmí másti, že vzhledem k tomu, že v rakouském právu jiné normy nebylo, než zákonZl, místo výrazu »zvláštnÍ norma« nauka i praxe užívaly,
což § 92 úst. list. též převzal, výrazu »zákon«. Konečně slovenská soud ni
praxe není vlastně ani obyčejným právem obyčejovým, nýbrž, jsouc
zákonem podrobně upravena a nemajíc práva, z mezí, v něm mu vytče
ných, vybočiti, dále pozůstávajíc v soudních nálezech, které, maií-li
zásady, na nichž spočívají, míti zavazující moc právních norem, nlusí
býti obligatorně pojaty do veřejných sbírek a nabýti tak formy práva
psaného - vlastně zákonníkem, touto cestou nepřímo pořízeným. Zák.
čl. L1V: 1912, t. j. úvodní zákon k občanskému pravotnému pořádku
Ceiv. soud. řádu) upravuje totiž tuto otázku v §u 70---79. Sporné zásadní-právní otázky řešily se u kurie t. zv. plenárními rozhodnutími, ale
do, úřední sbírky pojímala kuríe i jiná zásadní rozhodnuti, od nichž
senáty její nemohly se odchýliti, pokud nebyly změněny t. zv. rozhodnutím právní jednotnosti (Srv. Fajnor-Záturecký, Nástin soukromého
práva 1924). Zásad kuriálních rozhodnutí plenárních a právní jednotností byly pak všecky soudy povinny dbáti, dokud nebyly změněny
plenárním rozhodnutím kurie, a závazná moc usnesení kuriálních obojího tohoto druhu začínala se 15tým dnem od uveřejnění jich v úřed
ních novinách (§ 75). Podle zák. čl. XXV: 1890 měly i soudní tabule
(vrchní soudy) právo plenárních rozhodnutí, jimiž řešily ve věcech,
v nichž soudily jako poslední stolice, vzniklé sporné zásadní otázky
právní (§ 13) a rozhodnutí ta, pojata do sbírky, měla rovněž zavazovací
moc, při čemž učiněno opatření, by docíleno bylo jednotnosti mezi všemi
tabulemi, v ten rozum, že byly povinny svá plenární rozhodnutí sdě-
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úst. listiny jednak odkaz na~nslusne. za, ony,. s ~ ~ rucen: za je o
orgány pro jednotlivé druhy přlpadnostJ jlZ ,ukladf]lcl (~a pr. na '1n~
dikátní zákon soudcovský) a jednak sllb n~v:ho z~kona, ]e~z mu ruC:~1
uloží i pro ty všecky případy, kde mu ]este ul?zeno. nen~, c.o se tyee
Slovenska, vztahuje se onen odkaz na zákony]lZ tu ]SOUCl sam se,~ou
nejen na zákony v technickém sl;,yslu" nybrz 1 na I:?r?,y, vyv:nuvsl se
, soudní praxí, ve slovenském pravu .. ~akon za~~UpU]ICI, a dl~zno tedy
. k těmto normám hleděti. Jak ale ]IZ ve zde]slm rozhodnuti sb. n. s.
~ís. 3279, v němž soudní praxe ta vyčerpávajícím vyčtením nálezů n,':
projednávanou otázku se vztahujících ,d?l~žena" vy,":ozeno bylo, rucl
stát za škodu jeho orgány u výkonu vere]ne mOCI, zp~so?enou len P?d
podmínkou, že orgánu, jenž úřed~ím ~ýkonem :~~,SObll, skodu, lze pnčítati z a v i n ě n í. To souhlasl uplne I s nynejslm predplsem §u 92
úst. list., jenž i v odkazu na již vydané zákon~ i ve slibu budoucího
zákona omezuje ručení státu pouze na škodu, zpusobenou ne z a k o nII S, 111 výkonem ·moci veřejné, béře~li se 'poj~m "nezák,onnos!i výk?n~ ve
smyslu s u b jek t i v ním, nebol sub]ektJv~e, nezako;mym ~tava se ,
úkon objektivně nezákonný právě teprv z~vmem;n .. Nep';lstOUY1-1l ~avl
ně ní zůstává úkon nezákonným pouze ob]ektJvne, 1 mu ze ovsem zakon
stát~ uložiti náhradu i tu, jako činí na př. při nároku na náhradu nevinně odsouzeným, ale nemusí, jakO' zase čin!. zákon syndikátn}, ~odle
něhož dle panující a jistě správné praxe nerucl se za mylny prav1ll nahled (§ 1 synd. zák.: »provinivší se soudcovský úředník«). Než slove r ."
ská soudní praxe žádá jednomyslně zavinění, úkon tedy i sub]ektlvne
nezákonný, a to právem, neboť přiznati náhr~du i při úkonu !,ouze,objektivně nezákonném, musí přenecháno býti zakonodarc!. Lze len pnpov
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menouti, že podle zákona syndikátního 1110hl l1~Villllě ousouzený žádati
náhrauu jen, když soud odsoudil ho nepoctivě, kdežto. pozdější zákon
žádá pouze nevinu odsouzeného a přiznal nárok tedy i při odsouzení
poctivém. V tomto případě byl sice úkon objektivně nezákonný, byv
jako takový bezesporně zrušen, avšak žalobce ani se nepokouší dolíčiti
subjektivnost nezákonnosti, tedy zavinění zabíracího úřadu) a dlužno'
tedy vycházetí z toho, že úkon byl sice právně mylným, že však županský úřad jednal v poctivém přesvědčení, že k tomu, co činí, je oprávněn, že tedy křivda byla pouze objektivní, za jakou však soudní praxe
náhrady nepřiznává. Nárok tedy s hlediska náhrady škody, pokud z něho
se uplatňuje, oprávněn není. Neprávem také dovolává se žalobce zák.
čl. 51: 1725 a 29:1741, neboť tyto dle svého obsahu jsou pouze normou
o příslušnosti, a konečně také zák. čl. 59:1881, neboť tento byl zrušen
§em 3zák. čl. 54:1912, a to i se zák. čl. 54:1868, k němuž byl novelou.

,,

Avšak jde o případ zákona o zabírání budov pro veřejné účely ze
dne 12. srpna 1921, čís. 304 sb. z. a n., jenže arci o zabrání neoprávněné, nezákonné, a tu lze říci, že, přiznává-li zákon tento v §u 4 (6)
a (7) a §u 7 náhradu za hospodářské újmy, zabráním utrpěné, rozeznávaje mezi zabráním zákonitým a zabráním protizákonným, nýbrž
stavě pouze na skutečnosti zabrání (srv. § 3 (6) a násl. a § 4 zvlášt.
odst. (1) a (2), možno náhradu žádati i při zabrání protizákonném, ba
možno dokonce říci, že, i kdyby zákon v onom předpisu myslil na zabrání :~ko~ité,. ná;:ok na, náhradu .musí .stejným, ba snad i lepším právem pnslusetI I pn zabral1l prolIzakonnem, o čemž se zde tímto OVšem
~erozhoduje, nýbrž se jen vytýká možné právní hledisko, zvláště když
zalobce skutečně, což nelze přehlížeti, uplatňuje v žalobě a vůbec v prvé
stolici n á hra d u z d ů vod u z a b rán í, tedy z onoho zákona
jejž i výslovně citoval, uváděje jeho předpisy o náhradě, ačkoli již tehd~
dovolával se též ručení podle norem soudní praxe slovenské, uplatňoval
tedy důvod dvojí, takže při rozhodnutí k obojímu musí býti přihlíženo.
Avšak zemský soud v Praze, povolaný výlučně k rozhodování o nárocích dle zákona ze dne 2. listopadu 1918, čís. 4 sb. z. a n., jest přísluš
ným jen k rozhodování o nárOCÍch proti státu, o nichž rozhodnuto býti
má v cestě sporné, v tomto případě tedy o žalob ním nároku jen, pokud
se opírá o normy oné soudní praxe jako svůj důvod, nikoli však, pokud jako důvod uplatňuje se zákon čís. 304/21, neboť tu patří věc dle
odst. (9) §u.4 cit. zák. před ?kr~sní soud, v jehož obvolIu věc jest, a
Jedna se o nI dle odst. (11) tehoz §u dle zák. čl. XLI: 1881, jenž jedná
o vyvlastnění a v §u 43 a násl. upravuje řízení za účelem stanovení odšk?dnění, řízení to, jež ~ dle p'ovahy své n e n í s por n Ý m, a jest tudlz nes por n y m, treba ze slovenské právo tohoto výrazu neznalo
takže když provedeno řízení sporné, je tu zmatek §u 477 čís. 6 c. ř. s.:
k němuž z úřední povinnosti hleděti dlužno a o němž dle §u 477 a 478
r~zhodn?uti jest~tak, jak se stalo. Kdyby ovšem každá z uplatňovaných
nahradlllch polozek byla takové povahy, že by se dala zařaditi v rámec
§u 4 (6) a (7) a §u 7 cit. zák., bylo by lze o všech rozhodnouti způso
bem jednotným, avšak to vzhledem k jich obsahu patrno není a také tG
v tomto sporu ani rozhodovati nesluší.

čís,

4261,

Nárok na náhradu proti státu, ježto byl na~ Sio~ensku voje,,~k~o~
hlídkou zastřelen člověk při stíhání v~zně. Nevyzadu!e ~e, ~Y ~avlOem
orgánu bylo zjištěno vojenským trestmm sou~em. ~uce~~1 st.ah; Jest ,:"yloučeno pouze tehdy, souviselo-Ii zastřelem s mlmoradnyml pomery
dobtdle práva na Slovensku platí zásada, že je-Ii tu trestní rozsudek
osvobozující, nebo trestní řízení skončilo zastavením, civilní soudce

není tím vázán.
(Rozh. ze dne 14. října 1924, Rv I 1000/24.)
Dne 6. ledna 1919 byl v Košicich na ulici při stihání uprchnuvšího
vězně zastřelen vojenskou hlídkou manžel žalobkyně. Žaloba na eritr
o náhradu škody byla obě man i ž š í m i s o ,:;1 y zamít,"uta. "
N e j vy Š š í s o u d zrušil rozsudky obou l11zslch soudu a vrahl
věc prvému soudu, by ji znovu projednal a rozhodl.
Důvody:

Správně praví odvolací soud, že věc ,rozhodno':,ti jest P?~dle norem
slovenské soudní praxe, a že z této soudU! praxe, jez jest vyhcena ~ ro~z
hod nutí sb. n. s. čís. 3279, odvoditi lze, jak již v .tomto ro~hodn~h UC~
něno, právní pravidlo, že stát ručí za škodu .vz!,lklou ~nezakonnym vykonem veřejné moci jen pod těmi podmínka,:,l, ze: a)"skoda zpusobena
de
byla zaviněním jeho orgánů při výkonu ~s\uzbX ~eb.uradu ,~ ze b)
o případy, jež se již za normálních porneru ~nhazeJl a tUdlZ pravI~un~
normálního práva podléhají. Avšak odvola;'1 soud~ ~dvod,ll z vyhce~,e
soudní praxe ještě podmínku třetí, aby tohz za~menI organu .bJ~O pnslušným úřadem, zde tedy příslllšný~, voten~kym ~oudem zJlsten?, a
shledává proto žalobní nárok neoduvodnenym, lezto t,ato po~dmll1ka
chybí, protože trestní řízení, vojenským soudem .zavedeno, skoncllo ~a:
stavením. Ale s touto třetí podmínkou je odva1acl soud na omylu. ~Oplra
se asi o tato tři rozhodnutí kurie, z nichž dvě cituje: stát ručí za skodu,
kterou způsobil 'četník, ublíživ z @pozornosti, :z)ištěn~ přís!~šný:n čet~l
ckým soudem, výstřelem z pušky žalobCI na !de; st~t r~ucI odskodnyl~'
vdově a dětem toho, koho četník usmrtil pOUZIV proh predplsu zbrane,
když zavinění četníka trestním soudem zjištěno; stát r,učí ~za škodu, kterou způsobil domobranecký četař ve službě bezprávnym cmem ~(smrtel
ným bodnutím), pro ~terý b~1 vojenský~ sou?~';' odsou.zen. Nez to .ls~o~
jen tři případy zdevllI, kdezto v ostatn;c~h zJl,stovaly. ~I soudy, zaVlllelll
orgánu samy. Již z toho plyne, že nemuze byh podnllnkou ~ar?ku'"by
zavinění bylo napřed příslušným trestním soud<;m nebo spr~vnlll1~ u~ra:
dem zjištěno, a že, děje-li se v rozhodnutich zmm~a ? takoye;n, zp~tenl,
má to jen ten význam, že se tím prostě konstatuJe, ze zavI?em J!Z zJIštěno je a že netřeba, by je zjišťoval teprv soud proc~sl1l, takze to~
otázkou netřeba se vůbec zabývati, nýbrž stačí, poukáze-li se proste
na odsuzující trestní rozsudek, a je to tedy jen takový poukaz, nikoli

t

ale ,konstituování samostatné podmínky nároku. To plyne z

tčchto no~

rem slovenského práva procesního: Předem má slovenský pravoplatný
pořádek

J;
l

(civ. soudní

řád)

v§

~34

týž

předpis

jako § 190 a 191 c.

ř.

s.,

že, závisí-li rozhodnutí sporu na jsoucnosti nebo nejsoucno sti právního
poměru, jenž jest _předmětem správního řízení, nebo na výsledku trestního řízení, může procesní soud řízení přerušiti a vyčkati rozhodnutí '

správního úřadu nebo trestního soudu, jenže ovšem slovenský pravotný
pořádek v druhém oclst~vci cil. §u dodává další ustanovení, kterého cij:

vilní řád soudní nemá, že totiž procesní soud má o to péči míÚ, !))T

trestní řízení bylo zavedeno, pokud se týče že má straně k zavedení
správního řízení ustanoviti lhůtu. Z toho jde, že, kdežto v historických
zemích může soucl procesní řízení přerušiti jen když správní nebo trestní
řízení
1

jest již zahájeno,

může

když správ;lÍ nebo trestní

na Slovensku soud

řízení ještě

přerušení

vysloviti,

zahájeno není, jenže se musí pak

o to postarati zmíněným opatřením, aby zahájeno bylo. Rozdíl je prakÍlcky tedy jen ten, že vyčkávání bude tam častější a civilní soudce ča
stěji si uspoří zjišťování zavinění. Druhá věc je ta, že sice slovenský
pravotný pořádek nezná předpisu §u 268 c. ř. s., který předpisuje, že,
závisí-Ii rozhodnutí sporu na důkazu nebo přičítatelnosti trestného činu,
jest civilní soudce vázán právoplatným odsuzujícím nálezem trestního
soudu, avšak že slovenská praxe tuto zásadu i bez předpisu zachovává,
a tak ona třI rozhodnutí, která na odsuzující rozsudek trestní staví, dávají prlichod právě jen této zásadě: poněvadž trestní nález již zde byl,
tedy na něj jako na závazný odkazují. Avšak i v slovenském právu platí
zásada, že, je-li tu trestní rozsudek osvobozující, nebo trestní :ízenÍ
skončilo zastavením, civilní soudce tím vázán není a uzná o otázce viny
sám na základě důkazů, které o tom provede. Z toho plyne, že ona třetí

I
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t
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podmínka, kterou si odvolací soud sestrojil, v právu v pravdě neexistuje
a ani existovati nemůže, protože by odporovala platným zásadám procesního práva. Leč odvolaCí soud neshledává za danou druhou podmínku, která skutečně platnost má, ale ani v tom s ním nelze souhlasiti.
Praví, že čin stal se dne 6. ledna 19'19, tedy v době vojenského obsazování Slovenska za odporu, druhdy i branného, maďarského obyvatelstva a. nedlouho před vpádem maďarských bolševikú, tedy za doby
mimořádné, válečné. Ale tak podmínka nezní. Nejvyšší soud sestrojil jí
již v cítovaném rozhodnutí tak, že musí jíti o případnosti, jaké se již lil
dob normálních přiházejí, 1. j. nezáleží na tom, že věc se přihodila za
dob válečných - vždyť poslední dva nálezy v citovaném rozhodnutí
doložené pocházejí z roku 1917, tedy teprv z doby válečné - nýbrž
zda má ve válečných poměrech SVLIj pitvod a vznik, zda tedy s nimi
souvisí a, být to v době mírové, byla by se nestala. Ale případ, že vě
zeň uteče ,a je~t pak hlídko~ ~oněn" stává se i za dob mírových, a, byl-li
tedy človek pn tomto shhanl zastrelen, musilo by se, aby lL' byla výluka, ad 2:, dokázati, ~e a jak s?"viselo toto zastřelení s mimořádnými
pomery te doby, na pr. s brannym odporem maďarského obyvatelstva.
Zakládá-Ii se tedy žaloba na tom, že muž žalobkyně a úf'ec jejích dělí
byl zastřelen hlídkou jen proto, že, když, stihajíc uprchlého vězně, šla
~ol~m, on .~:?hodil, že ,idou pozdě, kdo ví, kde uprchlík již je, a nevy,etnly-II mzsl stohce teto tvrzené okolnosti a o ní zjištění neučinily, je

to \',adou řízení, protože kdyby to bylo tak pravda, zavině,ní by zde .zřej
mě bylo) a nárok by tedy byl odůvodněn, protože z Oľ:e okolI~ostl ne~.
plyne, že by zas·(řelení mělo původ ve válečných po_merech. z_alovany
ovšem tvrdf že nebožtík vyprovokoval hhdku tllll, ze leglOnan K-OVl

naplil do oťličeje, což, kdyby se zjistilo, mělo by vliv na otázku viny ~
bylo by uvážiti, zda nebylo by vojáky z v;ny sproslit: ane?o ]1 ,;,ezl p~
a nebožtíka aspoň rozděliti a jal(ým podllem. Dle nekterych vypov~d,
v trestních spisech pravilo se, že Mad'aři stříleli, nebo že bylo na csI.
vojáka z jednoho domu vystřelen?, n:bo že byla přestřelka; to, by bylo
důležito pro posouzení, zda nemel pnpad SVU] duvod ve vl1ltrmch ne··
pokojích. Dlužno tedy případ všestranně zjistiti a bylo proto rozhodnouti, jak se stalo.
čís.

4262.

Byla-li pohledávka přiznána v mimokonkursní.:n nuc.eném vyro~nál1!
dle práva platného na Slovensku a Podkarpatske RUSI a nedodrzel-h
dlužník splátek - vadí jejímu napotomnÚTIu uplatňování sporem námitka rozepře právoplatně rozsouzené.
(Rozh. ze dne 14. října 1924, Rv I 1060/24.)
Pohledávku, o niž pak žalováno, přihlásil žalobce ve vyrovnacím ří
II sedrie v U~horodě. Vy!·ovľ:.ání svko~)
čilo tím že věřitelé měli obdržeti 30% pohledávek. Tvrde v zalobe, ze
žalovanS, nedodržel vyrovnacích splátek, dom~hal se hlobce, zap~acení
celé pohledávky. Pro c e sní s o udp rve s t o I I C e zalobe vyhověl rozsudkem pro zmeškání. O d vol a c í s O u d rozsudek potvrdil.
N e j V Yš š í S? II d zrušil napadený rozsudek a odmítl žalobu.
zení, vedeném proti žalovanému

D ů vod y:
Odvolací soud přes to, že šlo v prvé stolici o rozsudek pro zmeškáni,
právem se obíral teprve v odvolacím řízení námitkou věci rozsollze"oe:
Proto právem, poněvadž k této námitce dlužno dle §u 240 odstavec tr:Ť1
a 411 c. ř. s. přihlédnouti z úřední povinnosti v každé době. V této pnčině uplatnil dovolatel, že o pohledávce, o kterou je žalováno, rozhod~
nuto bylo ve vyrovnávacím řízení, provedeném protI do~?latelI u soudm
stolice v Užhorodě konečným usnesením ze dne 25. r!jna 1923, kle. rýmžto usnesením bylo schváleno mimokonkursní nucené vyrovnání dovolatelovo v ten způsob, že věřitelé, mezi nimiž také žalující firma, obdrží pouze kvotu 30% svých pohledávek v den, kdy nabude schvalovací usnesení pravní moci. Odvolací soud zjistil, že usnesení to bylo
vydáno, že obsahuje doložku, že když dlužníkem plateb~í lhůta nebude.
dodržena, o b ž i v u j e cel á p o hle d á v k a, že rečené usnesem
podle usnesení ze dne 14. prosince 1923 nabylo právní moci, že platební (pariční) lhůta pro složení 30% kvoty sahala ku 2. lednu 19~4.
Odvolací soud podle §§ 396 a 431 c. ř. s. považoval za pravdivé za-

lobní tvrzení, že dovolatel řečené lhúty platební -nedodržel, a že následkem toho obživla celá pohledávka, proto míní, že nelze mluviti o roz-

souzené věci vzhledem ku §u 62 M. E. 4070/15, ježto nezaplacením
kvoty obživla celá pohledávka. V tom spočívá nesprávné posouzení
právní druhé stolice, která odvozuje z obživnutí celé pohledávky možnost jejího nového zažalování. Leč tomu není podle práva platného na
Slovensku a v Podkarpatské Rusi tak. Podle zák. čl. 54: 1912 (uvoz.
zákon k zák. čl. 1:1911) § 31 tvoří konečné usnesení v mimokonkursním nuceném vyrovnání exekuční titul ohledně celé k nucenému vyrovnání přihlášené a usnesením tím určené pohledávky za podmínek §u 62
4070/15 M. E., are i je dle §u 61 téhož nařízení dlužník zbaven povinnosti platiti více, než činí kvota, schvalovacím usnesením určená, dodrží-1í stanovenou lhůtu platební pro složení kvoty. Z toho plyne, že pří
posouzení, zda schvalovací usnesení tvoří exekuční títu1 ohledně cel é
pohledávky, nedodržením lhůty obživ1é, nelze vystačiti s pouhým procesuá1ním tvrzením žalující strany, které ovšem podle §§ 396 a 431 c.
ř. s. sluší v rozepří považovati za pravdivé, že totiž dovo1ate1 řečené
lhůty platební nedodržel a že následkem toho obživla celá pohledávka,
neboť otázka pravomoci, kterou je v tomto případě otázka exekučního
titulu, musí býti řešena s hlediska předpisu zák. čl. 54:1912 (uvoz. zákon k zák. čl. I: 1911) §31, nikoli s hlediska procesních předpisů pro
vedení rozepře platících. Poněvadž soud odvolací, jak bylo shora už
uvedeno, zjistil všechny pro rozsouzení této rozepře potřebné okolnosti,
. podle nichž nelze pochybovati, že žalobkyně má již ohledně celé své
pohledávky, touto žalobou vymáhané, dostatečný titul exekuční, že tedy
věc již byla pravoplatně rozsouzena, bylo k námitce věci rozsouzené
přihlédnouti, rozsudky nižších stolic zrušiti a rozhodnouti současně o
žalobním návrhu odmítavě.
čís.

podzim
upla.tni!

proto žalob ním u nároku vyl10Vely. I eplVt.: v v ....
novou obranu, tvrdě, že pacht byl mlčky obnoven dle
ustanpvení §u 1114 obč. zák. a §u 569 c. ř. s. tím, že žalovaný po skončeni

1". í923 <1
ž(]lo\'éln~'r

'VVlU.",

pachtu roku 19'23 na dále pozemkú pachtovné užíval a žalobce ne-

podal žaloby o jich vrácení. V tom směru dlužno však uvésti, že byio
v první řadě povinností žalovaného, ,chtěl-li se na mlčky nastavší ob-

po uplynutí doby pachtovní pokračoval v pachtovném užívání pozemků
a bylo pak v druhé řadě věcí soudu zkoumati, zda žalobce podal
žalobu na vydání pozemkl! včas. Nevrdiv před prvni stolicí ani mlčky
nastavší obnovy pachtu, ani okolností, zakládajících jeho právo v tom
těch

směru, nemůže

již v

řízení

opravném opomenutí to

doháněti, neboť

jak

dle §u 482, tak i dle §u 504 ódstavec druhý c. ř. s. nesmějí soudy v ří
zení opravném k takové novotě hleděti. Ke lhlltě §u 569 c. ř. s. mohl
soud přihlédnouti pouze tehdy, kdyby žalovaný byl obranou proti žalobě uplatňoval mlčky nastalou obnovu pachtu. Když však žalovaný to··
hoto práva se nedovolával a pouze tvrdil, že 61etá pachtovní doba dosud neprošla, neměl první soudce ani možnosti, k ustanovení §u 1114
obč. zák. a §u 569 c. ř. s. přihlédnouti. Dovolávání se mlčky nastalé ob··
novy pachtu v řízení o d vol a c í m bylo opozděno a měl odvolací
soud již z tohoto důvodu odvolání zamítnouti.
čís.

4264.

I při zrušení veřejné společnosti, do rejstříku dosud nezapsané, jest
přípustnou likvidace po rozumu čl. 133 a násl obcb. zák. Popíráno-li
společníkem zrušení společnosti, lze o přípustnosti likvidace rozhodnouti jen pořadem práva.

4263.
(Rozh. ze dne 14.

Okolnost, že nájem opozděním žaloby se mlčky prodloužil (§ 569
c. ř. s.), musí býti žalo~aným namítána a to již v prvé stolici.
(Rozh. ze dne 14.

před první soudní stolicí okolsměru) najmě že již v době 14dennÍ

novu pachtu odvolávati, aby tvrdil již
nosti, zakládající jeho právo v tom

října

1924, Rv I 1267/24.)

Žalobě, jíž se domáhal propachtovatel na pachtýři odevzdání pachtovaných pozemků, bylo vyhověno s o u d y" vše c h tří s t o \ i c,
Ne j v y Š š í m s o ude m z těchto
důvodú:

Žalobce domáhá se vrácení pozemků na žalovaném jako
týři z důvodu, že smluvená doba pachtovní prošla a tím
oprávnění žalovaného zaniklo. (§ 1113 obč. zák.). ž~lovaný

jich pachpachtovní
namítl, že
umluvená doba pachto.vní ještě neprošla, nýbrž, že jf6zemky má najaty
na 6 let, počínaje rokem 1921, takže doba pachtovní uplyne teprve na
podzim roku 1926. Na základě provedených důkazů zjistily nižší soudy,
že pacht byl umluven pouze na rok a pak na další 2 roky a skončil na

října

1924, R II 178/24.

Návrh Františka W-a, by byl jmenován soudní likvidátor veřejné
obchodní společnosti, utvořené navrhovatelem Františkem W-em a Klementem B-em pod firmou »Klement B. a spol.«, avšak před zápisem do
obchodního rejstříku opět zrušené, rej st ř í k o v Ý s o u d zamítl.
Rek u r sní s o u d potvrdil napadené usnesení. O ů vod y: Jest
sice správným názor stěžovatele, že veřejná společnost jest tu dle ustanovení čl. 85 obch. zák. když i jen dvě osoby obchodn! živnost pod spo_
lečnou firmou provozují a u žádného ze společníků není účastenství obmezeno na vklady majetkové a že není zapotřebí k platnosti takovéto
smlouvy jejíhO písemného sepsání aneb jiných formalit, tudíž ani zápisu
do obchodního rejstříku; než z tohoto ustanovení nelze ještě nikterak
dovoditi, že ustanovení čl. 133 a 134 obch. zák. platí také pro takovou
veřejnou obchodní společnost, jež do obchodního rejstříku dosud není
zap,"ána. ~aop~k z, ust!~o~ení článk~ 86 o~ch. zák., jenž bezvýminečně
n~.nz':le,. ze znzem ~ereJne obchodmspolecnosti musí býti ohlášeno II
pnslusneho obchodmho soudu k zápisu do obchodního rejstříku, jakož
i ze zařadění ustanovení článku 133 a 134 obch. zák. za ustanovení čl.

~6 ohledně povinnosti k zápisu veřejné obchodní společnosti do obchodního rejstříku a konečně z ustanovení článku 135 obch. zák., jež před
pisuje zápis likvidátorů veřejné obchodní společnosti do obchodního
rejstříku, vyplývá zcela jasně správnost názoru prvního soudu v cnapa_
deném usnesení vysloveného, že obchodní soud jest příslušným, jmenovati likvidátora, jen tenkráte, když veřejná obchodní společnost jest
v obchodním rejstříku skutečně zapsána. Jmenovitě ustanovení čl. 135
obch. zák. mluví zřejmě pro správnost názoru prvního soudu, že obchodni soud teprve tehdy jest příslušným, rozhodovati o návrhu na ustanovení likvidátora veřejné obchodní společnosti, když tato jest zapsána
v obchodním rejstříku, poněvadž tento zápís nutně předpokládá, že zří
zení veřejné obchodní společnosti jest již v obchodním rejstříku zapsáno.
Neboť jen za tohoto předpokladu možno soudu náležitě posouditi, zda
jde o veřejnou obchodní společnost ve smyslu čl. 85 obch. zák. a zda
jsou splněny podmínky pro ustanovení likvidátora. Konečně neobsahuje obchodní zákon, pokud jedná o veřejné obchodní společnosti, ustanovení, jež by výslovně připouštělo zápis do obchodního rejstříku o
okolnostech, jež jsou předmětem takovéhoto zápisu, dříve, než jest utvoření veřejné obchodní společnosti samo zapsáno do rejstříku toho.
A právě ta okolnost, že obchodní zákon ihned bez pro s tře cd n ě za
čl. 85, obsahujícím zákonné podmínky veřejné obchodní společnosti,
stanoví v čl. 86 povinnost k zápisu utvoření obchodní veřejné společ
nosli do obchodního rejstříku, mluví proto, že všechny zápisy, veřejné
obchodní společnosti se týkající, do obchodního rejstříku předpoklá
dají, že utvoření této společnosti jest v obchodním rejstříku již zapsáno.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursn.

o ů vod y:

Ll

právní názor rekursního soudu) že při zrušení vereJn~
v obchodní rejstřík posud nezapsané, není přípustnou likvidace po rozumu čl, 133 a násl. obch. zák., neboť zákon zápis veřejné
společnosti do obchodního rejstříku nečiní podmínkou ani její platnosti
(čl. 85 a 110 obch. zák.), ani provedení likvidace dle předpisů obchodního zákona (čl. 133, 135 obch. zák.). Likvidace jest nutným důsledkem
zrušení veřejné společnosti, i když tato v obchodní rejstřík dosud nebyla zapsána, pakli ovšem společníci souhlasně nezvolili jiný způsob
konečné úpravy společenského poměru. Příkaz pr<,<tokolace v obou smě
rech (čl. 86 a 135 obch. zák.), tkví v zájmu veřejném, protokolace sama
o sobě nejeví však vůči třetím osobám civilněprávních účinků, mezi společníky pak má účinek jen jako každé jiné prohlášeni, týkající se jich
vnitřního poměru. Nedostatek protokolace veřejné společnosti, o niž
jde, nebyl by tudíž překážkou, aby návrhu nebylo vyhověno. Leč ze
spisů okresního soudu, týkajících se návrhu na povolení prozatímného
opatření, k nimž také navrhovatel poukazuje, vyplývá, že druhý společ
ník B. popírá zrušení společnosti, tedy podmínku její likvidace vůbec
(čl. 133 obch. zák.). Lze tedy rozhodnouti o přípustnosti likvidace Vu o
bec a ustanovení likvidátorů soudem zvláště, jen v řízení sporném. PouNelze

sděleti

společnosti,

Íl,j'm osv2-dčedm ve spisech ol1ě.ch) nad to ještě neúplným a proto slo-

ž;nhn jistoty po?pořeným, jež ~tačilo pr~ povolení prozatímného opatrem, zde vystacltI nelze. Od1l11tnutul1 navrhu žadatelova nebyl tudíž
zřejmě porušen zákon a není dovolací rekurs v §u 16 ds. pat. ze dne 9.
srpna 1854, čís. 208 ř. zák. na místě.
čís.

4265.

Tím, že o odporu (§ 397 ex. ř.) právoplatně rozhodnuto stal se bezpředmětným rekurs do povdlení prozatímního opatření. '
(Rozh. ze dne 14. října 1924, R II 196/24.)
Usnesením ze dne 9. února 1924 bylo povoleno prozatímní opatření.
Navrhovatelův odpůrce podal proti povolujícímu usnesení jednak odpor,
Jednak rekurs. Prve, nez bylo rozhodnuto o rekursu, byl vyřízen odpor
v ten rozum; ž.~ byJo potvrzeno usnesení, povolující prozatímní opatření.

Do usnesem, ]lnlZ bylo rozhodnuto o odporu, nebyl podán rekurs. Rekursu do usnesení, povolujícího prozatímní opé1tření, rek II r Sll í
s o u d po té vyhověl a zamítl žádost o povolení prozatímního opatření.
N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
Důvody:

. Tím, ž~ zůstalo nenapadnutým usnesení, jímž bylo k odporu prozahmm opatren! potvrzeno, stal se rekurs odpurce ohrožené strany beze
předmětn~m: neboť zák~adem rozh.odnutí !? odporu byly výsledky ústmho Jednam, kde stranam byla dana moznost, aby své stanovisko ve
vš~ch smě;ech náležitě vys~ětli1y a o svých tvrzeních nabídly důkazy,
coz se take stalo, a byly dukazy, pokud je soud pokládal za rozhodné
také provedeny. Tím zjednán byl šíře rozvětvený skutkový děj, který
P?sk?,~nul daleko> spolehlivější podklad pro posouzení oprávněnosti a
pnmerenosh na~rzeného prozatímního opatření (§ 398 ex. ř.). Nabylo-Ii
tedy rozhodnul! soudu prvé stolice, vydané na tomto širším základě
právní mocí, stalo se další jednání o rekursu, jež tohoto pevného pod~
kladu postrádá a tím i rekurs sám bezpředmětným.
čís.

4266.

!,ře~pjsu §u 14~ c. ř. !S. nelze použiti, jde-Ii o lhůty, jež podmiňují
vznIk naroku (na pro § 4 (1) opatření ze dne 8. října 1920, čís. 586 sb.
z, a n.).
O~námenf dle §u 4 (1) opatření čís. sb. 586/20 musí se státi v mě
StCI hstopadu roku, pcfe dc há ze j i c lh o b ezp ro s tře d ně tomu roku, pro nejž jako pro první se zvýšeni žádá. Nejde o věc rozsouzenou, byl-li návrh zamítnut v jednom z předchozích let proto že byl
pachtýři pozdě ohlášen.
'
o

•

(Rozh. ze dne 14. října 1924, R 11 335/24.)
Civilní rozhodnuti VI.

88

1394

Co do

předchozího děje

poukazuje se na rozhodnutí,

uveřejněné

ve::.

sbírce pod čís. 3724. S o udp r v é s tol i c e zvýšil po té přirážku
o 60 Kč 60 h za hektar pronajaté půdy. kromě. půdy v nuceném nájmu.
Rek u r sní s o u d nevyhověl rekursu pachtýřů. k rekursu propachtovatele zrušil napadené usnesení a uložil prvému soudu, by, doplně ří
zení, znovu rozhodl o návrhu propachtovatele. D ú vod y: Stížnost
pachtýřů není opodstatněna. Ačkoliv v nesporném řízení není ustanovení, obdobného §u 511 c. ř. s., jest přece nižší stolice vázána rozhodnutím nejvyššího soudu a právním názorem v rozhodnutí tom vysloveným, poněvadž by jinak podání stížnosti pro osobu, k jejímuž zakročení
usnesení nižší stolice bylo zrušeno, bylo ilusorním a rozhodnutí nejvyššího soudu bezúčelným. Ostatně není v nesporném řizení ustanovení, že
by nižši stolice nebyla vázána právním názorem nejvyššího soudu. Pří
čilo by se také všem právním zásadám, by nižší stolice mohla dokonce
právní názor nejvyššíbo soudu prohlásiti za nesprávný. Nejvyšší soud
ve svém rozhodnutí prohlásil, že propachtovatel ztratil nárok na úpravu
pachtovného jen pro rok 1921, nikoliv však pro následující leta a vyslovil právní názor, že dle úmyslu zákonodárce lh"ta do 30. listopadu
1920 neplatí pro takové případy, když propachtovatel již pro rok 1921
neb i pro více nejbližších let pachtovné zvýšiti nemohl nebo nechtěl.
Tímto právním názorem jsou nižší stolice vázány a nemohou od něho
z důvodú shora uvedených za žádných okolností upustiti. Není tedy
správné tvrzení stěžovatell', že rozhodnutím nejvyššího soudu žádost
propachtovatele o úpravu pachtovného nejen pro rok 1921, nýbrž i pro
všechna následující léta právoplatně a konečně zamítnuta byla a že se
tedy též ohledně návrhu propachtovatele na zvýšení pachtovného za
rok 1924 až do skončení pachtovni doby jedná o věc rozsouzenou. Stižnosti propachtovatele bylo vyhověno, ježto řízení v první stolici zůstalo
neúplným v tom směru, že první soudce se nezabýval s vedlejšími plně
ními, ku kterým propachtovatel dle pachtovní smlouvy je zaváván.
N e j vy Š š í s o u d ncvyhověl dovolacímu rekursu pachtýřů.
D

ů

vod y:
d

Odkazujíc na vývody zdejšího zrušovacího usnesení ze dne 15. dubna 1924 R II 134/24-1 sb. n. s. čís. 3724 dodává se vzhledem k vývodllm dovolacího rekursu ještě toto: Zákony dlužno vykládati, aby zákonodárcova myšlenka došla splnění a byla tedy, kdekoli se jeví nedomyšlena, propracována v jeho duchu. Jest to docela jíná věc, běži-li
lhůta od doručení úředního vyřízení neb od vydání zákona. V onom pří
padě může se doručení státi jen k rukám osoby, jíž vyřízení jest určeno,
neb osoby, již zákon k přijetí vyřizení za osobu tu opravňuje, v poslední
řadě tedy k rukám zřízeného opatrovníka (§ 276 obč. zák.), takže jest
tu vždy někdo, kdo po rozumu zákona o zájmy účastníka starati se má.
Běží-li však lhůta, jako zde, od vyhlášení zákona, t. j. od 30. října do
30. listopadu 1920 (§ 19 Opatření Stálého výboru ze dne 8. října 1920,
čís. 586 sb. z. a n.), jest velmi snadno možno, že účastník i přes předpis
§u 2 obč. zák., že neznalost zákona neomlouvá, beze své viny o zákoně
a tudíž o lhůtě se nedozví, na př. když jest toho času v cizině nebo j~

nemocen taK, že jest k hájení sVý'ch zájmů vúbcc ill-:způsobilÝ"Il1, a pod.
Nebylo zajisté úmyslem zákonodárce, aby takový propachtovatel ztrácel
naprosto a pro všecka léta nárok, ale nebylo zároveň učiněno opatření,
j3k takové nezaviněné promeškání má býti v jeho prospěch napraveno.
.lest tu sice předpis §u 6, že v řízeni k úpravě pachtovného platí zásady
řizení

nesporného, a jakkoíi

při

mysli zpúsob řízení nesporného

na

tomto

předpisu měl

zákonodárce na

rozdíl od řízení sporného a nedal jej

snad proto, že by byl myslil na navrácení v

předešlý

stav,

přece

jest

v něm sám sebou zahrnut i odkaz na toto navrácení, tedy na § 17 nesp.
říz. a tím na § 146 a násl. c. ř. s., avšak právní prostředek uvedení
v předešlý stav jest dán právě podle těchto předpisů jen pro zmeškání
procesní (§ 146 c. ř. s.), v řízení nesporném tedy správně řečeno
soudního úkonu, kde zmeškání má jen ten následek, že strana je vyloučena s timto úkonem (§ 146 c. ř. s.), ale níkterak ještě neztrácí nárok

sám, ale nikoli není dán pro zmeškání úkonů soudních, jichž opominu-

tím nárok sám pomíjí, tak na př. není dán pro zmeškání lhůty k žalobám,
na př. žaloby ze správy dle §u 933 obč. zák., nebo v připadě §§ 967,
1097, 1111 obč. zák. a j., a není dán pro zmeškání úkonů mimosoudních,
jež jsou podmínkou vzniku nároku, na př. v případě §u 1290 nebo 970 b)
obč. zák. a j. v. Zde však se jedná vůbec o úkon ll! i 111 o S o u d II i,
jehož opomenutím mimo to pomíjí nárok sám, jak § 4 (1) výslovně
praví a spadá tedy tak jako všecky shora uvedené případy pod z ák a z r e s t i t II C c, daný v §u 1450 obč. zák. Již z toho jde, že předpis
§u 4 (1) musí vykládán býti liberálně, protože jistě nelze se o zákono(fárei domnívati, že chtěl účastniku křivditi tak, že by ho nechal nésli
i zmeškání nezaviněné, pro které, kdyby šlo o úkon soudního řízení,
příslušelo by mu právo na restituci, i bylo ho proto vyložiti tak, jak
se v citovaném zrušovacím usnesení stalo, a lze k tomu poukázati na
obdobu zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 313 sb. z. a n., o obnově

drobných zemědělských pachtů v jeho poměru k novele ze dne 13. čer
vence J 922, čís. 213 sb. z. a n. V zákoně totiž v §u I stanoveno, že
pachty, končící v druhé polovíci roku 1921, obnovují se na další tři
pachtovni roky - tedy až do druhé polovice r. 1924, - i nastala ihned
otázka, zdali pachty, končící později, tedy buď až v roce 1922 nebo
1923 se také až do roku 1924 obnovují, neboť není na jevě příčiny,
proč by i ony stejného dobrodiní účastny býti neměly. Že to zákon tak
nestanovil, bylo pouhé nedopatření, nedomyšleni zákonodárné myšlenky.
A skutečně jakmile se to postřehlo, bylo to citovanou novelou (§ i)
i na tyto pachty rozšířeno, ale toto zákonné rozšíření není v podstatě
nic jiného, než domyšlení původního zákona, jeho zákonný výklad (§ 8
ob,č. zák.): A tlk i v naše~ případě byl by zákonodárce, kdyby si byl
otazku uvedom1l, ustanovel1l §u 4 (1) v ten rozum upravil, že oznámení
propachtovatelovo pachtýři musí se státi v době od 30. října do 30. listopadu či lépe v měsíci listopadu roku, předcházejícího bezprostředně
tomu roku, pro nějž jako pro první se zvýšení žádá. Věci rozsouzené zde
není přes to, že zdejším rozhodnutím ze dne 6. listopadu 1923, R I
381/23, byl návrh propachtovatelův založený na oznámení ze dne 29.
lIstopadu 1920, které pachtýřům doručeno bylo teprv dne 2. prosince
1920, zamítuut, neboť to se týkalo právě jen tohoto oznámeni ze dne
88'
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29. listopadu 1920, ale nikoli oznámení budoucího, které dle hořejších
vývodů a vývodů zdejšího zrušovacího rozhodnutí propachtovateli v nastalém příštím termínu volno bylo a jež on také skutečně učinil a o něž
nyní se jedná, tedy jen prvního termínu, jehož promeškáním nastala sice
ztráta nároku, ale jen pro rok 1921. .Že tomu skutečně tak, dotvrzuje
samo ono rozhodnutí, jež dle stěžovatelů zakládá prý věc rozsouzenou,
neboť se v něm výslovně praví, že dopis propachtovatele ze dne 29.
listopadu 1920, doručený pachtýřům až po 30. listopadu 1920, n cm o h I být i pře d m ě tem s O u dní hoř í z e n í, což je dle
smyslu rozhodnutí základní a jediný důvod zamítnutí návrhu, neboť
se tam praví, že n a z á k I a děd opis u to h o nemohla býti provedena úprava pachtovného a musí tudíž návrh, O ten to do P i s
se opírající, býti zamítnut. Byl tu sice ještě jeden dopis, ale i na tento
dopis »n e m o h lob Ý t i říz e n í o úp r a v u pac h t o v n é h o
z a v e den 0«, ovšem z jiných zase důvodů, o něž zde nejde. Nešlo
tudíž o oduznání (zamítnutí) nároku, nýbrž zamítnut byl jen, jak výrok
rozhodnutí výslovně praví, n á vrh a to jen proto, jak z důvodů jde,
žes e o p í r a I o u v e den Ý d o P i s. Nebyl-li tedy zamítnut nárok,
tak opírá~li se nyní návrh propachtovatelův o jiný dopis, jenž je dle
hořejších vývodů dodán v termínu některém následujícím v čas, není
závady, aby se o něm řízení nezavedlo a dle práva neuznalo. Že v rozhodnutí zrušovacím ze dne 15. dubna 1924, R II 132/24 nebylo pře
hlédnuto, že propachtovatel v prvé žádosti žádal úpravu pro všechna
pachtovní leta, plyne jasně z důvodů, kde se vícekrát praví, že propachtovatel žádal úpravu »již« pro rok 1921 a mluví se vícekráte o roce
1921 a zbývajících či následujících pachtovních letech: ale okolnost
ta nebyla rozhodná, když zamítnuta jen žádost, opírající se o určitý
dopís.
čís.

4267.

HO'stinská místnost o sobě dává se do. nájmu, živnostenská koncese
dává se do. pachtu.
Zákony o ochraně nájemců připouštěj! jen zvýšeni nájemnéhO', nikoli
též zvýšeni pachtovného.
,;
Předpisy zákO'nů o ochraně nájemců, pokud jednají o zvýšen! nájemného, vztahuj! se i k nájmům, sjednaným na určitou dobu. Předpis
§u 1 číS. 1 O'něch zákonů se ovšem k těmto nájmům nevztahuje.
Slova »od nejbližšího nájemního období« (§ 15 zákona čís. sb. z.
a lL 130/1922 a 85/1924) nemají na mysli nájemní dobu, nýbrž nejbližší nájemní lhůtu, to jest den nejbližšího placeni nájemněho.
(Rozh. ze dne 14. října 1924, Rv II 421/24.)
Smlouvou ze dne 11. května 1919 pronajal žalobce žalovaným na
dobu od 11. června 1919 do 10. června 1927 restauraci a přenechal jim
též hostinskou koncesi za úhrnnou roční úplatu 6.000 Kč. Odvolávaje
se na zákony na ochranu nájemců domáhal se žalobce na žalovaných
zaplacení zvýšeného nájemného počínaje 1. červnem 1920. O b a niž š í

s o Ll Ll Y ialobu zamítly, o cl v () 1 a c í s o II cl z těchto ci li v o cl ů: Jest
nespurno, že pachtovní smlouva, o kterou v tomto připadě jde, byla
umluvena stranami dne 11. května 1919 na dobu 8 let ocl 11. června
1919 až do ll. června 1927, tudiž že byla umluvena před 3. květnem
1920 na dobu určitou. Takové smlouvy zanikají však ve smyslu §u 2 (I)
zákonů o ochraně nájemců teprve po uplynutí smluvené doby pachtovní
(nájemní), takže nejbližší nájemni (pachtovní) období při takových
smlouvách počíná teprve po uplynutí původně smluvené určité nájemní
(pachtovní) doby. Dle §u 15 zákona ze dne 27. dubna 1922, čís. 130
sb. z. a n., a téhož §u zákona ze dne 26. dubna 1923, čís. 85 sb. z. a n.,
jest obecně přípustné zvýšení nájemného (pachtovného) ve smyslu
§§ 9 a 10 cit. zákonlI - a o takovéto obecně přípustné zvýšení jde dle
skutkových údajů žaloby v tomto sporu - účinné teprve od n e j b I i žš i h o nájemního (pachtovního) období. Z těchto ustanovení zákonů
jest nade vši pochybnost patrno, že i obecně přípustné zvýšení nájemného (pachtovného) ve smyslu §§ 9 a 10 cit. zákonů může platně nastati při smlouvách nájemních (pachtovních), ujednaných na určitou
dobu před 3. květnem 1920 teprve po uplynutí smluvené doby nájemní
(pachtovní)" nikoli však, jak se toho v tomto sporu žalobce domáhá,
též i za dobu již dávno uplynulou.
Ne j v y š š'í s o u d zrušil rozsudky obou nižšichsoudů a vrátil věc
prvému soudu, by ji znovu projednal a rozhodl.

D

ů

vod y:

Doslova obsah smlouvy ze dne ll. května 1919 nevylučují pochybností o tom, zda byl jí mezi stranami založen poměr nájemní (v. užším
smyslu) čí poměr pachtovní. Nerozhoduje, že se ve smlouvě, která jest
nadepsána jako »pachtovní a nájemní smlouva«, mluví o pachtu, pachtýřích, pachtovném atd., neboť listina o smlouvě, jak patrno z předlo
ženého ověřeného opisu, nebyla sepsána právníkem, a jest známo, že
neprávníci nerozeznávají přesně mezi nájmem a pachtem; i v kontextu
smlouvy užívá se na různých místech vedle zmíněných výrazů též slov
nájem, nájemné, pronajaté atd., tak že není správným předpoklad odvolacího soudu, že smlouva důsledně mluví jen o pachtu, pachtýřích a
pachtovném. Podle odstavce 1. smlouvy »propachtovatelka propachtovává . '. svou restauraci S. a to celou budovu, dále užívání přilehlé
restaurační zahrady .... a zejména též Se starým sálem za smluvenou
ročni činži 6.000 Kč. To by nasvědčovalo nájmu, neboť hostinské živnosti o sobě se pronajímají, poněvadž se výdělečná hostinská a výčep. nická činnost v ních síce soustřeďuje, ale místnosti jako takové nejsou
jejím přímým a bezprostředním předmětem. V odstavci IV. smlouvy však
~lále se stanovÍ, že »správa přenechává pachtýřům svou ... na restauraci S. přenesenou reální koncesi hostinskou na celou dobu smluvní
k provozování«. živnostenská koncese dává se ovšem do pachtu, neboť
využití koncese záleží v tom, že se živnostenské oprávnění činí před
mětem výdělečné činnosti. Ale z odstavce IV. smlouvy není patrno, zda
se přenechání koncese stalo úplatně či bezúplatně, pokud se týče zda
a pokud v činži 6.000 Kč jest zahrnuta též úplata za přenechanou ho-
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stinskou koncesi. Jen úplatné přenechání koncese bylo by však pachtem
(§ 1090 obč. zák.). Že koncese nebyla za úplatu přenechána a že peníz
6.000 Kč jest jen nájemným za přenechané hostinské místnosti, tomu
mohlo by nasvědčovati dalši ustanovení odstavce IV. smlouvy, že
»kdyby tato koncese byla zrušena, opatří si pachtýři koncesi vlastní,
ale nemají proto nároku na snížení pachtovného«. Co do otázky, zda
jde o pacht či o nájem, nebyla však věc dostatečně vysvětlena a probrána, neboť soud prvé stolice se nepostaral dle §u 182 c. ř. s. o to,
aby byl zjednán dostatečný a spolehlivý podklad pro vyřešení dotčené
otázky. Kdyby šlo o pacht, byl by nárok na zvýšení smluvené činže
ovšem bezdůvodným, neboť zákony o ochraně nájemníků připouštějí
toliko zvýšení nájemného (podnájemněho), nikoli zvýšení pachtovného.
To plyne z §§ 8, 31 zákona ze dne 8. dubna 19120, čís. 275 sb. z. a n.
a §§ 8, 30 zákonů ze dne 27. dubna 1922, čís. 130, 26. dubna 1923,
čís. 85. a 25. dubna 1924, čís. 85 sb. z. a n. O pachtovních smlouvách
(o provozování živností v najatých místnostech) zmiňují se tyto zákony
jen v §u 6 (zákon čís. 275/1920) a §u 7 (ostatní zákony), ale výslovně
tam stanoví, že se na takové pachtovní smlouvy vztahují jen pře de h o z í ustanovení (§§ 1 až 5 pokud se týče 1 až 6), tedy ustanovení
o výpovědi, nikoli však ustanovení nás led ují c í, t. j. ustanovení
o nájemném. To asi správně vycítil též žalobce, ježto trvá houževnatě
na tom, že jde o nájem a ne o pacht. Jinak měla by se věc, kdyby tu
byl nájem v užším smyslu. Nelze souhlasiti s názorem odvolacího soudu,
že předpisy zákonů o ochraně nájemníků, týkající se zvýšení nájemného,
se vztahují jen k nájemním smlouvám) učiněným na neurčitou dobu, nikoli ke smlouvám, ujednaným na určitý čas. Zákon v té příčině nerozeznává. Ale nejen doslov zákona, nýbrž i úmysl zákonodárce a obdobné
předpisy jiných zákonů nedopouštějí takového úzkého výkladu. Správně
poukazuje dovolatel k tomu, že se zákonodárcův úmysl nesl k tomu, by
se majitelům domú dostalo přiměřené hodnoty za pronajatý předmět,
když se od dojednání smlouvy nepředvídatelně změnily majetkové a
hospodářské poměry měrou, na kterou strany nemohly pomýšleti. Tyto
úvahy platí však stejně při nájemních smlouvách na dobu neurčitou,
jako při nájemních smlouvách na určitý čas. S téhož hlediska vycházel
zákonodárce též při pachtu polních hospodářství a' jednotlivých země
dělských pozemků, připustiv opatřením St~lého výboru Národního shromáždění ze dne 8. října 1920, čís. 586 slJ. z. a n. zvýšení pachtovného
(pod pachtovného ) pro pachtovní rok 1921 a z b Ý v a j í c í s m I uven á pac h t o v n í léta. Pachtovné takto zvýšené placeno i z pozemků, užívaných drobnými pachtýři, na něž se vztahoval zákon ze dne
12.· srpna 1921, čís. 313 sb. z. a n.; proto není správným tvrzení prvého
soudu, že při takových pachtech bylo zvýšení dosavadního pachtovného
dovoleno jen, když po uplynutí smluvené doby žádal pachtýř za jejich
obnovu. Zvýšení pachtovného dle §u 5 zmíněného zákona bylo zvýšením
pachtovného, placeného po dobu smluvenou, tedy po případě zvýšením
pachtovného, zvýšeného již podle §u 2 opatření Stálého výboru čís.
586/1920. Neprávem se tedy prvý soud dovolává ustanovení zákona ze
dne 12. srpna 1921, čís. 313 sb. z. a n., pro svůj názor, že nelze zvýšiti
nájemné při nájemních smlouvách, učiněných na určitou dobu. Podobl1ě,

jako při pac~1tu polních hospodářství a ::mědělských pozemků~,upraveny
byly zákonem ze dne 17. brezna 1921, CIS. 121 sb. z. a n., starsl smlouvy
o těžbě dříví. I tu došla výrazu zásada, že se tomu, kdo dlouhodobou
smlouvou přenechal někomu jinému výtěžky za úplatu pevně ujednanDH)
přes toto ujednání má d,:sta.ti vyšší ~polaty, než smluv'.'né, !,ledíc k l:~
stalÝm změnám hospodarskych pomeru. Jest pravda, ze pn na]em11lcn
smlouvách, učiněných na určitou dobu, pronajímatol dle ob č a ns k é h o z á k o ní k a není oprávněn) zvýšiti ujednané nájemné po
dobu smluvenou, ale tato zásada občanského zákoníka byla právě z dů
vodú spravedlivosti a SIUŠ!lOSti prolol:,en~ pře~poisy ~něc~ :,.ák?nů, zejména též předpisy zákonu o .ochrane na]em11lku, pn~ousteJlClml. zvyšení nájemného. Proto nelze nIC dovodItI ze slova »sml« v §u 8 zakona
ze clne 8. dubna 1920, čís. 275 sb. z. a n., k němuž prvý soud poukazuje, zvláště když s~ tal~' klade důraz nik~~ na. slovo »S~lí«, nýbrž na
míru přípustného zvysem na]emneho bez uredmho svolenI. Pokud §§ 1
čís. 1 zákonů o ochraně nájemníků připouštějí výpověď, když nájemník
nezaplatil nájemného (smluveného nebo zvýšeného v přípustné míře),
platí to ovšem pro nájemní smlouvy, učiněné na dobu neurčitou, poně
vadž nájemní smlouvy na určitý čas zásadně nelze zrušiti výpovědí. Ale
z toho neplyne logický závěr, že při takových smlouvách není zvýšení
nájemného přípustno. Ostatně byla ve smlollvě, o kterou jde, vyhrazena
oběma stranám výpověď za určitých podmínek, a to majiteli zejména
i tehdy, kdyby nájemné nebylo řádně placeno. Slova »od nejbližšího
nájemního obdobÍ« v §u 15 zákonů čís. 130/1922 a 85/1923 (nyní též
zákona čís. 85/1924) nemají smyslu a významu, jaký jim přikládá soud
odvolací, který stotožňuje »nájemní období« s »nájemní dobou (smluvenou) «. Dlužno spíše souhlasiti s dovolatelem, že zákon jimi míní nejbližší náiemní termin, neboli den nejbližšího placení nájemného. T a k
jim r o'z umě I y t a kéž a lov a n é s a m y, neboť v žalob ní odpovědí vytýkaly, že by žalobci nárok na zvýšené nájemné příslušel teprve od 11. června 1923, poněvadž první nájemní období po vyhlášení
zákona ze dne 26. dubna 1923,Čís. 85 sb. z. a n., jenž prý jedině při
chází vúnhu, počalo se dle odstavce ll. pachtovní a nájemní smlouvy
dne ll. června 1923. Kdyby tedy šlo o nájem, měl by žalobce nárok na
zvýšení nájemného dle zákonů o ochraně nájemníku. Z toho, co uvedeno, vyplývá, že výtka nesprávného posouzení právního jest opráv- .
něna, ale že jest odůvodněna též výtka neúplnosti odvolacího řízení,
protože nutno především doplniti řízení za tím účelem, aby byl zjednán
spolehlivý podklad pro řešení otázky, zda-Ii jde o pacht či o nájem.
Proto bylo z dovolacích důvodů §u 503 čís. 4 a 2 c. ř. s. vyhověno do-.
volání, podle §u 510 c. ř. s. byl zrušen napadený rozsudek a poněvauž
jest patrně třeba jednání v prvé stolici, by se věc stala zralou k rozhodnutí, též rozsudek prvého soudu a. věc byla vrácena do prvé stolice,
by tam znovu byla projednána rozsouzena. Ukáže-Ii se, že tu jest poměr
nájemní, bude na prvém soudě, by si uvědomil ustanovení druhého odstavce §u 21 zákona ze dne 26. dubna 1923, čís. 85 sb. z. a n., dle něhož
také o zvýšení nájemného podle §§ 9a 10, tedy v mezích obecně pří
pustných, rozhoduje soud v nesporném řízení (§ 23 odst. 2), neshodnou-li se strany o základním nájemném podle §u 8 neb o j in Ý c h
<

111 í 11 k ách zvýšení nájemného (zde jest spornou otázka, jde-li
o velkou provozovnu, srv. § ll); jakož i ustanovení §u 25 téhož zákona,
dle něhož, závisí-Ii rozhodnutí sporu o zaplacení nájemného zcela nebo
částečně na tom, je-Ii přípustné zvýšení nájemného podle §§ 9, 10 a
J 2 čili nic, přeruší soud řízení, nebylo-Ii již o věci rozhodnuto, a vyžádá
si toho rozhodnutí. Pro pře d č a s n o s t nebylo by tedy v tomto pří
padě lze zamítnouti žalobu, a příslušné vývody žalovaných nejsou tudíž

pod

opodstatněny.
čís.

4268.

Zvýšené nájemné dle zákona na ochranu nájemců lze požadovati jen
za termíl1y, následující po té, kdy bylo nájemníku učiněno sdělení o zvýšení.
(Rozh. ze dne 14.

října

J(l24, Rv II 423/24.)

Pronajímatel domáhal se na nájemci zaplacení zvýšku nájemnéh.~
dle zákonů o ochraně nájemců za dobu od 1. května 19~o, do 31. čer
vence 1.923. Nájemce zaplatil požadovaný zvýšek až na 1.1 0,2 Kč, jichž
se pronajímatel domáhal žalobou. Pro c e sní s o udp r v é s t ol i c e uznal podle žaloby,' o d vol a c í s o u d přiznal žalobci pouze
462 Kč 42 h. N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolám žalobcovu.

ochrana nájemníků mohla míti jen ten smysl, že práva nájemníků byla
zvýšena, a nikolí ten, že by byla ztenČena - a on tedy práva výpovědi
může užiti, když se ani zákonnému zvýšení podrobiti nechce, to by mu
ale bylo znemožněno, kdyby pronájemce po léta mlčel a nájemníka ve
víře udržoval, že nájemné se nezvyšuje, ale pak za všecka minulá léta
dodatečně zvýšek žádal.. Jsou přece známé případy, že vlastník domll
nájemcům podnes nájemné předválečné ani o haléř nezvýšil, jakkoli
k tomu dle zákona oprávněn byl. Žalobce však v žalobě odvolává se
toliko na zákonná ustanovení, podle nichž prý měl žalovaný platiti zvýšené nájemné, v celém sporu ale netvrdil, že a kdy žalovanému oznámil,
že nájemné zvyšuje, í může proto zvýšení přisouzeno býti jen potud,
pokud je žalo_vaný ve Sp?ru přiz_nal; mír~. t?:,~terá vyčerpána byla z nej~
větší částí JlZ souhlasnym zvysenrm dnveJslm ze 1600 K na 2200 K
nyní Kč,~ takže nad tuto míru nic přisoudití nelze a z ní jen tolik, co
žalovaný jako nedoplatek uznal, t. j. 393 Kč 42 h. Když však odvolací
soud přisoudil žalobci 462 Kč 42 h, je tím tento jeho nárok úplně kryt
a nemá tedy příčiny k dovolání.
čís.

Pokud jest tuzemský soud, na něhož bylo převedeno cizozemským
soudem opatrovnictví nad nezletilýmí dětmi cízozemce, oprávněn vysloviti zbaveni moci otcovské.
(Rozh. ze dne 15.

Důvody:

Ve věci samé dlužno dovolateli odvětiti, že zvýšení nájemného nenastalo ani podle zákona ze dne 8. dubna 1920, čís. 275 sb. z. a n., ani
podle žádného dalšího zákona, jimíž byl vystřídán samo sebou, neboť
jak dovolatel to vyjadřuje, automatíc_ky,. ný~d, když. záko.~~ . ty pra~í,
že nájemné smí býti zvýšeno, nebo, ze Je pnpustno Je zVySIl!, zJednavaly pronajímateli jen možnost, zvýšení žádati a. tak jednostranným
úkonem je provésti. To jasně vysvítá i z historického původu t. zv.
ochrany nájemníků. Nejprve totiž byl vzat v ochranu jen nájemník v ten
způsob, že mu nesměla býti dána výpověď, leč z určitých důvodů, avšak
co se týče zvýšení nájemného, nebylo toto dovoleno, leč, jako za dob
mírových (,předválečných) souhlasnou vůlí stran, když totiž nájemce se
zvýšku dobrovolně podrobil, avšak, kdežto za dob mírových, nepodrobil-li se, mohl pronajímatel dátí mu výpověď I' předmětem nájmu jinak
lépe naložiti, nemohl tak učiniti po zavedení ochrany nájemníků, která
právě záležela v 'omezení výpovědí na určité důvody, mezi nímiž pů
vodně odpor, platití žádané zvýšení činže se nevyskytoval. Když pak
zvýšení činže v určité míře dovoleno, dovolenO' právě i bez. svolení nájemníkova, protí jeho vůli, jednostranným prohlášením pronajímate!e.
Ale tohoto prohlášení (oznámení), že se činže zvyšuje, bylo a je vždy
m)tně třeba, a nastává zvýšení teprve pro budoucnost, od toho termínu,
který byl nejblíže na řadě, když zvýšení požádáno, nikdy však nelze;e
žádatí pro mínulost. To vysvítá z vyloženého právě historického vývoje, a z úvahy, že nájemníkoví jest vyhražena volnost výpovědí -

4269.

října

1924, R I 617/24.)

O pat r o v n í c k Ý s o u d (o k r e s 11 í s o u d v Ž a c I é ř i) vynávrhu babičky nezletilých dětí W-ových, by otec jejich Josef W.
11\'1 zbaven otcovské moci. Rek u r sní s o u d návrh zamítl. D ů
v'o d y: Ze spísů opatrovnických, jakož i ze spísů re.kouského okresního
soudu v Badenu, dále z domovského listu Josefa W-a lze seznati, že
josef W. jest cizozemcem, poněvadž po státním převratu optoval ve
prospěch Rakouska a obdržel domovské právo ve V6s1au v Rakousku.
Tím pozbyl podle §u 1 čís. 1 a §u 4 čís. 3 zák. ze dne 9. dubna 1920,
čís. 236 sb. z. a n. státního občanství československého a podle §u 5
i jeho děti Valdemar, Adolf, Růžena a Vilém, které jsou mladší 18 let,
na něž se rovněž opce otcova vztahuje. jsou tedy i děti příslušníky
státu rakouského stejně jako jejich otec. Za tohoto stavu nepodléhají
rodínné poměry těchto osob podle zásady §§ 35 a 37 obč. zák. zákonům
československým a nemůže tuzemský soud josefa W-a zbavit moci
otcovské. Vyplývá to ostatně í z předpísu §u 183 pat. o řízení nesporném, který připouští, by pro děti cizozemce, zůstavené v tuzemsku, zdejší
soud ustanovil poručníka pouze na tak dlouho, než cizí úřady učiní jiné
opatření.
.
N e j v y Š š í s II u d vyhověl dovolací stížnosti, zrušil usnesení nižších soudů a uložil prvému soudu, by věc, doplně šetření, znovu rozhodl
hověl

D

ů

vod y:

Napadené usnesení a jeho důvody byly by v podstatě správné, kdyby
bylo jisto, že jde o děti cízozemce, ohledně kterých tuzemské souely

1402
poručenství podle §u 183
příslušn)' cizozemský úřad učiní

nesp. říz. jen prozatím pro dobu, až
jiné opatření. Avšak podle usnesení
okresního soudu v Badenu (Rakousko) ze dne 17. listopadu 1923 bylo
opatrovnictví nad nezl. dětmi W-ovými odevzdáno okresnímu soudu
v žacléři, tímto podle usnesení ze dne 28. listopadu 1923 převzato a
také skutečně dosud dále vedeno. Byl by proto tento okresní soud až
do dalšího také povolán ke všem opatřením, které řádné vedení opatrovnictví nad nezl. dětmi podle okolností vyžaduje. po případě k oněm,
která jsou uvedena v §§ 177 a 178 obč. zák., zejména tedy i k tomu,
jejich manželského otce zbaviti otcovské moci, vše to ovšem jen s ča
sovým obmezením na dobu, po kterou nezl. děti zl!stanou se svolením
svých domácích úřadl! svěřeny tuzemské opatrovnické péči; a - také
pro tuto dobu s místním obmezením účinnosti oněch opatření l1a
vedou

tuzemské území. Než z uvedeného usnesení okresního soudu v Badenu
plyne, že opatrovnictví bylo odevzdáno tuzemskému soudu za před
pokladu, že W-ovy děti jsou československými státními občany. Před
poklad ten byl mylným, neboť ze SpiSll obou okresních soudů plyne,
že otec Josef W. podle zákona ze dne 9. dubna 1920, sb. z. a n. čís. 235,
nabyl státního občanství v Rakousku a podle domovského listu obce
V6slau má tam domovské právo, a obé se podle právě uvedeného zákona vztahuje též na jeho děti dosud mladší 18 let. Není jisto, zda
cizozemské úřady, k vykonání opatrovnictví nad dětmi povolané,
o tomto stavu věci mají vědomost a zda by, znajíce pravý stav věci,
neshledaly příčiny k jinakému vlastnímu opatření. V kladném případě
by se věc měla obdobně tak, jako kdyby cizozemec byl v tuzemsku nezletilé dítě zanechal (§ 183 nesp. říz.) a pak by soud, opatrovnictví
jen pro zatím vedoucí, ovšem nebyl ani oprávněn k tak dolekosáhlému
opatření, jakým je zbavení otcovské moci. Ježto v tomto směru není
stav věci dosti objasněn, nutno dotazem u příslušných cizozemských
úřadů zjistiti, zda trvají na opatření okresního soudu v Badenu ze dne
17. listopadu 1923 či zda učiní opatření jiné. Jen v prvém případě bude
lze zabývati se otázkou, zdali tu jsou podmínky §§ 177 a 178 obč. zák.,

a o

věci

samé rozhodnouti.
čís.

4270.

Uloženo-Ii dědici, by byla ve výroční den zůstavitelova úmrtí pokaždé sloužena zádušní mše, nejde o přík~, nýbrž o zřízeni nadace.
Platnost poslednlho pořízeni neni závisla na tom, zda odkazy jsou co
do rozsahu určité, stačí, jsO!U-li určitelné. Jest zůstaviti slušnému uváženi církevních úřadů, by samy určily, kolik jest třeba pro sloužení
žádaných mší.
(Rozh. ze dne 15.

října

1924, R I 619/24.)

V závěti ustanovila zůstavitelka kromě jiných zbožných odkazů, by
ve výroční den jejího úmrtí byla pokaždé sloužena žádušní mše svatá
(bod IV. závěti). P o z ů s t a los t n í s o ud vyrozumělo tom univer-

sáln'ího dědice s tím, že před zapravením vešker)lch odkazů nebude vydána odevzdací listina. R e'k li r sní s o u d vyhověl rekursu universálního dědice potud, že mu uložil zapraviti, pouze ostablí ~ zbožné odkazy. D ů vod y: Pokud se t~če ustanovem bodu 1'-;. z?vetr, nelz~)e
považovati za nadaci, jelikož zustavllelk?u pe;;lz, ktery Jl1a. na o.nen ucel
býti věnován, vůbec nebyl určen, a ta ke ~ ~nplsu zemske spravy polItiCké ustanoveni toto za nadacl se neuznava. Nelze proto toto ustanovení vykládati jinak, než příkaz dědici, nikoliv však v ten smysl, ~e Zltstavitelka měla v úmyslu, zříditi zvláštní právnickou osobu po zpusobu
nadace.
N e j v y Š š í s o u ci k dovolaCÍmu rekul su finanční ]'rok~ratu~y
uložil dědici, by ve smyslu IV. bodu závěti buď zaplatll,potrebny. pemz
děkanskému úřadu v N. anebo bl' jej dle §u 159 nesl'. flZ. za]1strl.
Důvody:

Má-li ustanovení IV. bodu závěti býti vykládáno, jak toho vyžaduje
povinná úcta k poslední vůli, též zákonem uznávána (na př. §§ 709
a násl. a § 817 obč. zák.), nutno ji vykládati tak, že zůstavitelka uskutečnění svého přání, by slouženy byly určité mše svaté, nechtěla učiniti
závislým na dědicově žití, nýbrž že je chtěla zabezpečiti pro věčné časy.
Kýženého účelu nemohla proto dosíci příkazem podle §u 709 obč. zák.,
nýbrž jen bud' zřízením nadace v užším smyslu (§ 646 obč. zák.) tím,
že onomu účelu věnovala částku jako neosobní účelové jmění, jemuž
právo přiznává povahu osobnosti, zejména způsobilosti býti podmětem
práv a závazků, nebo zřízením tak zvané nadace nesamočinné, nadace
v nevlastním smyslu, odporučujíc totiž onu částku určité osobě - tu
podle povahy věci farnímu chrámu (obročí) v N ..- se závazkem, aby
jí k určitému účelu užívala. Ať zůstavitelka zamýšlela nadaci v té neb
oné formě, vždy j de bud' o nadaci neb alespoň o odkaz k zbožným ÚČe
lům a v obou případech nelze podle §u 159 nesp. říz. pozustalost dědici
odevzdati, pokud nadace nebo onen odkaz nebyly zaplaceny neb alespoň zajištěny. Nijak nesejde na tom, že zůstavitelka ve své závěti neudala částky, kterou hodlá tomuto účelu věnovati. Platnost posledního
pořízení není na určitosti odkázaných částek závislou, jak jasně plyne
z §§ 665, 668, 669, 672 obč. zák. Stačí, je-li věnovaná částka alespoi;
určitelná, jak plyne z §u 673 obč. zák. Že pak v tomto případě o urči
telnosti nemuže býti pochyby, nutno uznati vzhledem na dosti rozší'řený zvyk zůstavitellt, ponechati slušnému uvážení církevních úřadů, by
samy určily, kolik pro sloužení žádaných mší sv. je třeba, a vzhledem
k tomu, že u těchto je k obdobným účetltm používáno jistých sazebníkl\.
Stejně na tom nezáleží, že v dopisu politické zemské správy ze dne 13.
března 1924 ono ustanovení zůstavitelky prý za nadaci považováno
není. Onen dopis se· o něm vůbec nezmiňuje, patrně vzhledem k výnosu
býv. rak. minis!. pro osvětu a vyučováni ze dne 5. prosince 1903, čís.
29155 z roku 1899, podle něhož rozhodnutí o čistě církevních nadacích
přináleží úřadům církevním.

1404
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Čís.

4271.

Premie za požární pojištění za dobu, v čase zabájení vyrovnání již
prošlou, nelze počítati mezi přednostní pohledávky ve smyslu §u 23
vyr. řádu. Zaplatil-Ii je vyrovnací správce přes to plným penízem, lze
část, převyšující vyrovnací kvotu, započísti na premii, splatnou za následujíc! dobu.
(Rozll. ze dne 15.

října

1924, Rv I 770/24.)

žalující pojíšťovna domáhala se na žalované firmě zaplacení pojipremíí za rok 1923. žalovaná firma, o jejímž jmění zavedeno
bylo dne 31. října 1922 řízení vyrovnávací, namítla, že vyrovnací správce
Dr. RIchard H. zapravil žalobkyni v prosincí 1922 zúplna pojišťovací
premle za rok 1921 a 1922 a že žalobkyně, ježto se žalovaná vyrovnala
v dubnu 1923 na 30%, byla ohledně 70% premíí bezdůvodně obohacena. O b a niž š í s o u d y uznaly podle žaloby, o d vol a c í so u d
z těchto d ů vod ů: Pokud odvoláni poukazuje na to, že premie za požární pojištěni, zaplacené Drem Richardem H-em, nenáležejí ku před
nostním pohledávkám §u 23 vyr. řádu, nutno s tím souhlasiti, poněvadž
podle znění tohoto ustanoveni jsou přednostní pohledávky uvedeny výčetmo a nezaplacené premie za požární pojištění nejsou yýslovně uvedeny v §u 23 (1) vyr. řádu. Přes to neni žalovaná oprávněna, by odeč,;tla od, z,ažalované částky 5.969 Kč 72 h (správně 5.685 Kč 45 hl,
presahu]IcI 30% nezaplacenych pren1II za rok 1921, 1922 ve výši
8.528 Kč 47 h. Vyrovnací správce má podle §u 31 vyr. ř, peČovati o to,
by provozování ob?hodů bylo dle možnosti udrženo a aby jmění dlužmkovo nedoznalo uJmy, a jest povinen, užíti při tom péče, přikázané
mu předmětem jeho správy (§ 1299 obč. zák.). Dr. H. udal, že zaplatil
plné pre~nie, poněvadž měl za to, že jest to v zájmu věřitelů (§§ 31 a
36 vyr. r.). Byl proto v tomto případě k zastupování vyrovnací podstaty oprávněn a povínen, aníž k tomu potřeboval zmocnění dlužníka
nebo věřitele. Právem poukázal první soud na to, že bylo v zájmu věři
tel,stva, by byly premie plně zaplaceny, poněvadž příslušelo k péči, již
ma zachovavah vyrovnací správce, by jmění žalovaného bylo pojištěno
proy ;'h,l1I a by žal,obkyně,plným zaplacením premií byla zavázána k nezmenenemu [UčenI za pnpadnou požární ,škodu, že nemohl smlouvu
zrušiti, poněvadž tím Dr. H. zabránil tomu, že" nebylo r,lUtno, uzavříti
~?~ou smlouvu o požárním pojištění, která bý třeba nenabyla ihned ~
~Cl11nostL I kdyby se však mělo za to, že Dr. H. zaplatil z části něco
zalobkym, co jí nebyl povinen zaplatiti, není žalobkyně oprávněna podle, §u 1432 obč. zák. vrátití zaplacený_přeplatek. Ježto vyrovnací
spravce Dr. H. zaplatil žalobkyni premíí v plné výši, by hájil zájmy vě
tltelstva, ~elz.e v ton;to jeho jednání spatřovati ve smyslu §u 47 vyr. ř.
P?skytnutr vyhody zalobkyni. Výhrada učiněná vyrovnacím správcem
pn zaplacení vztahuje se jen na správnost výše zažalovaných premií
nikoliv na výši vyrovnací kvoty.
'
N e j vy Š š í s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc odvolacímu soudu, by ji znovu projednal a rozhodl.
šťovacích

Důvody:

Zcéla správně zdůrazňuje odvolací soud, že § 23 vyr. ř. udává před
nostní pohledávky výčctmo, a že tudíž premie za požárni pojištění pro
dobu, v čase zahájení vyrovnávacího řízení již prošlou, ježto tam vý·slovně udány nejsou, mezi ně počítati nelze. Zákon jim patrně nechtěl
popřáti výsadní postavení ostatních v §u 23 vypočítaných pohledávek,
nepokládaje je za stejně důležité. Nutno je proto posuzovati jako všechny ostatní v §u 23 nejmenované pohledávky a platí tudíž í o nich předpis
§u 47 vyr. ř., který zakazuje, by některému věřiteli byly poskytnuty
zvláštní výhody a opravňuje, aby to, co proti tomuto zákazu bylo plněno,
bylo žádáno zpět. Z výslovného předpisu zákona, že toto nedovolené
plněni lze žádati zpět, jde jasně na jevo, že v tomto případu neplatí
předpis §u 1432 obč. zák., o který se nižší stolice snaZí svůj rozsudek
opříti. Stejně mylným jest právní názor (§ 503 čís. 4 c. ř. s.) nižších
soudú, že vyrovnávací správce byl v zájmu věřitelstva oprávněn, premie
z dřívějších let zapraviti. konaje jen svou povinnost podle §u 31 vyr. ř.,
pečovati o to. by provoz obchodu byl dle možnosti udržen a aby jmění
dlužníkovo nedoznalo újmy. Nebyla vůbec učiněna potřebná skutková
zjištění, aby mohlo býti posouzeno, zda postup vyrovnávacího správce
byl ve smyslu právě řečeného místa zákona nutným aneb alespoň účel
ným, ale netřeba ani o tom uvažovati, ježto zákon stejně jako u jiných
věřítelů, byť i snad dlužník měl sebe větší a snad i životní zájem na
tom, by zaplacením jejich pohledávek další obchodní spojení s nímí
bylo zachováno, ani ohledně požárních pojišťoven podle §u 47 vyr. ř.
nedovoluje, by jim byla poskytnuta výhoda, které se ostatním věřitelům
nedostalo stejným způsobem. Se svého právního hlediska neměl odvolací soud příčíny zjistiti, zda a do které výše straně žalované vzájemná
pohledávka, k súčtování namítaná, oprotí žalobkyni v naznačených mczích vůbec vznikla, musilo proto býti uznáno, jak se stalo.
čís.

4272.

Odpůrčí žalobou nemuze se správce úpadkové podstaty domáhati
výmazu napadeného knihovního práva zástavníhO, nýbrž jen jeho bezúčinnosti vůči úpadkovým věřitelům.

(Rozh. ze dne 15. října 1924, Rv I 840/24.)
Úpadková podstata pozůstalosti po Josefu V-ovi domáhala se na
žalované záložně, by zástavní právo, vtělené na nemovítostech Josefa
V-a pro pohledávání žalované bylo prohlášeno vůči úpadkovým věři
telúm za bez účinné a by po právní moci rozsudku byla zástavní práva
z pozemkové knihy vymazána. O b a niž š í s o u d y shledaly odpůrčí žalobu za opodstatněnu a uznaly dle její prosby.
N e j v y Š š í s o u d vyhověl dovolání žalované potud, že zamítl
žalobu ohledně nároku, by zástavní právo za pohledávky bylo vymazáno
po právní moci rozsudku a uvedl v tomto směru v

důvodech:

Soudy nižších stolic vyhověly prosbě žalobnÍ i v tom směru] že může
býti právo zástavní za, pohledávky, žalované stra?y vP o ~ r vá vn. i
moc i rozsudku vymazano, Odvolacl soud SIce spravne pravI, ze veřitel jest dle §u 39 konk, ř, povinen, aby ruční zástavu vrátil do úpadkové podstaty, jelikož tohoto vrácení jest potřebí k tomu, aby ony movité věci mohly býti V úpadkovém řízení zpeněženy, Ale nelze odvolacímu soudu v tom směru přisvědčiti, že věřitel jest povmen upustIlI od
zástavního práva na nemovitosti a že dojde-Ii ke zrušení úpadku bez
realisace úpadkového jmění, obživne právo zástavní tak, že by žalovaná
byla oprávněna domáhati se nového vkladu jeho v p ů V? dvn í m ' pořadí.
Knihovní zákon nezná vymaz prav pouze podmmecny anebo
z druhé strany zase vklady s pořadím dřívějším, není-Ii tu poznámky
pořadí (§ 93 lm zák,), V tomto sporu není vyslovena napro:,tá, neplatnost závazkú oněmi dlužními úpisy založených, nýbrž Jen JeJIch bezúčinnost vůči' konkursním věřitelům, Proto nelze vysloviti, že tato práva
zástavní mohou býti vymazána po pravomoci rozsudku,
čís.

4273.

Společenstva výdělková a hospodářská (zákon ze dne 9. dubna

1873,

čís.

70

ř. zák.).

Zápůjčka, již poskytlo společenstvo nevčlenu, jest jed~ánímvo~!cot:

ným. Lhostejno, že dle stano'! bylo spolecenstvo oprávneno prtJunati
vklady i od nečlenů.
(Rozh. ze dne 15, října 1924, Rv 11071/24,)
Žalující úvěrní družstvo přijímalo od žalované, jež nebyla jeho člen
kou, říšskoněmecké marky a ukládalo je na markový účet. Žalovaná obdržela pak od družstva zápůjčky v Kč, jež byly k její tíži vedeny na
zvláštním účtu. žalobě, jíž domáhalo se družstvo na žalované zaplacení
poskytnutých zápůjček, pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e vyhověl o d vol a c í s o u d žalobu zamítl mimo jiné z těchto d ů vod ů:
žalobkyně byla oprávněna dle §u 2 čís, 2 stanov přijímati peněžni
vklady k co nejvhodnějšímu uložení od členů i nečlenů a dle §u 92 čís.
3 vésti obchody v běžném účtu pro členy s použitím nebo bez použití
šekového spojení, a poskytovati v běžném účtu zápůjčky členům, dle
§u 2 čís. 4 smí žalobkyně poskytovati zálohy a půjčky pouze členům,
jako dle §u 2 čís. 12 mohou býti obchody uzajírány jen se členy a jen
potud, pokud sahá jejich úvěrní schopnost a pokud dají členové dostatečnou jistotu, jakož vůbec mohou býti jen členové účastm výhod společenstva. Dle §u 19 budou vydány zapůjčené částky členům jen, dají-li
oi'iměřenou jistotu, Ježto žalovaná není členem~ žalobkyně, nejednala
tato, poskytujíc jí půjčku, ve shodě se stanovami, žalovaná, nejsouc čle
nem, neměla míti účast na výhodách společenstva a jistota, jíž žalob"
kynč i od člentl obdržela v markách, nebyla jistě při kolísavém kursu

lTl21.rkY dostatečná, Na právním názoru odvolacího soudu nemění ničeho
okolnost, že takto byl úvěr poskytován usnesením ředitelství. Není také
zcela správné tvrzení rozsudku, že společenstvo může provozovati i s
třetími osobami obchody, jež jsou, níkoliv účelem společenstva, nýbrž
jen prostředkem k dosažení tohoto ú(clu, S tím lze souhlasiti jen s tím
obmezením, že dotyčný obchod nesmí býti v rozporu se stanovami. Dle
tlu 88 zákona o společenstvech ze dne 9, dubna 1873, čís, 70 ř, zák. je
trestným společník, jenž rozšiřuje činnosti společenstva na jiné před
měty, než které jsou uvedeny v §u 1 zákona. Neplatnou je pak každá
smlouva, jejímž předmětem je nějaké konání, jež se příčí dobrým mravům (Krasnopolski, Kafka vš. obč, zák. stL 98, Stubenrauch u § 878
obě, zák,) a k obchodům uvedeným v §u 1 patří jen obchody se společníky, Poskytnutí zápůjčky nečlenům je tudíž neplatným obchodem,
z něhož pro žalovanou 111 mohl vzejíti závazek.
N e j v y Š š í 'o II d nevyhověl dovolaní.

Po stránce právní sdílí dovolací soud názor soudu odvolacího, že
právní jednání mezi stranami ohledně vybírání korun od žalujícího společenstva jako půjčka jest nicotným (§ 879 obč. zák.) a nikoli jen neplatným a nemohla proto tato nicotnost býti zhojena ani dodatečným
přijímáním kontokorentu bez námitek. žalující strana jest společenstvem
ve smyslu zákona ze dne 9. dubna 1873, čís. 70 ř. zák. Jako takové musí
svou činností směřovati jedině ku podpoře výdělku nebo hospodářství
svých členů prostředky, v §u 2 stanov uvedenými. Každý jiný účel jest
vyloučen a není žalujícímu společenstvu dovolen, neboť pak by přestalo
býti společenstvem ve smyslu naduvedeného zákona. V dúsledcích toho,
třebas dovoleno jest v §u 2 čís, 2 stanov žalujícího společenstva, by při
jímalo peněžní vklady také od nečlenů, nemůže žalující společenstvo,
nemá-li jednati proti předpisům stanov na základě zákona usnesených
a tím také zákona o společenstvech( poskytovati zápůjčky nečlenům,
Poněvadž pak žalující společenstvo vyplácením korun žalované, která
nesporně není členem společenstva, jako půjčky nejen proti stanovám,
nýbrž i proti předpisům zákona o společenstvech jednala, jeví se to (o
její poskytování půjček žalované jako nečlenu zákonnému zákazu. se
příčícím a jest z toho důvodu, jak soud odvolací v napadeném rozsudku
správně vyvodil, nicotným, Názor dovolání, že toto jednání žalujícího
družstva jest jen jednáním proti stanovám společenstva a nikoli jednáním proti zákonnému zákazu, není správným a vývody dovolání, že
jedná se zde snad o překročení kompetence společenstva ohledně osoby,
které zápůjčky byly poskytovány, nikoli však ohledně věci, poněvadž
žalující k poskytování zápújček svým členům jest oprávněna, nejsou
správné.
čís.

4274.

Zaopatřovací požitky bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém (zákon ze dne 18. března 1921, čís. 130 sb. z. a n.).
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Pokud náleží do skupiny šesté tabely, kdo konal práce zahradnické.
Lhostejno, zda zaměstnanec nabyl potřebného vzdělání, záleží pouze na
tom, jaké služební postavení bylo zaměstnanci svěřeno a jaké zastával.
(Rozh. ze dne 15.

října

1924, Rv I 1160/24.)

Žalobu vdovy po zahradníku na jeho posledního zaměstnavatele
o placení zaopatřovacích požitků dle šesté skupiny zákona čís. sb. 130/
1921 p I' o c e sní s o udp r v é s tol i c e zamítl, o d vol a c í s o u cl
uznal podle žaloby.
. N e j v y Š š í s o Ll d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Nesprávné právní posouzení věcí (§ 503 čís. 4 c. ř. s.) spatřuje dovolatelka především v tom, že odvolací soud přiznal žalobkyni zaopatřovací požitky podle šesté skupiny bývalých zaměstnanců na velkém
pozemkovém majetku (zákon ze dne 18. března 1921, čís. 130 sb. z.
a n.) přes to, že zesnulý muž žalobkyně neměl, jak se ve vysvětlivkách
k tabulce zaopatřovacích požitků, připojené k prováděcímu nařízení ze
dne 13. května 1921, čís. 189 sb. z. a n. k zařadění do skupiny šesté
žádá odborného vzdělání školního ani v pomologíí (ovocnářství) ani
v zelinářství. K této výtce jest uvésti, že stanovisko odvolacího soudu
v otázce, zda lze Eduarda H-a zařaditi do oné skupiny zaměstnanců
i bez průkazu o nabytí školního vzdělání, není nesprávné. Nejvyšší soud
již v několika svých rozhodnutích (srovnej sb. n. s. čís. 2326 a 2539)
vyslovil názcir, že i když v oněch vysvětlivkách, připojených k provádě
címu nařízení ze dne 13. května 1921, čís. 189 sb. z. a n. se pro zařadění
zaměstnance nebo jeho pozůstalých do té neb oné skupiny vyžaduje
bud' středoškolské neb odborné školní vzdělání, popřípadě zvláštní kvalifikace, není nedostatek průkazu o onom vzdělání neb o oné zvláštní
kvalifikaci na závadu tomu, by zaměstnanec nebo jeho pozůstalí nebyli
přes to zařaděni do dotyčné skupiny, to proto, že zákon ze dne 18.
března 1921, čís. 130 sb. z. a n. v §u 10 výslovně stanoví pouze, že pro
zařazení do té které skupiny zaměstnanců jest rozhodna poslední skutečně vykonávaná služba. Proto nesejde na tom, zda zaměstnanec nabyl takového vzdělání, zda ho nabyl ve školách, či soukromou pílí
(praxí); podle zákona rozhoduje toliko, jaké postavení služební bylo
zaměstnanci svěřeno a jaké obstarával. Dovolatelka spatřuje nesprávné
posouzení právní věci a vytýká rozsudku mimo to rozpor se spisy
(§ 503 čís. 3 c. ř. s.) pokud se týče neúplnost řízení (§ 503 čís. 2 c.
ř. s.) také v tom, že zesnulému Eduardu H,;bvi přiznáno bylo postavení
zahradníka a že žalobkyni přiznány byly zaopatřovací požitky podle
skupiny 6 jako vdově po zahradníku. Než ani tyto výtky neobstojí. Nižšími soudy jest zjištěno, že Eduard H., jsa vyučeným zahradníkem a
byv na statek žalované strany dekretem ze dne 16. června 1873 ustanoven jako zahradník, obstarával na tomto statku aleje a ovocný sad
udržoval si v pořádku, že měl vlastní školku, z níž scházející stromy na

strúliiořadfch

ník,

pařeniště

dos3.zova!, že odhadoval při dražbách ovoce, že měl sklea že vl,bec konal práce vyučeného zahradníka. Pokud ža-

lovaná napadá tato zjištění a tvrdí, že odporují spisťtm (§ 503 čís. 3 c.
ř. s.) netřeba se s dotyčnými vývody dovolání zabývati, protože jsoll
ien brojením proti hodnocení průvodCI, což v dovolání není podle §u 503
ř. s. přípustno.
Shledává-li žalovaná řízení odvolacího soudu neúplným proto, že nebyl proveden. dů~az o. tom, že Eduard H. neměl
školky v technickém slo~a }l11yslu a z; alele byly do~~:?vany stromy
kupovanými, sluší poukaza,! k tomu, ze, shledaly-Ir mzsl soudy okolnost že Eduard H. měl vlastní školku a že z ní byly aleje doplňovány,
jinýl~i průvody již dostatečně ~a zjištěno~, ;,cbylo ,zapotře?í dalšíc~. dů~
kazů v tom směru (§ 275 c. r. s.) provadetr a vytka neuplnostr nzem
postrádá rovněž oprávnění. Podle posudku znalce, jemuž žalovaná nedostatek náležitostí podle §u 362 c. ř. s. nevytýká, dlužno Eduarda H-a
vzhledem ku konaným od něho službám na statku S. pokládati za zahradníka a nikoli za pouhého štěpaře, za kterého chce ho pokládati žalovaná. Nebylo důvodu, aby nižší soudy tento názor znaleli nepřijaly
za svůj a aby v důsledku toho nepřiznaly Eduardu H-ovi postavení zahradníka. Odvolací soud podle toho nepochybil, přiznav žalobkyni jako
vdově po zahradníku nárok na zaopatřovací požitky podle skupiny 6 a
že nepřistoupiv na to, že jí patří, jak tvrdila žalovaná, toliko požitky podle skupiny 2 jako vdově po štěpaři. Že příslušejí žalobkyni požitky
v plné výši, nebylo vzhledem k více než 40leté službě Eduarda H-a ani
bráno v odpor.

c.

čís.

4275.

Dav svému obchodnímu pomocníku výpověď, nemuze ho zaměst
navatel napotom ve výpovědní lhil.tě propustiti z důvodů, jež mu byly
známy v době výpovědi.
(Rozh. ze dne 15.

října

1924, Rv I 1175/24.)

Žalobce, bankovní ředitel, dostal dne 18. května 1923 od banky
a byl dne 4. června 1923 bankou propuštěn. Žalobě jeho
na banku o placení služebních požitků za měsíc červenec 1923 bylo
vyhověno s o u d Y vše c h tř í s tol í c, N e j v y Š š í 01 S o U cl e m
z těchto
dÍl vod ů:
roční výpověď

Co se týče oprávněnosti žalobcova propuštění, jest předeslati, že
zaměstnavatel jest ovšem oprávněn (§ 1162 obč. zák., § 27 zákona o
obchodních pomocnících) zaměstnance z důležitých důvodů i bez v:ť
povědi ze služeb propustiti. Plyne však z povahy oprávnění, že zaměst
navatel tohoto svého práva použiti nemusí, že se ho může vzdáti. Uči
ní-li tak, nemůže důvodu, pro který mohl zaměstnance propustíti, již
použiti. V tom, že zaměstnavatel,
nepoužil, nýbrž zaměstnance jen
Clvi1n( rozhodnuti VI.

ač mu byl důvod propuštění znám, ho
vypověděl, dlužno spatřovati zaměst89
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navatelovo vzdání se

užitého

důvodu

oprávnění, zaměstnance

propustiti. V projednávaném

pisem ze dne 18.

kvčtna

1923 dána ze služeb

ze známého) však nepopřípadě
Ll

byla ž&lobci do··

žalované

výpověď

a te-

prve dopisem ze dne 4. června j 923 byl žalobce propuštěn. Jako dů
vody propuštění uvedla žalovaná, že žalobce, zastupuje vrchniho ře·
ditele, dal, šifroval poukaz k lombardu cízích u banky jen uložených
cenín (moučné půjčky), že jako šel bursovního oddělení nekonal služebních povínností a že tím zejména zavinil ztrátu 400.000 Kč na účtě
P-a a konečně, že, věela o jejích bezcennosti, prodal žalované 100 kusů
akcíí. Vzhledem k tomu, co shora bylo uvedeno o pominutí oprávnění,
použiti důvodu propuštění, jest zkoumati, zda u některého z oněch dúvodú nenastal zánik práva, důvodu toho k propuštění použiti, tím, že žalovaná, ač jej znala, ho nepoužila, nýbrž žalobce jen ze svých služeb
vypověděla. A tu jest zjištěno, že lombard cizích cenin byl likvidačnímu
výboru znám již v dubnu 1923, tedy před výpovědí. Co se tkne účtu
P-a, jest zjištěno, že o ztrátě na něm vědělo ředitelství žalované banky
(správní rada) již dne 17. října 1922 a že konáno o věci šetření. O nepořádném vedení bursovního oddělení, nepodepisování bursovních pří
kazů žalobcem, ponechávání celé řady nekrytých kont atd. byly ředi
telstvu podány zprávy již v roce1920 a 1921 a opětně v lednu 1923 a
jest žalovanou stranou také v jejím přípravném spise ze dne 23. listopadu 1923 doznáno, že kromě odprodeje akcií o ostatních dllvodech
propuštění věděla již před· odchodem žalobcovým z úřadu, tedy před
výpovědí. Těchto důvodů propuštění žalovaná podle shora uvedeného,
Ježto je znala, když dávala výpověď, použiti nemůže. Zbývá odprodej
100 kusů akcií. Ohledně tohoto prodeje béřou nižší soudy za zjištěno,
že žalobci nebyla v době jeho uskutečnění známa bezcennost akcií. Prodej tento nebyl tedy vůči žalované nepoctivým a důvodem propuštěni
(§ 27 čís. 1 zák. o obch. pom.) býti nemůže, Dle toho propuštění ža··
lobce nestalo se po právu a odvolací soud uznav tak a přiznav proto
žalobci nárok na služné, nepochybil (§ 503 čís. 4 c. ř. s.).
čís,

4276.

Chytla-Ii budova jiskřením z lokomotivy, jest zjistiti, zda byla v požármm obvodu, zda bylo dráze uloženo zabezpečení a zda dráha je
opomenula učiniti. Na budovu, jež v době stavby dráhy již stála, nelze
použiti dvorského dekretu ze dne 28. prosince 1843, čís. 40144, (sb. pol.
zák. sv. 71 čís. 337), nýbrž nanzení ministerstva obchodu ze dne 2.5,
ledna 1879, čls. 19ř. zák.
(Rozh. ze dne 15.

října

1924, Rv 11417/24.)

. Žalující spolek měl uschovány movitosti 1] domku čp. 1 v S., jenž
byl zapálen jiskřenílll z vlaku a shořel i s žalobcovými svršky. žalobu
na dráhu o náhradu škody pro c e sní s o udp r v é s tol i c e zamítl. D fl vod y: Za škodu, žalující straně vzešlou, dráha neručí. Podle
§u 10, písm. b) nař. ze dne 14. září 1854 čís. 238 ř. zák. jsou podnika-

telstva dráhv povinna učiniti taková opatření, by sousední pozemky,

budovy atd. ~ni po čas stavby, zni později škody neutrpěly, a jsou. práva
z takov)'ch poškození. T?t? ustano~enr vzta~ujc se Je~ ,na sk?d):,
způsobené na předmětech" Je: JSou s ~:lesem d:-ahy ~. neu~t~le111 spoJen,l,

Jodmíněném nepřetržitosti pudy, tU(11Z ohlednc veCl 1110Vltych ma pla,-

~lOsti pouze potud, pokm~ vč,;i ty za p.říslušenst;í nem?vit;,stí pokládati

dlužno (§§ 294-297 obc. za.k.). ;Za sk?dy,. ~pusobcne pn provozu na
movitých věcech, j,ež j"QU docasne n~ pn~ehlychp~ze.mclch ne~:) v.budovách a jin)lch znzen,lch, na p~zel11Clch te,ch Ul:llste~ychJ a k pnsluse::siví jejich nepatří, draha nerucl. O.~a~oveto predl11ety se v tomto ~:1padě právě jedná, jak shora bylo z]lsteno (rozhodnuÍl sb. n. s. ClY. ClS.
2215), nárok žalobní postrá,dá tudíž právního pod~ladu • a byla pr?to
žalobní prosba právem zamltnuta. PodotkllOUÍl dluzno, ze s pravmho
hlediska svrchu vytčeného, nelze vyvozovati závazek žalované strany
k náhra:lě škody ani z další okolnosti, žalující stranou uplatř10vallé, že
totiž při stavbě trati v roce 1~87 nebylo s~avení.čp. 1 v. S. opatře.no ohni~
vzdorným krytem, ač tehdelsl vlastmk vy~lovne o to z~adal a ac stavem
to bylo v požárním obvodu. O d vol a c! s. o u d zrusJi. napadeny rozsudek a vrátil věc prvému soudu, by, vyckaJe pravomocl, Jl znovu projednal a rozhodl. D ú v.? ci y: žaJobce opí:~, náhrad~f nárok. o ~stan[;
vení §u 10 písm. b) nanzem ze. dne 1~. zan .1854, ClS. 238 r. za.k .. D,e
něho jest dráha povinn~ nahradlŤt veskeru skod~. l.'a statk~ vereJ;lel:'
i soukromém, která vzesla ze stavby drahy, a UCllllÍl takova opatrem,
by so'usední pozemky, budovy atd. ani po čas stavby dráhy ani později
škody neutrpěly,. a jest. práva z ,takový.ch po~koz~ní. T~t~ .ustanoven~
vztahuje se tedy Jen na skody, zpusobene na predmetech, lez .Iso,: s tra~l
v neustálém spojení, tedy na budovy, pozemky a leJ1ch pnslusenstvl.
V tomto případě ručí dráha za škody, na těchto předmětech a pouze na
nich provozem způsobené přes to, že snad učinila vhodná opatření, a
není zapotřebí dokazovati zavinění dráhy. Stačí dúkaz, že škoda způ
sobena byla za stavby dráhy nebo provozem jejím. žalující strana domáhá se náhrady škody, způsobené jí tím, že věci, jí náležející, které
měla v uschování ve shořelých domcích, požárem byly zničeny. Věcí
tyto nebyly však příslušenstvím shořelých stavení, nejsou předměty;
jaké má na mysli citovaný § 10 a není pr.oto dráha prá~a ze škody, ~tera.
na věcech těch požárem budov snad vzesla. V tom smeru soud prvy posoudil věc po stránce právní správně. žalující strana opírá v žalobě náhradní nárok ještě o další okolnost, totiž, že při stavbě trati r. 1887
nebylo chytnuvší se nyní ótavení čís. 1 v S. opatřeno ohnivzdorným
krytem, ač tehdejší vlastník výslovně o to žádal a ač stavení to bylo
v požárním obvodu. Zde dovozuje svůj nárok ze zavinění dráhy, že neopatřila stavení ohnivzdorným krytem. Žalovaná strana v žalobní odpovědi popřela, že žalovaný železniční erár ve směru uvedeném opomenul učiniti opatření, a popřela, že stavení bylo v obvodu požárovém.

Náleželo tudíž žalující straně, by zavinění dráhy dokázala. Soud prvý
okolnosti, uvedené za řízení, ani na přetřes nevzal a pouze v rozsudku
uvádí: "že s právního hlediska svrchu vytčeného nelze rovněž vyvozovati závazek žalované k náhradě škody ani z další žalobcem uplat89'

ňované

okolnosti) že totiž při stavbě trati v roce 1887 nebylo Zl111l1CIlE:
stavení opatřeno ohnivzdorným krytem .... «. Tím prvý soud míní) že,
i kdyby zavinění železničního· eráru bylo prokázáno) ručil by tento za
škodu jen za předpokladll §u 10 nař. z r. 1854, totiž jen za škodu, způ
sobenou na pozemcích, budovách a jejich příslušenství. Ustanovení
tohoto §u 10 zde použíti nelze a z §u 99 nař. ze dne 16. listopadu 1851,
čís. 1 ř. zák. z r. 1852, ani z ustanoveni dv. dekretu ze dne 28. prosince
1843, čís. 40.114, ani z ustanovení §u 25 a násl. nařízení ze dne 25.
ledna 1879, čís. 19 ř. zák. vztahujících se k uvedenému předmětu, názor
takový dovoditi se nedá. Naopak dle §u 1295 obč. zák. a ustanovení to
přicházelo by zde v úvahu, může k a ž d ý, kdo byl poškozen, žádati na
provinilém škůdci, by mu nahradil škodu. Strany teprve v odvolacích
spisech zabývají se touto .otázkou obšírněji a uvádějí pro svá tvrzení
skutkové okolnosti, k nimž ovšem soud odvolací jako novotám přihlí
žeti nemůže. Citovaný dekret z 1'. 1843, uveřejněný při §u 99 nařízení
čís. 1 z r. 1851 ve sbírce Manzově »die osterr. Eisenbahngesetze« obsahuje ustanovení o budovách, v požárním obvodu se nalézajících, již při
stavbě dráhy a stanoví, jak s budovami těmi se má naložiti a jak mají
býti proti ohni opatřeny. Strana žalovaná sice vytýká, že ustanovení
tohoto dv. dekretu již pozbylo platnosti a to následkem nařízení ze dne
25. ledna 1879, čís. 19 ř. zák., ale to by musela dokázati, poněvadž, byť
i nařízení toto mělo v §u 48 ustanovení, že nařízením tím odnímá se
moc předešlým nařízením a výnosllm jemu odporujícím, nedá se z toho
dovoditi, že tím byla zrušena citovaná ustanovení dv. dekretu, poněvadž
ta to v uvedeném směru nejsou v rozporu s ustanoveními nařízení čís. 19.
žalobce tvrdí, že budova shořelá byla v požárním obvodu a že nebyla
dráhou řádně proti ohni zabezpečena, ač jest to její povinností, řád
nými předpisy stanovenou. Při tom dovolává se spisů okresního soudu
v P. Soud prvý, jak uvedeno, okolnostmi těmito se ani nezabýval, nezjistil, zda budova byla v požárním obvodu, zda železniční správa byla
. povinna ohledně ní učiniti nějaká bezpečnostní opatření a zda je učinila.
Zůstalo proto řIzení v tomto směru neúplným.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání, správně rekursu.
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ů

vod y:

Na podané dovolání bylo pohlížeti jako na rekurs, ježto smeru]e
proti usnesení a proti usnesení jest jako opravný prostředek přípustným
rekurs (§ 514 c. ř. s.). Odmítnouti dovolání pro nepřípustnost jeho nebylo důvodu, ježto nelze míti za to, že bylo podáno úmyslně a nikoli jen
omylem (plenární rozhodnutí ze dne 28. listopadu 1921 čís. pres.
1210/21). Rekurs není opodstatněný. Směřuje do té části napadeného
usnesení, jíž rozsudek prvního soudu byl pro neúplnost řízení zrušen a
věc přikázáno do první stolice k novému, jednání. Neúplnost řízení spatřuje odvolací soud v tom, že první soud nezabýval se náležitě otázkou,
zda žalovaná dráha neručí za škodu, žalobci pož~rem způsobenou, proto,
že stavení, v němž věci žalující strany shořely, ač prý bylo v požárním
obvodu a majitelem bylo o to žádáno, nebylo dráhou opatřeno ohni-
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. čl lil zákona ze dne 26. dubna 1923, čís. 99 sb.. z. a ne
U st anovem . •
. . ' ,. '. t· b ta J'iž právoplatne
nedotýká se vyrovnání, jež před Jeho ucmnos 1 Y
potvrzena.
(Plenární usnesení ze dne 21. října 1924, Č. pres. 641/24.)
Otázka zpětné účinnosti tohoto zákonného ustanovení byl~ zodpo, ,
d t' ne'v ššího soudu ze dne 29. ledna 1924 c. ]. R II
vedena rozho nu lm .] y,
24"
R 1 228/24/1 záporně rozhod26/24/1 a ze dne 16. dubna 19
c. J. v
, '_, "
r
ak ze dne 21. května 1924, Č. j. R 1 386/24/1 klad ne, na:ez p.n~~ZI;~: byla prvním presidentem Nejvyššího soudu k rozhodnulI senatu
plenárnímu. Plenární senát zodpověděl otázku, Jak shora uvedeno.
Důvody:

Předeslati dlužno) že v úvahu přicházejí ~ouze vyrovná~lí, j~ž před
účinností novely byla již soudem právoplatne potvrze~a. Nebot podl,;

§u 49 vyr. ř. vyrovnání vyžaduje potvrzem vyr?VnaC1l11 soude~", ]e:12
nebere ho prostě na vědomí, nýbrž prozk~umav~ .Je v ~om smeru, :_\a
není zde důvodu, pro který potvrzení odepreno bylI mUSl (§ 50 vyr. r. 1 ,

1414

neb odepřeno 'býti mu ze (§ 51 vyr. ř.), Usnesení vyrovnacího soudu,
jímž schvaluje vyrovnání, má ráz konstitutivní; dokud nedošlo k pravoplatnému potvrzeni vyrovnání, nejeví účinkl!. Došlo-li tudíž k pravoplatnému potvrzení teprve po účinnosti novely, nutno na vyrovnání bezvýjimečně použiti ustanovení čl. lll. novely. Otázka, předložená plenárnímu senátu, jest spornou i v literatuře (sr. pojednání dra Kuha
v týdenníku »Die Wirtschaft« ze dne 12. dubna 1924 čis. 45 a uvedenou
tam literaturu). Plenární senát vycházel z těchto úvah:
Zásadu: »Zákony nepůsobí zpět« vysvětluje přesvědčivým způso
bem Tilsch (občanské právo rakouské, část všeobecná, druhé vydání,
stránka 62) takto: »Okamžik, kdy nový zákon nabude působnosti, jest
časovou hranicí mezi panstvím starého a panstvím nového zákona. Tato
přesná hranice platí však jen v oboru práva o b jek t i v n í h o, starý
zákon přestává tímto okamžikem býti částí platného právního řádu.
K o n k ret n í právní poměry však, které nový zákon zastihl, zůstávaji
z á s a dně netknuty. Nový zákon, ač jedině On jest nyní částí práva
obje,ktivního, nabývá ve světě konkretnich poměrů právních teprve postupně půdy, pročež jej užiti sluší jen postupně na právní poměry, nově
vznikající. Naproti tomu starý zákon, ač ,zrušen (pozměněn), ztrácí ve
světě konkretních poměrů právních rovněž jen postupně půdu a to ponenáhlým odumíráním právních poměrů, které byly založeny za jeho
panstvÍ. Znamená tedy ona zásada nejen, že zákon nechává netknutými
dřívější poměry právní pro dobu před Svou působností, nýbrž i, že nový
zákon ponechává starému zákonu upravovat tyto poměry i na dále
v době panství nového zákona«. Rozebíraje otázku v podrobnostech
dospívá týž spisovatel pod heslem »Pozdější změny starých právních
poměrů (stránka 65, bod 92) k tomuto důležitému poznatku: »Zachování starých právních poměrů přináší s sebou někdy i ten úkaz, že dokonce i skutečnosti nové, jež sběhnou se teprve pod' panstvím nového
zákona, posuzují se přece dle práva starého. Tak sluší posuzovati dle
práv.a ,~tarého tyto nové skutečnosti: ..... obmyslnost později se dostavlvsl (mala lIdes supervemens), pro dl e n í, na hod i I o u ne b
zaVIněnou nemožnost splnění a j.«. O tento případ jedná
se právě v otázce, ;oředložené k plenárnímu rozhodnutí. Opírá-li se
právní názor, že ustanovení článku 111. zákona ze dne 26. dubna 1923
čís. ?9sb. z. ~ n. vztahuje se i. k vyrovnáním, potvrzeným před účin~
nO~iI t?hot? .zakona, o ~vozovacl slova onoho článku: »§ 57 téhož vy100naclho radu do pln u Je se takto: ...... «, dovozuje, že vzhledem k tomu již s I o V n Ý výklad zákona vede jasně k důsledku že
počínaj~c účinností :::ákona, porušení povinností z vyrovnání nutno' po~
s~zovaiI podle nove normy (Dr. Kuh v týdenníku »die Wirtschafk
č:s .. 45 ze ?ne 12. dubna 1924), nepřibližuje se tím nikterak k jádru
ve Cl. Nedba shora vytčeného rozdílu mezi časovou hranicí starého a
nO;'éh? zákon.a lro obo; práva objekti"ního a pro obor konkretních
prav.l1lch P?ll1~ru a nedba toho, co shora vytčeno o pozdějších změnách
sta.r\:,ch pravlllch poměrů. Pokus, obhájiti onen právní názor .iakožto
pr~ J.asny a samozř~jmý výsledek již slovného výkladu zákona poukaze!l1
k c1anku IV. CIt. zakona, stroskotává na úvaze,fže z porovnání článku

Hl. a IV. zákuna plyne jasně jenom tolik, že zákonodárce" otázku zpětné
účinnosti zákona si uvědomil, omezil se však na to, vyřešiti ji výslovně
jen pro případ, na který pamatováno článkem IV. zákona, nikoli též
pro případ článku lll. Stanovisko, že zákonodárce nechal pro případ
článku JIl. otázku zpětné účinnosti nevyřešenu proto, že považoval Zd
samozřejmé, že nové toto ustanovení vztahuje se i k vyrovnáním, potvrzeným před účinnosti článku II I. , jest zcela 'libovolným a nemá nižádné opory ani v doslOVl! zákona, ani ve zprávě důvodové. Spíše dlužno
s hlediska slovného výkladu zákona trvati úsudkem z opaku na tom, že
otázka zpětné účinnosti článku II I. , ponechána byla otevřenou vzhledem k zásadám §u 5 obč. zák., jichž i na tuto otázku mělo býti použito.
Než ani logický, pokud se týče historický výklad článku lll. zálwna nevede k závěru, že tímto zákonným ustanovením postižena jsou í vyrovnání, jimž před účinností zákona dostalo se právoplatného soudního
potvrzení. Nutno si především uvědomiti rozdíl mezi t. zv. pravým a
nepravým zpětným působením zákona. Pravé zpětné působení nového
zákona jest tu jen tehdy, když působ i i pro dobu minulou, dotýkaje se
dřívějších právních poměrů i pro dobu před svou působností. Může se
tak státi jen, když jest to zvláště nařízeno, bud' zjevně, výslovně, nebo
skrytě. Skrytě nařizeno jest pravé zpětné působení, když nový zákon
jest v pravdě autentickým výkladem starého zákona (Tilsch stránka
63, bod 89). Takovouto skrytě nařízenou zpětnou působnost přiznal
Nejvyšší soud na př. článku I. bod 1. zákona ze dne 15. dubna 1920,
čís. 311 sb. z. a n., jímž doplněna některá ustanovení zákona ze dne
27. května 1919, čís. 318 sb. z. a n. o zajištění půdy drobným pachtýřům, shledav v onom ustanovení autentický výklad pojmu »statku církevního« ve smyslu druhého odstavce §u 1 zákona čís. sb. z. a n.
318/1919. Ohledně článku III. zákona čís. sb. z. a n. 99/1923 pravé
zpětné působení nebylo nařízeno aní zjevně, což plyne ze samého zákona a úsudkem z opaku článku IV. téhož zákona, nebylo v"ak naří
zeno ani skrytě, poněvadž otázka, co jest právem, nesplní-li dlužDík
včas a plně potvrzeného vyrovnání, nebyla ve vyrovnacím řádě vůbec
řešena, právě tak, jako nebyla ohledně nuceného vyrovnání vyřešena
. v řádu konkursním. Platily tudíž v otázce povšechné právní zásady o liknavosti dlužníka. Článkem III. zákGna stanovena výjimka
z oněch povšechných právních zásad, zásady ty nebyly článkem
lil. snad jen blíže vysvětleny, nýbrž nahrazeny pro případ článku lll.
zásadou výjimečnou, rušící pro tento případ použitelnost oněch zásad,
všeobecných. Jde tudíž jen o to, zda uznati lze t., zv. nepravé zpětné
,působení článku lll. zákona. Nepravé zpětné působení tu jest, když nový
zákon nařizuje, že ho má býti užito i na staré právní poměry již založené, ale teprve od doby, kdy počíná působnost nového zákona anebo
od doby ještě pozdější. Nový zákon může obsahovati výslovné takovéto
ustanovení (zejména v t. zv. ustanoveních přechodÍ1íCh), ale stačí též,
když jinak z obsahu nového zákona je zřejmo, že i staré poměry pro
budoucnost jím se mají říditi. Jest tedy věcí výkladu každého jednotlivého nového zákona, pokud jím má býti derogováno zásadě §u 50 obč.
z;'tk. Všeobecně lze tu říci jen tolik, že pouze nové jus cogens prolamuje

zásadu §u 5 Dbč. zák. Jus cogens, jež souvisí se základními !llLl\ llllllI
názory a s celým společenským zařízením působí, není-Ii nic jiného stanoveno, ihned a ruší tedy pro bt<cloucnost práva nabytá (Tilsch stránka
65, boc! 93). Prve, než bude přikročeno k použití těchto zásad na otázku,
{] niž jde, dlužno vypořádati se s názorem, že vyrovnání podle vyrovnacího řádu obsahuje dle své pravé právní povahy jen p o v in n o s t i
vyrovnacího dlužníka a omezení jeho závazku na úkor věřitelů ve smyslu
§u 53 vyr. ř., nikolí dlužníkova práva a nároky ve smyslu §u 5 obč. zák.
Právní konstrukce právoplatného vyrovnání podle vyrovnacího řádu jest
sporná. Pravda ovšem, že vyrovnání podle §u 49 vyr. ř. vyžaduje potvrzení vyrovnacím soudem. Z toho neplyne však nic pro právní kOnstrukci vyrovnání. Vždyť i ku platnosti smluv, uzavřených zákonnými
zástupci poručencu a opahovancu vyhledává se v mezích §u 233 obě.
zák. schválení soudu poručenského (opatrovnického), aniž změnila bv
se tím povaha právního jednání a soud stal se spolusmluvníkem prá\;~
ního jednání. Smlouva zůstává smlouvou trhovou, směnnou atd., třebaže
její platnost pro poručence (opatrovance) byla podmíněna schválením
poručenského (opatrovnického) soudu. Odmyslíme-li si pak požadavek
schválení vyrovnání vyrovnacím soudem, jest právní podstata věci tato:
Dlužník, jenž není s to platiti (ocitl se ve stz,vu předlužnosti), u něhož
tudíž podle §u 68, pokud se týče §u 69 konk. ř. nastaly podmínky pro
vyhlášen; úpadku, předstupuje prostřednictvím vyrovnacího soudu před
své věřitelstvo s nabídkou mimoúpadkového vyrovnání. Vůči této nabídce vyrovnacího dlužníka jakožto jedné smluvní strany stojí jeho vě
řitelé jakožto zájmové sdružení a druhá smluvní strana, činící projevy,
závazné pro celé zájmové sdružení, podle zákonně přesně vymezené
zásady majoritních usnášení. Zjev takovéhoto zájmového sdružení není
zjevem novým a mimořádným. Lze setk~ti se s ním v řízení úpadkovém,
při hromadných osobách moderního obchodního práva, při veškerenstvu
majitelů dílčích dluhopisů, majiteli svědčících anebo rubopisem převcJ
ditelných a p. Přistoupí-li dlužníkovo věřilelstvo zákonnou většinou na
dlužníkovu nabídku, dochází ku smlouvě mezi dlužníkem a zájmovým
sdruženim věřitelstva. Smlouva ta jest tím, čím ji právě i zákon nazývá,
jest vyrovnáním, podle mluvy obč. zákona smírem. Bez tohoto smíru
bylo bl' bývalo muselo dojíti k vyhlášení úpadku s výsledkem, pro vč-'
řitelstvo velice nejistým a pochybným. Před tímto nejistým výsledkem
dává věřitelstvo přednost přesně vytčenému kvocientálnímu uspokojení
svých pohledávek. Dlužník a po případě i jeho příbuzenstvo přináši
. oběti, k nimž by snad v případě úpadku nebyl zavázán, zprošťuje se
však za to po rOZllIÍ1u §u 53 vyr. ř. svých závazku. Že pak výhody, plynoucí podle tohoto zákonného ustanovení pro dlužníka z vyrovnání jsou
nabytými právy po rozumu §u 5 obč. zák., nemu,že býti pochybne,
právě tak jako to nemuže býti pochybno při vzájemných nárOCÍch a závazcích z obyčejného soudního .neb mimosoudního smíru. Po vyřízení
tohoto bodu lze nyni přikročiti k jádru věci, najmě k otázce, zda ustanovení článku IlI. zákona čís. sb. z. a n.99/1 923 jest jus cogens v tom
smyslu, že, souvisejíc se základními mravními názory a s celým společenským zařízením, působí, není-li' nic jiného stanoveno, ihned a ruší

tedy pro budoucnost práva nabytá. M?tivy k zákonu. vy~ýkají n:u~h~i
tetnost dosavadního stavu, který doprává n e p o Cti V Y m dluz111kum
s p e k u 1 a c i s vyrovnáním na škoc\l~.v~řitel~ a vtx~o donu~uj~) by ~y
rovnání dodrželi, byť dlužník tak necl11Jl, coz pnc! se pravlllmu CItU.
Zásada že základní mrz,vnÍ názory zabraňují zákonodárci, by nechránil
Ob111ysl~osti, a že tom~to .katego~·.ic~ému imp~rativ~1 musí ustoupit~
i princip §u 5 obč. zak., Jest za]Iste nespome spravnou a vedla b~
nutně k důsledku, že článek lIL zákona čís. sb. z. a n. 99/1923 plalI
i pro vyrovnání, potvrzená před jeho účinn~~tí) .k~lyby sp}á,v?ýr::1 bylo,
že novým ustanovením zákona b~dou postl,Ze11l Jen, dluzl1!CI o b ll; y,s I n í. Tomu však dle doslovu zakona nem tak. Zakon nerozeznava~
proč dlužn.ík včas a pl~ě potv~zeného vyrovnání nesplnil, (~~padá tud:ž
i na dlužl1lka bezelstneho, lenz pro napotol11 se vyskytnuvsl, zcela ne~
zaviněnou nemožnost nebyl s to, by vyrovnání plně dostál. Že pak mezI
vyrovnacími dluž~~ky bude. a byla též celá .~ada dlužníků reeln2ch a
bezelstných, nemuze zajlste ~ytI pochybno. Clanek III .• r:.0v~ly pnč~1111
nové ustanove111 k §u 57 vyr. r. Podle motIvu a tohoto pnrade111 noveho
ustanovení chtěl zákonodárce jeho následky postihnouti dlužníky obmyslné, po příp~dě J'0dv?dné. ~e~yjádřil ~šak t~to základní myšlenky
v samém zakone a sel dale, nez plI zamyslel. Pn tom Jest zapste napadno, že zákonodárce v témž smyslu nenovelisoval ustanovení §~ 1?8
(!) konk. ř., jež jest doslova totož12ý:n s ustanoven!m §u 57 VyL. r. Vec
má se tudíž tak, že ustanovením clanku III. postIze111 hylI maj1 nejen
dlužníci obmyslní, nýbrž i dlužníci bezelstní. Je-Ii pak příkazem základních mravních názorů, nechrániti a to ani zásadou §u 5 obč. zák. dlužníků obmyslných, neni přikazem základních mravních názoru, by zá-.
sada §u 5 obč. zák. byla prolomena i v neprospěch dlužníků bezelstných, jimž napotom zcela nezavi~1ěně stalo se nemožným, vyrovnacím závazkům plně a zavčas dostáti. Zásada §u 5 obč. zák. jest, jak
vvstižně podotýká Plall-Hofmann (Kom. I. str. 157 a Ex. I. str. 140),
j~n jiným vyjádřením samozřejmého požadavku, že nikdo nemá býti
zklamán ve své důvěře v právní řád, že, zařizuje-li kdo své -jednání
podle platných zákonů, může oddati se pocitu plné bezpečnosti, že jednání jeho bude po každé stránce podle oněch zákonu posuzováno. Bezelstný vyrovnací dlužník odhodlává se i k sebe těžším obětem a přiměje,
v četných případech i své příbuzenstvo k nepovinným obětem vuči jeho
věřitelstvlI v plné duvěře, že dostane se mu výhod §u 53 vyr. ř. a že výhody ty mu zůstanou. Spoléhaje na ustanovení platného právního řádu,
nemohl dlužník před účinností novely počítati s možností, že, nebude-·Ii
třebas nezaviněně, s to, by snad i jen jedinému věřiteli a jen nepatrný·
zbytek vyrovnací kvoty zaplatil, bude připraven o veškeré výhody §u 53
vyr. ř. Příčilo by se právnímu citu a spravedlnosti, kdyby v jeho prospěch nenechala se platiti zásada §u 5 obč. zák. Poněvadž ~ak i to
příčilo by se citu slušnosti a spravedlnostJ, by s v111nyml trpeh I.nevinní, zákon však pro budoucnost nerozeznává, nutno alespoň s hledIska
§u 5 obč. zák. pokusiti se o vyřešení, vyhovující co možná nejvíce cltn
slušnosti a spravedlnosti. Takovým uznal plenární senát, by k vuli beze~
lstným, poctivým dlužníkům nechala se zásada §u 5 obč. zák. platItJ
o
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i na prospěch
sluhovali.

dlužníků, kteří

by snad dobrodiní §u 5
čís.

obč.

zák. neza-

4278.

Postup pozůstalostního soudu, byly-Ii pohledávky věřitelů pozůsta
losti, ohlášené při pořizování inventáře, popřeny svéprávnými nepominutelnými dědici.
(Rozh. ze dne 21.

října

1924, R I 805/24.)

K pozůstalosti po Josefu T -ovi přihlásili věřitelé své pohledávky,
jichž správnost byla nepominutelnými dědici popřena. P o z ů s t alos t n í s o u d poukázal. věřitele k podání žaloby na nepominutelné
dědice o zjištění pravosti přihlášených pohledávek. Rek u r sní s o u cl
napadené usnesení potvrdil. Ne j vy Š š í s O u cl zrušil usnesení obou

nižších soudit
Důvody:

Nižší stolice poukazují stěžovatele jakožto věřitele pozůstalosti na
pořad práva proti nepominutelným dědicům, majíce za to, že když tito
popřeli správnost jejich pohledávek, náleží dle §u 136 nesp. říz. jim
(věřitelům), aby pravost svých pohledávek proti nepominutelným dě
dicům prokázali. Názor ten jest mylným. § 136 nesp. říz. má na mysli
pouze případy, kdy pohledávky věřitelů pozůstalosti byly popřeny dě
dici, kteří, podavše dědickou přihlášku, vstupují do závazků zůstavi
telových (§§ 799 až 802, 820 a 821 obč. zák.). Neplatí to však, byla-li
pravost pohledávek popřena nepominutelnými dědici, kteří nejsou dědici
v užším slova smyslu, totiž nástupci v práva a závazky zůstavitele,
nýbrž v pravdě rovněž jenom věřiteli pozůstalosti z právního důvodu
svého nepominutelného dědického nároku. Nepominutelní dědici nejsou
k placení dluhů pozůstalosti zpravidla povinni a mají na zjištění dluhů
těch právní zájem jen potud, aby vyšetřena byla správná základna pro
výpočet a zjištění jejich povinného podílu (§ 784 obč. zák.); z tohoto
důvodu vyhražuje jim zákon přiměřenou účast a vliv na zjištění jmění
a dluhu pozůstalosti. V tomto případě uznala universální dědička, jakožto jedině oprávněná právní nástupkyně pozůstalosti pohledávky vě
řitelů. Věřitelé tito nemají přičiny a podnětu, by se domáhali uznáni
pravosti svých pohledávek na nepominutelných dědicích, kteří je la
pravé neuznali, ježto jim tito za pohledávku neručí a odpor jejich proti
pravosti jejich pohledávek pro ně tudíž nějakého právního významu a
účinku míti nemůže. Těmto věřitelůtI\ chybí. jakýkoliv právní zájem,
aby pohledávky jejich byly uznány nepominutelnými dědici, zájem na
zjištění pravosti pohledávek týkati se může jedině universální dědičky
v tom směru, by pohledávky ty jakožto dluhy zůstavitele při výpočtu
povinného dílu od stavu majetnosti byly odpočtef)jY, a na druhé straně
nepominutelných dědiců v opačném směru, by za pravé uznány nebyly

a ne umenšovaly majetnost pozůstalosti na úkor jejich povinného dílu.
Z toho vyplývá nutný důsledek, že k vyřešení této otázky nemohou býti
pridržováni věřitelé, že naopak tato sporná otázka může býti vyřešena
pořadem práva jen mezi oněmi právními zájemníky jakožto pravými
soupeři) totiž mezi universální dědičkou a nepominutelnými dědici.
Tento právní stav platí arciť také ohledně pohledávky universální dě
dičky, kterou ona sama k pozlrstalosti ohlásila a sobě samé jako dluh
zltstavitele .uznala. V této příčině není však třeba, ba ani přípustno, by
pozůstalostní soud, stanově propadnou lhůtu, poukazoval některého
z těchto právních zájemníků proti druhému na pořad práva za tím úče
km, by pravost těchto pohledávek jako dluhů zůstavitele byla zjištěna,
neboť zjištění takového pro účele projednání pozůstalosti není třeba a,
pokud jde o výpočet a zjištění povinného podílu, nemá soud projednaci
v této pozůstalostní věci, v níž nejsou súčastněni nepominutelní dědici
nezletilí nebo pod zvláštní ochranou stojící, vzhledem na § 162 nespoL
říz. oprávněného podnětu, by sám od sebe přihližel k tomu, zda před
odevzdáním díl povinný byl správně zjištěn a vykázán. Z tohoto dů
vodu jest vyřešení této sporné otázky ponechati zúplna vlastnímu počinu súčastněných právních soupeřů. Dle těchto úvah lze tedy ve věci
postupovati jen takto. Pojme-li soud projednací dle míry podaného mu
osvědčení ony pohledávky vzhledem na zjištění a výpočet povll1néh~
podílu do inventury jakožto dluhy zůstavitele, teqy jakožto odp?četl11
položku, zůstává nepominutelným dědicům volno, by t,0mu op!'otr U111versální dědičce pořadem prava odporovah z toho duvodu, ze dluhy
tyto neměly býti v počet brány, ježto nejsou přes uznání dědič~y dluhy
zltstavitele, a, nebudou-li naopak pohledávky ty do stavu dluhu popty,
přísluší universální dědičce, by se vůči nepominutelným dědicům toho
domáhala, že měly býti jakožto dluhy zůstavitele od majetnosti odečteny. Vzhledem k tomu bylo stížnosti vyhověti ve smyslu shora uvedeného výroku.
čís.

4279.

K exekučním titulům, uvedeným v §u 575, odstavec tř~~í c. oř. s.
náleží i soudní svolení k výpovědi dle zákonů na ochranu naJemcu.
Mim o s o u dně povolený odklad. exekuce vyklizením neprodlužuje lhůty §u 575, odstavec třetí c. ř. s . '
.
útraty soudní výpovědi (řízeni o soudní svolení k výpovědi) lze
vymáhati, třebas uplynula lhůta §u 575, odstavec třetí c. ř. s.
(Rozh. ze dne 21. října 1924, R 1 845/24.)
Na základě soudního svolení k výpovědi navrhl prOI;ajímatel, povoliv nájemci dvakráte mimosoudně odklad .exekuce,
pul r.oce ~edl:ak
exekuci vyklizením, jednak exekuci na svrsky pro utraty vyp~ved11lho
řízení. S o udp r vé s tol i c e exekuce povohl,. rek u r s n I. s o ~.~
exekuční návrhy zamítl. D ů vod y: Dle ustanove11l'§u 575 ex. 1'., kLle

po

zák. ze dne 26. dubna 1923,

Č.

86 (ze dne 25. dubna 1924,

Č.

86 sb. z.

a n.) ani zrušeno ani změněno nebylo, pozbudou soudní a mimosoudní

výpověď

vaného

nebo příkaz k odevzdání nebo převzetí najatého nebo
předmětu, proti nimž námitky nebyly zaVČas peldány,

pachtorovněž

právoplatné rozsudky o takovýchto námitkách s výhradou výroku o náhradě nákladů platnosti, když ve 14 dnech po tom, kdy nastala doba,
s(anovená v těchto příkazech nebo v rozsudcích pro vyklizení nebo
převzetí najatého nebo pachtovaného předmětu, nenavrhne se exekuce
na vyklizení. K exekučním titulům, v tomto paragrafu jmenovaným, náleží však i usnesení soudu, kterým se vyslovuje přípustnost soudní výpovědi dle zákona ze dne 25. dubna 1924, čís. 85 sb. z. a n. V tomto
případě jest však z obsahu exekuční žádosti patrno, že povinná strana
měla místnosti, uvedené v exekučních titulech, vykliditi již dne 14. února
1924. Bylo tedy povinností strany vymáhající, aby, chtěla-li předejíii
následkům ustanovení v §u 575 c. ř. s., žádala nejdéle v oné 14tidenní
lhůtě o exekuční vyklizení pronajatých místností. Toho však vymáhající
strana neučinila, nýbrž naopak povolila sama dle svého' tvrzení mimosoudně po dvakráte povinné straně odklad exekučního vyklizení pokaždé na čtvrt roku, celkem tedy na půl roku. Strana vymáhající pře
hlíží však, že takovýto odklad výkonu exekučního vyklizení bytu může
dle ustanovení §u 1 zákona ze dne 25. dubna 1924, čís. 86 sb. z. a 11.
povoliti soud. Učinila-li tak vymáhající strana sama, nepodavši vůbec
ani exekuční žádosti o vyklizení bytu, přiv.odila tím pro sebe účinky
§u 575 c. ř. s. a navrhovaná exekuce neměla býti povolena, poněvadž
exekuční titul pozbyl mezitím platnosti. Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu ohledně exekuce vyklizením, obnovil však usnesení prvého soudu ohledně exekuce pro útraty.

!
i
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II

•
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DO'lolatelčinými vývody nebylo vyvráceno správné, věci i zákonu
vyhovující odůvodnění napadeného usnesení rekursního soudu, pokud
jde o vyklizovací exekuci. Nelze jmenovitě sdíleti právní názor stěžo
vatelky, že mimosoudně povolený odklad exekučního vyklizení má tytéž
účinky ve příčině lhůty §u 575 c. ř. s., jako soudně podle zákona ze dne
25. dubna 1924, čís. 86 sb. z. a n. povolený odklad vyklizovací exekuce.
Kdyby byl zákonodárce něco takového zamýšlel, byl by to musil vyjádřiti v' zákoně, v tom však pro takový názor není opory. Proto bylo
v této příčině bezdůvodnému rekursu upříti úspěch. Naproti tomu je dovolací rekurs dúvodným, pokud jde o útraty, a o exekuci na svršky.
Podle §u 4 (5) zákona ze dne 25. dubna 1924, čís. 85 sb. z. a n. usnesení, nabylo-li právní moci, nahražuje platnou výpověď. Podle §u 575,
ods,tavec třetí c.ř. s., soudní výpověď,za předpokladů tamže uvedených
pozbývá platnosti s v Ý hra d o u výr o k u o n á hra d ě n á k I a d ú.
Z toho plyne, že ohledně útrat exekuční titul nezanikl, že tedy návrh
na mobilární exekuci ohledně útrat neměl býti rekursním soudem za-

mítnut.

0'4
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Na prodlévajícím dlužníku lze se domáhati náhrady škody z poklesu
kursu cizozemské měny po splatnosti dluhu v této měně.
Nejde tu o ušlý zisk, nýbrž (> škodu, jež se rovná rozpětí mezi kursem cizozemské měny v den splatnosti a v den' placení dluhu, vzhledem
k československé koruně. Je-li tuto náhradu škody plniti v tuzemsku,
jest ji plniti v Kč.
(Rozh. ze dne 21.

října

1924, Rv I 589/24.)

Smírem ze dne 11. října 1921 zavázal se žalovaný, že zaplatí žalobci
na vyrovnání všech závazků 6.500 marek. Ježto žalovaný zaplatil marky
teprve dne 19. června 1922, domáhal se na něm žalobce náhrady škody
2.564 Kč v německých markách v kursu ke dni placení. Pro c e sní
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 vyhověl odvolání pouze potud, že vyloučil z rozsudečného výroku dodatek: v německých markách v kursu dne placení a uvedl v tomto směru
v d iJ vod ech: Jen v jednom směru jest odvolání oprávněno a to
potud, že bylo v rozsudku vysloveno, že přiznaný peníz jest zaplatiti
v německých markách v kursu dne placení. Jde tu o náhradu škody,
jež má býti zaplacena v tuzemsku a zákonným platidlem v tuzemsku jest
československá koruna. Žalovaný není tudíž povinen, přepočítati při
znaný peníz v německé marky.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

!

Důvody:

čís.

Zcela správně dolíčily nižší soudy, že žalovaný je povinen, žalobci
nahraditi nikoli jen podle §u 1333 obč. zák. škodu na ušlých úroc!ch
zaplacením zákonných úroků z prodlení, nýbrž vzhledem k značnému
znehodnocení marky též škodu z jejího kursovního poklesu, a že se tato
škoda rovná rozpětí mezi kursem marky v den splatnosti a v den placení dluhu, obé v poměru ke koruně československé. Podle ustáleného
rozhodování Nejvyššího soudu lze proti prodlévajícímu dlužníku použíti předpisu §u 1333 obč. zák. jen potud, pokud liknavostí dlužníka
při placení peněžitého dluhu neVzešla věřiteli jiná majetková újma než
ta, že nemohl ode dne splatnosti využíti jistiny, co do hodnoty nezmě
něné, nebrání však tomu, aby věřitel se nedomáhal podle zásad o náhradě škody i dalšího odškodnění, byla-li mu zaviněným prodlením
dlužníkovým způsobena škoda ještě v jiných směrech, zejména tím, že
poklesem měny jistina sama byla znehodnocena. A o takový případ tu
jde, jak jasně plyne z výpočtu nižších soudů. Mylným je názor dovolatelův, že se žaloba takto domáhá nejen náhrady skutečné škody,
nýbrž i ušlého zisku. Mělf žalolJce zažalovanou částku v markách po
právu dne 12. října 1921. Tento nárok tvořil tudíž již tehdy část jeho
jmění a měl tehdy jistou cellU, kterou vzhledem na zmístění nároku jeho
splatností v tuzemsku (§ 905 obč.zák. a zákon ze dne 10. dubna 1919,

čís.

187 sb. z. a 11.) je vyjádřiti v tl1~C11ls~~,,;n~.nč. Cen" ta, což n,esp"orno]
do dne konané splátky poklesla, ],ak, I1lZSlml so~dy bylo ,spravne ,vypočteno. Domáhá-li se žalobce nym n~h;a?y rO~~~lu m~zl tel111t,o d~e~l~
cenami domáhá se tím náhrady skutecne UJ111Y, JIZ utrpel na svem 1111elll
(§ 129'3, první věta, obč, zák,) a nikoli n~hrady nějakého zisku" kterého by byl snad docílil (§ 1293, druha veta), kdyby mu bylo byvalo
včas zaplaceno.
čís,

4281,

Pokud ručí majitel lázní za úraz způsobený vadným zařízením lázní
a pokud dlužno v chování se poškozeného návštěvníka spatřowati jeho
spoluzavinění na úrazu.
(Rozh, ze dne 2L

října

1924, Rv 11054/24,)

žalobce, přiblíživ se v lázních žalované obce k nechr~něným výtopným tělesům, utrpěl por~něÍ1Í. žalobní ,nárok na náh:adu skocty uznal
pro c e sní s o udp rve s t o I1 c e duvodem yo pravu, o d V? I? c I
S o u d vyhověl odvolání žalované obce potud, ze uznal zalobl1l narok
jen z polovice důvodem po právu,
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovoláuí ani té ani oné strany,
Důvody:

Dovolacímu soudu bylo se zabývati především dovoláním žalované,
která popírá stejně jako v prvé a druhé stolici jakékoli zavinění, zavazující ji k náhradě škody, neboť, kdyby bylo stan?vis~o žalované správ~
ným, bylo by zamítnouti žal?bu á st~lo by se ,hm zalob?ov? dovolam
bezpředmětným, Ale dovolá~1 žalovane ne~e p:lzna~1 ~pr~vne~ostL Po~
dle rozsudku prvého soudu lest nesporno, ze mestske lazne ~ U, a, pall11
lázně v nich jsou použivány obecenstvem úplatně, Obec mesta U, ]~st
tudíž podnikatelkou tohoto výdělkového závodu, a nesejde na tom,o z ]~~
kých pohnutek zřídila lázně, zej~é~a z?a t~k učinil~ spolu z x duvoou
kulturních a humanitních a se znacnyml hnancl11ml obellTIL jakozto podnikatelka má obec tytéž povinnosti, jako k~ždý !iný - soukrol';Ý -:
podnikatel, a jest práva ze zanedbání a porusem techto POVI11~os,t~ tOll~
měrou, jako každý jiný podnikateL K těmto pO,vl11nostem n~lez: ta ke
povinnost, aby byl podnik tak zařizen a v ~"ko~e~ stavu ud;zovan, by
neohrožoval tělesné bezpečnosti osob, pouzlva]lclch ho za upla!~, ja~{
obec plní tuto svou povinnost, jest její věcí, Za zaviněni svých znzel~c~
ručí ovšem jen v mezích §§ 1313 a násL obč; :ák. ,a tolik? za ZaVl11e~1
osob za ni jednajících (svých representantu CI zastupcu), bezpodnll~
nečně, Ale o zavinění třetích osob vůbec tune]de, neboť skoda, kter~
vzešla žalobci, byla způsobena tím, že čá~t .z~řízení m~st~kyc? laz111
jest od počátku vadná a tělesné bezpeč~?stJ lIdI n~bezpe:n~ a ze obec
udržuje tento nebezpečný stav. Jde tudlz o vla~t111 ,za~~nen~ obce tako
podnikatelky dle §u 1299 obč, zák, a proto nernchaze]l v uvahu pred-

piSY.9§~ 1313 a násl. obč. zák .. Že dlužno pokládati za vadné a nebezpecné zařízení městských lázní, když v komoře s horkým vzduchem na
místech všem přístupných jsou umÍstčna výtopná tělesa, horká přeJs.
6g ll C a nikterak nechráněná, správně vyložily nižší soudy a marně St:
žalovaná snaží, vyvrátiti příslušné vývody nižších soudů. Nežádá se na
ní nic technicky nemožného; nežádá se, by učinila nějaká zvláštní a
mimořádná opatření bezpečnostní; stačilo by opatření jednoduché, znemožňující pfímý dotek horkých výtopných těles, na pL dřevěné pažení,
dřevěné zábradlí· a pocL K rozpoznání toho není třeba poslldkll znaleckého, Postavení židlí, používaných lázeňskými hostmi, před výtopná tě
lesa, nelze považovati za vhodné opatřeni, zvláště když židle jsou, jak
zjištěno] volně posunutelné, a když, jak rovněž zjištěno, i jiní návštěv
níci, pOllživše těchto židlí, utrpěli popáleniny, Tím vyvráceno též tvrzení dovolatelky, že podnik od roku 1908 fungoval zcela bezvadně, Poukaz k rozhodnutí ze dne 21. června 1905, čís, 9706 (OL U, N, f, 3lO1),
jímž by ostatně nejvyšší soud nebyl vázán, nedopadá, neboť v případě,
který tehdy zavdal příčinu ke sporu, měla se věc jinak, ježto bylo zjištěno, že příslušné zařízení (parní potrubí) bylo řádně zabezpečeno, 2e
si žalobce počínal neopatrně, nevylučuje zavinění žalované obce a neruší příčinné spojitosti S úrazem, neboť, kdyby nebylo zařízení horké

komory tak vadné, jak bylo zjištěno, nebyl by žalobce přes svou neopatrnost utrpěl úrazu, Žalobcova neopatrnost přichází tedy v úvahu
jen s hlediska spoluzavinění, nikoli jako zavinění výlučné nebo pře
vážné, Námitka, že žalobce nemůže Se domáhati náhrady škody proto,.
že používá městských lázní po šestnáct roků" tím prý schválil jejich_

zařízení a s ním mlčky za srozuměna se prohlásil, jest tak lichá, že ne-třeba se jí podrobněji zabývati. Také přirovnání s basénem k plování
není na místě, Takový basén jest určen jen pro určité osoby, totíž pro

dobré plavce; odváží-li se do něho neplavec nebo špatný plavec, činí
tak na své nebezpečí a neručí žalovaná za případný úraz, Ale horká komora jest určena pro všechny návštěvníky parních lázní a proto musí
býti zařízena tak, by nikomu z. nich nehrozilo nebezpečÍ, Neobstojí tudíž výtka žalované, že odvolací soud nesprávně posoudil věc po stránce
právní, uznav ve shodě s prvým soudem na její zaviněnÍ. Neodůvód
něna jest však i další výtka, že odvolaCí řízení zůstalo neúplným, ježto
nebyly připuštěny důkazy výslechem předsedy lázeňského výboru Fer- .
dinanda M-a jako svědka, dotazem na městský stavební úřad a slyše-.
ním znalců o okolnostech, naznačených v dovolacím spisu, neboť z toho,
co dosud bylo vyloženo, plyne, že tyto okolnosti nemají významu pro
spor rozhodujícího a proto· právem nebyly připuštěny O nich důkazy.
Zejména nezáleží na tom, zda byla stavba lázní provedena dle vzoru jj._
ných lázní, neboť jsou-Ii tyto zařízeny stejně, jako lázně žalovavané obce,.
vyplývalo by z toho· pouze, že jsou stejně vadné a nebezpečné. Také
okolnosti, že provedení bylo svěřeno firmě způsobilé, - že bylo žádáno za úřední svolení a kolaudaci, a že se provedení stalo dle úřed-
ních předpisů, - nesprošťlljí žalovanou obec povinnosti, odstraniti i
bez zvláštního úředního příkazu stav nebezpečný a tělesno II bezpečnost
lidí ohrožující, jakmile se vyskytL Dovolání žalované nemohlo tedy míti

úspěchu. žalobce má potud pravdu, pokud vytýká rozpor se spi~y před
pokladu odvolacího soudu, že si sám postavil dřevěnou klínovitou podušku v bezprostřední blízkosti horkého výtopného tělesa, neboť tento

předpoklad nemá opory ve spisech, výsledky průvodního řízení nasvěd
čují spíše opaku. Avšak tento rozpor se spisy netýká se části podstatné
a proto nespadá pod ustanovení §u 503 čís. 3 c. ř. s., poněvadž jest pro
právní posouzení věci beze všeho významu, zda postavil onu podušku
k výtopnému tělesu žalobce sám či někdo jiný. Že značné horko v komoře působí na návštěvníky tak, že upadají bezděky ve stav slabosti a

zemdlenosti, žalobce sám uvádí, - že výtopné těleso jest horké, jemu
jako dlouholetému návštěvníku zajisté neušlo, - a toho, že dřevěná
klínovitá poduška bez jakékoliv opory v bezprostřední blízkosti horkého
výtopného tělesa není vhodným sedadlem, musil si při nejobyčejnější
obezřetnosti taktéž býti vědom. Usedl-Ii si přes to na podušku u samého výtopného tělesa, nutno to pokládati za hrubé opomenutí oné
opatrnosti a pozornosti, které lze požadovati na každém, kdo jest zdravého rozumu (§ 1297 obč. zák.), i když se hledí k tomu, jak na něho
působilo horko v komoře. Když pak žalobce, zdřímnuv na podušce,
svým obnaženým tě.lem se dotekl horkého výtopného tělesa a se ~opálil,
jest úraz v příčinné souvislosti s je!lO, nedop~tř:ní,m. Nebylo b~ ~lce došlo k popálení, kdyby bylo výtopne teleso nalezlte byvalochran~no, ale
přes toto neohražení topného tělesa nebyl by .se úraz dle hdskeho dohadu přihodil, kdyby byl žalob::e šetřil n~jo,blčeinějšíopatrn~sti. ~o:
kud žalobce poukazuje k tomu, ze se Jmi navstevnrCI popahh, ac pOUZllr
židlí s oporami, stačí připomenouti, že kdyby se byl zachoval, jako tito,
a přes to· přišel k úrazu, nebylo by ovšem lze přičítati mu viny. Sbíhá
se tudíž zavinění žalované se zavíněním žalobcovým a proto nesou oba
společně vzešlou škodu (§ 1304 obč. zák.).
čís.

4282.

Ve smluvené úplatě za pl"vé provozování ii1mu jest obsažena jednal,
úplata za veřejné provozování mmu, jednak úplata za první provozování. Nedošlo-li k provazování pro osobní překážku nájemcovu, musí
sice nájemce nájemné zaplatiti, jest však oprávněn sraziti si to, čeho
docílil pronájemce propůjčením výhody prvého provozování jinému míjemc!'
(Rozh. ze dne 21. října 1924, Rv I 1058/23.)
Zalobkyně přepustila žalovanému majiteli kina »Urania« v L.,
k P r v ním u provozování v L. a okoli film s názvem »,Anita Berberová ve Gvých tancích« na dobu od 28; du?na do, 4. kvetna 19~3 z~
úplatu 2.000 Kč. Žalovaný film ten vrahl Ihned zalabkynl, ponevadz
mu nebylo možno ho provozovati a žalobkyně přenech~la ihned film
ten k provozování majiteli kina »Reformkmo« v L., Jmdnchu S-OVl za
1.500 Kč pro.dotu od 5. do 13. května 1923, kdež byl film ten také a
to jl o p r v é v L. provozován. V době od 28. dubna do 4. května 1923
nebyl film ten nikde hrán. žalobě, domáhající se na žalovaném zaplacení 2.090 Kč, o b a niž š í s o u d Y vyhověly.

l

N c J v y-š š í s (] Ll d zrušil rozsudky obou nižších soudú a vrá.til
vec prvému soudu, by ji znovu projednal a rozhodl.
Důvody:

Přisvědčiti dlužno dovolateli) že přenechání filmu k P ľ v é i11 U provozování v určitém místě za úplatu jest úplatným přepuštěním práva
k v)rhradnému veřejnému provozování filmu v tomto místě (§ 23 zákona
o právu původském ze dne 26. prosince 1895, čís. 197 ř. z.). Ve smluvené úplatě, byť i byla stanovena pouze jednotně, jest zahrnuta úplata
dvojí: I. úplata za veřejné provozování filmu jako věci nespotřebitelné
po určitou časově obmezenou dobu, ve kterémžto ohledu jest úplata
rOvna pachtovnému (§ 1090 obč. zák.) a 2. úplata za první, nebo-Ii výhradné právo provozovací v určitém místě, úplata za prernieru, za pře
nechání spotřebitelného práva k prvému provozování, které se jedním
použitím v tom kterém místě úplně spotřebuje. Že tomu tak, jest vidno
z toho, že úplata za reprisu bývá, jak jest notorickým, menší, než úplata
za premieru, což ostatně i z výpovědí svědku \t tomto sporu vyslechnutých, Jindřicha S-a a Edva"rda W-a vysvítá. Jest to také přirozené, neboť za novinkou se lidé více honí, novinka více táhne a má vzápětí
větší nával obecenstva do divadla, než film již po jistou dobu v témže
místě, byť i v jiném divadle, provozovaný. Že větší úplata umluvena
byla za první provozování v L. vědomě a že odpovídalo vůli stran, aby
za prvenství v provozování byla placena odměna vyšší, než se jínak
platila za provozování druhé neb třetí, nebo za provozování současné
ve více divadlech, vidno z toho, že již do smlouvy se žalovaným byl,.,
výslovně pojato ustanovení, že 2.000 Kč se platí za »první« provozování v L. Jest sice též zjištěno prvým soudem, že úplata 1.500 Kč za
provozování téhož filmu v »Reformkinu« nebyla výslovně smluvena jako
právě úplata za »první« provedení; avšak svědek S. udává, že úplata
ta byla rovna úplatě za první provozování a že po druhé by se fílm tell
v L. vůbec nedal provozovati, kdyby byl býval již předveden v Uraníi,
tedy že by zaň byl jako za reprisu byl nezaplatil bud' vůbec ničeho,
nebo rozhodně méně než 1.500 Kč. Nesporno tedy, že premiera fílmu
toho byla provedena v Reformkinu a že žalující firma žádá žalobou na
žalovaném zaplacení 2.000 K~, ač v nich jest obsaženo nejen pachtovné, nýbrž i úplata za premieru, které však žalovaný neprovedl, nýbrž
mají tel Reformkina a kterou žalobkyně žalovanému v L. již poskytnouti
nemůže.
OdvolaCÍ soud vidí v ujednání mezi stranami pouze jednu
smlouvu nájemní, uzavřenou pod podmínkou, že žalobkyně ani před sta-'
novenou dobou, ani v době té nepřenechá nikomu jinému film ten v L.
k provozovánÍ. Neprávem, neboť smlouva nájemní má za předmět pouze
věci nespotřebitelné, kdežto zde jest předmětem smlouvy výlučně práv;)
k veřejnému provozování filmu, které jest sice též věcí nespotřebítelnou,
avšak právo k prvému provozování, které současně bylo přenecháno,
jest právem, které se spotřebuje, jak již shora bylo uvedeno, jedním
použitím v témž :Dístě a které též již spotřeb~no bylo, avšak nikoli žalovaným, nýbrž majitelem »Reformkina«, a pl..:něvadž má větší cenu, ne~
Civilnl
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provozování druhé, dodává smlouvě význačn)r ráz a charakter. Toto
právo k prvému provozování filmu v l. zůstalo žalobkyni neporušeno,
neztenčeno a nevyčerpáno, když žalovan)! filmu ve smluvené době neprovedl, toto právo mohla žalobkyně jinak zpeněžiti v L. propůjčením
jinému kinu a též je propůjčením »Refonnkinu« zpeněžila a nemůže
proto úplatu, kterou za toto právo k prvému provozování v L. již vzala
od majitele jiného kina (»Reformkina«), žádati též od majitele kina
»Urania«, žalovaného, neboť právo to lze zpeněžiti v tomtéž místě pouze
jednou. Lhostejno jest proto pro posouzení tohoto případu, zda mohla
žalobkyně onen film ve dnech 28. dubna až do 4. května 1923 přenechati
k provozování v jiném městě, neboť zde jedná se o prvé provozování
v L. a to mohla pouze jednou propůjčiti. Případ dlužno řešiti dle obdoby
§u 1107 obč. zák., dle něhož může pronajímatel, nemůže-li nájemce věci
najaté použíti pro překážku, týkající se pouze jeho osoby a nikoli nájemního předmětu, žádati nicméně zc:placení nájemného, musí si však
dáti sraziti výhody, jichž docílil tím, že předmět nájemní jinak zpeněžil.
I v tomto případě žalovaný jako nájemce filmu nemohl ho použíti následkem osobní překážky, následkem své závislosti na konsorciu Uraniakina, kteréž mu předvedení najatého filml! zakázalo,. a proto musí
žalovaný pachtovné nicméně zaplatiti, může si však sraziti z pachtovného to, čeho docílila žalobkyně propůjčením téže výhody (prvého
provozování) Relormkinu. Nepřihlížev k tomuto zákonnému ustanoveni
a nepouživ ho na námitky žalovaného, neposoudil odvolací soud věc
správuě po stránce právní (§ 503 čís. 4 c. ř. s.). Následkem svého nesprávného právního hlediska nepředsevzaly nižši soudy potřebných zjištění o tom, jaké výhody docílila žalobkyně propůjčením téhož filmu
Relor;nkinu ke skutečně prvému provozování v L (§ 1107 obč. zák.),
t. J. uplatou za ono prvenství v provozování, takže zůstalo řizení
v tom směru kusým a ne(IJ?lným a trpi nedostatkem, který jest způsobi
lým zabrániti vystižnému probrání ,a důkladnému posouzeni sporného
případu (§ 503 čís. 2 c. ř. ,s.).
čís.

4283,

Použil-Ii ten, komu byl dán příkaz (svěřena komise) ku splnění pří
kazu (komise) dalšího zmocněnce, ručí za tohoto pouze dle §u 1010
obč. zák., a nelze tu použiti ustanovení §u 1313 a) obč. zák., jež se
. vztahuje pouze na pomocníky při plnění, nikoliv na další zmocněnce.
(Rozh. ze dne 21.

října

1924, Rv I 1115/24.)

žalobce odevzdal žalované tuzemské bance k inkasu směnku, akceptovanou dlužníkem v Rumunsku. Žalovaná banka obrátila se za úče
lem provedení inkasa na banku M. v Bukurešti, jež neprovedla VČas
súčtování inkasa, čímž žalobce utrpěl škodu, jejíž náhrady domáhal se
na žalované bance. O bar, i ž š í s o u d y uznaly podle žaloby, o d-

vol a c í s 0 ti li mimo jiné z těchto d li vod ti: Jde tu o ObChOd, ]eJz
jest označiti jako komisi, a nikoiiv o poměr substituční. Z toho plyne"
že se na straně žalované jednalo o smluvní povinnost, z níž tato po pří
padě její nástupkyně v právu co do provedení obchodu ručí podle
§u 1313 a) obě. zák. po př. čl. 360 a 52 obch. zák. zásadně, tudíž i Z,l
zmocněnce a pomocné osoby, kterých ke splnění užila. Jest to důsledek
zásady §u 1313 a) obč. zák. jakož i článku 52 obch. zák., že jednání
zástupcovo platí co do svých účinků za jednání zastoupeného.
N e j vy Š š í s o u cl žalobu zamítl.
D

ů

vod y:

I\ozhoclnutí sporu záleží jedině v řešení otázky, žda filiálka žalované
banky A ručí podle §u 1313 a) obč. zák. za zavinění banky M. Žalobkyně uplatnila sice žalobní nárok též po stránce přímého zavinění žalované banky, záležejícího v tom, že provedla inkasso směnky prostřed
nictvím jiných peněžnich ústavÍl, nižší soudy však právem neshledaly
v jednání tom zavinění, a k názoru tomu připojil se i dovolací soud
z duvodu níže uvedených. Zbývá otázka, zda na sporný případ bylo použiti předpisu §u 1313 a) obč. zák. Kladnou odpovědí posoudil odvolací soud věc nesprávně po právní stránce. Nezáleží na přesném rozli,šováni, jaké právní povahy byl příkaz, udělený žalující firmou žalované
bance, by inkassovala směnku v žalobě uvedenou, zda šlo jen o mandát
či o komisi, neboť v obou těchto případech bude uvažovati jedině o tom,
zda žalovaná byla oprávněna svěřiti provedení příknzu někomu jinému.
To platí i o příkazu obstaravatelském, jenž jest úplatným mandátem
zvláštního druhu (viz bližší rozvedení v rozhodnutí čís. 2079 sb. n. s.).
1 pro tento poměr platí § 1010 obč. zák. podle čl. 1 obch. zák., ježto
právo obchodní nemá v tomto směru zvláštního ustanovení. K provedení příkazu, jí uděleného, bylo žalované bance vzhledem k okolnostem,
t. j. k jejímu sidlu a mistu splatnosti směnky, nevyhnutelně třeba náměstka. I žalující firmě bylo známo, že tuzemská banka není s to, inkassovati směnku v Černovicích (Rumunsko), nýbrž že bude nucena
použili k tomu prostřednictví jiného peněžního ústavu, ať již tamější filiálky žalované banky anebo jiné banky. Jest proto podle§u 1010 obč.
zák. uvažovati jedině o tom, zda žalovaná banka dopustila se zavinění
při volbě svého náměstka. Nižší soudy neshledaly zavinění toho. V tomto
směru souhlasí s nimi dovolací soud na základě skutkových zjištění, že
žalovaná banka použila vzhledem k nespolehlivému poštovnímu spojení
s Rumunskem, bránícímu přímemu příkazu tamější filiálce, účelně Praž'ské súčtovací banky, a že nelze shledati neopatrnosti ani ve volbě M.
Tyto skutečnosti nejsou v dovolacím řízení již sporné. Vzhledem k tomu, že právní poměr mezi stran'.~ni jest posuzovati jen podle §u 1010
obč. zák., nelze naň použiti §u 1313 a) obč. zák., majícího na mysli pomocniky při plnění, ne další zmocněnce. Tím jest věc rozhodnuta, neboť
žalobní nárok, spočívající jen na důvodu §u 1313 a) obč. zák. pozbyl
svého oprávnění, a bylo žalobu zamítnouti/:. , ",
9"

čís.

4284.

Smluveno-li, že doba splatnosti dluhu záleží na
dlužno užiti druhé věty §u 904 obč. zák.
(Rozh. ze dne 21.

října

dlužníkově libovůli,

1924, Rv 1 1120/24.)

žalující banka učinila počátkem listopadu 1925 se žalovaným tuto
úmluvu: žalující dá žalovanému k disposici dle jeho obchodní potřeby
šví'carské franky až do výše 100.000; žalovaný za to složí v každém
případě oddisponování ku krytí oddisponovaných švýcarských franků Ea
své korunové konto u téže filiálky protihodnotu v korunách, takže tato
protihodnota vždy bude vyrovnávati v tom kterém případě oddisponovaně šví,earské lranky dle jejich denního kursu, to jest dle kursu v den
oddisponování, vyúčtování těchto obou kont stane se, až kurs švýcarského franku v relaci ke koruně bude nižší, tak aby z toho vyskytl se
pro žalovaného získ z kursovního rozdílu; na tomto zisku bude míti podil filiálka žalobkyně tou měrou, že jí budou čítány k dobru z oddisponovaných franků úroky v nejvyšší míře 7 %, v případě snížení úrokové
sazby ve švýcarech úroky jen této sazbě odpovídající. V dopisech, jež si
strany po té vyměnily, přenechala žalobkyně žalovanému dobu splatnosti na vůli. Žalobě, domáhající se na žalovaném zaplacení oddisponovaných 7·5.878'20 švýc. franků se 7% úroky vyhověl p fO C e sní
s o udp r v é S t o I i c e potud, že přiznal žalobkyni úroky, zamítl však
pro tentokráte žalobu co do jistiny. O d vol a c í s o u d nevyhověl odvolání žalobkyně, k odvolání žalovaného zamítl pro tentokráte i žalobu
ohledně úroků.

Neivyšš í soud

nevyhověl

dovolání.

Důvody:

\I"i

Dovolání, uplatňující důvody §u 503 CI'. 2 až 4 c. ř. s., vychází
v podstatě z předpokladu, že právní poměr mezí stranami bylo posuzovati jedině podle písemné smlouvy ze dne 3. listopadu 1915, ne však
podle rozmluvy, kterou vedli před výměnou oněch dopisů žalovaný s ře
dítelem žalující firmy F-em. Dovolací soud uvažoval proto v první řadě
o tomto náhledu, na jehož správnosti závisejí takřka veškeré vývody
dovolatelčiny.
Dopisy ončmi sjednaly strany, že žalobkyně poskytne
žalovanému úvěr 100.000 švýc. franků, a žalovaný že částku tu zúroči'
nejvýše 7 %. Dobu splatností úvěru ve francích přenechala žalobkyně
žalovanému, k čemuž žalovaný dodal za tichého souhlasu žalobkyně dóložku o nevypovědite1nosti tohoto úvěru. Odvolací soud, vykládaje toto
iustanovení podle čl. 278 obch. zák. a §u 914 obč. zák. přihlédl k ústní
rozmluvě mezi uvedenými osobami před výměnou dopisú, a vyložil je
v ten smysl, že vyúčtování kont, t. ji splacení úvěru včetně úroků ve
francích stane se teprve, až kurs švýc. franků klesne v poměru ke K
(nyní Kč). Dovolalelka dává přednost slovnímu výkladu ustanovení
toho, ale v ten rozum, že byla tím stanovena splatnost dluhu podle možnosti, a že má proto soud určiti dobu splatnosti vzhledem ke slušnosti

podle §11 904 ohč. zák. n:ctí věty. Na doklad správnosti svého názoru
tvrdila, že výklad ten odpovídá obchodní zvyklosti. Procesní soud, sly.
šev o tom znalce, zjistil, že takové zvyklosti není. Shledal-li soud ten
nadbytečně v tomto smluvním ustanovení jen přemrštěnou achátu, 11<':-'
jde o skutkové zjištění, nýbrž o .právní posouzení věci, jímž vyšší soudy
nejsou vázány. Smluvily-li tudíž strany písemně. že doba splatnosti závisí na libovůli dlužníkově, bylo by podle čl. 1 obeh. zák .. jenž nemá
zvláštních ustanovení v tomto směru, užiti skutečně § 9.04 obč. zák.,
jak i žalobkyně činí, ale ne třetí věty, nýbrž druhé, ježto jde o závazek
převoditelný na dědice. Na místo doby předpokládané odvolacím soudem vstoupil by den smrti žalovaného, čímž by se nedospělo k jinému
dusledku než opětně k zamítnutí žaloby pro tentokráte. Odvolací soud
v)'řídiv takto žalobu posoudil tudíž věc správně i ve smyslu názoru zastávaného dovolatelkou.
čís.

4285.

Nájemní smlouva na určitý čas proměňuje se zcizením nájemního
předmětu a pokračovánfm v nájmu po zcizení v nájemní smlouvu neurčitého trvání s výpovědním právem oběma stranám stejnoměrně pří
slušejícím.
Ochrana nájemců (zákon ze dne 25. dubna 1924, čís. 85 sb. z. a n.).
»Náhradní byty« ve smyslu §u 31 (1) zák. nejsou byty, jež mimosoudně, bez soudního svoleni k výpovědi byly dány fakticky jako byty
náhradnl.
(Rozll. ze dne 21. října 1924, Rv I 1522/24.)
Žalované družstvo obývalo původně místnosti v domě čp. 192 a
l.Izavřelo s tehdejším vlastníkem v roce 1919 nájemní smlouvu na 3 léta
s půl1etní výpovědí. Ježto vlastník potřeboval místností pro sebe, vystě
hovalo se družstvo do přístavby č. p. 192 a). Nový vlastník pronajatých
místnosti, pronajatých družstvu, dal mu čtvrtletnívýpověd', proti níž
družstvo namítlo, že jde o budovu, na niž se vztahuje ochrana nájemců,
že jde o náhradní místnost ve smyslu §u 31 (2) zákona ze dne 25. dubna
1924, čís. 85 sb. z; a n. a konečně, že byla umluvena pololetní výpověd'.
Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e ponech,,, výpověď v platnosti.
\) d vol a c í s o- u d rozsudek potvrdil. D ů v o- d y: Že jedná seo nájem v přestavbě a novostavbě, na který se zákon o ochraně nájemníkŮ
ze dne 26. dubna 1923, Č. 85 sb. z. a n. (ze dne 25. dubna 1924, Č. 85
sb. z. a n.), nevztahuje, bylo zjištěno soudem prvé stolice, ježto úřed"í
'povolení ku novostavbě a přestavbě bylo dáno po 27. lednu 1917 (§ :<1
(1) zákona). Taktéž druhá námitka odvolatele, že v tomto případě jest
mOžno jedíně žádatí o svolení k výpovědi ve smyslu §u 31 (2) zákona
ze dne 25. dubna 1924, čís. 85 sb. z. a n., jest neopodstatněna. Jak
z výkladu Dra Kubisty k odst. (2) §u 31 vyplývá, sluší náhradními byty,
pronajatými podle ustanovení §u 1 (2) .Čís. 9, 12, 13 rozuměti náhradní
byty, které po rozumu nového zákona o ochraně nájemníků m u s i I Y
být i o pat ř e n y, aby jej i c h n y něj š í m n á j e m n í k ů m
m o h I a b Ý ti d á na z jej i chci ř í vč j š í h o b Y tll V Ý p o _

!"h.Jv

v ě ď. Těchto zákonných předpokladů odvolatel vůbec netvrdil ani neprokazoval. Řízení výpovědní tehdejším vlastníkem domu čp. 192 a) nebylo vůbec navrženo a není tedy zjištěno, že nynější místnosti byly náhradními místnostmi při zavedeném řízení výpovědním podle §u 1 odst.
2 t. 9,12,13 zákona, jak to v odst. (1) §u 31 cit. zákona se výslovně
žádá. Nepožívá tedy žalované družstvo ochrany nájemníků podle odst.
(2) §u 31 tohoto zákona, jak v odvolání se snaží dovoditi. Byla-li mezi
dřívějším vlastníkem domu pouze na tři léta nájemní smlouva, která
končila v roce 1922, nelze se domnívati, že tato smlouva byla automaticky prodloužena s týmž výpovědním termínem i po této době. Tuto
okolnost musilo by žalované družstvo prokázati, což se však nestalo.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolánÍ.
DLlvody:
Právní názor dovolatelův nelze schváliti. Smysl předpisu §u 1120
obč. zák. je, že se nájemní smlouva, uzavřená na určitý čas, zcizením
nájemního předmětu, pokračováním v nájmu po zcizení proměňuje v nájemní smlouvu uzavřenou na neurčitý čas s výpovědním právem oběma
smluvním stranám stejně příslušejícím, a že jako nabyvatel nájemného
předmětu, má i nájemník právo, po zcizení nájemního předmětu, bez
ohledu zda bylo smluveno další trvání nájemního poměru, dáti výpověď
v zákonité lhůtě výpovědní. Z toho plyne, že se zcizením nájemního
předmětu nájemní smlouva podle §u 1120 obč. zák. proměňuje ve
smlouvu od obou smluvních stran v zákonité době vypověditelnou. Tře
bas by při zcizení nájemního předmětu smluvní st rány neužily svéh'o ví'povědního práva a pokračovaly v nájemní smlouvě po zcizení nájemního
předmětu podle §u 1120 obč. zák.. přetvořené a přeměněné, tedy nikoli
v původní smlouvě nájemní s pů\letní lhůtou výpovědní, přece platí pro
tuto na neurčitou dobu mlčky uzavřenou smlouvu zákonitá' a proto
čtvrtletní lhůta výpovědní, leda že bylo dokázáno, že při nové úpravě
nájemního poměru smluvena byla delší nebo kratší než zákonitá výpovědní lhůta. Podle Č. 4 §u 503 c. ř. s. uplatněn} důvod není opodstatněn
am potud, pokud se dovolatel odvolává na předpis §u 31 (2) zákona
z~ dne 25. dubna 1924, čís. 85 sb. z. a n., prohlašuje nesprávným právní
nazor odvolacího soudu, považujícího za náhradní byty, pronajaté dle
ustanovení §u 1 (2) čís. 9, 12, 13 ty náhradní byty, které po rozumu nov~h.~ zák?na o. ochraně nájemníků musily býti opatřeny, by jejích nyneJslm naJemmkům mohla býtí dána výpověď z jejich dřívějšího bytu.
Dovolalel míní, že předpis o náhradních bytech dlužno vztahovati i na
takové byty, kt~ré byly mímosoudně bez soudního svolení ku výpovědi
lakhckJ pko nahradní byty dány, ale pro toto jeho právní mínění není
opory v zákoně, jak správně a obsažně dovodil již soud odvolacÍ, takže
postačí, bude-li poukázáno ku jeho důvodům.
čís.

4286.

Oddělovaci právo zaniká ia podmínek §u 12 konk. řádu s!!močinně.
Odpůrčí žaloba nemá tu místli, aniž lze zjišťovarti rozsudkem že oddě

lovací právo zaniklo, a domáhati se výmazu zástavního p.ráv~.
(Rozh. ze dne 21.

října

1924, Rv II 397/24.)

Opadko\,Tá podstata Maxe B-a a firmy Vilek B. a spol. domáhala se
na Kamile B-ové uznání, že exekuční vklad na Y2 Maxe K-a domu č. p.
1 jest octpíratelný, a že žalovaná jest povinna svoliti k výmazu tohoto
exekučního práva zástavního, jinak že by byl podle rozsudku povolcil
exekučně.
žaloba byla zamítnuta s o u d Y vše C h tří s t o I i c,
N e j v y Š š í m s o ude 111 z těchto
důvod,,:

S hlediska dovolacího důvodu §u 503 CIS. 4 C. ř. s. není dovoláni
opodstatněno, třebaže nelze s právními názory nižších soudů ve všech
smC'foch plně souhlasiti. Nižšími stolicemi bylo zjištěno, že k žádosti žalované Kamily B-ové ze dne 13. ledna 1922 hyl usnesením okresního
soudu ze dne 21. ledna 1922 povolen podle notářského spisu, ve smyslu §u 3 not. ř. vykonatelného, ze dne 3. Února 1896 vnucený vklad
práva zástavního na polovici Maxe B-a, manžela žalované, k domu, pro
pohledávku věna žalované 7.000 Kč, a že dne 24. února 1922 bylo jmění
veřejné obchodní společnosti Vilek B. a spol. a dne 27. úrtora 1922 o
jmění Maxe B-a jako osobně ručícího společnika této společnosti vyhlášen úpadek. Není tudíž sporno, že ode dne, kdy žalovaná nabyla eXEkucí zajištění své pohledávky na polovici úpadcova domku a tedy též
právo na oddělení uspokojení z ní, do zahájení úpadkového řízení neuplynulo 60 dnů. Podle §u 12 konk. ř. zanikají oddělovací práva v této
době nabytá zahájením úpadku a obživnou jen, byl-li úpadek podle
§u 166 k;:>nk. ř; zrušen,. O který případ tu však nejde. Zanikají sama sebou, ant~ Je !roba pravmho Jedná~lí bu.ď správce úpadkové podstaty
nebo ]In':, ~soby, ~ to I tehdy, kdyz spravce úpadkové podstaty o nich
a o ~plnem P?d.~I;,ek §u 12 ~onk. ř. ani nemá vědomosti. Není proto
am tre?a odpurcl zaloby. Ta Je dokonce podle povahy věel vyloučena,
nebof Je .podl.e pojmu odpůrčí žaloby jejím předpokladem, aby právní
Je,l~nam, J';~uz ~e o.d~?ruJť, .bylo ~ěřitel~m š.kodlivé, o škodlivosti jeho
vSak nemuze bylI reCI, kdyz oddelovacl pravo samočinně již zaniklo.
P~ávem prot? nižší soudy odpůrčí žalobu, třebaže z jiných důvodů, zamltly. Osud zaloby nen1ůže zachrániti ani pokus žalobcův, žalobu opříti
o ustanovení §ú 12 konk. ř. Bylo již uvedeno, že oddělovací právo podle
tohoto předpisu konk. řádu zaniká samočinně, moCÍ zákona. Nemá tudiž
ani smyslu ani účelu a je proto nedovoleno, ještě zvlášť zjišťovati rozsudkem, že je bezúčinné. Pokud se žaloba domáhá mimo to výmazu
exekučního práva zástavního, odporuje přímo znění a smyslu citovaného předpisu. Výmaz exekučního práva zástavního se rovná úplnému
zrušení exekuce zahájené vnuceným zřízením tohoto práva. Podle §u 12
ko.n~. ř. ~ů~e vš~k býti jen žádáno, aby bylo zastaveno exekuční' z p ,,ne z e n I predmetu zastavy, mkoli ex e k u c e sama. Dále stanoví odsta~e.c (~) téhož §u, že jest část výtěžku na oddělovací právo připa
da]lcl pOJmoutr do úpadkové podstaty. Má-li však na oddělovací právo
při rozvrhu výtěžku něco připadnouti, je toho nezbytným předpokladem
podle §u 216 čís. 4 c. ř. s., by zástavní právo pro ně zřízené alespoň
formálně ještě vázlo. Konečně nutno také mítí zřetel k okolnosti že zánik oddělovacího práva je toliko podmíněný a že toto právo z~se ob-
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živno, bylo-li úpadek podle §u 166 konk. ř. zrušen. Obživnutí práva zá ..
stavního - alespoň v púvodním pořadí - bylo by však podle zásad
knihovníhn řádu vyloučeno, kdyby exekuční zástavní právo bylo bývalo
za úpadkového řízení knihovně vymazáno. Nemůže se proto úpadková
podstata důvodně tohoto výmazu domáhati, zejména, když - jak dolíčeno nemá na něm sebe menšího praktického zájmu. Tento nemůže
ani nahraditi poukazem, že povolanými soudy nebylo prý podle před
pisu §u 12 postupováno, neboť nápravu toho lze po případě hledati
v opravném řízení, nikoli však žalobou podle zákona nepřípustnou.
čís.

4287.

Zadržovací právo dle práva občanského a dle práva obchodnlho.
Dlužník může jistotu, zamezující zadržovací právo podle obchodního zákona, zříditi dříve ještě, než věřitel zakročil o prorlej zadržovaného
přerlmětu.

(~ozh. ze dne

21. října 1924, Rv II 543/24.)

žalobce domáhal se na žalované vydání soustruhu v' udánlivé ceně
12.000 Kč, jejž byl svěřil žalované do ko~ise. žalov~ná upla!ňovala
k soustruhu zadržovací právo pro pohledavku 160 Kc proÍl zal obcI;
Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobu, zamítl, o d vol a C I
s o u d uznal podle žaloby. D ů vody: Odvolání nelze upříti oprávně
nosti, neboť soud první stolice neposoudil věc správně po stránce právní,
vysloviv názor, že žalovaná, uplatňujíc zadržovací právo dle §u 313
obch. zák. pro pohledávku 160 Kč, může sporný stroj dále zadržeti,
ačkoliv byla zajištěna jiným způsobem. Účel zadržovacího práva dle
§u 313 obch. zák. jest pouze ten, by věřitel byl zajištěn za svou po~l;
dávku, příslušející mu vůči majiteli zadrže~é věci., Poskytne-h. dluzmk,
věřiteli jiné ,ajištění, jest tento povmen vec z:lclrzenou vydatI, nebOl
jinak by si věřitel mohl lehce vynutiti zaplacení pohl,;,dávky i po právu
nepozůstávající (viz kom. k obch. zák. Staub-Plsko cl. 315 a Canstem
Handelsrechf ll. str. 27 násl.). Poněvadž žalobce složil u svého právního zástupce k zajištění pohledávky žalované 500 Kč a tento se osobně
;zaručil, že vyplatí 160 Kč s přísl. žalované, jak souhlasným udáním ~bou
stran je zjištěno, a zajištění toto pro nepatrnou pohledávku 160 Ke lze
považovati za dostatečné - ostatně nabízel žalobce žalované zajištěni
způsobem, jaký by ona sama žádala bylo žalobni prosbě vyhověti.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Že dovolatelce (žalované) přisluší obchodněprávní zadržovací právo
na soustruh, který jí žalobce svého času dal do komise a který jest
dosud v jejím držení, pokud se týče v disposiční moci, tomu nebylo
žalobcema,ni odpíráno a žalobce naopak toto zadržovací právo uznal
tím, že zřídil pro žalovanou k odvrácení tohoto práva způsobem, v žalobě blíže naznačeným a uvolil se ve sporu složiti i jinakou jistotu, kterou
by žalovaná určila. Žalovaná však jest na právním omylu, míníc, že

jistota; dlužníkem poskytnutá, tomu nevadí, by předmět dále nezadržovala, že tato jistota může sloužiti jen k tomu, by odvrácen byl prodej
zadržovaného předmětu po rozumu čl. 315 obch. zák. a že dlužník tuto
iistotu může nabídnouti teprve tenkráte, až by věř"e\ o tento prodej
~akročil. Jest arciť podstatný rozdíl mezi zadržovacím právem dle občanského práva a zadržovacím právem dle práva obchodního nejen co
do podminek, nýbrž i co do právního účinku. Ono propůjčuje dlužníku
jen právo, p1nění odepříti, a není prostředkem k uspokojení věřitele,
kdežto zadržovací právo dle obchodniho práva jest právem a prostřed
kem zajišťovacím, pokud se týše i prostředkem uhražovacím. čl. 313
obch. zák. neobsahuje ustanovení o odvrácení tohoto práva přiměřeným
zajištěním, jak je tomu při občanském právu zadržovacím dle §u 471
obč. zák., z toho však, že teprve čl. 315 obch. zák. mluví o Wo jistotě
vzhledem na oprávnění věřitele, žádati žalobou o prodej zadržovaného
předmětu, nelze činiti důsledky, které dovolatelka odvozuje. Již doslov
zákona: »Věřitel jest oprávněn, nezajistí-li ho dlužník v Č2S jiným
způsobem, cestou žaloby .... proti dlužníku navrhnouti proci2j před
mětů" svědčí spíše proti názoru dovolatelčinu nežli pro něj, ježto stanoví za předpoklad pro tento návrh (nikoli pro prodej sám), že dlužník
tuto jistotu nezřídi\.. Nebylo by lze nahlédnouti, proc by dlužník nemohl tuto jistotu s účinkem zadržovací právo zamezujíc; .. l zříditi již
před takovým návrhem; musi-li věřitel po podané žalobě o prodej před
mět, jejž dosud jako uhražovací předmět zadržoval, vydati a spokojiti
se s uhražovacím základem, poskytnutým mu ve složené jistotě, jest
tento účel zadržovacího práva zajisté splněn, i když jistota složena jest
předem, aby se tomuto návrhu na prodej předešlo. Zadržovací právo
chová sice v sobě živel psychologického nátlaku, přikládati mu však
povahu prostředku k vynuceni splnění nároku v tom smyslu, jak to
činí dovolatelka, nesrovnává se ani s podstatou ani s účelem tohoto
právního ústavu. Že by jistota, kterou žalobce zřídil; nebyla přiměřená,
žalovaná v prvni polovici ani nenamítala, a ježto na jeho nabídku, že
složí jistotu, jakou tato určí, odvětila pouze, že Hdá zaplacení,naproti
tomu však ani nenaznačila, kterou jistotu by pokládala za, přiměřenou,
jak to teprve v odvolací odpovědi činí, nemá nejvyšší soud vzhledem
na nepatrnou výši její pohledávky důvodu, pokládati zřízenou jistotu
za nepřiměřenou.
čís.

Dopravní
'Vyhláška

4288,

řád železniční.

čís. 317 věstníku pro železnice a plavbu,
o přimé železniční přepravě mezi drahami v Polsku a
bIíce československé.

r"':ník J. číslo 80
drahami v repu-

Dosah ustanovení bodu 3 písm, I).
(Rozh. ze dne 21.

října

1924, Rv II 581/24.)

Žalující firma zaslala dne 22. a 26. května [920 z Těšína dvě zásilky
zboží drahou do Moravské Ostravy. Po dojití do stanice určení byly

14,5

zásilky uloženy v nádražním s~ladišti, ykde shořely. žalobu, dOi~1áhaJící
<,'e na československém eráru naluady skocly v K c, pro c e s 111 S o u d
;; r v é s t O I i c e zamítl, o d vol a c í s ~,~,d rozsudoek potv:dil. Ne jvy Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nlzSlch soudu a ulozJl prvemu
soudu, by znovu ve věci jednal a rozhodl.
Důvody:

Pro správné posouzení věci p~ -~t~ál:ce práyvnÍ Jest roz~odno,. zda
ustanoveni vyhlášky čis, 317, uverejnene ve Vestmku pro zelezmce a
nlavbu v čís, 80 z roku 1919, lze na tento spor použíti, jelikož rozře
~enim této otázky jest již také rozřešena otázka namítaného nedostatku
aktivní legitimace, Oba nižší s?~dy použily oné, ~yh!ášky: vycház:,jice
ze zjištění, že »cela stamce Tesm, ,edy ~ sevel nr ,na~razl bylo az do
dne ll, srpna 1920 a zejména tedy v dobe, kdy obe zasIlky byly dra,e
předány k dopravě, ve správě státních drah Polských a že t~to stanr;:e
podléhala bezprostředně ředitelství státních drah v Krakove«, a, pnhlížejíce k šestému bodu vyhlá,šky, že úmluva, v ní o~:ažená: je prozatímní a platí jen do konečne upravy hranl: ,m~"1 s"at~m ,~,e,skoslo
venským a Polským, Třebaže,~edy z tohoto Zjlste~1 spravne n!~Sl soudy
dovodily, že ustanovení vyhlasky platJia I pro prepravu zbozl po drahách, jež probíhaly tak zvaným plebiscit~im úzel~ím, stojicím ~od dozorem mezinárodní komise a spravovanym Jak ceskoslovenskym, tak
Polským státem, bylo přes to uvažovati, zda ona ustan?ve~í p!atila ,nebo
měla platiti ve všech případech, Roz;,odna ustanovel:l, pnchazej1cl zde
v úvahu, jsou pod čís, 3 písm, f), Temlto us!anOVelll,ml b~la, obmezena
platnost ustanovení čl. 12, 26 a 27 »Bernske mezlnarodlll umluvy« ze
dne 14, října 1890 čís, 186 ř, zák., jejíi čl. 27 byl tém~~ doslov,nč ~ojat
clo §u 100 žel. dopr, řádu ze dne 1 L lIstopadu 1909 CIS, 172 r. zak. a
i do Československého žel. dopr, řádu, vy,laného nař, vlády ze dne
13, května 1921, čís, 203 sb, z, a n. Kdežto v těchto ustanoveních (čl. 27
a § 100 uvedených dopravních řádů) byla ponechána volba žalobCI, na
které dráze se chce domáhati náhrady, a n',vylučovala se možnost postupu nároku z dopravní smlouvy, stanoví se ve vyhlášce čís, 317 pod
čís, 3 písm, f) výslovně: »Pokud nebyl nákladní list vyplacen, je k reklamaci oprávněn jedině odesilatel a to jen u dráhy podací, po vyplacení
nákladního listu jedině příjemce a to jen u dráhy dodací. Reklamace
o navrácení přeplatků může podati ten, kdo přeplatek učinil a to je~
u té dráhy v jejímž okrsku přeplatek byl učiněn, - Postoupení nároku
ze smlouvy přepravní je nepřípustno,« Srovnají-Ii se tato ustanovení
s ustanoveními mezinárodní úmluvy a železničních dopravních řád LI) -vyplývá z toho, že súča:tněným vládá~n, jichž j~~ne~ ministerstv~ železnic ujednala prozahmní dohodu, slo v, prve, rade o to, by ,I.'~roky
z dopravní smlouvy dle toho, zda byl nakladlll lIst vyplacen CIIr me,
zmístněny byly v oblasti toho kterého státu a aby bylo zamezeno,' by
se cizí státní příslušník nemohl domáhati náhrady z dopravní smlouvy
u jiné dráhy, než dráhy v oblasti jeho vlasti. Proto bylo prohlášeno
postoupení nároků z dopravní smlouvy za nepřípustno, V tomto případě
postoupila firma Č, jako příjemce zboží svůj nárok žalující firmě, tehdy

ještě

v plebiscitním území sídlivší: Byl tudíž tento postup podle oné
úmluvy nepřípustným a takovým by byl i nadále zůstal, kdyby se byla
hranice, stanovená demarkační čárou, nebyla změnila. Jakmile Nšak
hranice mezi Československým a Polským státem byla určena a stan.ice,
v níž žalující firma zboží k dopravě podala, připadla k čsl. státnímu
území, pozbylo ona obmezení významu a postup nároku, do té doby
vadný, změnou rozhodných poměrů stal se správným, byl zhojen, to
tím spíše, že v den podání žaloby dle tvrzení žalovaného eráru ona
úmluva již vůbee neplatila a dle spisů tento postup mezi firmou Č, a
žalující firmou nebyl posud rozvázán. Nelze tedy za těchto změněných
poměrů požadovati, by byl uplatňovaný nárok posuzován dle úmluvy,
v den podání žaloby neplatné, to tím méně, že nevystupuje tu cizinec
proti čsl. eráru, čemuž právě onou, nyní již neplatnou úlTIluvo~J mělo
býti zabráněno, Postup nároku jest tudíž po právu a tím padá námitka
nedostatku aktivní legitimace. Jelikož nižší soudy, vycházejíce z opač
ného stanoviska, nezabývaly se otázkou škody a důvodem k její náhradě, není pro dovolací soud podkladu, by ve věci samé rozhodl. Byl
proto napadený rozsudek a, jelikož ani soud prvé stolice se otázkou
důvodu a výše škody nezabýval, i tento rozsudek zrUŠen (§ 510 c, ř, s,)
a soudu prvé stolice uloženo, jak se dále zachovati.
čís.

4289.

V nesporném řízení jest pokládati uvedenHwvé okolnosti v dovolací
stížnosti do usnesení, nevyhovujícího návrhu, za novou žádost z jiného
důvodu.

Vůle

má býti

otcova jest v prvé řadě rozhodnou pro otázku, v jakém jazyce
vychováváno.

dítě

(Rozh, ze dne 22,

října

1924, R

j

847/24,)

žádost otce, by rozloučená manželka vydala mu do výchovy devítiletého synka, byla obě man i ž š i m i s o u d y zamítnuta, Ne jvy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu, uložil však prvému
souelu, by dúvod dovolací stížnosti, že matka žije ve společné domácnosti s lázeňským masérem, považoval za obnovení otcovy žádosti za
vydání dítěte z tohoto nového, posud neuplatněného důvodu, by důvod
ten vyšetřil a podle Výsledku šetření o této nové žádosti rozhodl, a by
dále, zůstane-Ii dítě i pak přiřkMuto matce, rozhodl po případném pří
slušném šetření o tom, do jaké školy má dítě býti posíláno, zda do česh
č,i německé.

Důvody:

Dle §u 142 n, zn, obč, zák, není pro otázku, komu má dítě býti pře·
necháno, rozhodna otcovská moc, nýbrž v přední řadě zájem dítěte, Dle
výsledku konaného šetření zájem dítěte nevyžaduje, by nastala >měna,
naopak spíše, by posavadní stav byl zachován, Není tu tedy podmínek
§u 16 nesp, říz" za nichž lze rozhodnutí nižších stolic změniti. Avšak

stěžovatel teprve v dovolací stížnosti udává zcela novou okolnost, s kterou se nižší stolice posud nezabývaly, totiž, že matka dítěte žije ve společné domácnosti s mladým masérem z lázní, i obává se stěžovatel vlivu
cizího muže na dítě. V),tka jest vyjádřena tak, že nutno za to míti, že
chce tvrditi jistý osobní poměr mezi matkou a oním mladým mužem
(»žije s mladým masérem«) a nikoli pouze věcný poměr podnájemnický, jejž by bylo zcela jinak vyjádřiti. Poněvadž takový poměr mohl by
skutečně míti na mravní vývoj dítěte nepříznivý vliv a bylo by tedy
v jeho zájmu, by z domácnosti takové odstraněno bylo, musilo býti uči
něnopotřebné opatření. Do!ožiti .dlužno, že sice dle §u 10 nesp. říz. novoty jsou v rekursu dovoleny, avšak to se předem týče stížnosti první,
takže, jsou-li předneseny až v stížnosti dovolací, takže ani rekursní soud
ještě se s nimi zabývati nemohl, jeví se vhodnějším postup zde zl'olený.
Třeba že však dítě přikázáno matce, přece moc .otcovská nad ním ještě
nepomíjí, a moc otcovská podle platného zákona převládá zřetelně nad
mocí mateřskou. Jakkolí totiž zákon vychází předem z moci rodičské
(poměru rodičského), §§ 137, 139 obč. zák., která je v jistém okruhu
práva povinností oběma rodičům společnou, přece moc otcova - poměr otecký vyzdvihuje zvláště, ukládaje otci jak převažující povinnosti (§ 141 obč. zák.), tak převažující práva (§§ 147, 148 te.mže);
jako jest otec v přední řadě povinen starati se o výživu ditěte, tak má
zase tomu odpovídajicí právo, určovati jeho povolání a tudíž již od
mládí vésti výchovu jeho jistým směrem, leda že by to dobru a blahu
dítěte odporovalo, o čemž v případě pochybnosti rozhodne soud. Nemůže tedy O tom býti pochyby, že vůle otcova, nečeli-li to proti zájmům
dítěte, takže ani ochrančí soud proti tomu žádné námitky vznésti nemůže, je v přední řadě a jen právě s výhradou soudního 'přezkumu 1'OZ. hodující pro otázku, v jakém jazyce má býti ditě vychováváno~ tudíž
jakou školu rná navštěvovat!. To mu může býti tím méně odpíráno, když
žádá, aby navštěvovalo školu toho jazyka, k jehož národnosti on sám
se přiznává.

Cís. 4290.
Důvody, vylučující trestnost dle §U 2 pism. c) a dle §u 2 písm. g)
tr. zák., nemohou vedle sebe obstáti.
V zavinění opilosti (§ 523 tr. zák.) jest zahrnuto i zavinění škůdce
dle občanského práva.
V dráždění opilého škůdce dlužno sp,atřovati spoluzaviněni.

(Rozh. ze dne 22.

října

1924, Rv J 767/24.)

Právoplatným trestním rozsudkem okresniho soudu byl 'žalovaný
uznán vinným přestupkem §u 523 tr. zák., jehož se dopustil tím, že dne
17. dubna 1921 v noci v úplné opilosti pobodal žalobce řeznickým nožem a - jak jest uvedeno v clůvodech - způsobil žalobci těžké ublížení na těle. Žalobní nárok na náhradu škody uznal p. r o c e s II í s o u d
p r v é s tol i c e co do důvodu po právu. O d vol a c í s o u d vy-

hov~,i odvo1.óbí žalovar;ého potllcl, že uznal žal6bní nárok co do důvodu
jen z polovice po právu.

Ne j v y

Š

ší so

II

cl nevyhov~l dovolání ani té ani oné strany.
Důvody:

Trestním rozsudkem jest civilni soudce podle §u 268 c. ř. s. vázán
v}om směruJ. že s.e žalovaný dopustil činu a že se mu čin ten přičítá jako
prestupek opIlo str poclle §§ 236 a 523 tr. zák. Již tím jest vyvráceno tVrzeni žalovaného, že čin spáchal v nutné sebeobraně, neboť pak by byl
býval bud' vllbec z obžaloby sproštěn, nebo - při překročení nutné
obrany - jen pro přestupek podle §u 2 písm. g) poslední věta a §u 335
tL zák. odso~z:n. Nutná obra~a vylučuje podle §u 2 pism. g) tr. zák.
zly umysl prave tak, jako uplna opilost podle §u 2 písm. c) tr. zák., ale
tyto dva důvody vedle sebe současně obstáti nemohou protože úplná
opilost předpokládá, že si pachatel svého činu vůbe~ nebyl vědom
kdr;žto nutná_ obrana rředpokl~dá vědomí pachatelovo, že čin trestn;
pase, ale ovsem jen k tomu Crll, aby odrazil nespravedlivý útok cizí.
Žalovaný sám ještě v tomto sporu tvrdil, že byl úplně spi!. Tvrdí-li žalovan~, Ž': ne~~I,: řeš;na otázka. zavinění, jímž upadl ve stav pomateni
smys!u, prehltzl, ze jlZ odsouzemm pro přestupek §u 523 tr. zák., který
ohrozuje tres!em oprlost sl~e .~ez úmyslu na zločin přivoděnou, ale jen
OpllOSt zavrnenou, bylo take jlZ podle §u 268 c. ř. s. rozhodnuto o zavl11ěni žalovaného, jak je předpokládá § 1307 obč. zák. Zavinění žalo~áného záleží podle §u 523 odstavec prvý tr. zák. již v přemrštěném pozllku alko~o1ic~ých nápoj~, jímž si přivodil nepříčetný stav, moha opojem, sv; predvldatl. Protoze pak žalovaný spatřuje dovolací důvod nesp:avneho právního posouzení věci jen v tom, že odvolací soud ,zabývaje se skutkovými okolnostmi případu bez ohledu na trestní od~ouzění
zalovaného, též nutnou obranu vyloučil, není dovolání v tomto směru
??odstatn~no. Ani dovo~ání_ žalo~covo, opírající se jen o důvod §u 503
CIS. 4 ~. r. s.) r:,e11l opravl~eno. Zalobce spatřuje nesprávné právní poso~zen: v to",!, z~ o,dvolacl",so~d uznal na dělenou vínu podle §u 1304
obe. z,ak., a ~vrdl, ::e, uder.lV zalovanéhoholí, jednal také jen v sebeobrane, protoze ho zalovany pled tím udeřil několikráte rukou do tváře
Podle ,skutkového zjištění odvolacího soudu udeřil žalobce žalovanéh~
holI, az se zlomila, bezp.rostředně před tím než tento do krámu pro nůž
VkrOČIl. Z ,toh,o odvo~acl soud správně vyvodil, že bezprostřední příči
nou toho, ze. zalovany v krámu po noži sáhl, ven vyšel a žalobce bodl
byl uder hoh a tím nastalé rozdrážděni žalovaného. Tvrdi-li žalobce ž~
uder h?~l n,ebyl.příčrnou podráždění žalovaného, protože tento byl ~pi
lym ~
pred Ílm v ~o,stinci i na ulici tropil výtržnost, zapomíná, že tím
podrazdenost byla jeste stupňována, a až k bodnutí uožem vyvrcholena.
V tomto sporu nejde o otázku, zda u žalobce byl důvod, který by podle
§u 2 písm. g) tr. zák. zlý úmysl vylučoval, nýbrž o otázku, zda jednal
neopatrně, jak by byl čl r lěk obyčejných scbopností za daných poměrů
nejed~al; Tomu nutno ,přisvědčit~ Žalo?ce věda, že je žalovaný opilý a
podrazden, jednal ]lste neopatrne, kdyz tuto podrážděnost úderem holí

.1'':
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ještě zvyšoval, a proto nutno mu přičísti spoluza~i~ění :,a utrpěném ~o;
ranění. Ježto pak podíl obou stran na zpus.obene sko,de n€;da se určit."

právem odvolací soud podle §u 1304 obč. zak. uznal, ze obe strany stejným dílem jsou ze škody právy.
čís.

4291.

. Nárok dle §u 1041 obč. zák. předpokládá, že bez zm~cněnéh? j~d
natelství použito bylo cizí věci ve prospěch jiného; vztahuje se zejmena
též na případy,když podle smlouvy s nezmocněným je~n~te1!:m bylo
plněno a plněné věci použito ve prospěch strany nezmocnenym jednatelem zastoupené.
Předpisu §u 1041 obč. zák. jest obdobně použ!ti tak~ teh?y, když
by sice věc mohla býti vrác~n~, ale již v.e stayup,:,~ozenem nas~~dkem
použití ve prospěch osoby třeh. V takovem pr!pade le~t.!!aJ;'r~di!,l. sk~U
poškozením vzešlou. Nezáleží na tom, zda stalo se pOUZIl' CtZI veCl s vedomím či bez vědomí toho, v jehož prospěch se tilk stalo. .
,
(Rozh. ze dne 22. října 1924, Rv I 783/24.)
žalobě o úplatu za autoplášť, dodaný prý žalobcem žalovanému,
pro C e sní s o udp r v é s tol i c e vyhověl, o d vol a c í s o u d
žalobu zamítl.
N e j vy Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil věc
prvému soudu, by, doplně řízení, znovu rozb0d1.
Důvody:

Žalobce tvrdil v žalobě: 1. že prodal a dodal žalovanému jeden únovní autoplášť za 900 Kč a 2. že žalovaný, který vůči žalobci popřel,
že plášť objednal, ale který jej na vyzvání žal?bcovo nevrá;il, ~~ív~l
pláště na svém voze a že proto jest povmen k Jeho zaplacem. Tez pn
ústním jednání dne 25. října 1922 tvrdil žalobce, že plášť byl namontován na automobil žalovaného a že žalovaný ho také používal. Tímto
tvrzením opřel žalobce svůj žalobní nárokje~n~~ ad 1.. o. kup~í sml?uvu
podle §u 1053 obě. zák., jednak ad 2. o pOUZIl! Jeho ve~, l~ uZltku zaloe
vaného podle §u 1041 obč. zá~., třebaže tent? posledm, predpl~ teprve
v odvolání a dovolání výslovne cltoval., To vsak nevadl, protoze podřazení tvrzených skutečností pod, ur~itý, .předpis z~k~na ~áletí ,soud~.
Procesni soud přijal sice svědectvlm solera za prokazano, ze sof~r zmlněného reservníhopláště musil použíti hned, jak z Prahy do Úsl! vYJel,
že plášť na vůz· žalovaného na;nontoval a. že po návratu z cesty, kdyz,
plášť následkem jízdy byl cely otrhany, Jej, zase odr;ront?val a v g~
ráži žalovaného uložil, ale první soud nezabyval se dale. temlto sku!ecnostmí, vycházeje z názoru, že šlo o smlouvu kupní, uzayrel;ou prostrednictvím šoféra a že tedy žalovaný již podle §u .1053 ob~. zak Jest k,zaplacení ceny pláště povinen. Odvolací soud, ZJl~l!v s~ede~t':'lfn B,ozeny
H-ové, že tato jménem žalovaného již dříve oznamlla zalup Cl lmne, aby

bez poukazu žalov2ného nic jeho šoférovi nevydávala, a že i o sporném
autoplášti oznámila žalující firmě, že žalovaný plášť nechce a že nemá

býti šoférovi vydán, došel k závěru, že šofér nebyl zmocněn pro žalovaného plášť objednati, takže žalující firma, vydavši přes to plášť šof<~
rovi, jednala na vlastní nebezpečenství a nemůže se domáhati zaplacení
na žalovaném. Shora uvedeným skutkovým zjištěním odvolacího soudu
pozbyl ovšem žalobní nárok, pokud byl opřen o kupní smlouvu, půdy
ale tím ještě nebyl vyřízen právní důvod shora ad 2. uvedený. žalobc~
není sice v právu, uplatl'íuje dovolací důvod čís. 2 §u 503 c. ř. s. v tom
směru, že měl odvolací soud opakovati též důkaz výslechem svědka Šoféra, neboť to záleží podle §u 488 c. ř. s. výhradně na posouzení odvolac~ho soudu; ,ani, v tom ~:n~ru, že ,P"ý telefonické rozhovory netýkaly
se Jednoho a tehol autoplaste, nebot tuto pochybnost vyslovuje žalobce
teprve v dovolání, takže na ni, jako nepřípustnou novotu, nelze podle
:§u 504 c. ř. s. vzíti zřetele, ale právem žalobce vytýká odvolacímu soudu
nesprávné právní posouzení věci v tom směru, že prohlásil za nerozhod-

nou okolnost, že autoplášť byl na automobilu žalovaného namontová']
a použí,:án, protože prý se to stalo bez vědomí žalovaného, který o plášti
nabyl vedomosh teprve po návratu anta z cesty, když už plášť byl odl11?n~ov.án a ú~lně nepot~ebný:Nárok podle §u 1041 obč. zák. předpo
klada, ze bez jednatelstvl pOUZltO bylo cizí věci ku prospěchu jiného Cl
v~tahuje se zejména též na případy, když podle smlouvy s nezmoc~ě
ny;n jednatelem bylo pl!,ě?o a když plněné věci bylo použito ku prospechu strany, nezmocnenymJednatelel]1 zastoupené. Tu může ten kdo
plnil, žádati zpět, co byl dal, a kdyby to nebylo možno hodnotu 'toho
pokud jí byl opatřen nutný nebo užitečný náklad pro o~u jinou osobu:
Obdobně nutn? tohoto ~ř~dpisu použíti, také tehdy, když by sice věc
mohla. byh, v~acena, ale JIZ ve stavu poskozeném následkem použití ve
p;ospech treh osoby. V takovém případě jest nahraditi škodu poškoze ~
n;m vzn!klou; N~proti t?mu ~ezáležf na tom, zda stalo se použití cizí
veCl s vedolTIlm Cl bez vedoml toho, v jehož prospěch se tak stalo. Před
pl~U §u 1.040 obč. :á~. tu. nelze použíti, protože vztahuje se jen na pomoer meZl p.~z:nocnenym Jednatelem a tím, jehož záležitost proti jeho
vul!, byla opatrena, zde tedy na poměr mezi žalovaným a jeho šoférem.
P?treboval-h šof,,: re~ervního pláště žalobcova k jízdě do Ústí a pouzl~-h ~o ve P!ospe:h zal?vaného, byl nárok žalobcův po rozumu §u 1041 .
obc. zak. oduvodnen. l tom směru však chybí v rozsudcích nižších
soudů skutková zjištění, v čí prospěch nebo na čí účet jízda do Ústí
b~l~ f'Od~lk~u~a, ~da na prospěch neb účet žalovaného; zda autoplášť
muze byh Je~t,: ,:,:acel; a oč. byl jízdou znehodnocen; nebo v případě, že
by nemohl byli JIZ vracen, ]3kou hodnotu měl v době použití.
čís.

4292.

Zaháji1:~ dlužník spor o pohledávku, jež byla jeho věřitelem již zabavena, :nuze ve s~oru pokračovati i po jejím pň'kázání k vybrání, pokud se hm nedotýka práva zástavm110 věřitele. Musí však věřiteli ustoupiti, chce-li tento svého práva použiti a jménem dlužníka ve sporu pokračovati. Žalovati jest na složeni pohledávky 1< soudu•.
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Jde" smlouvu o dílo, nikoliv o smlouvu služební, měla-Ii býti obstarána doprava dřeva z lesa na stanici a (}1eslání dráhou.
K pojmu fixního obchodu.
(Rozh. ze dne 22.

řijna

1924, Rv 1 879/24.)

Žalobce. domáhal se na žalovaném náhrady škody pro nesplněni
smlouvy, jíž se zavázal žalobci dopraviti dřevo z lesa na stanici a naložiti je k dopravě dráhou. Pohledávka žalobcova byla dvěma jeho věři
teli po zahájení sporu, o nějž tu jde, zabavena a přikázána jim k vybrání. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e vyhověl žalobě potud,
pokud domáhala se, by zažalovaná pohledávka byla složena na soudě.
O d vol a c í s o u d k odvolání žalované napadení' rozsudek potvrdil
" vyvrátil námitku žalovaného, že tu jde o obchod fixní, v d ů vod ech:
Smlouva týká se dopravy žalovanou stranou zakoupeného dříví, jež
přece není zbožím saisonním. V tom směru kryje se obsah §u 919 obč.
zák. s příslušným ustanovením čL 357 obch. zák. Žalovaný v odpovědi
na žalobu tvrdí, že dříví teprve v lese poraženo býti musilo a proto pr.ý
on se žalobcem pevné úmluvy o odvážení dříví toho vůbec učiniti nemohl. Z toho jest patrno, že dochvilnost dopravy nebyla podmínkou
smlouvy dopravní, to tím méně, že dotyčná lesní správa na žalovaném
požadovala řádného p I a cen i, než-li dřiví odvážeti připustila, a na to
žalobce vlivu neměl.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání žalované.
D ú vod y:
Zabaveni a přikázání k vybrání pohledávky dlužnika má za následek, že dlužník neztrácí disposice svou pohledávkou vůbe~, nýbrž jenompotud, pokud se příči právům jeho zástavního věřitele, zejména
právu, žádati plnění z pohledávky té (§ 308 odstavec třetí c. ř. s.). Není
mu tedy dovoleno, by pohledávku vybral a jí disponoval ke škodě zástavniho věřitele. Disposice, jež práva zástavního věřitele se nedotýkají,
nejsou dlužníku odňaty. Může tedy i po zabavení zabavenou pohledávku
zažalovati, ovšem ne k vlastnímu vybrání, nýbrž jenom složením na
. soudě, I' ') při k á z á n í pohledávky z2bavené k vybrání nelze mu
toto oprávnění již přiznati, ježto zákonem je svěřeno věřiteli jako mandatáři za jeho v I a s t n í zodpovědnosti, jak vůči dlužniku, tak i vůči
ostatním zástavním věřitelum (§§ 308 odstavec třetí, 310 odstavec třetí
a čtvrtý ex. ř.). V tomto případě je řešiti otázku, zda dlužník, svou pohledávku zažalovavší je oprávněn p o k rač o vat i v z ahá jen é m
·s por u i pop ř i k á z á n í pohledávky té k vybrání. Sama dovolatelka
Uvádí ve sv.ém dovolacím spise, že přikázáni zabavené pohledávky k vybrání je právně podobno postupu pohledávky. Postup však je zcizenim
pohledávky a jako důsledek postupu pohledávky, n a s t a vší h o b ('h e m s·p o r u o pohledávku, nebyla by ztráta aktivní legitimace a zamitnutí žaloby dlužníka, jak dovolatelka se domnívá, naopak by tento
postup dle výslovného předpisu §u 234' c. ř. s. neměl vlivu na další pro-

vádění sporu. A této zásady §u 234 c. ř. s. ve spojení se zásadami vyslovenými v §u 307 odstavec druhý a 308 odstavec třetí ex. ř. dlužno
užíti obdobně i v tomto případě a uznati, že dlužník, spor o zabavenou
pohledávku zahájivší, může ve sporu p o k rač o vat í i P o'j ojím při k á z á n i k vybrání, pokud se tím nedotýká práva zástavniho věřitele. Plnění zabavené pohledávky může se tedy státi jenom složenim na soudě a dlužník žalobce musí ustoupiti zástavnímu věřiteli
ch c e - I i tento svého práva žalobního ve smyslu §u 308 odstave~
prvý ex. ř. použiti a j m é n e m d I už n í k a ve sporu pokračovati.
Role dlužníka od té doby je vykázána do mezí §u 310, odstavec prvý
ex. ř. a 14, 20 a 21 c. ř. s., t. j. do mezí vedlejšiho intervenienta jako
společníka v rozepři. Se zásadami zde uvedenými souhlasí nob aspoll
jim neodporuje též literatura. Tilsch, Einlluss 1901 str. 300 lit. b), Krasnopolski, osten. Privatrecht 1910, sv. 111. Ob1igationsrecht, str. 267 po sl.
odst. a násl. odst. na str. 268, Ehrenzweig, System, 1. sv. Sachenrecht,
1923, str. 179 § 201 odst. ll. a zajisté i Neumann, jehož se dovolatelka
dovolává ve spise Komm. ZUf Exekutionsverordnung 1906, str. 854 posl.
odst., kde na str. 855 spornou zde právní otázku (p o k rač o v á ní
ves por u zahájeném pop ř í k á z á n í k vybrání) sice neřeší, ale
řeší ji ve spise Komm. Zll ZPO. 1907 str. 883 k §u 234 c. ř. s. odst. 2,
kde praví, že vymáhající věřitel, jemuž pohledávka byla přikázána k vybrání, uplatňuje pohledávku jménem ž a lob c e a m ů ž e i beze svolení odpůrce d o s por u v s t o u pit i. Týž náhled zastává patrně
i Schauer Die ZPO. und JN. 1897 v poznámce 1 k §u 234 c. ř. s. Z judikatury sr.: úř. sb. Nowakova nová řada čís. 962 a sb. n. s. čís. 2174
ohledně exekuce. Žalobce dlužník tedy v tomto připadě ve sporu zahájeném i po příkázání k vybrání mohl pokračovati bez ohledu na to,
zda procesní soud o přikázání tom věděl, čili nic, pročež uplatňovaný
do:,o!ací důvod rozporu se spisy není podstatný (§ 503 čís. 3 c. ř. s.),
prave tak j3.ko v tom směru (nedostatku aktivní legitimace k žalobě)
uplatňovaný dovolací důvod. nesprávného právního posouzení věci
sporné (§ 503 Čís.-4 c. ř. s.). Je nesporno, že mezi stranami byly v říjnu
1921 dvě uzávěrky ujednány, dle těchto převzal žalobce na sebe pří
V?~'> naložení, ~k~átka vš.echny práce, které jsou potřebny k tomu, aby
dnvI nakoupene zalovanym bylo dopraveno na stanicí H., dále naložení
na vagony a odeslání: Podle toho nelze o tom pochybovati, že jde o
smlouvu o dílo, ježto měl· žalobce obstarati dopravu dřívi z lesa až
do vagonů i jich odeslání, a to, jak jde na jevo z přednesu stran a zvlá.ště z obsahu dovolacího spisu, úplně samostatně bez phledu jako sa- .
mostatný podnikatel, nikoli jako závislý pracovník (srv. Ehrenzweig,
System 1920, II. sv. Das Recht der SChuldverha1tnisse, § 373 odst. 1.).
Je tedy bezpodstatným dovolací důvod §u 503 čís. 4 c. ř. s., uplatněný
ve směru tvrzení, že jde o pouhou smlouvu služební, jakož i dovolací
důvod neúplnosti řízení (§ 503 čis. 2 c. ř. s.) ve směru výtky, že nebyly
zjištěny důležité důvody k odstoupení od této služební smlouvy (§ 1162
obč. :ák.). Totéž platí o těchto dvou dovolacích důvodech, pokud jsou
uplatnovány v tom směru, že šlo o obchod fixní. Že nešlo o obchod fixní,
dovodil již správně soud odvolací. Ostatně nebylo před prvým soudem
Civi1llt rozhodnuti VL
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vů?ec

žalovanou tvrzeno) a,ni namítáno, že by bylo přirazeno nebo
v umyslu stran, aby smluveny obchod byl obchodem fixním, by stanovená lhůta a její dodržení bylo pod m í n k o u smlouvy. Poněvadž jde
mezI stranami o obchod (čl. 272 čis. 3 obch. zák.), je odůvodněna žaloba I ohledně ušlého zisku dle čl. 283 obcll. zák.
čís.
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Na obci nelze se domáhati náhrady škody proto, že zabrala byt, ani
proto, že byla v nezaviněném prodlení s vyklizením bytu jehož zábor
byl zrušen.
'
(Rozh. ze dne 22. řijna 1924, Rv I 886/24.)
. Žalobu na obec o náhradu škody opíral majitel domu o to, že prý
mu obec nezákonným způsobem zabrala byt, že zabírací usnesení bylo
nejvyšším správním soudem zrušeno a že prý obec s odevzdáním bytu
byla v prodlen1. O b a niž Š í s o u d y žalobu zamítly, o d vol a c í
s o u d uvedl v d ů v o cl ech: Nárok žalobní jest nárokem o náhradu
škody z bezprávného činu. Bezprávný čin spatřuje žalobce v tom, že žalovaná obeczabťala byt v žalobcově domě nemajíc k tomu zákonného
důvodu, bezprávné opomenutí v tom, že žalovaná ani po nálezu nejvyššího správního soudu, kterým bylo zabrání zrušeno, neodevzdala žalobci
zabraného bytu, nýbrž pustila prý se do beznadějného sporu a že rlokonce,ani po právoplatném rozsudku bytu hned nevyklidila, nýbrž že
tak ucmIla teprve, byvši k tomu exekučně donucena. Podle povahy věci
jest třeba rozděliti skutkový děj na dvě období, z níchž prvé začíná zabráním bytu a končí dnem, kdy žalovaná obec byla vyrozuměna o nálezu nejvyššího správního soudu, druhé pak následuje po tomto dnu a
končí dnem vyklizení zabraného bytu Jaroslavem H-em. Ze zjištěných
skutečností dospěl pak odvolací soud k těmto právním závěrům: Žalobní
nárok není důvodem po právu, poněvadž, pokud jde o nesprávné ",,,,brání
bytu, obec za bezprávné činy svých orgánů neručí, stejně jakoby neručil
erár za nezákonný výkon veřejné moci okresní politíckou správou
(.§;92 ú~t. listiny). ~okud jde o domnělé bezprávné opomenutí, záležejlCI dle zalobcova nazoru v tOI11, že obec zabraného bytu včas nevyklidila,. nebyla obec podle názoru odvolacího so.udu vůbec povinna, by byt
vykhzovala, a byla-li přes to k vyklizení. odsouzena, vyhověla povinnosÍl, rozsudkem jí uložené dříve, než bylo právoplatně rozhodnuto o
žádost~ Jaroslava H-a, pro něhož byl byt zabrán, za odklad exekuce,
tedy, vcas, poněvadž Jar?,sl~va H-a proti jeho vůli nesměla z bytu dříve
vystehovatl. Nebyla, tudlz zalovaná obec ani v tomto směru v prodlení,
a kdyby tu prodlen! bylo, nemohlo by býtí obci přičítáno k vině když
obec dříve volné místností pro H-a neměla.
'
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

o ů vod y:
. U~lal!~vaný dovolací důvod nesprávného právního posouzení
spame ve CI dle § 503 čís. 4 c, ř.s. nehí
žádném směru oprávněným,

v

naopak je právni posouzení tohoto sporného případu odvolacím sou~
dem správným a lze na jeho v podstatě správné důvody poukázati a
dodatí k obsahu dovolacího spisu toto: Sám dovolatel uznává, že rozhodnutí O jeho sporném nároku závisí již jenom na právním posouzení
a nelze proto odvolacímu soudu čínití výtky proto, že pominul prob'íratí
všechny žalobcem uplatňované odvolací důvody, když již, probrav jedenz nich, dospěl ke správnému rozřešení sporu. Právem odvolací soud
dělil dobu, za níž žalobce žádá náhradu, na dvě období, ježto poměr žalované obce v tom í onom období je zcela různým, jak soud odvolací
správně dovodíl. že obec (její orgány) jednaly při zabrání bytu zlomyslně, je novotou před prvým soudem nepřednesenou, na niž v opravném období hleděti nelze (§ 482 a 504 c. ř. s.). O »s v é moc n é m«
zabrání bytu obcí ve smyslu soukromoprávním v tomto případě nelze
mluvítí, když obec v něm jednala podle zmocnění zá.konem jí daného
z důvodů veřejnoprávních jako nadřízený veřejnoprávní svaz proti žalobci jako jemu podřízenému jeho členu, jako úřad veřejný v přenesené
působnosti obce, který za' svá rozhodnutí, vydaná v mezích zákona soukromoprávně zodpovědným není. I když po právoplatném zrušeni zabrání bytu byla obec pravoplatně odsouzena k navrácení (vyklizení)
zabraného bytu a odevzdání jeho žalobci, nemůže žalobce pro sebe odvozovatí náhradu škody, jemu prý odkladem vyklizení vzniklé, ježto,
jak odvolací soud zjistil, bylo obcí vyklízení znemožněno a nelze proto
c nějak[m zavinění s její strany mluviti.
čís.
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Doprava soli na Slovensko. Uplatňování nároku proti státu, ježto
nebyla zaplacena zabavená sůl, jež byla za bolševického vpádu Maďary
odvezena.
Oběžník ministra s plnou moci pro správu Slovenska o zásobování
solí nebyl uveřejněn v úradných Novinách. Zřízeni »Úradných Novin«.
Předpisy platné pro obchod soli.
(Rozh. ze dne 22. října 1924, Rv I 971/24.)
Žalující firma (~a Slovensku) domáhala se na československém
eráru zaplacení 103.790 Kč za súl, jež jí byla státním orgánem zabavena. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e (zemský soud v Praze)
žalobu zamítl, o cl vol a c í s o u d rozsudek potvrdil.
.
N e j vy Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil věc
prvému soudu, by ji znovu projednal a rozhodl.
Důvody:

Aby se věc bezpečně mohla řešiti) dlužno si především uvědorriiti
jak rozhodný skutkový stav, tak i příslušné předpisy právní. I. Skutkový stav. Jak žalující fírma tvrdí, objednala 16. a 26. února 1919 více
vagonů jedlé soli od R-a v Opavě, došlo pak dne 8. května 1919 na
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adresu její na nádraží v Košicích 305.890 kg soli; státní hospodářský
inspektor v Košicích Josef H. však tuto sůl »zabavil«, t. j. zakázal vydati ji adresátce (žalobkyni), převz31 ji sám k účelům veřejného zásobování, dohodl se se žalující o ceně přejímací, kterou stanovil na 71 Kč
(za IDO kg), což činí úhrnem 217.011 Kč, »zabavenou« sůl přikázal
Družstvu G. v Košicích, kterému zároveň uložil, aby žalující firmě pře
jímací cenu vyplatilo, toto družstvo pak skutečně část soli obdrželo a
žalobkyni 113.220 Kč 12 h vyplatilo, takže zbývá platiti ještě zažalovaný zbytek 103.790 Kč 88 h. Žalující připouští, že nezaplacený zbytek
soli, jenž uložen byl ve veřejném skladišti v Košicích, odvezli při svém
vpádu na Slovensko maďaršti bolševici. Žalovaný erár připouští, že
žalujicí spornou sůl objednala u R. v Opavě, aniž by se však o datu
objednávky byl vyjádřil, připouští dále, že sůl do Košic došla a že
inspektor H. ji zabavil, že však tak učinil na základě oběžniku vládního
referenta v Bratislavě ze dne 17. března 1919 a na žádost Slovenské
banky v R. ze dne ll. dubna 1919, které citovaným oběžníkem svěřen
byl výhradně obchod solí na Slovensku, popírá však, že inspektor H.
tuto sůl převzal a slíbil vyplaceni ceny, dále, že cena, kterou za sůl určil,
byla smluvenou kupní cenou, nýbrž prý byla jednostranně státním orgánem stanovenou cenou a doznává, že zabavená sůl byla poukázána
hospodářskému družstvu pro Horní Uhry, jemuž z ~ásti byla dodána
a jím z části zaplacena, kdežto zbytek, uložený ve veřejném skladišti
v Košicích, který odvezli maďarští bolševici, zaplacen nebyl. 11. Právní
stav: Oběžník de dato v Bratislavě dne 17. března 1919, na nějž se žalovaný erár odvolává, nese razitko »Ministr O;:eskoslovenské republiky
s plnou mocí pro Slovensko, Vládní referent pro vyživovací věci« a
adresován je »Všem županským úřadům« (určen hyl tedy pro celé Slovensko) a ustanovuje' takto: l. Zásobováním solí na Slovensku od
1. dubna 1919 pověřena je Slovenská banka v R. a sice s výhradným
právem provádění tohoto obchodu. Stanovení cen bude určovati i na
dále ZásobovaCÍ ústav pro Slovensko. 2 .. Všecky dosavadní nařízení
a instrukce, vztahující se na prodejní ceny, podmínky a rozdělování soli,
zůstávají v platnosti. 3. Do l. dubna všechny objednávky budou obvyklým způsobem vybaveny (vyřízeny). Žalovaný erár, bráně se tímto
oběžníkem, v první stolici na konec doznal, že oběžník ten nebyl UVeřejněn v Úředních Novinách, nýbrž byl prý publikován způsobem vylíčeným v dopisu Hospodářského úřadu pro Slovensko ze dne 16. srpna
1923, dle něhož byl prý právní obyčej v roce 1918 a 1919 i později ten,
že župani vydali nařízení od jiných úřadů došlá v opise městským úřa
dům s tím, aby je v místě obvyklým způsobem uveřejnily, čímž prý nabyla platnosti. Než, ačkoliv žalující firma popřela, že oběžník byl tímto
způsobem v Košicích uveřejněn, nebylo tom důkac, vztahuje-li se nabídka svědků i na tuto okolnost, ani připuštěn, neřku-li proveden, a
zjištění žádné neučiněno, i nelze nahlédnouti, jak odvolací soud může
řici, že nebylo prokázáno tvrzení žalobkyně, že nařizení to (oběžník)
nebylo v úředních novinách vyhlášeno - vždyť toto bylo finanční prokuraturou výslovně doznáno, a nějaké jiné vyhlášení sám odvolací soud
nezjistil, neboť to, že opakuje tvrzení finanční prokuratury o obsahu

hořejších listin, žadn)'l11 důkazem a tudíž zjii3tě-ním vyhlášení nenÍ.
.Oběžník sám praví, ač poněkud je. to nejasné, že všechny dosavadní na-

řízení a instrukce, vztahující se na prodejní ceny, podmínky (čeho?)
a rozdělování soli, zůstávají v platnosti, a fjnančnÍ prokuratura, odvo v

lávajíc sena dopis Zásobovacího ústavu pro Slovensko ze dne 2 .. cervnil
správně prý dubna 1.919 tvrdí, že doprava, sOh,do 1; dubna 1919, t:dy
do doby, kdy oběžník dle obsahu svého mel zaCll! pusobltr, byla mozna
jen na podkladě dopravních osvědčení zás~bovac,íh~ ústavu ~r~ S!ovensko a 'že tento ústav žalobkyni žádnou sul nepndehl, konecne, ze bez
souJllasu županského úřadu a vědomí zásobovacího úřadu obchod ten
nebyl dovolen. Bylo by tedy třeba zjistiti právn,í sta,v: jaký. pl:,ti! p~ed
1. dubnem 1919 aby se mohlo POSOUdIÍ1, zdah zalu]!cl prol! predplsum
jeho se prohřešila. Toho je třeba tim víc~, ježto, oběžník Sá~l~ pr~vní
následky svého přestoupení neudává, takže je prave hledal!, sl,usl v techto předpisech dřívějších, jež výslovně v platnos:! za.chova~a. Ale tyt~
dřívější předpisy nejsou ve Sblrce zakonu ~ nanze,nt obsyazeny,. t~ebot
dle Indexu k ní z roku 1923 pod heslem »Sul« nem obsazen al11 jeden
zákon nebo nařízení, jež by se na tuto otázku vztahovaly, a dlužno je
tedy zjistiti a opatřiti, po případě za so~činnosti stran, všemi pro~tře,dky
po ruce jsoucími dle obdoby §u 271 c. r. s. Co do sankce bude dulezlto,
zda zboží dopravované bez příslušného povolení, podrobeno bylo zabavení či' zhabání (;zkonfiskování), mezi kterýmiž pojmy je dle slovenského práva rozdíl ten, že prvé značí obstavení až do příslušného
soudního rozhodnutí nebo dokonce naše vypožadování, a druhé prohlášení za propadlé. Až zjištěny budou předpisy ty a jich sankce, jakož
i kým byly vydány a kde a jak vyhlášeny, bude se moci posouditi jich
závaznost a ukáže se také, jaký význam má bod 3. oběžníku, dle něhož
do 1. dubna 1919 všecky objednávky měly býti obvyklým způsobem
vybaveny - ustanovení to: jemuž žalo?kyně, přikl~dá význ,am ten, že
do té obchod solí byl úplne volnym a ze, ]ezto je]1 ob]ednavka datuJe
z února 1919, oběžník se jí vůbec netýká, při čemž však přehlíží právě
ony předpisy prý již dříve, tedy pro tu dobu plativší. Neuznává ovšem
v odvolání, že by zásobovací ústav pro Slovensko byl měl právo nějaká
nařízení vydávati což dá se ale posouditi z toho, co níže pod 1)
uvedeno - a popírá, že případné nařízení jeho bylo náležitě vyhlášeno.
111. Avšak to ještě není vše. Poněvadž soudce ,lIe §u 192 úst. list.
musí zkoumati platnost nařízení, platnost však předpokládá, aby jednak
nařízení vydáno bylo úřední mocí k tomu oprávněnou, t. j. aby tato
byla k opatření učiněnému příslušna a svou pravomoc v něm byla nepřekročila, a jednak, ,"by řádně bylo prohlášeno, jest zřetel míti ještě
;k tomu dvému: 1. Zdali jak oběžník tak předpisy před tím vydané
vydány byly v mezích úřední pravomoci svých původců. Ve Sbírce
zákonů a nařízení podle řečeného již Indexu 1923 není nic jiného, než
zákon ze dne 1. prosince 1918, čís. 64 sb. z. a n. o mimořádných pře
chodních ustanoveních na Slovensku, jež v §u 14 dává vládě právo,
uděliti některému svému členu plnou moc, aby vydával nařízení (pro
Slovensko), k jichž platnosti stačí jeho podpis, a pak vládní nařízení
ze dne 22. listopadu 1919 čís. 618 sb. z. a n., jímž zřízen »Hospodář-

ský úřad pro Slovensko«, jenž však. je tu bezpředmětný, protože případ
stal se dle skutkového stavu pod l. shora vylíčeného již v měsících
únoru - květnu 1919. V Indexu JUDr. Kemeneczky Kálmán-Hármas
mutató Košice 1924 (čsl. neexistuje) lze však nalézti tyto předpisy
sem se vztahující a v »Oradných Novinách«, o jichž zřízení níže pod
č. 2 řeč, vyhlášené a sice: Nařízení ministra plnomocníka pro správu
Slovenska ze dne 8. ledna 1919 čís. 7 (Úr. nov. ročník I. čís. 2), nabyvší účinnosti téhož dne, jímž založen Zásobovací ústav pro Slovensko a vydány jeho stanovy, v jichž §u 3 stanoveno, že správu
ústavu vede úředník ministerstva pro zásobování lidu, přímo tomuto
ministerstvu (ne tedy ministru plnomocníku pro Slovensko) podřízený,
že však (jeho) nařízení vš,!obecné platnosti mají se vydávat jen s povolením ministra plnomocníka, jenž též uvědoměn musí býti O všech
opatřeních; dále v §u 5stanoveno, že úlohou ústavu bude, vycvičit
vhodné síly na Slovensku v službě zásobovací, pročež mají se za úřed
níky přijímati pokud možno Slováci - což snad má význam vzhledem
k inspektoru H-ovi v tomto případě vystupujícímu. Toto nařízení doplněno nařízením ze dne 8. ledna 1919 čís. 7, avšak Zásobovací ústav
sám a obě nařízení zrušeny nařízením ze dne 21. ledna 1920 čís. II
(roč. II. č. 2 Úr. nov.), jíž agenda ta přešla z části na Hospodářský
úřad shora zmíněný a z části na jiné organisace, což spadá arci již
do doby po našem případu. Nějaké nařízení Zásobovacího ústavu (jeho
správce) o soli nelze však ani v tomto Indexu pod hesly »Sůl« a »Zásobovací ústav pro Slovensko« nalézti. Bude je tedy třeba zjistiti za
součinnosti stran, po případě dotazem u ministra plnomocníka nebo
ministerstva zásobování lidu, jak již shora podotčeno. 2. Dle zákona
ze dne 2. listopadu 1918 čís. 1 sb. z. a n. zákony a nařízení vyhlašovaly
se platně jen ve »Sbírce« k tomu právě zřízené. Zákon ten nahražen
pak zákonem ze dne 13. března 1919 čís. 139 sb., který stanoví podrobněji, že ve »Sbírce« vyhlašují se nařízení vydávaná ústředními
úřady, obsahující všeobecně závazné předpisy a nařízení zemských
úřadO za stejných podmínek (§ 2). Avšak ministr plnomocník pro správu Slovenska nařizením ze dne 23. prosince 1918 čís. 3 (úr. nov. roč.
I. čís. 1) na základě plné moci, obsažené v §u 14 shora pod I. cít.
zákona, zřídil »Úradné Noviny« na vyhlašování všech svých nařízení
a stanovil (§ 1), že jeho nařízení nabudou platnosti dnem vyhlášení
v »úradnych Novinách«, vyjma kde konkretní nařízení jináč určilo,'
a v §u 2, že všecky publikace, které dle platných uherských zákonů
dály se dosud v »Budapesti K6z16nye« (Budapešťské Zprávy, Budapešťský Věstník), uveřejňují se od dneška v »Úradnych Novinách«.
Platnost tohoto nařízení dlužno i při oněch dvou shora citovaných
zákonech Republiky o »Sbírce« vzhledem k jeho praktičnosti uznati,
neboť lze říci, že jím ministr plnomocník učinil jen opatření v mezích
svéprav01110ci, §em 14 cit. zákona vytčené. Tolik však dle slovenského
práva jisto jest, že nařízení všeobecná, vydaná pro celé Slovensko,
nabýti mohou účinnosti jen tehdy, byla-li publikována v »úradnych
Novinách« a pokud tedy o takovéto nařízení by šlo, vědomost občana
nějakým jiným způsobem (soukromým) o něm získaná platnosti mu

nemůže, již proto ne, že nelze připuStiti, aby nanzem, urcene
pro všechny l'bčany, pro jedny platilo a pro druhé neplatilo, podle toho,
zda ti, kteří o něm jinaké, zvláště tedy soukromé vědomosti nabyli a ti,
kteří nenabyli, a protože mimo to soukromě získaná vědomost neposkytuje ani záruky, že pramen, z něhož vědomost čerpána, byl bezpečný a obsah nařízení občanu správně sdělen. To platí arci i o sděl~ní
H-ovu vůči společníku žalující firmy a jest jím tedy vyřízena otázka
oběžníku pod II. uvedeného v ten rozum, že závazný nebyl, ježto jest

dodati

žalovaným erárem doznáno, že v »Úradnych Novinách« uveřejněn nebyl,
ač,

jak shora ukázáno, měl dle svého obsahu platiti pro celé Slovensko.
Za to otázka dřívějších předpisů v něm zmíněných, jež platnost dle
jeho bodu 2. podržely a jež dle přednesení žalovaného prý dopravu
soli na dopravní osvědčení Zásobovacího ústavu vázaly, který prý však
žalobkyni žádnou sůl nepřidělil, zůstává otevřenou a dlužno obsah před
pisů těch a zejména také při sanci, jakož i závaznost jich (;zda se vyhlášení stalo, kdy a kde a jak) zjistiti. Co se sankce týče, dlužno rozeznávati, zněla-li na zabavení, jež jest zase, jak již vyloženo, bud' obstávkou, nebo vypožadováním, či zněla-Ii na shabání (skonfiskování).
H. praví, že sůl byla policejním ředitelstvÍ'll zabavena, a ne shabána.
Nejlépe tedy zjistiti dotazem u policejního ředitelství sama, co učinilo
a na základě jakého pouvoiru. Pak teprve bude jasno, zda a jak a který
úřad neb orgán státní přestoupil platné předpisy, a zda mu lze přičítati
při tom vinu. Jinak totiž setrvává Nejvyšší soud na právním stanovisku,
zaujatém v rozhodnutí čis. 3279 sb. n, s. Dle tohoto rozhodnutí ručí totiž
stát dle slovenské soudní praxe za škodu, způsobenou nezákonným výkonem veřejné moci jen pod tou podmínkou, když orgán, jenž škodu
způsobil, stíhá zavinění; i dlužno oproti odvolacímu soudu, jenž míní,
že soudní praxe ta platila jen do doby, kdy ustanovení ústavní listiny
V!;toupila v platnost, a od té že neplatí přes to, že to zde není zrovna
rozhodno, ježto jde o případ, sběhlý před vydáním ústavní listiny, nicméně proto, aby mylný ten náhled nebyl zůstaven v platnosti, podotknouti tolik, že správným je pravý opak, že tedy slovenská soudní
praxe před ústavní listinou vytvořená platí i za platnosti ústavní listiny
a odkazuje se vrchní soud a finanční prokuratura v té příčině na zdejší
rozhodnutí ze dne 14. října 1924 č. j. Rv I 977/24, čís. sb. 4260, kde to
podrobně bylo provedeno. O druhé podmínce ručební povinnosti státu
tamže dovozené, aby šlo o případ poměrů normálních, níže. Za tím jde
napřed ještě o pouvoir inspektora H-a. H. praví, že sůl byla zabavena
a 'cena županskÝlll úřadem ustálena, avšak žalobkyně tvrdí, že se H.
o ceně s ní dohodl a že jde tedy vlastně o převzetí za určitou cenu (vypožadování). Sám žalovaný erár tvrdí, že cena H-em určená byla cenou
stanovenou jednostranně státním orgánem a že byla z části poukázaným
drúžstvel11 zaplacena. Měl-li H. právomoc k oné dohodě, žalobkyní
tvrzené, pak odpadá vše další a erár musí sjednanou cenu doplatiti. Ale
právomoc jeho nebyla vzata ani na přetřes, a neví se ani, kým byl zřízen
a jaký byl obor jeho púsobnosti, aby se posouditi 111ohlo, zda zřídil ho
úřad k tomu legitimovaný v oboru a mezích své právo moci, jakou moc
mu udělil a zc\ali H. tuto moc nepřekročil. Tedy to zjistiti třeba. Ale
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i když by věc byla jen tak, jak erár líčí, bylo by to vypožadování a jde
i tu jen o to, zda platné předpisy vypožadování dopouštěly a zda H.
byl k tomu úkonu oprávněn, neboť chybí-li tyto podmínky, pak by teprv
šlo o náhradu škody nezákonným výkonem způsobené. V obou přípa
dech, ať. už by šlo o dohodnut()u či úředně, třeba županským úřadem,
stanovenou cenu, bylo by lhostejno, že zbytek soli v skladišti uložený
byl odvezen maďarskými bolševiky, neboť pak převzatá sůl byla v právním držení eráru a škoda šla dle zásady casus nocet domino na účet
(jeho,. kdežto žalobkyně měla jen pohledávku proti němu, jež bolševiky
zůstala nedotknuta. Na otázku bolševického vpádu přišlo by teprve,
kdyby šlo o náhradu škody - a ne o zaplacení ceny- takže sůl byla
by zůstala v právním držení. žalobkyně. Ale ani tu nebude vpád ten
rozhodným, a bude tedy záležeti jen na tom, zdali státní orgán dopustil
se bezprávného činu, t. j. nezákonnosti (§ 92 úst. list.), kterou by mu
bylo dlužno přičítati k vině. Neboť příčinná souvislost mezi bezprávným
činem a škodou není tu pouze tehdy, když škoda z něho pošla bezprostředně, nýbrž i tehdy, pošla-li z něho prostředně, následkem při
družení se jiných okolností, od pachatele nezaviněných a v tom smyslu
tedy nahodilých (třeba tedy i činů třetími osobami spáchaných) i jest
příčinná souvislost vyvrácena jen tehdy, pak-Ii se dokáže, že škoda byla
by jistotně nastala i tehdy, kdyby bezprávný čin byl spáchán nebyl.
To dávno u nás uznává v podstatě praxe a podle ní i nauka (Randa,
Náhr. škody 1912 str. 21-24 a praxe a literatura tam udaná), ale poněvadž tu jde pouze o logické propracování otázky kausální souvislosti,
neshledává nejvyšší soud žádné příčiny, proč by nemělo zásady zde
nabyté užito býti i v právu slovenském, jemuž též podmínkou náhrady
škody ex delicto je a musí býti kausální souvislost mezi deliktem a škodou. Tím ale je pro náš případ vyřazen z počtu vpád maďarský, neboť
vpád ten, za něhož maďarští bolševici sůl odvezli, jest právě jen takovou přidruživší se další okolností, jíž příčinná souvislost mezi bezprávným činem státního orgánu a škodou přerušena nebyla (bolševici
by byli sůl ze skladiště odvézti nemohli, kdyby nebylo činu státního
orgánu, jímž se tam dostala) a ručí tedy stát za škodu, protože ručí za
bezprávný čin svého orgánu (důkaz zaviněné bezprávnosti vždy před~
pokládaje). Poněvadž ale čin orgánu nebyl v nijaké souvislostí s válečnými poměry potom nastalými (vpádem), pak jest skutečně případ
ností poměrů normálnich, i jest proto dána druhá podmínka ručební
povinnosti státu shora zmíněná.
čís.
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I v tom případě, byl-li návrh na vydání upomínaciho platebního rozkazu obsažen v žalobě, pozbývá platební rozkaz včasným odporem i jen
jediného žalovaného účinnosti proti všem žalovaným.
(Rozh. ze dne 22.

října

1924, Rv I 1073/24.)

Proti upomínacímu platebnímu příkazu, znějícímu na Josefa F-a a
.Mathildu F-ovou, podala odpor pouze Mathilda F-ová. Pro c e sní

's o ud p r v é s t o I i c p žalobě proti Mathi1dě F-ové vyhověl, o d v ol a c ís o u d žalobu zamítl.
Ne j vy šš í s o u d zrušil rozsudek odvolacího soudu a vrátil mu
věc k novému rozhodnutí. V otázce pak, O niž tu jde, uvedl v
e

důvodech:

Zmatečnost napadeného rOzsudku vidí žalobkyně v tom, že soud
prvé stolice, když protiupomínacímu platebnímu rozkazu ze dne 6. září
1923 proH manželůh1 Josefu a Mathildě F-ovým vydanému pouze
Mathildá. F-ová odpor podala, k ústnímu jednání na den 27 . září 1923
soud pouze MathildU F-ovou volal a nikoli též Josefa F-a; ačkoliv dle
§u 9 zákona ze dne 24. dubna 1873,Čís. 67 ř. zák. také proti Josefu
F-ovi platební rozkaz pozbyl účinnosti a v důsledcích toho také Josef F.
k ústnímu jednání volán býti měl. Tímto nezákonným postupem soudu
prvé stolice pozbyl po názoru dovolatelky Josef F. možnosti, by o žalobě jednal, a proto rozsudek prvé stolice trpí prý zmatečností, ke které
soud odvolací z moci úřadu měl přihlížeti, i když jen proti Mathildě
F-ové byl vydán. Rozsudek druhé stolice onou zmatečností ~est prý
rovněž stížen, poněvadž k zmatečnosti této z moci úřadu nepřihlédl.
Názoru tomu nelze přisvědčiti. Jest sice pravda, že dle předpisu §u 19
. zákona ze dne 27. října 1873, čís. 67 ř. zák. může věřitel žádati o vydání
platebního rózkazu i v žalobě, kterou se svého nároku domáhá. Jsou
tedy osoby, proti kterým žaloba taková směřuje, všechny žalovanými,
tedy stranami rozepře. Nějakých předpisů, od ust2novení §§ 1-18
téhož zákona odchylných, § 19 a násl. neobsahují, a platí tudíž i pro
návrh na vydání platebního rozkazu, učiněným v žalobě, předpis §u 9
zákona, že včasným odporem i jen jednoho žalovaného platební rozkaz
pozbývá účinnosti proti všem žalovaným. To plyne z důvodové zprávy
k zákonu, která uvádí, že možnost, spojiti návrh na vydání platebního
rozkazu se žalobou, byla zákonem poskytnuta proto, by o žalobě nemusilo býti zahájeno nové řízení a útraty řízení se nestaly marnými,
když platební rozkaz odporem účinnosti pozbyl. Mělo proto spojení
upomínacího návrhu se žalobou jen vymáhání uplatňovaného nároku
zjednodušiti a zlevniti, nemělo ale jím na předpisech o řízení ničeho
býti změněno. Za tohoto stavu věci byla by žalobkyní tvrzená zmateč
nost na strane žalovaného Josefa F-a dána až do té doby, kdy Josef F.
prohlášením žalobkyně při ústním jednání ze dne 12. ledna 1924, že
platební rozkaz proti Josefu F-ovi nechává padnouti a že prosbu žalobnÍ
o zaplacení vznáší pouze proti žalované Mathildě F-ové, přestal býti
stranou rozepře, neboť po tomto prohlášení žalobkyně zůstala stranou
procesní jedině žalo v :l11á, se kterou bylo jednáno a proti které také rozsudek soudu prvé s:olice byl vydán. Netrpí proto rozsudek prvé stolice
pouze proti Mathildě F-ové vydaný, zmatečností ve smyslu §u 477
čís. 4 c. ř. s., kterou ostatně jenom Josef F. mohl uplatňovati a v dů
sledku toho není ani rozsudek soudu odvolacího zmateČn}1í11 ve smyslu
§u 503 čÍs. 1 c. ř. s.

.

čís.
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Zákon o závodních výborech ze dne 12. srpna 1921, čís. 330 sb.
z.an.
Ustanovení §u 20 (3) zák. vztahuje se jak na § 20 (1) tak i na § 20
(2) zákona.
Bezúčinně prdpuštěný člen závodního výboru má všechna práva ze
smlouvy. »Propuštěním« jest každé jednostranné rozvázání služebního
poměru se strany zaměstnavatele, tudíž i výpověď.
Vzájemný poměr smlouvy kolektivní a smlouvy indíviduelní. Pracovní poměr trvá i po pominutí smlouvy kolektivní. Zaměstnavatel však,
jenž proti své vůlí jest dle §u 22 (2) zák. čís. sb. 330/21 povinen podržeti zaměstnance ve 'službě, jest oprávněn platiti mu nadále pdUze
mzdu· přiměřenou.
(Rozh. ze dne 22.

října

1924, Rv I 1421/24.)

žalobce byl zaměstnán v závodu žalované firmy a byl od 13. března
1922 členem závodního výboru. Byv dne 1. srpna 1922 žalobce bez svolení rozhodčí komise propuštěn, byl teprve dne 18. října 1923 žalovanou
přijat opětovně do práce.
Žalobě o zaplacení mzdy dle kolektivní
smlouvy za dobu od 1. srpna 1922 do 18. října 1923 vyhověl proc e sní s o udp r v é s tol i c e potud, že přiznal žalobci 2.810 Kč,
to jest mzdu za dobu od I. srpna 1922 do 13. března 1923 po srážkách
v úvahu přicházejících (úplata, poskytnutá žalovanou za lhůtu výpovědní, mzda, vyzískaná prací u jiného zaměstnavatele). O d vol a c í
s O u d vyhověl odvolání žalobcovu potud, že mu přiznal dalších 3843 Kč
30 h. D ů vod y: žalobní nárok není, jak prvý soud míní, nárokem na
náhradu škody, nýbrž na zaplacení mzdy vypočtené v žalobě dle tarifní smlouvy platné až do 31. července 1922. Bylo tedy zkoumati a rozhodnouti, zda žalobce má právo na mzdu, jím požadovanou, a jest zavinění stran, prvým soudem zjištěné, vedlejším. žalobce byl, jak pr~ý
soud zjistil a správně posoudil, žalovanou stranou neprávem propušten
bez souhlasu rozhodčí komise (§ 22 zák. 330/21). Toto propuštění jest
neplatné, bez právního účinku, tak jakoby se ani nestalo a žalobce zů
stal tudíž v služebním poměru, od něhož nikdy neustoupil, t. j. neprojevil, že od služební smlouvy upouští. Měl tedy nárok na mzdu ~.J do
doby, kdy mu bylo žalovanou stranou umožněno, opět v jejím podniku
pracovati, předpokládajíc ovšem, že před tím byl bez jakékoliv výhrady
aspoň ochoten konati povinné služby a že to dal žalované na jevo. To
však učinil žalobce až 20. října 1922, před tím pouštěl se jen do vyjednávání o nové mzdě bez určitého prohlášení, že chce prostě dále pracovati bez ohledu na ostatní spoludělníky. Náleží mu tudíž mzda až do 20.
října 1922 a když mu tedy prvý soud přiznal dle svého stanoviska jako
náhradu škody jen část mzdy i za dřívější dobu, není tím proti právu
zkrácen a není oprávněn požadovati odvoláním další mzdu za tuto dří
vější dobu. Odvolací soud nesouhlasí s prvým soudem v tom, že žalobcova funkce člena závodního výboru skončila ll. března 1923 a že ná-

leží žalobci mzda jen do tohoto dne. Odstavec (3) §u 20 zák. 330/1921
nevztahuje se toliko na přípaáy uvedené v odstavci (2). To není v zákonu nijak vyjádřeno a odvolací soud rozumí (§ 6 obč. zák.) odstavc·i
(3) tak, že členové závodního výboru setrvají vždy v činnosti až do
doby, kdy budou právoplatně .zvoleni jejich zástupci. Tento výklad jest
také účelným. žalobce má tedy nárok na mzdu až do 17. října 1923, byv
18. října 1923 opět do práce přijat, neboť jak nesporno, nebyl do té
doby jiný závodní výbor zvolen. Tento nárok patří mu však i pro pří
pad, že by jeho funkce člena závodního výboru skončíla již 11. března
1923, neboť jeho propuštění 1. srpna 1922 bylo neplatné, pozdějí nebyl
nikdy propuštěn a od 20. října 1922 byl bez výhrady ochoten pracovati.
Pouhým uplynutím doby po kterou platila kolektivní smlouva, t. j. smluvená norma pro služební poměr, nepominuly konkretní služební poměry
jednotlivých dělníků žalované strany, odpadla jen tato norma a jest tudíž posuzovati nezrušený služební poměr žalobcův od 1. srpna 1922 dle
živnostenského řádu a občanského zákonníka, zejména co do mzdy. Žalobce neujednal s žalovanou po 31. červenci 1922 nové mzdy, přísluší
mu tudíž po této době přiměřená mzda § 11 52 obč. zák. Mzdu, kterou
vypočetl a přiznal prvý soud, jest považovati za mzdu »přiměřenou«
vzhledem k tomu, že dřívější vyšší mzdy nebyly v roku 1922 již na místě a ostatně dělníci žalované souhlasili se snížením mezd, jak prvý soud
zjišťuje. Na mzdu dle výměry dřívější kolektivní (tarifní) smlouvy nemá žalobce nároku, poněvadž platila jen do 31. července 1922 a nezů
stala snad v platnosti pro žalobce jen z té příčiny, že propuštění jeho
1. srpna 1922 bylo neplatné a služební poměr jeho dále trval.
N e j v y Š š í s o u cl na dovolání obou stran zrušil rozsudek odvolacího soudu pro zmatečnost a vrátil mu věc, by po dalším jednání vynesl nový rozsudek.
Důvody:

Dovolání žalované strany není důvodné. Spatřuje nesprávné právní
posouzení v tom, že nárok žalobcův jest v rozsudku odvolacího soudu
označen jako nárok smluvní ve smyslu §u 1155 obč. zák. a nikoli, jak
tomu prvý soudce chce,jako nárok na náhradu škody, a dále v tom, že
odvolací soud přiznává žalobci přiměřenou mzdu také za čas po ll.
březnu 1923, kdy roční období, na něž žalobce do závodního výboru byl
zvolen, uplynulo. Ale v obou směrech je na omylu. Dle §u 22 (2) zákona o závodních výborech ze dne 12. srpna 1921, čís. 330 sb. z. a n.
smí člen závodního výboru, jímž právě byl také žalobce, propuštěn býti
toliko se souhlasem rozhodčí komise, což znamená, že, stalo-li se to
. bez souhlasu rozhodčí komise, jako v tomto případě, propuštění je úplně
bez účinku, věc má se tak, jako by se propuštění bylo nestalo, a p r acovní p.oměr trvá tedy na.dále. Trvá-li však smlouva nadále, má bezúčinně propuštěný člen závodního výboru všecka práva ze
smlouvy, zejména tedy i nárok na mzdu, čímž první otázka je zodpově
děna. Co se týče druhé, zda totiž úřad člena závodního výboru konéí
uplynutím volebního období čili nic, jest sice v §u 20 (1) cit. zák. usta-
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noveno, že závodní výbor se volí na dobu jednoho roku, avšak v témž
§u 20 (3) zároveň předepsáno, že členové závodního výboru setrvají
v činnosti až do doby, kdy budou právoplatně zvoleni jejich nástupci.
Když a dokud tedy nástupci zvoleni nebyli, nepomíjí úřad posavadního
výboru, byť i období, pro které byl zvolen, již uplynulo. A v tomto pří
padě jest bezesporno, že nový výbor po celou rozhodnou dobu zvolen
nebyl. Nevadí tedy pranic, že období. výboru, jehož členem byl žalobce,
dnem 11. března 1923 vypršelo. Dovolání neprávems prvým soudcem
míní, že předpis odst. (3) cit. §u20 vztahuje se jen na případ odst. (2)
a nikoli i na případ odst. (1), avšak tento náhled jest očividně mylným.
Již to, že předpis, že úřad Závodních výborů trvá až· do právoplatného
zvolení jich nástupců, upraven a poznačen jako zvláštní odstavec, dokazuje úmysl zákonodárce, že má platiti pro oba předchozí odstaVCe,
sice, kdyby byl platiti měl jen pro druhý, byl by zcela jistě byl připojen
přímo k předpisu jeho jako jeho poslední věta. Leč ani věcně nedá se
náhled dovolatelky držeti. Neboť nelze nahlédnouti, proč by úřad závodních výborů měl býti automaticky prodloužen jen v případě o~st.
(2), vždyť přece důvod prodloužení je ten, že zaměstnanectvo .~odn:ku
nemá zůstati bez závodního výboru a že tedy doba od konce uredmho
období jednoho do začátku úředního období druhého má býti vyplněna,
což zákon spravil tak, že ponechává v úřadě výbor posavadní. Ale tento
důvod že zaměstnanectvo nemá zůstati bez závodního výboru, platí
zrovn~ tak pro případ odst. (1) jako (2). Že snad nová volba dlouho se
nekoná a tak starý výbor zůstává nepřiměřeně dlouho v úřadě, jest pr~
otázku beze vší důležitosti, neboť podnikateli (zamestnavateh) mus!
býti právě jedno, kdo je v úřadě, zda výbor nový či starý, a má-li na
tom výjimkou právní zájem, zákonem uznaný, aby kdo nebyl členem
výboru, má také zákonný prostředek, aby mu zjednal průchodu (§ 21
písm. c), a bylo by vzíti jen v úvahu, zda v případě, že posavadní závodní výbor nekoná své povinnosti a nedosazuje k provedení nových
voleb volební výbor (§ 4 prov. nař. vl. ze dne 29. prosince 1921, čís. 2
sb. z. a n. z r. 1922) nemohl by nových voleb domoci se dle obdoby
§u 4 poslední věta způsobem v §u 3 (3) téhož nař. vytčeným. Marně
dovolatelka cituje na důkaz správnosti svého náhledu Lenhoffa, neboť
v jeho článku nestojí to, co mu vkládá do péra, a zákona říšskoněme
ckého a jeho výkladu pro praxi čsl. zákona užiti nelze.
v

Za to dovolání žalobce jeví se v podstatě odůvodněným. Ježto pracovní poměr zůstal, jak shora vyloženo, propuštěním nedotčen a jde
tedy o nárok mzdový ze smlouvy, jsou otázky zavinění stran, jimiž se
prvý soudce zabývá, bezpředmětny. Ale také nesprávné jest, co praví
odvolací soud, že sice přísluší žalobci nárok na mzdu od propuštění až
do opětného přijetí do práce, to prý však jen za předpokladu, že byl
ochoten konati povinné služby bez jakékoli výhrady a že to dal na jevo,
což prý se stalo teprv dne 20. října 1922, kdežto před tím prý se pouštěl
jen do vyjednávání o výši mzdy bez určitého prohlášení, že chce prostě
dále pracovati, bez ohledu na soudruhy. Tento předpoklad, jenž by se
právně mohl svésti jen na předpis §u 1052 obč. zák., že, kdo žádá splnění
úplatné smlouvy, musí býti sám hotov také se své strany plniti, je však

v tomto případě vyžadován neprávem, neboť, když žalovaná žalobce
propustila, dala tím neklamně na jevo, že na jeho služby nepočítá, ž~
lobce tedy, maje již předem její odmítavé prohlášení, nepotřeboval mkterak služby své jí nabízeti, nýbrž mohl čekati až bude zase do práce
zavolán až si to žalovaná rozmyslí a dá mu na jevo, že pracovní smlouvu
na dli.le' dodržovati, jeho práce tedy přijímati a sama se své strany také
plniti chce. To se však stalo teprv opětným jeho přijetím do práce dne
18. říjpa 1923. S hlediska §u 1052 obč. zák. stačilo, byl-li žalobce až
do svého propuštění k pracím ochoten, což se nepopírá. Takto tedy jde
o mzdu od propuštění dne 1. srpna 1922 do tohoto opětného přijetí dne
18. října 1923. Jiná jest však otázká, jaký vliv mělo na pracovní poměr
dne 31. července nastavší vypršení smlouvy kolektivní, na níž se zakládal; zda tím individuelní pracovní smlouv? žalobcova byla dotčena
ve svém trvání či aspoň ve svém obsahu a pokud. Kolektivní smlouva
jest již podle §u 6 zák. o obch. pom., jenž ji poprvé připomíná, smlouvou sjednanou mezi sdruženími (organisacemi) zaměstnanců a sdruženími Corganisacemi) zaměstnavatelů o podmínkách pracovních smluv,
tedy zvláště o pracovní době, výši mzdy, vý~?vědi atd. Na tomto ~ojmu
. setrvává také zákon ze dne 25. února 1920, CIS. 144 sb. z. a n. o zavodních a revírních radách při hornictví (§ 19 čís. 4), jakož i sám zákon
o závodních výborech ze dne 12. srpna 1921, čís. 330 sb. z. a n. (§ 3
písm. a) a c). Ale ovšem i to zůstává kolektivní smlouvou, když organisace vystupuje jen na straně zaměstnanectva, jako druhý. smluvník
však účastní se dohody toliko jednotlivý podnikatel, neboť 1 tu dosahuje se účele takové, celou organisaci zaměstnanců vížící všeobecné
normy, aby totiž podnikatel nebyl nucen s každým zaměstnancem vyjednávati smlouvu služební nebo pracovní zvláště, aby spíše všecky měly
stejný obsah, poměry v po~niku se ustálily a tíom předešlo se r?zp?rům
mezi podnikatelem a zamestnanectvem a v dusledku toho stavkam a
výlukám. Ale smlouva kolektivní, jsouc takto pouhým vzorcem pro uzavírání smluv individuelních, nenahrazuje jich, k založení pracovního poměru mezi podnikatelem a určitým dělníkem nestačí, by dělník by! čle
nem organisace, která kolektivní smlouvu uzavřela, nýbrž jest třeba, aby
dělník byl podnikatelem do práce přijat, což právě představuje individuelní smlouvu pracovní a smlouva kolektivní uspořuje, jak řečeno,
stranám jen vyjednávání jejího obsahu. Logickým důsledkem toho jest,
že pracovní poměr, jako smlouvou kolektivní nevzniká, tak jí také nepomíjí. Jistě může kolektivní smlouva býti uzavřena na ?o~u delší a
smlouva individuelní na dobu kratší, nebo naopak kolektlvm na dobu
kratší a individuelní na delší, nebo na př. nedlouho před lhůtou, jíž má
kolektivní smlouva vypršet, na dobu sahající až za tuto lhůtu a jistě tato
individuelní smlouva platí přes to, že kolektivní, za základ jí sloužící
platnosti pozbyla. Pracovní poměr tedy trvá přes pominutí smlouvy kolektivní a trvá ovšem důsledně pod podmínkami této pominuvší smlouvy
kolektivní, pod kterými uzavřen byl a které uzavřením individuelní
smlouvy přijaty byly za podmínky této smlouvy. Které straně tento stav
nehoví - a to bude pravidelně ta, která novou smlouvou docílila by podmínek pro seb.; příznivějších - nechť užije prostředků, jež jí smkuva
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nebo zákon za účelem zrušení poměru poskytuje, na př. tedy výpovědi.
Tím jest záporně zodpověděna otázka, zda vypršením smlouvy kolektivní, která stanovila výši mzdy, octl se náhle pracovní poměr v tom
stavu, že výše mzdy na dále stanovena není a že tedy sáhnouti dlužno
k předpisu §u 1152 obč. zák., dle něhož, není-li mzda ujednána, rozuměti
dlužno mzdu přiměřenou. Náhledu odvolacího soudu, jenž otázku tu zodpověděl kladně, nelze v té všeobecnosti přisvědčiti. Nicméně v tomto
případě, t. j. v případě §u 22 (2) zák. o záv. výb. dlužno učiniti výjimku, má-li se dojíti k výsledku uspokojivému. § 22 (2) zakazuje propuštění člena závodního výboru bez svolení rozhodčí komise, »propuštěním však se tu míní nejen propuštění v technickém smyslu, nýbrž
každé jednostranné rozvázání pracovního poměru se strany podnikatele,'
zejména tedy také právě výpověd', jak to sám zákon v §u 3 písm. g)
výslovně vyjadřuje. Neboť účelem zákazu je, by podnikatel neměl ve
své moci, zbaviti se libovolně člena závodního výboru, jenž právě touto
činností stal se mu snad nepohodlným, ale k tomuto účeli posloužila by
mu výpověd' zrovna tak jako propuštění v užším smyslu. Podnikateli
znemožněna je tedy zákonem i výpověd' člena závodního výboru a bylo
by zajisté nespravedlivým, aby nucen byl podržeti hl) po případě do
nekonečna za starých tíživých podmínek. Může sice žádati rozhodčí komisi o svolení k výpovědi, avšak komise nemusí mu svolení uděliti, neboi' zákon nepředepsal, kdy je má dáti a kdy odepříti, takže je to _dáno
do jejího volného uvážení. Jest-li však podnikateli výpověď, jíž se jedině nevyhovujícího mu již pracovního poměru zbaviti mohl, odepřena,
musí-Ii výjimkou pokračovati v něm proti >:vé
vůli, musí se mu v tomto výjimečném případě
opatřiti navzájem zase t a k o v ép o s t a ven í, í a k é h o
b Y byl d o cíl i I, kdy b Y m u v Ý p o věd' d o P u š t ě n aby I J.
b Ý va J a, 1. j. m u s í m u při zná n o být i sní žen í m z d y
n a mír u, fl r ony něj š í d o b u při měř e n o u. To jest domyšlení zákona, jemuž takovéto komplikace na mysl nepřišly, jenž však
jistě byl by přiměřené opatření učinil, aby věci vyhověl, kdyby je byl
postřehl a toto řešení jest takovým věci přiměřeným východiskem (§ 7
obč. zák.). Přísluší tedy žalobci za celou dobu od 1. srpna 1922 do 18.
října 1923 mzda přiměřená. V dalším shledal Nejvyšší soud rozsudek
odvolacího soudu zmatečným dle §u 477 čís. 9 c. ř. s. ve výpočtu přisouzené částky.
čís.
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Směnečný platební příkaz proti Rudolfu M-ovi ze dne 25 eV
1924 p '
'.
. ervna
v r o c e. s ~ I, S o udp ť v é s t o I i c e k námitkám dlužníka zrusll, jezŤo na ,Jmel1l dlužníka byl dne 13. dubna 1923 vyhlášen úpadek
O d vol a c I s o u d rozsudek potvrdil.
.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Y'

•

D

ů

vod y:

povv~lání} uplatňujícírr;u toliko d~~od nesprávného právního posouzel1J veCl. sO,udem odvo:~c!~" nelze pnznati oprávnění. Nemůže b' ti 0chlbnost:, ze by vyhlasem upadku na jmění žalovaného Rudolfa ~-a
~~ lo zav~?ou} by se· žalobkyně nedomáhala zaplacení směnečné po, eoav}{y pnm~ n!l ,úpad~i, avšak jen. v tom případě, kdyby se vzdala
U?rahd} z Je?? Jmen.! do upadkové podstaty náležejícího prohlásivši, že
SI c c: ::pal:I~1 . t,ohko e~ekuční titul pro příp2.d zrušení úpadku nebo
o(~me~l\'.sl SVU} ~aro~ tolIko ~a majetek dlužníkův, úpadkem nedotčený
..J 6 \~)
konk .. r.);. ~alo?a ".sak ~a~ového prohlášení neb obmezení neobsahuJe, a al1ly P:.! ~st~lm ]ednal1l dne 11. července 1924, kd
rv'
soud;~ vy?lovne Z]lS,hl, ze na jmění Rudolfa M-a byl dne 30. dubla r92~
~;rl~ken yupadek a z~v úpadkové řízení nebylo ještě skončeno, kdy tedy
} , lOb ~ne n,emohla JIZ o stavu věci býti v pochybnostech neupravila
za,~ n! o ,naroku .v uvedel~ém smyslu. Poněvadž dle §u 1 konk. ř. v T_
hl~s~n~n: upad~u ]~st z~sazeno veškeré jmění té doby dlužníku již nL
~eZé]lCl :vono: jehoL: ~a ~pa~ku n~bude, jest zřejmo, že žalobkyně žaloo~ sme~o~ala k ukoJem sveho naroku ze jmění dlužníkova vůbec tedy
z upadkove pOds,taty. T.akovéto spory nemohou však býti po r~zun~il
~u ~ (1) ko,r:.k. ,r. z~ha]eny proti úpadci po vyhlášení úpadku, neboť
u~a ce vyhlasel1lm upadku stává se c o dOJ' m ě ll)'
n á I eV' ,
c 1 hod o '
d k"
,zeJ j . .
. u p ~ . o v ~ p o do s t a t y, nezpůsobilým k jakékoliv di spOSI::l ~ plOtO I, procesne nezpusobilým (§ 1 c. ř. s.) a, byl-Ii řes to
e;oÍl nerr:,u vydan s~1ě,nečný platební příkaz, jest tento dle §u
a 477
~l~. ~ c. !: s. ~n:atecnym. Nelze sdíleti právní názor dovolatelky že Iz'"
~f ~ ~ pnpust:Í1 proti úpadci bezpodmínečně, poněvadž prÝ" jednáni
UZI1l ovo a vdusl~dkem t?~.o t~ž rozhodnutí o žalobě bylo by ve sm Tslu
~~ ~ ~on~. r., toliko bezucmnym oproti věřitelům úpadkovým niJoliv
> sa
aoso utne neplatno. Tento právní názor dovolatelkv jest v' přímém
rozp~r~ s ust,~noyenÍm o§u 6 (1) konk. f.} který, jak ji{ uvedeno římo
zaha]el1l Sp?ru:
k
na
do
p km e podstaty nalezejlclho proti úpadci po vyhl.;íšení úpadku.

r

l

?~~cu]~,

~n;ěřujících
čís.

uplatnění nároků

j~ě~Í

Vyhlášení úpadku není na závadu, by nebylo se domáháno zaplaceni
pohledávky přímo 00 úpadci, avšak jen v tom případě, vzdal-U se ža-·
lobce úhrady ze jmění náležejícího do úpadkové podstaty.
.
.
Směnečný platební rozkaz, vydaný proti dlužníku, na jehož jmění
byl již vyhlášen úpadek, jest zmatečným.

kde~e o ~rá~ní,pos?~~ni Věd! je-I! úko~em soudu prostý výklad listin,
- +.1. kovysetřen~. vnlff.~l vpravdtvosh projevu obsaženého v listině test
OrAZ OIU skufkoveho zjtsteni.
.
J '

(Rozl' ze dne 22. října 1924, Rv I 1471/24.)

(Rozh. ze LÍne 22. října 1924, Rv II 416/24.)
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Žalobu o zaplaceni kupni ceny pro c e s n i s o udp r v é s to I i c e zamítl, O d vol a c i s o u d uznal podle žaloby.
N e j vy Š š i s o u d zrušil napadený rozsudek a uložil odvolacimu
soudu, by ve věci dále jednal a znovu rozhodl.

i/-;íklad sm~liv b)rlo nejvyš§í zásadou vyšetření vůle stran. Z uvedeného
n~~ltrno, že odvolací soud na základě svého názoru o vykládací činnosti
~ów.k~vské neobíral se námitkou žalovaný'ch) že smlouva byla uzavřena

pod podmínkou, že se žalovaným

podařidosícy.

záruky

b~nky

A. Po-

dotknouti dlužno, že clovolatelc poukazlIJlce pn provadem dovolaclho
J

D

Ů

vod y:

Odvolací soud vyslovuje názor, že soud smi listinu jen tehdy vykládati trpí-li listina nejasnostmi, nebo jsou-li o významu toho, co strany projeVily listinou, pochybnosti, a že není přípustnolistinu vykládati,
je-li její znění jasné a zřetelné, a nen.':chává~h po:h1bnosl! o vyznamu
toho co je listinou vysloveno, ze tUdlZ Jasnym znemm hstmy JSou stanov~ny hranice pro vykládací Čin!lOst soudco~skou. ~le v tomto ~'poru
nejde v Ý hra dně o to, zda znem obJednac!ch hstu Jest nade VSI pochybnost jasno a zřetelno, a zd~ J~ou Čl neJsou pochybnostI. o. tom, co
listinou touto bylo vysloveno, nybrz Jde tu o to, zda to, co lrstmou vysloveno, odpovídá také srovnalé vůli stran po stránce vnitřní.. Kdyby se
tato obojí stránka listin ner,ozlišovala, nebylo b{ lze, Je-h hstma slohově bezvadna vůbec uplatnovatr am vadnost vule dle §u 870 a nasl.
obč. zák. ani ~amítati, že jednáno na oko(§ 916 obč. zák.). Tomuto
rozlišová~í neodporují ani předpisy civilního soudního řádu, tÝ,kající se
formální průvodní moci listin. Dle §u }92 odstav,ec druhy c. :' ,s. J,est
í při veřejných listinách připuštěn dukaz ne~pr~vnosl! dosv;,dceneho
příběhu nebo dosvědčeného skutku nebo nespravneho dotvr~em. O ,sou,kromých listinách je,st v §u 294 c', ř. s: p~uze stanoveno; ze pod~.:'aJ~,
pokud jsou podepsany vydateh, uplny dukaz ? ,tom, ze prohlasem,
v ních obsažená, pocházejí od vydatele, Ale vmtrl1l pravdlv~st proJevu:
v listině obsaženého, musí býti jinými prostředky zkoumana, Pouha
okolnost, že určitý projev vtělen jest d~ listinné, formy, neposkytuje Ještě záruky za vnitřni materielni pravdivost a uplnost tohoto proJevu,
Při' zjištění této vnitřní pravdivosti n~,ní sou~ vázán ani předpisem
§u 294 c, ř, s, (viz Neumann kommentar k ~' r; s. vyd, III. str.,1112),
Věc jest tedy tato: Jestli úkolem soudu prosty vykl ad hstr~ dle ~seobec
ných vykládacích pravidel (~§ 8?3, ,869, 914 a,9~50bč, zak, ~ cl. 278 a
279 obch. zák), jde o pouhe pravm posouzem veCI, a upl atm se tu f?rmální průvodni moc listiny, c,o ?O svého znění ja3né ,~ z~e!elné, Pakhže
však strana tvrdí že obsah hstmy neshoduje se s JeJI vuh nebo Je neúplným nebo na' oko, nebo že jd,e ~ vadnost, vůl,e, a uvádí~li ~ tom:o
. směru skutkové okolnosti a nabIZ1 dukazy, nejde JIZ o prosty vykl ad 11stiny, nýbrž o vyšetření vnitřní pravdivosti toho, o čem listina mluví,
tudíž o otázky skutkového zjištění, při němž soud dle jasného znění
§u 272 c, ř, s. má přihlédati k výsledkům veškerého jednání a prO'li;dených důkazů a na tomto podklad~ podl; v~l~é?o ~vá~en~ ~osou~iti: zda
některý, přednesených skutečnosh se tykaj1cl udaJ ma byh pokladan za
pravdivý či nikoliv. Poukázati jest též na to, že §em 95 třetí dílčí novely k obč, zák. byl zrušen § 887 obč, zák., a že dle zprávy komise pro
justiční věci čís. 38 příloh k stenografickému protokolu panské sně
movny str. 145 byl při tomto zrušení úmysl zákonodárcův ten, aby pro

důvodu čís. 4 §u 503 c, ř. s, na toto opomenutí, uplatňují v podstatě též
dovolací dúvod čís, 2. V dalším dúsledku svého názoru nepřezkoumal
odvolaci soud po rozumu §u 498 c. ř. s. skutková zjištění prvého soudce
o uvedené námitce, Trpí proto odvolací řízení vadou §u 503 čís. 2 c, ř.
s" i bylo dle §u 510 c. ř. s. rozsudek zrušiti.

čís.

4299.

Bankovní úřad ministerstva financí jest oprávněn domáhati se v Kč
zaplacení zápůjček poskytnutých rako~~ko:uhers~ou ?ankou l0!ll~ar
dem válečných půjček. Závazek ku smzem pravldelne bankovm urokové sazby mohla rakousko-uherská banka převzíti jen do 31. prosince
1919. Nařízení ze dne 12. května 1919, čís. 246 sb. z. a n. má moc zákona a platí dosud. Mírovou smlouvou nelze změniti platné zákony a
nařízení. Likvidatorem býv. Rakousko-uherské banky jest reparační komise, s jejÚTIž schválenÚTI převzaly nástupnické státy lombardy býv. Rakousko-uherské banky.
(Rozh. ze cine 23,

řijna

1924, Rv I 1023/24.)

Žalobě Bankovního úřadu ministerstva financí na splaceni v Kč zápůjčky poskytnuté Rakousko-uherskou bankou lombardem válečných
půjček bylo vyhověno s o u d Y vše c h tři s tol i c, Ne j v y Š š í 111
S o ude m z těchto
důvodu:

Dovolání opřenému o dovolací důvody čís. 4 a 2 §u 503 c, ř, s, nese vyvrátiti správné důvody nižších soudů, Základním omylem žalované strany jest, že Bankovní úřad vymáhá na ní žalobou více,
než by byla povinna platiti Rakousko-uherské bance. Její dluh jest
splatným na území Československé republiky, proto stal se, po okolkování a stažení bankovek Rakousko-uherské banky podle § 6 zákona
ze dne 10, dubna 1919, čís. 187 sb. z. a n., splatným v korunách česko
slovenských a to v poměru jedna ku jedné. V tomto poměru by žalovaná
byla povinna i Rakousko-uherské bance zaplatiti dluh v korunách česko·
slovenských, Žalovaná by byla dále povinna jí platiti i stejné úroky, jaké
nyní od ní požaduje Bankovní úřad, Na sliby bývalé c. k. rakouské vlády
nemůže se odvolávati, poněvadž tato vláda nebyla nikdy smluvní stranou a nad to na koncí roku 1918, když byla zápůjčka poskytnuta, jí
již vůbec nebylo, Rakousko-uherská banka poskytla zápůjčku podle
dlužního úpisu proti placení bankovních úrokl!, vyšších úroků od ní
Bankovní úřad nepožaduje, Závazek ku snížení pravidelné bankovní
podařilo

Civill1! rozhoanutl

VI.

92

1459

sazby na pět procent mohla Rakousko-~herská banka přev~ít,iypou;~ ~a
dobu svého privilegia, totiž do 31. prosmce 1919.' Ba~kovn~,~rayd uctuJe
pět procent úroků až do 27. července 1920, a,m v teto pncme ?e?!la
žalovaná strana převodem lombardní pohle?avky na !3a~kovm y~ra~
zkrácena. Liché jsou námitky proti platnostI §u 38 vladmho ?anzem
č. 246/1919 o převzetí lomb~:dní~h zápůjče~ Rakous~o-uh~rske ba~~y
vládou Československou. Na:nzem bylo vyd ano na zaklade zmocn\.:t11,
uděleného ministru financí §em 8 zákona čís. 187/1919, má proto moc
a účinnost zákona a nebylo derogováno pozdějšími předpisy ústavní
listiny o platnosti nařízení a přípustnosti vyvlastněn!. ~o. o~olko~ání a
stažení bankovek Rakousko-uherské banky, nahrazem Jejich ceskoslovenskými státovkami a zbavení banky funkce stáytn} ban~y ~edulo~é
stalo se nutným učiniti opatření, kdo, v jakých penezlch a pkym zpusobem má platiti lombardní zápůjčky, poskytnuté Rako~sko:uhersk.ou
bankou na československém státním území, které byly sveho casu v Jejích bankovkách vyplaceny a v. týchž, nyní již stažených bankovkách
il1ěly býti splaceny, a které dle §u 84 statutu této banky byly obchodním krytím pro bankovky vydané při výplatě zápůjčky, v ob~h" n.yní
však zaměněné za československé státovky. Toto nutne opatrem Jest
zahrnuto ve zmocnění §u 8 zákona Č. 187/1919. Že bylo nutným, bylo
předvídáno a uznáno iiž ve článcích 105, 106 a 107 statutu Rakouskouherské banky z 21. září 1899 Č. 176 ř. z., jichž šetřiti bylo článkem
206 mírové smlouvy St. Germainské uloženo likvidatorům Rakouskouherské banky za povinnost, neboť bylo jimi súčastněným vládám vyhraženo právo, aby po schválení zákonodárných sborů v případě, že
by privilegium banky projitím doby nebo předčasně zaniklo, převzaly
všechny její bankovní obchody v bilanční ceně s jedinou Výji~lkou zá-:.
půjček hypotekárních. Lombardní zápůjčky nebyly převzaty Ceskoslovenskou vládou do správy, nýbrž do majetku. To plyne z jasného před
pisu §u 38 nařízení Č. 246/1919, že Československá vláda vY9 latí nebo
vyúčtuje bance nesplacené posud části zápůjček v jejích ban.k?vkác!l
a převezme proti dlužníkům veškerá její práva a závazky. M1l11str Í1nancí byl zmocněn učiniti potřebná opatření v poměru k Rakouskouherské bance cestou smluvní neb nařizovací. Mohl tedy si dáti veškeré
lombardní zápůjčky bankou postoupiti řádnou smlouvou, ku které by
byl nepotřeboval souhlasu dlužníků. Rozhodl-Ii se pro cestu nařizovací,
má nařízení vlády moc a účinnost zákona a zavazuje stejně Rakouskouherskou banku jako její dlužníky. Nařízení č. 246/1919 nebylo zrušeľIo
a má posud platnost. Jest dalším zásadním omylem dovolatelovým,
že mírová smlouva St. Germainská, protože byla zákonodárnými činiteli
schválena a uveřejněna ve sbírce zákonů a nařízení, má moc zákona.
Takové moci si sama neosobuje a nebyla jí udělena. Mírová smlouva
zavazuje pouze súčastněné státy, aby svá právní zřízení uvedly " souhlas s jejím obsahem, aby tedy vydaly potřebné nové zákony a potřebné
nařízení, sama nemohla platných zákonů a nařízení změniti. Proto,
i kdyby bylo správné, ač tomu tak není, že mírová smlouv,: nepřipouští
převzetí lombardních zápůjček Rakousko-uherské banky Ceskoslovenskotl vládou, mohla by v právním stavu vytvořeném zákonem č. 187/1919

~

a nařízením Č. 246/1919 nastati změna jenom vydáním nového zákona
nebo nového nařízení. To se posud nestalo, naopak byl tento právní
stav ještě utvrzen tím, že reparační komise rozhodnutím z 18. června
1,92 I, čís. 1373 schválila, by nástupnické státy převzaly lombardní záp~~čky ~ak(~us,ko-u~ers~é banky . ~čtova~é. v ústavech, které jsou na
JejIch pnslusnych uzemlch. Vyhlaska m1l11sterstva finanCÍ ze dne 13.
prosince 1923, čís. 237 sb. z. a n., má pro tento spor ten jediný význam,
že byl jí souhlas reparační komise jako povolaného vykládače mírové
smlouvy a likvidačního orgánu Rakousko-uhersk~ banky veřejně vyhlášen. Proto jsou všechny úvahy o platnosti úmluv, vyhláškou tou
uveřejněných, se stanoviska práva ústavního, jakož i všechny dotyčné
námitky žalované strany bezpředmětné, bylo by však svévolí pochybovati o správnosti obsahu vyhlášky, tedy o tom, že reparační komise
projevila s převzetím lombardu Rakousko-uherské banky nástupnickými
státy souhlas. Námitka, že takovým způsobem vylučují se likvidatoři
proti ustanovení čl. 206 (7) mírové .8mlouvy St. Germainské z likvidace,
jest zřejmě bezdůvodná, neboť není úkolem likvidátorů, aby každou
jednotlivou pohledávku na dlužníku vymáhali, nýbrž jen, aby ji zpeně
žili, což se může státi také jejím postupem. Podle právě citovaného
předpisu mírové smlouvy má býti prove~na likvidace Rakousko-uherské
banky komisaři jmenovanými reparačľIí komisí a každý spor, který by
při likvidaci vznikl, muže reparační komise rozhodnouti s konečnou
platností. Reparační komise jest tédy vlastním likvidačním representantem Rakousko-uherské banky, její rozhodnutí jsou závazná pro likvidatory i pro Rakousko-uherskou banku v likvidaci. Schválení převzetí
lombardu nástupnickým'j státy reparační komisí znamená toUk, jako
schválení Rakousko-uherskou bankou samou, proto jest toto převzetí
platné a pro dlužníky závazné i dle norem práva soukromého. Námitka
nedostatku aktivní legitimace by1a zamítnuta právem, dovolací důvod
nesprávného právního posouzení jest bezpodstatný. Z toho, co bylo již
u,lredeno, plyne také, že bylo zbytečno prováděti důkaz likvidatory Ra11~:)Usk(>:uherské banky, nabídnutý v první stolici o tom, že obdrželi od
reparační komise příkaz provésti napřed likvidaci banky a pak teprve
rozděliti její výtěžek, dále o tom, že Rakousko-uherská banka byla dle
svýcb obchodních podmínek povinna lombardovati válečné půjčky proti
pětiprocentnímu úroku. žádná z těchto skutkových okolností nemohla
míti vlivu na soudní rozhodnutí, ani dovolací důvod neúplnosti řízení
opřený o -zamítnutí těchto důkazů není opodstatněn.
čís.

4300.

Stavební polír koná po případě vyšší služby ve smyslu zákona o obcho<1ních· pomocnících ze dne 16. ledna 1910, čís. 20 ř. zák.
(Rozh. ze dne 23.

října

1924, Rv I i481/24.)

žalobce byl II žalované firmy stavebním polírem. Dostav dne 15.
ledna 1923 čtrnáctidenní výpověd', domáhal se zaplacení služebních
92'
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požítků až do konce března 1923, odvolávaje se na zAkon o obchodních
pomocnících. Pro c e sní s o udp r v é s tol i c e žalobu zamítl, o clvoLa c í s o u d uznal podle žaloby.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

D II vod y:
Dovolatel spatřuje nesprávné posouzení právní v tom, že odvolací
soud vyslovil ,že shlZby žalobce jakožto stavebního políra dlužno považovati za převážně vyšší, nikoli kupecké, služby při obchodním provozování podniku, na který se vztahuje živnostenský řád (§ 2 čís. 1
zákona ze dne 16. ledna 1910, čís. 20 L zák. o obchodních pomocnících). Leč nelze uznati dovolací důvod opodstatněným vzhledem k tomu,
co bylo zjištěno odvolacím soudem o žalobcových službách, a k čemuž
sluší dovolatele poukázati. Zodpovědění sporné otázky nemůže arci vycházeti z předpokladu, že stavební polír snad podle dovolatelových skušeností nebo zpravidla nekoná takových služeb vyššíéh, nýbrž, že co .
koná, je jenom lepší prací zednickou. Rozhodujícím je, zdali služební
úkony jeho jsou podle zařízení dotyčného podniku obyčejnými, většině
tohoto podniku přikázanými úkony, či zda se od takových úkonů obyčejných liší potřebnou vyšší kvalifikací a samostatněiší činností zaměst
nancovou. Za těchto předpokladů může i polír býti r::ovažován za osobu
v §u 2 čís. 1 zákona o obchodních pomocnících uvedenou. Není bez
významu, že zákon blíže neurčil, kdo za onu osobu může býti považován, že obdobná zásada došla výrazu také v §u 1 zákona ze dne
5. února 1920, čís. 89 sb.z. a n., kterým se mění některá ustanovení
o pensijním pojištění, kdyžtě tam jsou stavbyvedoucí a políři ve příčině
pojistné povinnosti postaveni na roveň zaměstnancům, vykonávajícím
kupecké nebo jiné služby vyšší ve smyslu zákona ze dne 16. ledna 1910,
čís. 20 ř. zák. o obchodních pomocnících. Z toho, co bylo odvolacím
soudem zjištěno o žalobcových službách, vyplývá, že nešlo o obyčejné,
ostatními zedníky konané služby, nýbrž že žalobcovy služby měly po\!"ahu vyšších, vyšší kvalifikací vyžadujících služeb, že se vyznačovaly
jistou samostatností, byť i nebyly provázeny samostatnou tvůrčí čin
ností duševní, čehož ostatně předpis §u 2 zákona o obchodních pomoc-;nících ani nežádá. Nelze přisvědčiti dovolateli, pokud se nyní v dovolání
snaží žalobcovy služby znehodnotiti a snížiti na úroveň služeb obyčej
ného, zapracovanějšího zedníka, což činí zejména tvrzením, že šlo pouze
o dozor nad zedníky a o přidělování práce ostatním zedníkům, a dále
tím, že k činnosti jeho bylo jedině potřebí, aby se vyznal ve čtení stavebního, hotově mu do rukou daného plánu. Stačí poukázati v této pří
Cll1e na zjištění odvolacího soudu, podle kterého žalobce sám napravii
nesprávné vytýčení stavby, podle kterého přezkoumával a měl v evidenci stavební materiál, a podle kterého vedle vlastní stavby tří děl
nických domů dohlížel ještě na jinou stavbu. Dovolateli nelze také při
svědčiti potud, pokud míní, že dalším společným znakem vyšších služeb jest jejich úřednická povaha, neboť pro toto mínění není v zákoně
opory. Povaha polírské služby ovšem nedopouští stálého pobytu v kan-

celáři, neboť polír v kanceláři přirozeně nemůže stavbu prováděti a ří
diti ale tím není řečeno, že by jeho práce jako duševní práce byla
nlé~ěcennou, vždyť je mnoho i vysokoškolského vzdělání vyžadujících
povolání, která se na úřednické židli nedají vykonávati. Také je bez významu, te jeho služba je do jisté míry saisonní, že po skončení stavebního období, s mrazy, sněhy a zimou se nesnášející zaměstnání umlká a
. čeká, až je zase jaro. zavolá, neboť ani těmito okolnostmi jeho služby
neztrácejí ničeho na své kvalitě.
čís. 4301.

'Žalobou d{e §u 35 ex. ř. lze uplatňovati toliko ná~itky proti fl á rl);" u založenému exekučním titulem, nikoliv však skutečnosti mající
zbaviti e x e k II Č 11 i t i t II 1 platnosti neb účinnosti. Př~vod pohledávky možno žalobou dle §u 35 ex. ř. namítati jen tehdy, stal-li se způsobem uvedeným v §u 9 ex. ř.
(Rozh. ze dne 23. října 1924, Rv I 1515/24.)
žalobci ~oJTI;~hali se na žalovaných zrušení exekuce žalobou, v níž
tvrdili, že smír, tvořící exekuční titul, nebyl uzavřen bezelstně, ježto žalovaní uvedli žalobce v omyl, dále, že akcie, jež byly předmětem smíru,
klesly pad polovici ceny, že. žalovaní pohledávku z onoho smíru postoupili bance Č. a že žalobci nejsou s plněním v prodlení. Žaloba byla
zamítnuta s o u d Y vše c h tří s tol i c, N e j v y Š š í m s o ude 111

z

těch'io

důvodů:

Dovolatelé přehlížejí podstatu žaloby podle §u 35 ex. L, kterou

uplatňují se námitky nikoli proti exekučnímu titulu, nýbrž proti nároku

tímto titulem založenému a na jeho základě vymáhanému. žalobce, nastupující žalobou podle §u 35 ex. ř. musí uvésti a po případě prokázati
skutečnosti tento nárok (nikoli exekuční titul) zrušující nebo zastavující, a nastavší po vzniku exekučního titulu. Toho však dovolatelé neučinili, ne-li zcela, aspoň ne způsobem dostatečným. Žalobci uvedli skutečnosti, jež by mohly býti důvodem, by exekuční titul zbaven byl platnosti neb účinnosti, které však nesměřují ,přímo proti nároku jím založenému. žalobci měli na základě těchto skutečností domáhati se zrušení soudního smíru ze dne 9. prosince 1922, a na základě příznivého
rozsudku navrhnouti zrušení exekuce podle §u 39 čís. 1 ex. ř. Věc má
.')e obdobně, jako kdyby exekučním titulem byl rozsudek, a strana uplatnila by skutečnosti, jež uznává zákon v §u 530 c. ř. s. za dostatečný dů
vod obnovy řízení. Ani tyto skutečnosti neodůvodnily by nároku na zrušení exekuce podle §u 35 ex. ř., ježto dotýkají se nároku exekucí vymáhaného jen nepřímo tím, že zbavují exekuční titul platnosti, Kdežto § 35
ex. ř. vyžaduje, by to byly skutečnosti zrušující anebo zastavující nárok, tudíž skutečnosti působící přímo proti tomuto nároku. Těmito sku-

~ečnostll~i l1ej.~o~ vša~
zal?van~ch, Fm~ byh

skoln0.sti tvrzené žalobci, t. j. obmyslné jednání
zalobcl poqle sv~ho tvrzení pohnuti k sjednání
Sl111rU, tun mene pokles cen akcII, v nemž shledávají žalobci dodatné
z~ráce.ní přes polov!ci ceny, jež za dalších přcdpokladů, o nichž není
treba jednali, opravnovalo by jedině nárok na zrušeni smlouvy.
Podle §u ~5, ex. ř. ,bylo by však možno uplatniti námitku, že vymáha?!, narok presel s puvodm~o věřitele na osobu třetí, což by se mohlo
stali postupem pohledávky. Zalobci skutečně tvrdili, že se tak stalo, odvolávajíce se na písemné sdělení (potvrzení) domnělého postupníka, a
dovozují z toho podle §u 1396 obč. zák. zánik nároku vzhledem k straně
žalované. Odvolací soud však právem poukázal na předpis §u 9 ex. ř.
Jde tu o nárok vymáhaný exekučně, a je proto z §u 9 ex. ř. usouditi, že
převod pohledávky je pouze tehdy účinným, jest-Ii vykázán listinou
vyhovující )1áležitostem tohoto §u. Oovolatelé právem poukazují k to~
mue.že předpis ten vydán byl na ochranu dlužníků, z čehož vyplývá
dalsl důsledek, že bez splnění oné náležitosti nehrozí dovolatelům jako
dlužníkům nebezpečí jimi předpokládané, třeba jim byl postup pohledávky sdělen soukromým dopisem osoby třetí, tvrdící O sobě, že je postupníkem pohledávky. Bez splnění oné náležitosti není postupníkovi
možno vymáhati postoupenou pohledávku, důsledkem toho může však
dlužník namítati převod nároku proti exekuci jen tehdy, když se stal
vytčeným způsobem. Nesporno jest, že žalobci nezaplatili žalovaným
smluvené splátky v ujednané době, toto své prodlení však omlouvají
tím, že nedostalo se jim vzájemného plnění způsobem, jejž pokládají za
přiměřený změněným poměrům. Žalobci však přehlížejí, že dosud je
v platnosti soudní smír ze dne 9. prosince 1922, a že nejsou proto oprávněni samovolně měniti jeho ustanoveni. Pokládali-Ii jeho změnu za dů
vodnou, měli žalobou domoci se buď zrušení smíru neb aspoň uznání
nároku na změnu vzájemného plnění, nechtěli-li tak učiniti, meli se zachovati aspoň podle §u 1425 obč. zák., a tím vyhověti své povinnosti ze
smíru. Nezachovavše se ani tak ani onak, jsou v prodlení, a byla exekuce proti nim právem povolena.
'
čís.

4302.

Dán-Ii cizozemské filiálce tuzemské banky před měnovou rozlukou
poukaz, by převedla vklad na: svou tuzemskou filiálku, a cizoClemská filiálka provedla převod tím způsobem, že ponechala vkladní knížku v rukou přikazatele a tuzemskou filiálku pouze avisovala, že může peníze
vyplatiti na předloženi vkladní knížky, přikazatel se však k výplatě
u tuzemské filiálky dostavil teprve po měnové rozluce, nebylo mu lze
vklad tuzemskou filiálkou vyplatiti vzhledem k nařízení ze dne 6. února
1919, čís. 57 sb. z. a n. Banka jest mu však práva, domáhal-Ii se přika
zatel výplaty vkladu ihned po příkazu u ciwzemské filiálky, jež, ač dosud vklad na tuzemskou filiálku nebyla převedla, výplatu odepřela.
(Rozh. ze dne 23.

října

1924, Rv II 356/24.)

Želoyanv byl dlouhou dobu před převratem v Krakově a ukládal si
u tamní filiálky žalující tuzemské banky úspory. které si po převratu
dn~ 8. ledna 1919 až na 30.000 K vybral, 30.000 K ponechal dále v krakovské filiálce jako vklad, ale dal téhož dne ohledně této částky krakovské filiálce příslušný příkaz za tím úč_ele.m, aby si ty!O P5'níze _u n~
ponechané mohl vybra~i.". žalo~kyll1ny tlhalky v Pr?steJ;lVe. Vklad:; I
knížku na ten obnos znepcI podrzel. Flhalka krakovska sdehla pak pr.isem ze dne 9. ledna 1919 filiálce pro~tějov,l,é, že vk~~dní knižka je~hO vyelání na jméno žal~:anéh~, váz~na heslem .»ProsteJ?~« na 30;000
K 8. ledna 1919 jest v poradku, ze cely ~klad I s mokem c11lldo 8. ledlra
1919 30.000 K a může býti vyplacen pre~0ct.e,:, na nI. ?ruheho, dne do,t '1 se žalovaný do kanceláře krakovske hhalky, chteje SI I tech zbylý~~1 30.000 K hotově vybrati, ale ,nedošlo k ~omu. Žal?':,a~ý by! pak
polskými úřady internován:. ~ kdyz se p? s':,em propustem zacatk,em
května 1919 dostavil do hhalky v Prostejove, nebylo mu tam onech
30.000 K vyplaceno. Žalovant vypůjčil si p3k, od ~alující banky peni~
v Kč, jenž vzrostl celkem na ~9.231 .Kč. Proh zalobe banky o za~lace111
tohoto peníze namítl žalovany navzajem pohledavku z nahrady skody,
ježto mu prostějovskou filiálkou žalující banky nebylo vyplaceno
30.000 Kč. O b a niž Š í s o u d Y vyhověly žalobě a neuznaly vzájemnou pohledávku žalovaného po právu.
N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižšich soudů, pokud jimi bylo vysloveno, že vzájemná pohledávka žalovaného 30.000 Kč není
po právu a uložil prvému soudu, by o vzájemcé pohledávce dále jednal
a znovU rozhodl.

o ů vod y:
V řizení dovolacím jde již jen o otázku, zda vzájemná pohledávka
30.000 Kč, kterou žalovaný z důvodu náhrady škody k odpočtení od žalobní pohledávky 39.231 Kč s přís!. ve sporu uplatnil, po právu jest, či
není. V tomto směru nelze dovolání žalovaného upříti oprávnění, pokud
s hlediska důvodu čís. 4 §u 503 c. ř. s. vytýká, že nižší soudy neposoudily věc správně po stránce právní, uznavše, že žalobkyní nelze přičí
tati viny na tom, že 30.000 Kč žalovanému filiálkou žalující banky v Prostějové vyplaceno nebylo. Žalovaný tvrdí, že dne 8. ledna 1919 dal ža-·
lující bance filiálce v Krakově přikaz, aby zbytek jeho vkladu u této filiálky v částce 30.000 K (tehdy ještě nerozdělených rakousko-uherských
korun) byl z a s I á nuo filiálky žalující banky v Prostějově; že veden byl při tom úmyslem, aby měl možnost vybrati si tento zbytek·
vkladú u filiálky v Prostějově v kterékoliv pozdější době a bez jakéhokoliv časového omezení; že pro něj bylo lhostejno, jakým způsobem li·.liálka v Krakově jeho příkaz splní, zda totiž peníz efektivně do Prostě
jova zašle, či vklad jen účetnicky na filiálku prostějovskou převed~.
Dále žalovaný již v žalobní odpovědi uvedl, že dne 9. ledna 1919 chte!
týž zbytek vkladu v částce 30.000 K vyzvednouti u odbočky žalobkyně
v Krakově proti předložení vkladní knížky, že mu vša)< bylo tam řečeno,
že obnos ten jest již zaslán odbočce v Prostějově k výplatě a že si ža-

lovaný má obnos ten vyzvednouti v Prostějově, vykázav se vkladní knížkou. Toto tvrzení doplnil žalovaný při ústním jednání v ten smysl že
d,:c 9. ledna 1919 přišel do krakovské filiálky žalující banky a Údal
vyplatu 30.000 K, odvobvaje takio příkaz ze dne 8. ledna 1919 že mll
však úřednicí bylo řečeno, že jíž to nejde, že včera jíž byly pení~e odeslány do Prostějova, aby se tam hlásíl. Žalovaný, byv ve sporu slyšen
jako strana, udal, že druhý den po udělení původního příkazu žádal
v ,kr"ko~?ké odbočce žal,:jící banky úředníci, která den před tím jeho
pn kaz pnpla, aby mu on ech 30.000 K hotove vyplatila, kdyby to ještě
~.lo, načež ona úřednice 111U odvětiJa, že už je to všechno v pořádku, že
JIž peníze jsou v Prostějově. S tím se žalovaný spokojil, maje za to, že

peníze jsou v Prostějově, a více se o to nestaral. Žalovaný v dovolání
dále uplatňuje, že jeho příkaz věrně splněn nebyl, protože počátkem
května 1919, když se o svúj vklad v Prostějově hlásil, mu vyplacen nebyl s odůvodněním, že peníze byly zaslány zpět do Krakova, a dovoc
zuje, že žalující banka nese zodpovědnost za ncsplněÍ1í nebo za nesprávné splnění příkazu, a že v tomto směru odvolací soud neposoudil
věc správně po stránce právní, neuznav namítaný narok žalovaného
oprávněný.

Z3.

Podle znaleckého posudku, jejž si osvojil také odvolací
soud, mohla krakovská filiálka žalující banky příkazu žalovaného ze dne
8. ledna 1919 vyhověti dvojím způsobem: bud' tak, že by byla od žalovaného vkladní knížku vyžádala, ji zrušila a peníz k výplatě do Prostě
jova poukázala; nebo tak, že vkladní knížku v rukou žalovaného ponechala a filiálku v Prostějově toliko avisovala, že může peníze n a
pře d I o žen í vkladní knížky vyplatiti. V onom případě byl by pře
šel vklad hned na fíliálku v Prostějově, ve druhém případě zústa! vkladem filiálky v Krakově až do té doby, kdy po předloženi vkladní knižky
k výplatě II filiálky v Prostějově by tam byl vyplacen a kdy filíálka prostějovská prostřednictvím centrály v Praze by vyplaceným penízem fíIiálku krakovskou zatížila. Podle zjištění prvního soudu zvolila krakovská filiálka způsob druhý, zaslavši dne 9. ledna 1919 filiálce v Prostě
jově poukaz tohoto znění: »Oznamujeme, že vkladní knížka našeho vydání na jméno V. P. (žalovaný), vázaná heslem »Prostějov« na K 30.00tl
k 8. lednu 1919 jest v pořádku. Celý vklad s úrokem do 8. ledna 1919
činí K 30.000 a m ů ž e býti vyplacen pře vod e mna V á s.« Jest
ovšem správné, že podle tehdejších poměrů nebylo příčiny k pochybnostem o tom, že i druhý způsob provedení jest stejně bezpečným jako
způsob první, a že nebude překážky, aby sí žalovaný vylíčeným způso
bem svůj vklad v Prostějově kdykoli později nevybral. Filiálka v Krakově nemohla předvidati, že žalovaný bude brzy po daném příkazu
v Polsku až do konce dubna 1919 internován, že nebude moci svůj
vklad .ihned si vyzvednouti, že mezitím vydáno bude vládní nařízení ze
dne 6. února 1919, čís. 57 sb. z. a n., které zakáže převod peněžních plF
hledávek a jakýchkoliv úhrad splatných v korunách rakousko-uherských
z cizozemska do tuzemska a že tím nastane pro filiálku v Prostějově
nemožnost, aby poukazu z Krakova danému vyhověla a že naopak pro
ni nastane povinnost, aby poukaz ještě nesplněný do. Krakova vrátila.
V tomto směru nelze tudíž právnímu posouzení věci nižšímí soudy vy-

týkati nesprávnost Naproti tomu však neocenily soudy nižších stolic
s"'právl1l2 přednesu žalovaného, že se dne 9. ledna 1919 znovu dostavil

do krakovské filiálky žalující banky a žádal, aby mu zbytek vkladu
30.000 K byl vyplacen hotově, což mu však bylo odepřeno s podotknutím, že to již nejde, poněvadž peníze již byly zaslány odbočce vProstě
jově k výplatě. Nelze přisvedčiti názoru nižších soudú, že toto nezjištěně tvrzení žalovaného není pro rozhodnutí sporil důležité. Z VÝPDvědí žalovaného jako strany jde na jevo, že žalovaný dne 9. ledna 1919
odvolal příkaz ze dne 8. ledna 1919 jen podmínečně, totiž pocl podmínkou, že jeho příkaz z předchozího dne nebyl ještě proveden, že však,
když mu úřednice řekla, že to již nejde, na tom netrval, takže púvodní
příkaz ze dne 8. ledna zůstal v platnosti. Neboť kr[.kovská filiálka žalující banky mohla dne 9. ledna 1919 výplatu peněz na přání žalovaného
odepříti právem pouze tehdy, kdyby byla zbytek vkladu již efektivně
převedla na prostějovskou filiálku. Ježto však dle zjištění nižších soudú
příkaz žalovaného byl proveden tim způsobem, že krakovská filiálka žalobkyně dopisem ze dne 9. ledna 1919 pouze oznámila filiálce v Prostě
jově, že může 30.000 K vyplatiti, bude-Ii vkladní knížka předložena,
jest patrno, že sdělení krakovské odbočky, že penize již nelze hotově
vyplatiti, neodpovídalo skutečnosti, nao·pak mohla krakovská filiálb
poukaz odvolati, žalovanému při výplatě peněz vkladní knížku odebrati,
a tím zabrániti zneužití poukazu na prostějovskou filiálku. Ježto žalovaný byl dle §u 1403 (§u 1020) obč. zák. oprávněn, odvolati příkaz,
by peníze byly zaslány (poukázány) filiálce v Prostějově, a žádati výplatu peněz v Krakově, vyplývá z uvedeného tvrzeni žalovaného, že byl
sdělením krakovské filiálky uveden v omyl, který měl za následek, že
jednak žalovaný netrval na hotové výplatě peněz, jednak že se dále
o věc nestaral, maje za to, že peníze již jsou v Prostějově k jeho volné
disposici. V tomto jednání žalobkyně jest, předpokládajíc správnost
přednesu

žalovaného,

spatřovati zavinění

její, pro

něž ručí

za škodu,

kterou žalovaný nevyplacením vkladu v Prostějově utrpěl. Nemohla-Ii
žalující banka později vyhověti přikazu žalovaného vzhledem k vládnímu nařízení ze dne 6. února 1919, čis. 57 sb. z. a n., jde o náhodu,
která, třebaže nebyla přímo zaviněna žalobkyní, zpúsobila žalovanému
škodu jen v důsledcích předchozího zaviněni jejího (druhá věta §u 13) i
obč. zák.). Ježto nižší soucly pro nesprávné právní pojetí věci (§ 503
čís. 4 c. ř. s.) v naznačeném směru neučinily skutkových zjištění, jež
JSou nutná pro řešení otázky zavinění žalující strany a tím pro řešení
otázky, zda jest žalovaným namítaný nárok z důvodu náhrady škody
po právu čilí níc, nemůže dovolací soud, vyhovuje důvodnému dovolání, rozhodnoutí ve věci samé. Bylo proto rozsudky obou nižších soudit
zrušiti a dále rozhodnouti, jak se. stalo (§§ 182,496 čís. 2 a 3,510,513
c. ř. s.).
čís. 4303.

Dopravní řád železníční.
Byl-Ii odesílatelem v nákladním listu, třebas jen nepodepsaným razítkem, učiněn návrh, by dráha zboží převážila a drá!ha tomu nevyho-

věla, platí váha udaná v nákladním listu tak dlouho za váhu podané zásilky, dokud dráha nedokáže jej! nesprávnost.

(Rozh. ze dne 23.

října

1924. Rv II 429/24.)

Žalující firma zaslala dráhou petrolej, jehož váhu udala v nákladním
listu 15.000 kg, a n·avrhla v nákladním listu razítkem převážení zásilky.
Dráha zásilky nepřevážila. Při dojití zásilky na místo určení bylo zjištěno, že obsahuje o 2.420 kg petroleje méně, nežli bylo uvedeno v nákladním listu. žalobě na dráhu o náhradu škody za nedostávajících se
2.420 kg petroleje bylo vyhověno s o u d Y vše c h tří s t o I i o,
N e j v y Š š í m s o ude m z těchto
důvodů:

Dovolání uplatňuje jenom dovolací důvod nesprávného právního posouzení dle §u 503 č. 4 c. ř. s.; formálně vytýká síce rozsudku také ještě
. rozpor se spisy, poněvadž prý skutkové zjištění, že zaslaného petroleje
za dopravy ubylo, nemá opory v průvodním řízení, připouští však, te
toto zjištění bylo odvolacím soudem opřeno o úvahy čistě právní, pročež nejde ve skutečnosti o skutkový předpoklad, který by spisům odporoval, nýbrž opět jenom o právní posouzení. Tomuto právnímu posouzení vytýká žalovaná strana nesprávnost ve dvou směrech.: jednak
poněvadž odvolací soud pokládá poznámku »Navrhujeme úřední zjištění
váhy a přepočítání na stanici podací a konečné«, otištěnou razítkem na
nákladním listě, za závazný návrh odesílatele na převážení zásilky dle
§u 58 (3) žel. dopr. ř., jednak že pokládá váhu 15.030 kg na nákladním listu uvedenou za váhu zásilky v čase podání, ač jí dráha převáže-·
ním nepřezkoumala. V obou směrech dlužno dáti odvolacímu soudu za
pravdu. Obsah razítka jest jasný v tom s,·,ěru, že jím bylo navrženo
převážení zásilky na stanici odesílací. Dle § 56 (10) žel. dopr. ř. mohl se
tento návrh státi platně pouhým razítkem, zvláštního jeho podpisu nebylo třeba. Mínění svědka S-a, že pouhý otisk takového razítka není
návrhem na převážení, poněvadž obsahuje také návrh na přepočítáni,
který byl v tomto případě bezpředmětným, a poněvadž nebyl podepsán,
nemá ani v železničním dopravním řádu ani v tarifních předpisech opory,
a není pro soud závazné. Svědek R., který obstaral jménem odesílatele
podání zásilky a odevzdal při tom dráze nákladní list, jejž sám již vyplněný obdržel, potvrd,1 sice, že považoval převážení zásilky za zbytečné, a že je nežádal a žádati neměl v úmyslu, z této výpovědi lze však
dovozovati pouze, že svědek si nebyl vědom návrhu, který byl v nákladním listu učiněn, nikoliv však, že by tento návrh neměl platnosti. Třeba
návrh na převážení byl učiněn jen bezděčně a náhodou, byl přece uči
něn a byl pro obě strany závazným. Obsah nákladní smlouvy nelze posuzovati podle skutečné, ale neprojevené vůle stran, nýbrž jen podle jejího vyjádření v nákladním listu (§ 61 (3) žel. dopr. ř.). Právě tak jako
by nemohl odesílatel, kdyby byla dráha vyhověla návrhu na převážení
a předepsala za to tarifní poplatek, proti poplatku namítati, že návlh

na prevážení

;.1činii

jen

bezděčně, nemůže

ani dráha se hájiti tím, že -ná-

vrh neodpovídal skutečné vůli odesílatelově. Učinil-li odesílatel v nákladním listu návrh, aby zásilka byla dráhou převážena, jest železnice
clle § 58 (3, 6) žel. dopr. ř. povinna návrhu vyhověti a výsledek vážení
vyznačiti v nákladním listě.
Železniční dopravní řád nestanoví si}'e
sankce na porušení této povinnosti, proto však nelze pokládati za to, l~
by právní stav při jejím porušení byl týž, jako kdyby odesílatel byl pře
vážení vůbec nenavrhoval. Podle §u 61 (3) žel. dopr. Ť. jest nákladní
list, byv opatřen podacím razítkem, důkazem o smlouvě nákladní. To
platí i ohledně váhy zásilky, která musí býti dle §u 56 písm. e) žel. dopr.
ř. vždy v nákladním listu uvedena, a to buď odesílatelem, nebo, neučinil-Ii tak odesílatel, podle §u 58 (3) žel. dOpL ř. dráhou. V případě,
že odesílatel zboží sám nakládal, jest podle §u 61 (4) žel. dopr. ř. váha,
uvedená v nákladním listu, důkazem proti dráze jenom tehdy, když dráha
zboží převážila a převážení potvrdila v nákladním listu. Docíliti toho
může odesílatel vždy prostým návrhem na převážení (§ 58 (3) žel. dopr.
L). Navrhl-li tedy odesílatel převážení zásilky, jest dráha povinna tak
učíniti, poznamenati výsledek vážení na nákladním listu, a váha takto
na nákladním listu vyznačená pokládá se tak dlouho za skutečnou váhu
zásilky v čase podání, pokud dráha nedokáže její nesprávnost. Návrhem
na převážení sprošťuje se odesílatel důkazní povinnosti ohledně správnosti váhy, uvedené v nákladním listu, a přesunuje toto břímě na dráhu.
Opomenula-li dráha vyhověti návrhu a porušila-Ii takto smluvní závazek, nemůže nabýti tim proti smluvních výhod, naopak jest povinna odesílateli náhradou škody. Jelikož každá náhrada škody má v první řadě
za účel obnovení předešlého stavu (§ 1323 obč. zák.), nemŮže býti
protismluvním postupem dráhy změněn stav, který byl právě podáním
návrhu na převážení zamýšlen, nemůže tedy býti důkazní břemeno pře
sunuto zpět na odesílatele. Byla-li dráha již v nákladním listu odesílatelem vyzvána, by za účelem zjištění správnosti váhy, jím v nákladním listu uvedené, zásilku převážila, a byla-li povinna tomuto návrhu
vyhověti, musí platiti váha v nákladním listu udaná tak dlouho za váhu
podané zásilky, dokud dráha nedokáže její nesprávnost. Třeba tedy železniční dopravní řád neustanovoval sankce na nevyhovění návrhu na
převážení, ručí dráha, když bylo převážení navrženo, za váhu pojatou
clo nákladního listu bez ohledu na to, zdali zboží skutečně vážila čili nic.
čís.

4304.

Dopravní řád železniční.
Odesílatel, jenž nakládá zboží sám, ručl za všechnu škodu vzniklou
dráze z vadného naložení. Hrubou nedbalost dlužno spatřovati v tom,
že odesílmel dal bez dovolení odstraniti SOIUčástku vozu, zabezpečující
. jeho nosnost.
(Rozh. ze dne 23.

října

1924, Rv II 433/24.)

V létě 1920 poslala žalovaná firma 4 vagony naložené řezaným dře
vem do ltalie. Žalovaná firma naložila tyto vagony sama. Když· firma

1469
1468
odstraněním spoi~k

vagony objednávala na dráze, uvedla výslovně, že jich potřebuje ku nakládání řezaného dřeva. Dráha poslala na to žalované firmě 4 vagony
a nádeníci, kteří vagony naložili, odstranili železné spojky. Ježto následkem toho, že byly odstraněny železné spojky, se vagony cestou poškodily, domáhala se dráha na žalované firmě náhrady škody. Pro c e s II í
s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl, o d vol a c í s o u d uznal
podle žaloby. D ů vod y: Procesní soud zamítl žalobu z důvodu, že
dráha zavinila sama poškození vagonu tím, že přistavila vagony nevhodné k naložení dřeva, čímž dala na jevo souhlas, aby žalovaná strana
při nakládání dříví železné spojky ve vagonu odstranila. Leč tento
právní názor nelze schvalovati. Dle článku 232 obch. zák. a §u 62 tehdá
platného železničního dopravního řádu čís. 172/1909, musí se naložení
zboží do vagonu státi tak, aby nemohlo škodu způsobiti. Třebaže je
správn)rm, že dříví do přistavených vozů bez odstranění spojek nelze
naložiti, nelze ještě z toho usuzovati na to, že tím žalované straně bylo
dáno právo, spojky ty odstraniti, neboť posudkem znalce je prokázáno,
že je zapovězeno součástky Z vagonů odejmouti, což plyne také z toho,
že železniční zřízenci, vagony k dopravě odebravší, byli pro odstranění
spojek potrestání. Bylo proto věcí žalované strany bud' vagony odmítnouti a žádati na žalující straně, by přistavila vhodné vagony, po pří
padě když spojky odstranila a tím se dle §u 1311 obč. zák. vydala v nebezpečí, že ručí za následky tohoto odstranění, vagony pouze do té míry
naložiti, aby při zmenšené nosnosti nebyly plně zatíženy. Nelze však
z přistavení nevhodných vagonů ještě souditi na to, že dráha tím dala
na jevo souhlas k odejmutí spojek a přetížení vozu, zejména když žalnvaný při objednávce vagonů neudal bližší podrobnosti, jakého ddhu
dříví míní odeslati. Nutno proto říci, že dle shora citovaných předpist'!
pouze žalovaná poškození vagonu zavinila, následkem čehož dle článku
283 obch. zák. žalující strana může žádati náhradu skutečné škody.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

zmenší, tím spíše měli se vystřihati každé změny
jeho zařízení. Vozy, jichž nosnost byla odstraněním spojek zmenšena,
:,yly lidmi žalovaného naloženy tak, že horní rám i boční stěny vozů povolily a se prohnuly, čímž byly vozy poškozeny. Příčinná souvislost
mezi vadným naložením a škodou jest tedy nepochybná a ani žalovaný
jí nepopírá. Bez úspěchu musil zůstati pokus žalovaného přesunouti zavinění na dráhu samu, poněvadž prý mu přistavila vozy, nehodící se
k naložení dlouhého dříví bez odstrahěnÍ železných spojek, a poněvadž
naložené vozy s odšroubovanými spojkami přijala k dopravě. Při tom
nelze žalovaného ušetřiti výtky rozporu se spisy, když předpokládá, že
dráze byla neb aspoň musila býti nezpůsobilost přistave!Oých vozů k naložení dříví známa. Podle posudku znalcova nemohlo býti řezivo, určené
k dopravě, do přist.wených vozů bez odstranění železných spojek jeL}
proto naloženo, poněvadž bylo asi sedm metr"ů dlouhé, žalovaný vš~k
netvrdil, že .tuto délku dřeva dráze v žádosti o ipřistavení vozů oznámIl.
Předpis §u 63 (5) žel. dOpL ř. neukládá ard straně, by při objednávce
vozů hlásila také délku dřeva, jež hodlá naložiti, ale nebyla-li tato délka
dráze ozr.ámena, nelze klásti dráze za vinu, že dodala vozy, na něž se
dalo naložiti íenom dřevo kratší. Žádným způsobem nebyl žalovaný
oprávněn, aby když dříví nemohlo býti pro železné spojky do přistave
ných vozů naloženo, vozy svémocným odstraněním _železných spojek
uČinil k naložení způsobilými. Bedlivost, které byl povinen při nakládání
šetřiti, vyžadova~a, by uvědomil dráhu o nemožnosti naložení a vyžádal
od ní odpomoc.

Y

čís.

4305.

Spolek dle zákona ze dne 15. listopadu 1867, čís. 134
teprve, až je o jeho dovolenosti rozhodnuto příslušným
ským (zemskou politickou správou).
(Rozh. ze dne 29.

říj na

ř. zák. vzniká
úřadem zem-

1924, R I 857/24.)

Důvody:

Přisvěc!čiti sluší c!ovolateli, že se § 62 žel. dopr. ř. na tento případ
nevztahuje, neboť týká se jen škody, způsobené vadným balením. Škod,
způsobených vadným nakládáním týkají se prováděcí ustanovení I. (1)
a) pak ll. (1) ku §u 59 žel. dopr. ř., která, byvše pojata do nákladního
tarifu díl I. odd. A, stala se dle předtisku každého nákladního listu součástí nákladní smlOl'vy. Dle těchto ustanovení jest odesílatel, jenž nakládá sám, povinen, dbáti toho, by naložením nevzniklo nebezpečí pro
vůz, spolunaložené zboží nebo bezpečnost vlaku, a ručí za všechnu škodu
z vac!nóho naloženÍ. I kdyby však tohoto předpisu nebylo, ručil by žalovaný za vadné naložení, poněvadž byl podle čl. 282 obch. zák. povinen zachovati při nakládání bedlivost řádného obchodníka a porušil ji
hrubě tím, že bez dovolení odstranil důležitou součástku vozu, zabezpečující jeho vrchní železný rám a boční stěny před tlakem naloženého

zboží a poškozením. Nedovedli-Ii lidé žalovaného, jak se tvrdí v dovolání, pro nedostatek technických znalostí posouditi. oč se nosnost vozu

žalobu »Zábavního a vzdělavacího kroužku v Ž.« pro c e sní
s o u cl p r v é s t o I i c e zamítl, ježto spolek neměl v roce 19 19, kdy
se odehrál žalobní děj, ještě právní jsoucnosti, a neměl jí ani v době
podání žaloby. O d vol a c í s o u dzrušil napadený rozsudek a vrátil
věc okresnímu soudu, by vyčkaje pravomoci, o ní dále jednal a ji znovu
fQzhodl. D ů vod y: Odvolací soud nesdílí vývodů. prvého soudu o tom,
\ ,ée žalující strana neměla ještě v prosinci 1919 právní existence a že 'neměla jí ani v den podání žaloby. Žalující strana tvrdí, že jest a hned od
počátku byla. spolkem, tooy zřejmě spolkem, jejž bylo by dlužno posuzovati dle zákoná o spolcích čÍs. ř. zák. 134/1867 a dle §u 26 obč. zák.
Dle výsledku sporu nejde o spolek nedovolený a není tudíž ku vzniku
takovéhoto dovoleného spolku třeba, aby jeho založení a ustavení bylo
oznámeno politickému .úřadu. Spolek toho druhu vznikne a trvá projevenou vůlí několika osob, směřující k založení spolku jako právní osoby,
různé od členů, a nezáleží na jeho pojmenování. Tento vznik děje se

ovšem s podmínkou, že politický

úřad

nezakáže do

lhůty

Su 6

I

'

utvoření ,~polku z. d~vodvů tamže zmíněn}rch. Pro vznik spol~u v :~;c· 1~ar'

bylo }Ud1Z lhostejnym, ze založení jeho bylo o7"lámeno politickém ,,9
dll az v r?c~ 1920 a teprve 13, září 1920 na vědomí vzato. § 9 s o~ u~a
predpokladu pro vznik spolku, nýbrž
mu
, a} ,o jeho pr,avl11 eX1stenc1 pro styk veřejný a občanský Z úvah
II
sten1 pfOcesmho soudu neplyne tedy, že žalující strana jako spol:k Zj1~
v ,fO,ce 1919 n~vzll1kl~ a ~,n~d ani nyní ještě jako spolek neexistu'e. Nj~~
soud
stranu pro rok 1919 »volným sdruže!,ím fvSIC 'jc oso« a uplfa-h jl takto povahu právnické osoby (kor orac~"
nem pro to
sporu a ve skutkových'
ro:,sud~~ nalez1t<;ho podkla~u a .dle dosavadního stavu sporu není zam1t';.ťtr zalo?~ ?uvody prvm stohce ospravedlněno.
.
e j v y s S 1 S o u d zrušil usnesení odvolacího soudu a ulož'l
bYl' .u~ustě od práv,ního názoru, v zrušovacím usnesení projeVenéh~ ~(~
VQ ani znovu po zakonu vyřídil.
- )

~estanov1

usnadňuje

zy~a:l~ okre~ll1

t~ik~ z~~~

~aIUj~~l

,ve,~~sledcích

zjištěních nap~dené~~

Důvody:

Otázk~, kdy počiná právnická osobnost spolku podle zákona o spolkovem ~ravu ze dne h. listopadu 1867, čís. 134 ř. zák. nezodpověděl
odvolacl sou~ ,sp:ávně, usoudiv, že spolek toho druhu vznikne a trvá
projevenou vuh nekohka osob, směřující ku založení spolku j'ako p ' .
osoby
• a ze,
, pro vznik spolku v roce 1919 bylo Ihoste'no
ravm
, . ' různe' •od ,c'I enu,
ze jeho
bylo oznameno pohtrckemu
až v roce 192h ;
teprve 1~. zan 1920 bylo vzato na vědomÍ. Vznik korporací vůbec t"
korporacI
.se
právem, Právnická
~o.rP.orace pocma trm okamz1kem, kdy bylo vyhověno požadavkům verejneho prav~ o ,vzniku korporací; podle toho sluší se zřetelem na před
p~s §u 26 obc, zak poso~diti, zda jest dovolená, Ke zřízení spolků podle
zak?na? sP9Ik?ve1:' l?raVU ze dne 15. listopadu 1867, čís. 134 ř. zák.
nem arC1 potreb1 statm
koncese
..
, spo Ik'
b)rl0'
t
. ; "ny'brž .stačí (§§ 6 a 7)'
' ze znzem
II
z,aroven .~e s ,anovarm ohlaseno zemské vládě, a že tato do 4 neděl
~:zaka:ala :nzem sp'0lku, což s~ může státi jenolll z výčetmo llvede.1ych du,:~du. ,N.eb):~-h spolek v teto lhůtě zakázán, anebo prohlásil-Ii se
zemsky urad j;Z dnve, z,e ho nezakazuje, může spolek vejíti ve skutek
Z toho plyne, ze spolek Jako právnická osoba vzniká okamžikem, kd ,~
o jeho »dovolenost1« (§ 26
zák.) rozhodnuto
ze1;,s.kým,
je
osobnost. spolku a
jeho
pravum obmezena jeho učelem podle jeho stanov (§ 5 spolkového zákona) (s,ro~n, Bud~1~~k1 Č, 4713 a č. 6853), stanovy pak jsou předmě
tem, o nemz zemsky urad rozhoduje, zdali je spolek »dovoleným<<-

zal~:;m
so,:~r~mrch řídí

úřadu

veřejným

oso;no~~

v

Vždyť

obč,
prá~nická

čís.

příslušným úřade]
způsobilost
k~
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U~t~n.ovení čl: 146 obeh. zák. vztahuje se ku všem závazkům, za něž
spole~n,c1, podle cl; 112 obch. zák. solidárně ruč~ nechťsi vznikly z jaké-

hokob pravního duvodu.

Za nároky proti společnosti na náhradu škody bývalý společník nenlčí déle než po pět let, počítaných od zápisu zrušeni společnosti (vyhostění nebo vyloučení), třebaže do té doby neuplynula ještě tříletá

promlčecí lhůta §u 1489 obč. zák., počítaná ode dne, co poškozený
zvěděl o škodě.

Soud nemůže přihlédnouti k námitce proti žaloonímu nároku, lež
sice vyplývá ze sebrané procesní látky, ale nebyla žalovaným vznesena.
(Rozll, ze dne 29, říjné, '924, Rv I 901/24,)
Žalobu velovy po zaměstnanci veřejné obchodní společnosti na bý-

valěho společníka společnosti o náhradu škody o b a niž š i s o u d y

zamítly, Ne j v y Š š í s o u d z[llšil rozsudky obou nižších soudů a
vrátil věc soudu prvé stohce, by JI znovu projednal a rozhodl.
Důvody:

Žalobkyně domáhá se podle čl. 146 obcll, zák, na žalovaném jako
bývalém veřejném společníku firmy S, & Co. a společnosti P. & Co.
náhrady škody z toho důvodu, že tato firma nepřihlásila 3vého zaměst
nance a manžela žalobkyně S-a podle zákona ze dne 16, prosince 1906,
čís, 1 L z, z roku 1907 k pensijínmu pojištění, čímž se stalo, že žalobkyně, když její manžel dne 28. dubna 1921 zemřel, neobdržela ani vdovského důchodu, ani vychovávacích příspěvků pro tři děti, nýbrž jen
odbytné. První soud dospěl na základě zjištěných skutečností k úsudku,
že manžel žalobkyně podléhal přihlašovací a pojistné povinnosti podle
zákona ze dne 16, prosince 1906, čís. 1 ř, z. z roku 1907, ale nezabýval
se dále touto okolností, zamítnuv žalobu proto, že Jan S. podepsal
přihláškn ze dne 15. srpna 1919, jejíž bod 15. obsahuje toto prohlášení:
"Pojišťovací povinnost uznává se teprve odl. května 1919. Před tímto
dnem neměl zaměstnanec zaměstnání pojištěni podléhajícího.« Z toho
vyvodil první soud, že Jan S. své zaměstnavatele nechtěl činiti zodpovědnými za dřívější opomenuti pojistné přihlášky, druhý soud, že Jan S .
vzdal se takto veškerého práva přiváděti k platnosti své nároky na náhradu škody, vzešlé mu z opozděné přihlášky, Oba soudy tedy v podstatě přijaly za podklad svého rozhodnutí domnělé vzdání se nároku
manžela žalobkyně, od něhož tato své právo odvozuje, Právem vytýká
žalobkyně v dovolání a vytýkala to již v odvolání, že taková námitka
vzdání se nároku nebyla žalovaným v první stolici vůbec učiněna. V tom
nelze sice spatřovati dovolací důvod vadnosti řízení, ale důvod rozporu
se spisy v podstatném bodě, protože na tom jak prvý tak druhý soud svá
rozhodnutí založily, Žalovaný v první stolici ani námitky vzdání se nároku neučinil, ani na přihlášku ze dne 15. srpna 1919 se neodvolával.
Procesní soud sám přihlášku pokud se týče její opis vyžádal, a jest
z jednacího protokolu toliko vidno, že byly výsledky průvodního řízeni
oznámeny, aniž tam o přihlášce, před tím vyžádané, byla nějaká zvláštní
zmínka. pokládal-li procesní soud obsah přihlášky za důležitý pro ro7.hodnutí sporu, bylo podle §u 182 c, ř. s. na místě, by přivedl tento obsah

1473

na přetřes. Procesní soud nebyl však oprávněn, aby nepředneseilOu námitku sám od sebe za základ svému rozhodnutí položil. Podle §u 182
c. ř. s. má sice soud působiti k tomu, aby všechny pro rozhodnutí sporu
důležité skutečnosti byly přednesny nebo nedostatečné údaje, učiněné
k odůvodnění nebo nároku neb obraně proti němu doplněny; průvody
označeny nebo doplněny a vůbec všechna vysvětlení byla dána, jichž"
jest třeba, by skutkový podklad t v r z e n Ý c h práv a nároků podle
liravdy byl na jisto postaven. Avšak meze tohoto!. zv. materielního
řízení sporu končí se tam, že výhradně stranám jest přenechatí, kterých
útočných a obranných prostředků chtějí použíti. Jako soudce nesmí
žalobci přiřknouti něco, čeho nežádal (§ 405 c. ř. s.), tak nesmí hleděti
1c námitce, která by snad podle sebrané procesní látky byla mohla býti
učíněna, ale učiněna nebyla. To by odporovalo zásadě projednací. Za
tohoto stavu věci není ani třeba zabývati se dalšími otázkami, vzbuzujícími pochybnost, totiž jaký právní význam (}Ua prohlášení mělo, zdali
v něm skutečně bylo vyjádřeno vzdání se nároku podle §u 1444 obč.
zák. a zdali a vůči komu bylo takové vzdání se účinné, neboť na při
hlášce není spolupodepsána firma, jejímž veřejným společníkem žalovaný byl, nýbrž její nástupkyně. Tento důvod zamítnutí žaloby tedy
neobstojí. Avšak ve věci samé toho času rozhodnouti nelze. žalovaný
namítal v první stolici také promlčení žaloby podle čl. 146 obch. zák.
Procesní soud námitce té nevyhověl, vycházeje z názoru, že platí tu
tříletá lhůta promlčecí podle §u 1489 obč. zák., která se počítá teprve
ode dne úmrtí Jana S-a, jež nastalo dne 28. dubna 1921. Odvolací soud
touto otázkou se nezabýval, ačkoliv žalo van Ý v odvolacím sdělení
názor prvního soudu napadal právě jako jej napadá také nyní v dovolací
odpovědi. Otázkou tou nutno se však zabývati, ježto je pro rozhodnuti
sporu podstatna, ana žalob k y n ě neměla důvodu, tomuto pro ni
příznivému názoru prvního soudu v odvolání a v dovolání odporovati,
a ježto žalovaný, zvítěziv ve věci samé již v první stolici, přirozeně
nemohl napadati jen důvody prvního soudce. Názoru procesního soudu
nelze při svědčiti. žaloba směřuje pro t i b Ýval é m u ve ř e j n é m II
s pol e ční k u firmy S. & Co. a firmy P. & Co. a to zná r o k u
proti zmíněné veřejné společnosti. Podle čl. 146 obch. zák. promlčují se
žaloby proti společníkovi z nároků proti společnosti v pěti letech po
zrušeni společnosti a toto promlčení poč.iná se dnem, kdy zrušení společnosti do obchodního rejstříku bylo zapsáno. Ve čl. 146 obch. zák.
míněny jsou všechny nároky, za které společníci podle čl. 112 obch.
zák. solidárně ručí, ať vznikly z j a k é h o k o 1 i v p r á v ní hod 11vod u proti společnosti. Delší než pětiletá lhůta promlčecí jest vyloučena, kratší promlčecí lhůta vyloučena není. Úmyslem zákona bylo
patrně, aby ručení bývalého veřejného společníka co do jeho trvání
určitě bylo stanoveno, a aby počátek i délka promlčecí lhůty přesně
byly určeny. Přes pět roků po zrušení společnosti nemá již společník
ručiti, po pěti letech má býti závazku sproštěn. Tím byla článkem 146
obch. zák. pro případy jím upravené vyloučena platnost §u 1489 obč.
zák., podle něhož žaloba o náhradu škody promlčuje se sice ve třech
letech, ale počítaných od té doby, kdy škoda stala se poškozenému '1

známa. Z.ákon ve čl. 146 obch. zák dal zřejmě na jevo, že takovému

kolísání v počítání lhůty nechce, a že nemá zřetele na vědomost věři
telovu (viz také komentář Staub-Pisko ke čL 146 obch. zák. str. 479).
Proto tedy i při žalobě o náhradu škody počíná se pětiletá lhůta' promlčecí podle čL 146 obch. zák. ode dne zápisu zrušení společnosti do
obchodního rejstříku. V projednávaném případě tvrdí žalobkyně, že
firma S. & Co. vymazána byla v rejstříku dne 28. září 1917 a firma P.
& Co. dne 9. května 1918. žaloba podána byla dne 24. dubna 1923
(§ 1479 obč. zák.). Podle toho byla by lhůta promlčecí uplynula ohledně
první firmy, ale nikoliv ohledně druhé firmy. Procesní soud však žádných skutkových zjištění v příčině dne vymazu firem neučinil, a žalovaný
den výmazu firem nepřiznal, nýbrž popřel všechna tvrzení žalobní, pokud jich výslovně nepřiznal. Nelze tedy na dosavadním skutkovém podkladu posouditi, zdali a pokud jest námitka promlčení opodstatněna.
Kdyby se objevilo, že žaloba jest promlčena proti žalovanému jen jako
veřejnému společníku první firmy, mohlo by to míti význam také pro
posouzení otázky, od které doby d r u h á f i r m a byla snad k při
hlášce Jana S-a povinna a zdali od té dob y uplynula taková lhůta,
aby založila nároky, jak jsou žalobou žádány.
čis.
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Nárok na náhradu škody proti drogistovi a jeho obchodvedoucimu,
ježto omylem vydán byl prudký jed, jímž přivoděna byla smrt.
Dítě může se domáhati na původci otcovy smrti náhrady dle §u 1327
obč. zák. jen, když prokáže, že se mu po otcově smrti nedostává (dostávati nebude) toho, co by mu na výživu, výchovu a zaopatřeni byl
otec poskytoval. Provozovatel závodu jest zodpověden za jednáni obchodvedoucího pobočného závodu, nebyl-Ii ohlášen a SChválen živnostenským úřadem.
(Rozh. ze dne 29.

října

1924, Rv I 1081/24.)

Otec žalobcův (Josef U. mladší) požádal ve filiálce drogerie žalovaného Jana K-a o prášky proti bolení hlavy. Obchodvedoucí filiálky·
Antonín Z. vydal mu omylem prášky obsahující prudký jed (strychnin),
po jichž požítí otec žalobcův zemřel. Žalobě na Antonína Z-a o náhradu
škody pro c e s n i s o udp r v é s tol i c e vyhověl, kdežto žalobu
na Jana K-a zamítL O d vol a c í s o u d nevyhověl odvoláni ani té
ani oné strar..y.
'
N e jv y š š i s o udl. vyhověl dovolání žalovaného Antonína Z-a

~ změnil rozsudky nižších soudů v ten rozum, že zamítl pro tentokráte
zalobu proti němu; 2. nev)'hověl dovolání žalobcovu, a potvrdil rozsudek odvolacího soudu, pokud jím žaloba vůči Janu K-ovi byla zamítnuta
s tim, že vyslovil zamítnutí pro tentokráte.
Důvody:

1. K d o vol á n í dr u h é h o žalo van é h o A n t o n í n a Z-a:
žalovaný Antonín Z. číselně uplatňuje dovolací důvody čís. 3 a 4
. §u 503 c. ř. s., ale prvý z nich nedoličuje po zákonu. Nedokazujeť, že
Civttnl rozhodnutí VI.

93
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odvolací rozsudek spočívá v podstatné části na předpokladu skutkovém,
který jest v rozporu se spisy, t. j. že odvolací soud k odůvcdnění výroku,
pro spor rozhodujícího, uvádí po stránce skutkové jako obsah spist"!
něco, CO v nich obsaženo není) nebo nesprávně uvádí obsah spisů. Pokud dovolatel vytýká, že rozsudek odvolacího soudu jest v přímém roz,
poru s výsledky průvodního řízení, když uvádí, že se žalobci úmrtím
jeho otce stala újma majetková, tvrdí pouze, že odvolací soud na zji,
štěný děj nesprávně použil ustanovení §u 1327 obč. zák., provádí tedy
také v tom směru jen dovolací důvod nesprávného posouzení právního
po rozumu §u 503 čís. 4 c. ř. s. Tento pak jest opodstatněn. Vzejde,1i
z ublížení na těle smrt, nahradí dle §u 1327 obč. zák. ten, kdo ji zavinil,
nejen všechny náklady, nýbrž i pozůstalým, o jichž výživu usmrcený
dle zákona pečovati byl povinen, vše, c o jim tím, t. j. u s m r c e,
ním u šlo. Dle obecných zásad právních náleží tomu, kdo se domáhá
náhrady škody, by prokázal tvrzenou škodu. Kdo tedy požaduje ná,
hrady škody dle §u 1327 obč. zák., tomu náleží důkaz, že mu smrtí
jeho živitele něco ušlo a co mu ušlo. Tohoto důkazn 'žalobce nepodal,
a odvolací soud sám zdůrazňuje, že v tomto případě vůbec nelze dob,
zati, z d a by se bylo žalobci jako synu zemřelého Josefa U'a z jeho bu,
doucího výdělku něco dostalo. Samo sebou se rozumí, že žalobce molll
by žádati jen náhrady hmotné újmy, která mu vzešla otcovou ,smrtí, ne
snad aby mu byla nahrazena ona neocenitelná a nenahraditelná škoda,
kterou utrpěl ztrátou lásky a péče něžného a starostlivého otce. Z POfli'
čenských, pokud se týče pozůstalostních spisu, jichž použil prvý soud,
jak patrno z rozhodovacích důvodů jeho rozsudku" vysvitá, že zemřelý
Josef U. zanechal polovici mlýnské a hospodářské usedlosti s pozemky
a jiné značné jmění, které bylo v pozůstalostním řízeni odhadnuto na
45.553 Kč 52 h (čistě), ale vskutku bude míti asi vyšši cenu, poněvadž
zůstalá v dova Marie U,ová, žalobcova matka, jež převzala celou mo,
vitou a nemovitou pozůstalost, se zavázala, že vyplatí nezleti1ému ža,
lobci jako podíl 100.000 Kč a tuto částku také již pro něho složila do
sirotčí pokladny. Netřeba uvažovati o tom, zda a nakolik při řešení
otázky, zda žalobci smrtí jeho otce něco ušlo, hleděti jest k této částce
100.000 Kč, o níž nelze beze všeho tvrditi, že by se jí žalobci, kdyby
byl jeho otec zůstal na živu, vůbec někdy bylo dostalo, po případé
alespoň k úrokům z ní. Dosti na tom, že žalobce neprokázal, že se mu
po otcově smrti nedostává, po případě dostávati nebude toho, co by
mu na výživu, výchovu a zaopatření byl otec poskytoval, pokud se
t~če: že to, co n;u v tě~h .směfl;ch poskytuje .nyní jeho matka nejen jako
pre]Imatelka celeho jmelll zemreleho otce, nybrž i podle zákona (§ 143
obč. zák.), nedosahuje toho, čeho by se mu od otce bylo dostalo. Jen
kdyby byl provedl tento důkaz, mohl by však žalobce činiti nárok dle
§u 1327 obč. zák., který nemá na mysli obohacení děti, nýbrž toliko na·řizuje, že jim má býti nahrazeno to, co jim skutečně ušlo. Zákonodárcovým úmyslem bylo, aby rodině (ženě a dětem) byla zachována do,
savadní výživa a vůbec možnost dosavadniho způsobu života, který
JIm zabezpečoval usmrcený muž a otec. Nezměnilo-li se nic na tomto
způsobu života po smrti může a otce, nelze tvrditi, že pozůstalým něco
ušlo. Neprávem použil prvý soud ustanovení §u 273 c. ř. S., jež před-
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pokládá, že jest jisto, že někomu přísluší- náhrada škody, že tedy náhradní nárok jest co do důvodu nepochybným, a jen o výši škody nclze
vůbec podati důkaz nebo lze podati důkaz jen s nepoměrnými potížemi.
Za správné použití zákona bylo tedy zamítnouti žalobu vůči Antonínu
Z,ovi, a to pro tentokrát, poněvadž není vyloučeno, že by mohly někdy
přece jen nastati právě vylíčené podmínky §u 1327 obč. zák., a proto
bylo, vyhovujic dovolání žalovaného Antonína Z'a, v ten smysl změniti
rozsudky obou nižších soudů.
2. K ž a lob C o v u d o vol á n í:
Totéž, co uvedeno k dovolání žalovaného Antonína Z,a, platí i zde
a jde pouze o to, má,1i žaloba proti Janu K,ovi býti zamítnuta také
jen pro tentokrát, žalobci tedy býti vyhrazeno právo, žalovati za změ
něných poměrů znova Jana K'a, či dlužno,1i žalobu proti tomuto žalo,
vaném~ zamítnouti l;aprosto a pro vždy, jak učinily nižší soudy, a to
proto, ze by Ja~ K. vubec a ?lkdy nebyl ž~lobci povinen náhradou škody,
I kdyby bylo zalobcl snnÍ! jeho otce neco ušlo. V tom směru uvážil
nejvyšší soud toto: Mylným jest ovšem žalobcův názor, že obsah trest,
ního rozsudku, vydaného proti Antonínu Z,ovi, jest pro civilní soud
vížící též ohledně spolužalovaného Jana K'a., Podle §u 268' c. ř. s. jest
civilní soud tímto rozsudkem vázán jen co do otáze'k, zda byla Antonínu
Z,ovi dokázána skutková podstata onoho jednání (opomenutí), z něhož
žalobce odvozuje nároky soukromoprávní, a zda lze toto jednání (opomenutí) přičítati A n t On í nu Z,o v i. Vůči Janu K,ovi, který trestním
soudem nebyl souzen a odsouzen, nemá trestní rozsudek právního
význ~mu. Než výsledky civilního sporu a skutková zjištění nižších
soudu stačIly by, kdyby bylo přisvědčeno k otázce, zda žalobci smrtí
jeho otce něco ušlo - k opodstatnění náhradní povinnosti žalovaného
Jana K,a. Prvý soud zjistil, že dne 12. května 1921 žalovaný Antonín
Z., který tehdy vedl filiálku drogistického závodu Jana K,a, dal žalob,
covu OtCI Josefu U,ovi na jeho žádost dva prášky proti bolení hlavy,
ale mí~to žádaného chininu dal strychnin v takovém množstvi, že Josef
U., pOZIV jeden prášek, zemřel otravou. Dále zjistil prvý soud na zá··
kladě výpovědi svědka K,a, že onoho dne byl žalobcův otec v krá,
mě a hovořil s Z,em; na základě výpovědi svědka Josefa U,a st.
že jeho syn, přišed asi o 1 Y2 hodině odpolední domů, říkal mu, žes
d a I u mat e r i a I is ty děl atp r á šky, aby je přijal a z a p I a t i I,
a že po nějaké chvíli přinesl Z. dva prášky a položil je v pokoji na stůl;
- na základě výpovědi svědkyně T ,ově, že zaslechla, jak se na dvoře
žalobcův otec ptal Z,a, co mu to dal, a ten odpověděl, že chinin; ~
na základě výpovědí svědků Josefa U-a st., Františka O,a a Hany
O,ové, že si Josef U. ml. dal zavolati Antonina Z'a a ptal se ho, co mu
to dal, a že Z. na dotaz Dra. Č,a, který si ho později dal zavolat a Se
ho ptal, co to dal, odpověděl, 'i:e chinin, a na výtku Dra. Č,a, zda má
právo, jej prodávati, odpověděl, že jej koupil pod rukou. Z těchto skutkových zjištění, kterái nedoznala změny v odvolacím řízení, plyne, že
Josef U. ml. objednal v krámě Jana K,a u Antonína Z,a za úplatu prášky
chininové a že Antonín Z. vyřídil objednávku tím, že přinesl prášky
Josefu U-ovi ml. do bytu jeho otce. Dále jest zjištěno, že Jan K. ne,
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oznámil Antonína Z-a jako námestka k vedení pobočního závodu u ZlVnostenského úřadn ve smyslu §u 55 živn. ř. Nelze souhlasiti s názorem
nižších soudů, že toto neoznámení nemá právního významu pro otázku,
zda Jan K. jest odpovědný za obchodvedoucího Z-a. Neboť kdyby byl
Jan K. oznámil Antonína Z-a jako náměstka živnostenskému úřadu a
tento by byl schválil Z-a jako náměstka. byla by odpovědnost za vedení
filiálky přešla z Jana K-a v mezích § 137 živn. ř. na náměstka Antonína
Z-a. Když se oznámení a schválení nestalo. zůstal Jan K. odpovědným
za vedení filiálky. zůstal vůči třetím osobám on provozovatelem pobočního závodu a Antonín Z. pouhým jeho zřízencem a pomocníkem.
Tomu-li tak, nelze ani za správný uznati názor nižších soudů, že mezi
Josefem U-em ml. a Janem K-em nevzešel poměr smluvní. Naopak. když
Josef U. ml. v krámě Jana K-a (filiálce) objednal u Antonína Z-a, zří
zence Jana K-a, chininové prášky, a Antonín Z. přijal objednávku, zavázal se jménem svého zaměstnavatele Jana K-a vůči Josefu U-ovi ml.
k určitému plnění, totiž k odevzdání objednaných prášků chininových.
Zda Antonín Z., plně tento smluvní závazek, dal prášky ze zásob Jana
K-a či ze svých vlastních zásob, nerozhoduje, vždyť lze prodati i cizí
věc. Byť i zjíštěno bylo, že v j<rámě nebylo chininu ani jedu, a z toho
logicky vyplývalo, že Antonín Z. vzal prášky odjinud, nestal se přece
on smluvníkem. Nebylo ani tvrzeno, že když Josef U. ml. obj ednával
prášky, Antonín Z. prohlásil, že mu žádané prášky ze zásob drogerie
dáti nemůže, a že mu je dá z vlastních zásob, a že U. na to přistoupil.
Jen v takovém případě bylo by lze tvrditi, že vzešel smluvní poměr
mezi U -em a Z-em. Nesejde též na tom, zda Z. byl či nebyl zmocněn
k prodeji léků (chininu), jakmile jest jisto, že Z. přijal objednávku U-a
jako zřízenec svého zaměstnavatele, tedy jménem tohoto, nikoli jménem
svym (čl. 47, 50, 58 obch. zák.). Za zavinění svého pomocníka při plnění
smluveného závazku ručí však Jan K. dle §u 1313 a) obč. zák. Tímto
zákonným předpisem došla výrazu zásada, vedle níž ve smluvním poměru zaviněni osob, jichž jedna strana použije k plněnI' smlouvy, platí
vůči druhé straně za zavinění spolusmluvníka. Zákonodárným důvodem
předpisu §u 1313 a) obč. zák. byla lÍvaha, že smluvní k nemá vlivu a
nemá vědomosti v tom směru, komu druhá strana jako pomocníku
ukládá plnění, a že jest proto spravedlivo, přesunouti nebezpečí na
to~o,•. kdo používá pomocník~ a má tudíž možnost a povinnost, pře
svedcIÍl se o Jejich schopnostI a zdatnosti. Strana, oprávněná k plněni,
může žádati, by se jí dostalo, co bylo uJ' ednáno strana zavázaná
•
'
,
k p 1ne~lí,
je povinna, uskutečniti smluvené plnění. Jak je uskuteční, zda
vykona sama to, co vykonati jest, či zda to dá vykonati někým jiným,
jest její věcí a jde na její účet a nebezpečí. Použije-li tedy pomocníka,
nedotýká se tato okolnost strany, oprávnění k plnění, nýbrž jen strany
k plnění zavázané, jíž musí býti ponecháno, by se vypořádala se svým
pomocníkem. Způsobí-li tedy pomocník při plnění druhému smluvníku
škodu, jest ze škody takto způsobené práv ten, kdo za sebe zřídil pomocníka. Ježto pak v tomto případě jest zjištěno, že Antonín Z. řádně
nesplnil smluvního závazku, založeného jeho prostřednictvím mezi
Josefem U-em ml. a Janem K-em převzetím objednávky prášků, vydav
U-ovi místo objednaných prášků chininových jed strychnin, a učinil

taľ( nedopatřE:ním)

tedy zaviněně, a z toho vzešla smrt Josefa U-a ml.,
K. za škodu, zaviněnou Antonínem Z-cm, dle §u 1313 a)
byl by žalobní nárok již podle tohoto ustanoveni zákona
též proti Janu K-ovi. Ježto však žalobce neprokázal tvrzené
škody, jak vyloženo pod 1., byla žaloba proti Janu K-ovi právem zamítnuta, arci z důvodi't jiných, než z důvodů, uvedených nižšími souliy.
S tohoto právního hlediska nebylo lze vyhověti žalobcovu dovolání,
aniž bylo třeba zabývati se ostatními vývody dovolacího spisu. Z dů
vocltl, uvedených pocl 1. měla ovšem žaloba býti zamítnuta jen pro
tentokrát. V tom smyslu byl tedy opraven rozsudkový výrok nižších
soucit\.
ručil by Jan
obč. zák. a
onodstatněn

čís.
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Změnily-li se podstatně poměry, lze se domáhati změny dtlchodu
právoplatně přisouzeného.

(Rozh. ze dne 29. října 1924, Rv I 1258/24.)
Žalobce utrpěl roku 1911 úraz v provozu žalovaných elektrických
podniků a byl mu rozsudkem ze dne 6. října 1914 přiznán důchod roč
ních 3200 K. Žalobu, jíž domáhal se roku 1923 zvýšení důchodu na
ročních 18.000 Kč, oba nižší soucly zamítly, oclvolací soud
z těchto d ů v o cl ů: První soud právem zamítl žalobu t důvodu, že se
jí žalobce domáhá nároku, o němž již právoplatně bylo rozhodnuto
rozsudkem ze dne 6. října 1914. Odvolatel neprávem uplatňuje, že tu

nejde o týž nárok na náhradu škody, o němž tímto rozsudkem bylo
rozhodnuto, nýbrž o nárok na zvýšení odškodného, to jest ročního dů
chodu, o kterémž ovšem již onim právoplatným rozsudkem bylo rozhodnuto. Než právoplatnost tohoto rozsudku vztahuje se i na výši tam
přiřknutého důchodu a jest uplatňování zvýšení tohoto důchodu na
témže skutkovém a právním základě, uplatňováním věci již právoplatně rozhodnuté. Skutečnost, že následkem znehodnocení peněž má
onen důchod pro žalobce nyní mnohem menší cenu, než měl v době
vynesení onoho právoplatného rozsudku, nel11llŽe býti pro žalobce novým právním důvodem pro nové uplatňování nároku na týž důchod Ve
vyšši částce, nebo-li na zvýšení tohoto důchodu. Znehodnocení peněž
'a z toho vyplývající znehodnocení důchodu jde na vrub věřitele jako
náhoda, která se v jeho osobě přihodila, a její důsledky nemohou stihati
dlužníka, poněvadž on této náhody nezavinil. Řečeným právoplatným
rozsudkem byl žalobci důchod ročních 3200 přisouzen ve starých korunách rakouskocvherských. Dle §u 6 zákona ze dne 10. dubna 1919,
čls. 186 sb. z. a n. jest následkem rozluky měn veškeré peněžité pohledávky, jež splatné byly v nynějším území republiky Československé
,v korunách rakousko-uherských, nyní platiti v korunách českosloven
ských a sice v témže počtu. Tímto zákonným ustanovením jest rovněž
sankcionováno, že případná ztráta, vyplývající z nastalého znehodnocení čsl. koruny v poměru ke koruně rakousko-uherské, stihá věřitele.
Žalovaný může tudíž žádati zaplacení řečeného důchodu jen v korunách

československých, na zvýšení důchodu
cení peněz nemá nároku.

z

áůvodu

nastalého znehodno.-

N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil věc
odvolacímu soudu, by dále jednal a znovu rozhodl.
Dův.ody:

Odvolací soud mtm, ze soud prvé stolice právem zamítl žalobu
z důvodu, že se jí žalobce domáhá nároku, o němž bylo již rozhodnuto
právopla tně rozsudkem ze dne 6. října 1914, že právoplatnost tohoto
rozsudku vztahuje se i na výši tam přiknutého důchodu a že jest uplatňování zvýšení tohoto důchodu na témže skutkovém a právním základě
uplatňováním věci právoplatně již rozhodnuté. Dále míní odvolací soud,
že znehodnocení peněz a z toho vyplývající znehodnocení důchodll
jde na věřitelův vrub jako náhoda v jeho osobě se přihodivší, jejíž dů
sledky nemohou stihati dlužníka, poněvadž on této náhody nezavinil.
Nelze tento právni názor odvolacího soudu sdíleti v jeho šíři. Rozsudkem shora uvedeným rozhodnuto bylo s hlediska §u 411 c. ř. s.
právoplatně jenom o tom, že žalobci přísluší proti žalovaným podnikům
nárok na odškodnění, ale, pokud jde o výši odškodného, má rozsudek
ten význam í účinek pouze dočasný vzhledem ku §u 406 c. ř. s. Tento
rozlišuje u nároků na výživné důchodové částky již splatné a částky,
jichž splatnost teprve nastane po vydání rozsudku, které výjimkou
z pravidla §u 406 - prvá věta c. ř. s. m o h o u také býti přiznány
žalobci. Tedy mohou býti přiznány, ale také nemusí, nýbrž mohou
býti přisuzovány třeba pro každý rok zvláště. Z toho plyne, že přisou
zení jich pro budoucí časy má význam jenom dočasný a podmíněný,
dočasný se zřením na poměry, za kterých byl poškozenému přisouzen
určitý důchod, podmíněný právě okolnostmi a poměry, podle kterých
byl poškozenému důchod přisouzen v určité výši. Z toho plyne, že
právní moc rozsudku není na závadu ani změněnými okolnostmi odů
vodněnému požadovanému zvýšení, ani snížení, ba ani úplnému zastavení důchodu. Nesmí býti přehlíženo, že podle §u 1325 obč. zák. pří
sluší při úrazech tělesných poškozenému »ušlý, nebo když je poškozený
ku výdělku neschopný, také v budoucnosti ucházející zisk«, že důchod
zmrzačeného nahražuje mu kapitál, spočívající v jeho pracovní schopnosti a síle, nebo v jiných jeho osobních přednostech, pokud se nedá
škoda bezprostředně (vyléčením) napraviti. Proto také není zapotřebí,
by v rozsudku bylo výslovně vyjádřeno, že se dů '.Od přisuzuje pouze
na dobu nezpůsobilosti ku práci, neboť to se rozumí samo sebou. Podstatným předpokladem rozsudku o nároku na úrazový důchod jsou
okolnosti, které byly směrodatny pro jsoucnost a objem nároku v době
r0zhodnutí prvé stolice (§ 406 prvá věta c. ř. s.) rozsudek platí tedy
(§ 7 obč. zák.) podle zásady §u 936 obč. zák. pro budoucnost pouze
s výhradou rebus sic stantibus. Toť je zásada, kterou si zákon o úra. rovém pojištění v §u 39 (říšsk. zák. 1/1888) osvojil výslovně a byť
1 obbobné použití tohoto zvláštního zákona podle §u 7 obč. zák. bylo
v tomto případě vyloučeno, přece jen je na místě, aby k němu bylo po-

ukázáno. Zeda nepřípadně odvolává se odvolací soud na předpis §u 6
zákona ze dne 10. dubna 1919, čís. 166 sb. z. a 11., když tě nejde o to,
aby dovolatel dostal místo původních korun rakouských koruny česko
slovenské, nýbrž o to jde, by se jeho odškodněni, nemá-Ii stěžejní zásada §u 1323 obč. zák. obrácena býti v niveč, přizpůsobilo a usměrnilo
nynějším a od času § 406 prvá věta c. ř. s. pronikavě změněným
měrům hospodářským. Právní názor, že znehodnocení peněz za tohoto
stavu jest náhodou, postihující podle § 1311 obč. zák. poškozeného,
nemá opory v zákoně. Bude tedy potřebí obírati se okolnostmi, které
by požadované zvýšení ospravedlňovaly, ale v prvé řadě bude odvolacímu soudu ještě přezkoumati otázku promlčení, kterou pominul

Jw-

nilčenÍm.
Čis.
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stát není povinen náhradou, zapálena-li nemovitost
vojskem.

při přestřelce

nepřátelským

(Rozh. ze dne 29.

října

1924, Rv I 1285/24.)

Za bojů na Slovensku v červnu 1919 byla při přestřelce česko
sloven.ského a maďarského vojska zapálena žalobcova nemovitost.
Žaloba na československý erár o náhradu škody byla zamítnuta s o u d Y
vše c h tří s t o I i c, N e j vy Š š í m s o ude m z těchto
důvodů:

Dovolání uznava, že podle slovenské soudní praxe, která tu postupuje na místo zákona ve smyslu §u 92 úst. list., stát ručí za škodu
orgánem jeho u výkonu veřejné moci způsobenou jen tehdy, lze-li
orgánu tomu přičítati zavinění, má však za to, že zavinění takové vyplývá v tomto případě z povahy věci, v čemž však mu přisvědčiti nelze,
neboť praví-li, že se nejednalo o boj, nýbrž o ostřelování monitory
a že tedy možno bylo při trošce opatrnosti škodě vyvarovati, upadá
tímto skutkovým ~harakterisováním věci v rozpor s údaji žalobními,
které musí býti pro posouzení věci rozhodnými, takže vše nové, co je
s nimi v rozporu, dlužno považovati za nepřípustnou novotu. V žalobě
totiž sám dovolatel praví, že to bylo za vpádu maďarských vojsk a že
byly další boje mezi maďarským vojskem a československým podél
Dunaje. V boji však zasáhne-Ii střela objekt, na nějž cíleno nebylo, ,
nelze to bojujícím přičítati žádným způsobem za provinění. Že by
žalobcúv mlýn byl býval přímo cílem střelby, dovolatel ani netvrdí, řka
jen, že střely mlýn jeho zasáhly; avšak i kdyby mlýn byl býval cílem,
nebylo by to ještě důkazem~ zavinění, neboť právem by bylo bývalo stří
leno i přímo naň, pak-Ii toho vojenská potřeba válečná vyžadovala (stav
nouze). Popírá-Ii dovolatel dále okolno,t, která je druhým dúvodem,
proč nárok jeho není po právu, že platí dle slovenského práva pro ručení státu podmínka, by případ byl případem poměrů normálních,

l":lOU
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dlužno ho odkázati na příslušnou soudní praxi, která podrobně vylíčena
byla v zdejším rozhodnutí ČÍS. sb. 3279 a z níž je ta podmínka patrna.
Třeba se totiž poslední dva z doložených tam případú staly teprve
za doby válečné, přece neměly příčinu Svou v poměrech válečných
a mohly se zrovna tak dobře státi za míru, jako za války. Projednávaný
případ však jest bezesporně událostí válečnou. Na vládní nařízení ze
dne 21. května 1920, čÍs. 366 sb. z. a n. ovšem finanční prokuratura
neprávem žalobce odkazuje, protože nařízení to týče se jen náhrady
válečn'ých škod podle mírových smluv, takže na tento případ se nevztahuje. Mimo to nařízení toto naproptjčuje žádného právního nároku
(§ 12). Spíše lze tu srovnati předpisy, připatřící k normě §u 1044 obč.
zák., jež sice, navazujíc na § 1043 tamže, zvšeobecňující t. zv. lex
Rhodia de jactu, vyslovuje všeobecnou zásadu o rozdělení vojenských
válečných škod politickými úřady, ale sama, jsouc toliko normou t. zv.
blanketní, ana odkazuje na předpisy zvláštní, zůstala téměř nepraktickou, protože těchto zvláštních předpisů nenÍ. Dekret dv. kane. ze
dne 16. dubna 1821, čís. 49 sb. zák. pol. prohlašuje, že státní pokladna
nenahražuje škody způsobené výtržnostmi (excessy) vojska, to leda
velitelé že jsou za ně zodpovědnÍ. Další předpisy pak jednají o škodách
způsobených při vojenských cvičeních, tedy v míru. Tedy ani v historických zemích není právní stav žalobci příznivý. V republice vydán
zákon ze dne 18. března 1920, čís. 187 sb. z. a n., jenž dovoluje poskytnouti dobrovolný státní příspěvek tomu, kdo utrpěl škodu při výtržnostech, což není omezeno na výtržnosti vojenské, a platí pro všecky
výtržnosti nastalé po 28. říjnu 1918. Byť byla věc pro žalobce sebe
truchlivější, ani Nejvyšší soud nevidí v platném právu pro něho žádné
pomoci, moci práva vynutitelné.
čís.
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Stát nerucI za škodu, zapálil-Ii

stavení, v

němž

si

úřední

orgán

při úřední obchůzce

rozdělal oheň.

(Rozh. ze dne 29.

října

1924, Rv 11286/24.)

žalobce domáha1.se na československem eráru náhrady škody proto,
že prý za mobilisace roku 1921 rozdělali českoslovenští finanční strážníc.í v jeho boudě na hranici československo-maďarské oheň, jímž byla
bouda zapálena. Žaloba byla zamítnuta s o u d y vše c h tří s t oI i c, N e j v y Š š í m s o ude m z těchto
důvodů:

Nelze sice souhlasiti s názorem nižších stolic, že proto, že čiu stal
se za platnosti ústavní listiny, nelze prý se odvolati ua soudní praxi
slovenskou, před její platností se vyvinuvší, ježto § 92 úst. listiny prý
vyžaduje, aby státu ručební povinnost ukládal zákon, čehož v tomto
případě ovšem nenÍ. Av~ak, jak nejvyšší soud v rozhodnutí ze dne 14.

října 1024, Rv I 997/24 čís. sb. 4260 podrobně vyložil, dlužno pod výrazem »zákon« §u 92 úst. list. rozuměti na Slovensku p-rávě také soudní
qraxi, mající tam moc zákona, pročež se nižší stolice a finanční proku;atura na to rozhodnutí odkazují, kdežto žalobcům názor ten teprv
odůvodňovati netřeba, ježto jest jim k prospěchu. Také nelze souhlasiti
s názorem odvolacího soudu, že i když by se k řečené soudní praxi
přihlíželo, nelze pr~ žalo~nímu n~vrhu ~.ísto dáti proto, ž,e prax~ t~
předpokládá, že udalost, skodu pnvocllvsl, stala se v dobe normallll,
škodný čin, předmět žaloby tvořící, že však se stal za doby mimořádné,
za stavu mobilisace, tedy stavu válečného. Neboť, jak nejvyšší soud již
v rozhodnutí sb. n. s. čís. 3279 uvedl, předpokládá praxe ta toliko, aby
šlo o případnost, jež se již za normálních poměrů přihází (přihoditi
mllŽe) a tudíž pravidlům práva normálního podléhá, což jest něčím
podstatně rozdílným od předpokladu, jak jej pojal oC;volací soud, aby
případnost stala se v době normální. Vždyť již mezi nálezy, onu soudní
praxi spoluzakládajícími a v onom rozhodnutí ,citovanými jsou dva,
datující teprv z roku 1917, tedy z doby válečné. Událost mohla se
pří hoditi tedy třeba v době válečné, ale nesměla míti příčinu v pomě
rech válečných, nýbrž musí býti taková, že se může přihoditi také za
dob mírových. A tu. nelze jen z toho, že škodný čin stal se za doby ,
mobilisace, souditi, že, nebýt mobilisace, byl by se státi nemohl: vojáci
mohou přece neopatrně s ohněm zacházeti i v míru a přivoditi tak neštěstí a škodu. Nicméně výrok nižších stolic, zamítající žalobu, jest
správným, avšak z jiných důvodú. § 92 úst. listiny dovoluje totiž, aby
zákon určil, pokud stát ručí za nezákonný výkon moci veřejné. To je
jak odkaz na platné již právní normy, ukládající státu ručení, tak slib
budoucí zákonné úpravy této otázky. Na Slovensku tedy, jak již řečeno,
odkaz na platné již právní normy zahrnuje v sobě i odkaz na tamní
soudní praxÍ. Tato praxe shodně s ústavní listinou ukládá státu ručeni
jen na ne z á k o n n Ý výkon úřadu nebo služby, avšak to jen tehdj,
lze-Ii nezákonl1ost orgánu, ji spáchavšÍmu, přičítati za v i n u, vylučuje
tedy případ, že se nezákonnost sice stala, avšak orgánu se přihodila
beze všeho zaviněnÍ. Zkoumají-li se však v tomto případě tyto podmínky, lze seznati, že není tu již první podmínky, aby totiž šlo o nezákonný výkon moci veřejné, tedy ú řad u nebo s I už b y, roz. státní
na rnzdíl od obecní neb jiné veřejné. Byť i pohrániční finanční strážníci byli v době, kdy si v boudě ,žalobců oheň rozdělali, na služeb ni
pochúzce, a tedy ve službě, přece právě jen tato pochůzka a účel její,
na př. zadržení podloudníků a jich zboží, náležela k výkonu jich služby,
nikoli však i rozdělání ohně vůbec a tím méně v boudě žalobců. Nemusili k vúli službě vúbec oheň rozdělávati a tím méně musili tak učiniti
v oné boudě. Nenáleží to k výkonu služby, když na př. četník na slu,žebnÍ pochůzce zastřelí zvěř., která v poli nebo -v lese se mu namanula,
nebo když zastaví se v hostinci - a ten případ právě uveden je v rozhodnutí Rv I 1056/23, kde nárok žalobní rovněž zústal neuznán a neopatrným zacházením se zbraní způsobí tam úraz, nenáleží to dále
k výkonu služby neb úřadu, když na př. při soudním odhadu usedlosti
člen soudní komise při ohledání stodoly nebo stohu neopatrným zachá-

zením s ohněm, na př. zapaluje si cigaretu, zavinil požár, nýbrž před
mět;m jeho úředního výko.nu j:st :~liko a .pouze odhad, a teprv, kdyby
nezakonnym odhadem zpusobtl nejakou skodu a nezákonnost mohla
se mu přičítati za vinu, mohlo by se jednati o ručení státu. Jinak ručí
Sl Jen org~n sám za své, zav!nění)ako soukromník, a proti všem takovým
~oukromnJky zpusobenym skodam dlužno se chránití pojištěním. Také
zalobcl ?,useh poČltatl. s neb;zpečír:" že .bouda jej!ch může býti kým~O!' bud z .neopatrnosh neb UlTl~slne zapa!ena a meli se tedy proti nestesh.opatnh, a mohou .se. hOJ,tI j~n na tom, kdo jim škodu způsobil,
pak-II se to stalo zavmene, stat vsak nemá s tou věcí docela nic Ci)
Q

činiti.

čís.

4311.

Předpis §u 370 ex. ř. vztahuje se pouze na konečné rozsudky prvé
stolice. Ustanovení §u 371 čís. 1 ex. ř. netýká se útrat odvolacího řízení.

(Rozh. ze dne 29.

října

1924, R II 362/24.)

s o udp r v é s t o I i c e povolil exekuci ku zajištění útrat odvo··
lacího řízení. Rek u r sní s o u d zamítl exekuční návrh. D ů vod y:
Pro peněžitý nárok, jenž přiznán byl rozsudkem prvé stolice, potvrzeným soudem odvolacím, lze sice, když proti rozhodnutí druhé stolice
vzneseno bylo odvolání, povoliti zajišťovací exekuci dle §u 371 čís. 1
ex. ř. v novém doslovu i bez osvědčení, v §u 370 ex. ř. žádaného. Jest
tedy v případě takovém pro povolení zajišťovací exekuce exekučním
titulem rozsudek prvního soudu. Rozhodnutí o útratách sporu, pro něž
žádáno jest za exekuci zajišťovací, jest rozhodnutím druhé stolice a ne. tvoří takového exekučního titulu prvé stolice, vždyť nejde o výrok odvolacího soudu, potvrzující stejné rozhodnutí soudu prvního, nýbrž o výrok nový a na takový případ ustanovení §u 371 čís. 1 ex. ř. se nevztahuje (»Exekuce na základě rozsudku, první stolicí potvrzeného«). Ne jvy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
D ů vod y:
Stěžovatelovo tvrzení, že návrh na povolení zajišťovací exekuce
ohledně odvolacích útrat Ineopíral o § 371 ex ř., nýbrž o § 370 ex. ř.,
odporuje spisům, a je toto tvrzení, nejsouc obsaženo v řečeném návrhu,
v opravném řízení nepřípustnou novotou. Proto rekursní soud správně
posuzoval oprávněnost navržené zajišťovací exekuce pouze s hlediska
§u 371 ex. ř., a to ovšem správně, čemu,ž konečně stěžovatel ani neodporuje, poukazuje ku zdejšímu rozhodnutí sb. n. s. čís. 297. Leč
i kdyby bylo lze stěžovateli přisvědčiti, že skutečně jest nebezpečenství

pro vydobytí
§u 370 ex. ř.
základě k on
na rozdíl od

jeho pohledávky, návrh jeho by neobstál ani s hlediska
Podle tohoto může býti exekuce zajišťovací povolena na
e č n é h o rozsudku. Takovým jest podle §u 390 c. ř. s.
mezitímného rozsudek, kterým jest rozepře bud' úplné,

nebo částečně. ale s konečnou platností v prvé stolici vyřizována. Není
iím rozsudek ·odvolaciho a dovolaciho soud ll. To vyplývá také právě
§u 371 Č. 1 ex. ř., v němž je zdůrazněno, že ex;kučn.ím titulem pro
zajišťovací exekuci I11l1že býti pouz~ rozs~dek prve stohce. Ale to vy:
plývá dále z úvahy, že byla-h zajlsťovacl exekuc; povolena, vz~ah,ul·
se podle §§ 216 poslední odstavec a 286 posledm odsta~e,; ex. r. nabyté právo zástavní na všechny útraty procesn,l a exekuclll, pokud to
zákon zvláště dopouští, tedy vzt3'hule ~e I na ut;'aty odv~:a,clho ,a dovolaciho řízení, byť i pro tyto pnrozene podle zakona zajlstovacl exe~
kUle nemohla býti povolena. Domáhá-li. se ,~~dy. vě.ř!tel pro. odvol!,cl
útraty soudcovského práva zástavmho, prehhzl, ze l'Z tako'veho prav~
nabyl zajišťovací exekuci zahájenou a vyk.onano~ podle ,:oz~udku prvlll
stolice jako exekučního titulu. Z toho Jasne vys~,tne, jJroc ~akon omeZIl
v §u 370 ex. ř. exekuční tituly tamže uveci<,ne mez! jlnym pouze na
k o n e č n é rozsudky, tedy na rozsudky prve stohce.

z

čís.

4312.

Hospodářský dozorce náleží k o~bám imenovan~m v §u 1~ (2)
zákona o osmihodinové době pracovm "!e dn~ 19. erosll1ce 191?, ~!s: 91
sb. z. a n. Požadavek bydleni v domacnos!1 z~estnavatelske tyka se
pouze osob uvedených v §u 12 (1) prvá veta zakona.
(Rozh. ze dne 29. října 1924, Rv 11 541/24.)
Žalobce byl hospodářským dozorcem na panství žalov~.ného a, byv
vypovězen, domáhal se na hlovaném úpl!,~y za pracl,. l'Z konal ~~d
osmihodinnou dobu pracovnl. O b a n I z S I S o u d Y zalobu zaml~ly,
o d vol a c í s o u d z těchto d ů vod ů: První soud vychází ze .spra,:ného stanoviska, že žalobce byl nikoliv hospodářem, lak tvrdrl v zalob",
nýbrž pouze dozorcem, jak také jako svědek při svém výslechu potvrdl:
správce N., jenž přijímal žalobce v r~c; 1918 za d~zorc.e. To, ostatne
odvolatel ani nevytýká, ano v odvolal1J se dovolava svedectvl Josefa
K-a o tom, že se d o z o rci za práci přes čas odměny d.omáhah. Byl-h
žalobce dozorcem, správně první soud činnost leho podradrl pod .ustt
novení §u 12 odstavec druhý zákona ze dne
p;oslll.ce 1918, ČlS. 9 ~
sb. z. a n. Bylť osobou, najatou ke služebmm ukonum nepraVIdelné
konaným a nepatrně namáhavým, j,ako jsou o,,~ o r a střež:n,í domu
podniků a hlídka zvířat. Pro ta~ovc osoby n~lez~v~ 24 hodlnach od~
počinek 12 hodin a z toho a~pon 8 hochn nepretr~,ty khd v nocI. Kdy:
tedy žalobce pracoval krome pravldelne pracovm doby de,sehhod1l1,n~
ještě přes čas denně dvě hodiny, nelze ve smyslu §u 12 zakona prac!
. tu pokládati za práci přes čas ve smyslu §u 1 a 6 zakona a r:elz~ proto
shledávati ve zjištění prvního soudce rozpor se SpISy, protoze zalobce
práci konal v době 12 hodin v §u 12 cit. zák. stanovel;é. Sprá~ně proto
první soud věc po stránce právl1l posoudli, a lest pnkra kntlka leh~
názoru odvolatelem co nejméně odůvodněna, protože požadavek bydlem
v domácnosti zaměstnavatelově týká se pouze osob v §u 12 odstavec

I?
?

prvJr, první věta cit. zákona uveden}Tch, ale osoby ostatní v
zaměstnavatelově zaměstnané domácnost zaměstnavatelovu
leti nemusÍ.
Ne j vy

ši soud

Š

nevyhověl

domácnosti
spolu sdí-

dovoláni.

Důvody:

ji
~I

Pokud jde o právní posouzení věci, sclili dovolací soud názor odvolacího soudu a poukazuje dovolatele na správné důvody napadeného
rozsudku s dodatkem, že již nadpis §u 12 zákona ze dne 19, prosince
1918, čís, 91 sb, z, a n, o osmihodinové době pracovní: »osoby v dcillácnosti zaměstnané« nasvědčuje správnosti názoru odvolacího soudu,
že požadavek bydlení v zaměstnavatelově domácnosti nevztahuje se
na osoby uvedené v čísle 2 tohoto §u, Jinak musel by nadpis §u 12 zníti:
»osoby v domácnosti zaměstnané a bydlící«, V motivech k tomuto
§u (tisk 234) praví se, že zde jest pracovní doba upravena záporným
způsobem, to jest ustanovením odpočinku 12 hodin, pro osoby, které
dosud vůbec byly ·vyloučeny z ochrany zákona o pracovní době, Jsou
to zejména služebné v domácnostech venkovských hospodářů, u měst
ských rodin, panské, kuchařky v domácnostech, dále osoby, jež třeba
nebydlí v domácnosti hospodáře, ale poživají od něho vedle peněžitého
platu plat v naturaIiích a vykonávají práce, které nedají se dobře vyměřití přesnýmí hodinami. Jsou to 1. zv, deputátníci ve venkovských
hospodářstvích, Totéž stanovisko jest zřejmo z řeči, kterou měl v Národním shromáždění 19, prosince 1918 zpravodaj poslanec Tayerle,
který poukázal k tomu, že v ochranu §u 12 spadají také deputátníci
na venkově, kteří žijí v domácnosti hospodářově nebo mimo ni, ale jsou
za to odměňováni naturalierni a zaměstnáni při takových pracovních
výkonech, které nedovolují pravídelného vykonávání práce, Vedle toho
spadají sem kategorie pracovní, které jsou určeny k střežení domů, podniku nebo k hlídce zvířat, krátce k takovým pracím, které se nedají
vyjádřIti normální pracovní dobou a při nichž namnoze neběží o nic
jiného, než o určítý dozor, který se skládá celkem z .nepatrných výkonů
pracovních, Žalobcovo zaměstnání u žalované fírmy samo o sobě bylo
ovšem pravidelné, po případě i trvalé, než jednotlivé služební úkony
žalobce, jenž díe zjištění nižších soudů byl dozorcem, byly nepravidelné
ve smyslu tohoto místa zákonného a proto není potřebí, zabývati se
rozdílem mezi hospodářem a dozorcem.
čís,

!l
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Jest na dlužníku, by prokázal, že platil osobě, jež byla věřitelem
ku přijetí, neb alespoň že mohl důvodně míti za to že
tomu tak jest.
'
splnomocněna

(Rozh, ze dne 3D,

října

1924, Rv [ 794/24,)

žalobu o nedoplatek z obchodního spojení o b a niž Š í s o u d y
zamítly} vzavše za prokázáno, že žalovaný zaplatil zřízenci žalující firmy

t

'~k V ovi Ne]' vy š š i s o II d zrušil rozsudky obou nižších
IS u ,
. . '
d'l
soudů a vrátil věc prvému soudu, by Jl znovU pro]ednal a rozsou I,

F
• ran

Důvody:

, ' . ~ o odvolacího soudu že žalovaná strana zažalovanýcÍ1
PravnI haz r
' I t' ~"
F
ť~k V 0"1
O Kč žalobkyně zaplatila právoplatně, zap ~}VS~ J: ~an I~ ~ - "
35,00 ~ t '
z~alobkyně třebaže ten J' e zpronevenl, Jezto zalu]lcI strana
mmu
,
,..,'
bl'
J'ako uce
, stolici ani netvrdila že V, k pr1J11lu penez pro nI ne y opravv,prvm,
" m Podle §' u 1424 obč, zák, je dlužnou částku zaplanen nem spravny ,
,
"
. ' k -'d'
, " '''t I' aneb J'eho k příJ'mu peněz zpusobrlemu plnomocnI u, Ra ne
trtr ven e, 1, ko okolnost právo zrušuJ..lel,, dokazatr,
",
"k u, Je
Je na dl UZnI
zaplacenI
]a
,
'''t
I'
d
k'
I
d t a ké na něm aby neplatil-Ii přImo ven e 1, o aza, 'ze p 110
I te y 'k do ]' ehož ;ukou 'platil byl k příjmu způsobilým, Pokud tohoto
mocnI
,
'"
b y t o t o ]e,
' h
' uzn al ;
důkazu nepodal, nelze věl!itele donutrtI,
o ,p l
acenI,
' strana se o tento důkaz také pokusrla, dovolava]lc se v zalobl1l
Ža Iovana
, ,
bk " . . I t
'
od ovědi k dotvrzení svého, p.řednesu, ze z~lo yne , Je]l p a y neuznavafa neprávem, trestních SpISU protI Frantlsk~ V-OVl, z kt~rych plyn~,
že mu platila mimo jiné také protI stvrz:nkam" P?depsa~ym od J~ha
Ř-a společníka žalující firmy, neb opatren~m J:Jlm razltkem, Av~ak
,,!, soudy těchto okolností nedbaly a zamIlly zalobu, Jsouce pravnIZSI
~'k
• o'h
'z'oru z'e na tom neseJ'de. zda ,zalovany' dl uznt
p Iacem' zpus
nI o na
,
'
, I bl'
bilému plnomocníku dokáže, nýbrž že, s~ačí, by ,byl za o y z,ap ace,~I
.. ,
ros~te'n když žalu]'íci věřitel netvrdI, ze domnely plnol110cmk k pnJIZ sp
,
.,
,
t
",
I
, r eněz nebyl
způsobilým, Jak dolrceno, Je ten opravili nazor myJe,I PJez'to 11lěl za následek že řízení zůstalo tak kusým, že ani dovonym,
,
,
hl d' k 'h d
e IS a In,e roz:
lacímu soudu nelze věc se správného právnIho
souditi, slušelo se napadený rozsu~ek - ~ pod!e, §u 510 c, r. ,~: ,téz
rozsudek prvé stolice - zruŠIlI a vee do, tet,? vralIlI, a?y ~yly ~ystel1y
okolnosti, z kterých se dá souditi, že Franhsek V, k pn]e!I p~~~z ,skut ' , splnomocněn byl aneb že žalovaná strana z vmy zalu]lcI flrmy
elcne Oň mohla důvodně míti za to, že tomu tak je (čl. 296 obch, zák.
" t't'
aa esp
§§ 1027 a násl. obč, zák,), Nebude-Ir" lze takove.o ko Inos tI'~]IS
I I, nebude ovšem ani lze, placení do jeho rukou uznatI za platne,
čís,
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. čl. III, zákona ze dne 26, dubna 1923, čís, 99 sb. z, a n., vztahuje
se na vyrovnání, jež byla teprve za jeho účinnosti pravoplatně potvrzena,
třebas vyrovnání bylo věřiteli přijato před touto dobou,
, ,
Obmezen-lf žalobní nárok mJ. úroky, nepřesahující hranice pro vecl
~patrné, stal se spor věcí nepatrnou, třebas celková pohledávka tuto
hranici převyšovala,
(Rozh, ze dne 3D, října 1924, Rv 1812/24,)
K návrhu žalovaného Josefa H-a bylo dne 7, bře~na : 92! za~edeno
o jeho jmění vyrovnávací řízení, žalovaný ve vyrovnavaclm nzeI1l uznal

1486

pohledávku žalující strany 32.843 .Kč 89 h a zavázal se 15. května 1923
zaplatiti na tuto pohledávku 45% kvotu a to prvých 10% do 2 měsícú
od pravomocí potvrzujícího usnesení a spolu žalovaná Hedvika H-ová
k tomuto vyrovnání přistoupila jako rukojmí. Vyrovnání bylo dne 15.
května 1923 věřiteli přijato a potvrzeno usnesením ze dne 9. července
1923, jež nabylo právní moci dnem 4. srpna 1923, takže prvá splátka
3284 Kč 39 h se stala splatnou dnem 4. října 1923. Ježto žalovaný
splátky nezapravil, domáhal se žalobce dle §u 57 vyr. ř. a čl. Ul. zákona
ze dne 26. dubna 1923, čís. 99 sb. z. a n., by žalovaní byli uznáni
povinnými rukou společnou a nerozdílnou zaplatiti 3284 Kč 39 h s 6%
úrokem od 4. října 1923 a žalovaný i částku 29.559 Kč 50 h se 7%
úrokem od 8. března 1923 do 14 dnů. Při prvním roku 14. listopadu
1923 byla žaloba obmezena o částku 3284 Kč 39 h, která byla zaplacena 10. listopadu 1923. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e uznal
žalované povinnými zaplatiti žalobci pouze 5% úrok z prodleni od
4. října - 9. listopadu 1923 z 3284 Kč 39 h, jinak žalobu zamítl. D ů
vod y: Ze spisú vyrovnacích vychází na jevo, že vyrovnávací návrh
byl přijat 15. května 1923 a neobsahuje ustanovení, že v případě nedodržení splátky nastává ztráta lhůt a stává se celá pohledávka splatnou. Ustanoveni čl. Ul. zákona ze dne 26. dubna 1923, čís. 99 sb. z. a n.
nelze na případ ten vztahovati, ježto návrh na vyrovnání byl učiněn
již 7. března 1923 a vyrovnání bylo věřiteli přijato již 15. května 1923,
tedy ještě před působností uvedeného zákona, který byl vyhlášen dne
19. května 1923. Zákon tento nemůže se vztahovati na vyrovnání, při
jaté před jeho vyhlášením, a Ilemohou jeho ustanoveni působiti zpět
a vztahovati se na práva, již nabytá (§ 5 obč. zák.). Ježto přijaté vyrovnání neobsahuje ustanovení, že v připadl' nedodržení splátky nastává splatnost celé pohledávky, jeví se žaloba, pokud se jí žalující
strana domáhá na žalovaném Josefu H-ovi zaplacení zbytku pohledávky
29.559 Kč 50 h s přísl. neodůvodněnou. Naproti tOIllU jevi se žaloba
pokud se týče 5% úrokú z prodlení ze splátky 3284 Kč 39 h od 4. října
- 9. listopadu 1923 odúvodněnoll, ježto jest nesporno, že splátka ta
byla 4. řijna 1923 splatna a žalovanými byla zapravena teprve 9. (10.)
listopadu 1923, tedy po podání žaloby. O d vol a c i s o u d I. odvolání žalovaného josefa H-a nevyhověl, 2. odvolání žalované Hedviky
H-ové vyhověl a zamítl žalobu proti ní i ohledně 5% úroků z prodlení
za dobu od 4. řijna - 9. listopadu 1923, 3. odvolání žalobce vyhověl
a uznal žalovaného josefa H-a povinným zaplatiti kromě zminěnych
již úroků, též dalších 27.917 Kč (na něž žaloba po zaplacení dalších
1.642 Kč 10 h byla obmezena). D ů v o ci y: Názor prvého soudu, že
ustanoveni čl. III. zákona ze dne 26. dubna 1923, čís. 99 sb. z. a n.
nelze v tomto případě použiti, je mylný. Jak plyne zu'stanovení §u 5
obč. zák. a čl. V. vyhlašovacího patentu k tomuto zákonu, nemaji nové
zákony účinku ani na jednání dřívější ani na práva, jichž bylo dříve
nabyto. Pokud se týče jednání, jichž pojem zpúsobem ovšem ne zcela
vyčerpávajícím podává zákon v čl. V. uvedeného patentu, možno jen
v takových jednáních spatřovati jednáni předešlá po rozumu §1I 5 obč.
zák" která tu byla se všemi znaky, jichž se k jich pojmu vyžaduje, již
před tím, než nový zákon vešel v platnost. Jednání, jímž se nedostává
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třebas jen jednoho z těchto potřební'ch znaků, dlužno posuzovati dle
zákona nového a není přípustno, by jedna část jednáni byla posuzována
dle zákona starého a druhá dle zákona nového. že vyrovnání spadá pod
pojem »jednání« ve smyslu uvedených předpisů, o tom nelze ani dost
málo pochybovati. Jde jen o to, rozřešiti otázku, kdy přicházi k mistu.
Za tím účelem je nutno si uvědomiti jeho pojem. Vyrovnání je soudně
potvrzená dohoda vyrovnacího dlužníka s většinou vyrovnávacích vě
řitelů o tom, jak maji býti jejich nároky vyrovnány. Právní povahou je
vyrovnání soudním rozhodnutim, jež se zakládá nejen na přijeti vyrovnacího návrhu dlužníkova většinou věřitelú, nýbrž i na samostatném
prozkoumání jeho zákonitosti i účelnosti soudem. Přehlasovaní věřitelé

vyrovnacího

dlužníka jsou vyrovnáním vázáni nikoli snad proto, že

návrh vyrovnací byl učiněn a přijat, nýbrž proto, že jej soud potvrdil.
Z toho plyne, že vyrovnání se stává vyrovnáním ve smyslu zákona
teprve tehdy, když bylo soudem potvrzeno a že proto dlužno je považovati jedině podle toho zákona, který platil v době jeho schválení.
V tomto případě bylo vyrovnání uzavřeno dne 15. května 1923 potvrzeno však bylo soudem teprve dne 4. srpna 1923. Poněvadž pak žalovaný, jak je nesporno, prvé splátky 10% splatné dne 4. října 1923
tohoto dne nezaplatil, nýbrž teprve až po podání žaloby, dne 9. listopadu 1923, a tím svému závazku z převzatého vyrovnání včas nedostál,
oživlo dle §u 57 odstavec druhý vyr. ř. (v novém znění) celé původní
pohledávání žalující strany a proto je žalovaný povinen celé toto pohledávání zaplatiti. Odvolání Hedviky H-ové bylo pak vyhověno v podstatě z toho důvodu, že žalobce nebyl oprávněn domáhati se na ní zaplacení kvoty vyrovnaci (úroků z ni), ježto se rozhodl vymáhati na
dlužníku celou obživlou pohledávku, za niž se žalovaná nezaručila.
Ne j vy Š š í s o u d dovolání josefa H-a odmítl, pokud domáhalo
se změny rozsudků nižšich soudů, jimiž žalobci přisouzeny úroky z prodleni za dobu od 4. října - 9. listopadu 1923 ze splátky 3284 Kč
39 h, a nevyhověl mu, pokud napadalo rozsudek odvolacího soudu, jímž
žalobci přisouzen dalši peníz 27.917 Kč; dovolání žalobce pak odmitl.
Dťivody:

žaloba rozdělila zažalovaný peníz na částku 3284 Kč 39 h s úroky
z prodlení, dlužnou oběma žalovanými solidárně, a na zbytek, dlužný
žalovaným. Při prvém roku byla žaloba ohledně prvého nároku obmezena o 3284 Kč 39 h, zaplacených dne 10. listopadu 1923, a prvý soudce
přisoudil žalobci úroky z této částky ode dne splatnosti do dne zaplacení, t. j. od 4. října do 9. listopadu 1923. Na odvolání žalovaných
odvolací soud tento výrok ohledně žalovaného Josefa H-a potvrdil,
ohledně žalované Hedviky H-ové však změnil a žalobu v tom směru
zamítl. Dovolání žalovaného Josefa H-a čelí proti tomuto potvrzujícímu
výroku odvolacího soudu; poněvadž však předmět sporu, o nčmž odvolací soud v tomto směru rozhodl, nepřevyšuje 2.000 Kč, ba ani částku
300 Kč, je dovolání dle §u 502 odstavce třeti c. ř. s. a jak při žalobcově dovoláni vyloženo bude, také dle odstavce druhého tohoto §u ne-
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přípustným, a bylo je odmítnouti (§ 507 c. ř. s.). Ohledně otázky, zda
na sporné vyrovnání je použiti ustanovení čl. III. zákona ze dne 26.
dubna 1923, čís. 99 sb. z. a n., sdílí dovolací soud právní stanovisko
odvolacího soudu, poukazuje na jeho v celku správné důvody a dodává
že zákon ten sám nemluví o smluveném (věřiteli přijatém) vyrovnáni: .
nýbrž o potvrzeném vyrovnání a tedy právě jeho potvrzení zdůrazňuje
a za rozhodné pokládá. Nebylo proto bezdůvodnému dovolání žalovaného vyhověno.
Dovolání žalobcova čelí proti výroku odvolacího rozsudku, jímž
bylo vyhověno odvolání žalované Hedviky H-ové a rozsudek soudu
prvé stolice změněn v ten rozum, že žaloba proti ní byla zamítnuta
i ohledně 5% úroků z prodlení' od 4. října 1923 do 9. listopadu
1923 z částky 3284 Kč 39 h a jímž byl odsouzen, by zaplatil jmenované žalované útraty prvé a druhé stolice. Toto odvolání je nepřípustné. Žaloba proti žalované Hedvice H-ové byla při prvém roku
obmezena o 3284 Kč 39 h, zaplacených dne 10. listopadu 1923, a
prvém,:.soudu bylo tedy ~ozhodnouti pouze o 6% úrocích z této částky
od 4. rIJna 1923 do 9. lIstopadu 1923 a o útratách sporu. Poněvadž
podle §u 54 j. n. při výpočtu hodnoty předmětu sporu se nehledí k nákladům rozepře, a výše požadovaných úroků nepřesahuje 300 Kč (§ 448
c. ř. s. nové znění), jest nárok, uplatňovaný obmezenou žalobou, nárokem nepatrným ve smyslu §u 448 c. ř. s. Na tom nemění ničeho, že
částka 3284 Kč 3 9h, z níž sporné úroky byly počítány, jest dle tvrzení
žaloby jen částí pohledávky 32.843 Kč, za kterou ručí žalovaná až do
výše 45% a která dosud ve výši 29.558 Kč 50 h není zapravena. Ustanovení §u 55 j. n., dle něhož jest rozhodnou úhtnná částka jistinné
pohledávky ještě nezapravené, nelze zde použiti, neboť předpokládá,
že se žádá toliko část jistinné pohledávky. V tomto případě však jde
o úroky. Ostatně jest při uplatňování části pohledávky podle §u 55 j. n.
souhrnná částka nezapravené pohledávky rozhodna toliko pro otázku
příslušnosti; ale zda věc jest považovati za nepatrnou ve smyslu §u 448
c. ř. s., závisi na peněžité sumě, žádané v žalobě, pokud se týče obmezené žalobě (viz též Neumann, Kommentar zu den ZivilprozeBgesetzen
3. vydání, II. svazek str. 1348 a násl.). Není tedy pochybnosti, že jde
o věc nepatrnou a proto bylo dovolání žalobcovo podle §u 502 odst.
druhý a §u 507 c. ř. s. odmítnouti.

čís.
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Ručení dráhy dle zákona ze dne 5. března 1869, čís. 27 ř. zák.
V tom, že pro zatarasení kolejí vyšínutým vlakem byli cestující nuceni mimo staníci přestupovati z vlaku do vlaku, dlužno spatřovati pří
hodu v dopravě. Pokud dlužno neOipatrné vystupování cestujícího v takovém případě přičítati mu k vině.

(Rozh. ze dne 30.

října

1924, Rv I 1013/24.)

Dne 3. července 1921 v Horním Dvořišti při jižním výjezdu z nádraží zatarasil vykolejovaný vlak trať na delší dobu, pročež dohodli se
příslušní orgánové staničních úřadů v Horním Dvořišti a v Sumeravč

na opatřeni, aby rychlíky pražský a linecký posunuty byly až k pře
kážce, tak ,by mohli cestující přestoupiti z jednoho rychlíku do druhého. Ze stojícího vlaku lineckého, v němž přijela žalobkyně, díii se
musilo přestupování mimo stanici v místech, kde dolení stupátko va-,
gonové bylo 41 cm nad hořejším okrajem štěrkového ložiska, jehož svah
měl menší výšku než šířku. štěrk byl po dešti kluzký, a žalobkyně nemohouc prý nohou z posledního stupátka dosáhnouti půdy, seskočila
a se poranila. Žalob ní nárok proti dráze o náhradu škody nebyl uznán
pro c e sní m s o ude m p r v é s t o I i c e co do důvodu po právu,
o d vol a c í s o u d rozsudek potvrdi!. N e j v y Š š í s o u d nevyhověl
dovolání.
Důvody:

Jde především o to, zda a pokud lest tu přihoda v dopravě. Dle ustálené judikatury jest příhodou v dopravě dle §u 1 zákona ze dne 5. března
1869, čís. 27 ř. zák., rozuměti takovou dopravní událost, která se odchyluje od normálního, obvyklého, předpisy, potřebou a zkušeností
upraveného způsobu provozu dopravy. Za takovou příhodu jest prohlásiti, jak správně dovozuje první soud, tento případ, kdy po zatarasení vjezdu vyšinutým vlakem provedeno bylo přestupování cestujících
z jednoho vlaku do druhého mimo stanici na místě pro takové účely
neupraveném, ježto i zavedení takového nouzového přestupování není
normální způsob dopravy. Tomu svědčí ustanovení §u 172 předpisu
pro službu dopravní čís. XIX., v ",ěmž se v bodě 2 o poruchách dopravy
praví, že nesnadno napřed stanoviti pravidla, hadicí se na všechny jednotlivé události. Jiná jest však otázka, zda jest tu příčinná souvislost
mezi onou příhodou v dopravě a úrazem žalobkyně. V tomto směru
přikloňuje se dovolací soud k názoru nižších stolic, že této příčinné souvislosti tu není, že úraz si zavinila žalobkyně sama. Žalobkyně dobře
věděla, že vystupováno bude na místě, které není a nemohlo býti upraveno tak, jak je to při řádném nástupišti a vystupišti ve stanici. Znala
i výškové poměry a vlhkost půdy, ježto již před tím sestoupila na pravou stranu. Žalobkyně před vystupováním na levé straně dle vlastní
výpovědi viděla, že její manžel, před ní vystoupivši, po několika krocích
na náspu klouznu!. Měla tedy konkretní zkušenost, po zastavení vlaku
nabytou, zda a jak lze jí vzhledem k místním poměrům i vzhledem k jejím osobním poměrům (tělnatosti, menší postavě a šířce sukně) sestup
provésti. Odhodlala-li se přes to vše i na druhé straně sestoupiti tak,
že než dosáhla nohou půdy, musila i druhou nohu sundati se stupátka.
tudíž v podstatě seskočiti, ohrozila sama svou bezpečnost a musí nésti
důsledky toho. Pro domněnku, že situace byla taková, že nebylo k ně
jaké rozvaze času, není ve skutkových zjištěních podkladu. Vždyť žalobkyně dle vlastní výpovědi před svým sestupem sledovala manžela
zrakem a viděla, jak vystoupil, jak učinil po štěrku několik kroků a pal,
na náspu klouznul a obě zavazadla za sebou táhl, obcházeje lidi na
l)anketové cestičce stojící. Co se dělo v jiné části nádraží, nepřichází
tu v úvahu, když před stupátkem, o něž jde, nebyl takový nával cestujících, který by žalobkyni při sestupu bránil. Vždyť žalobkyně sama vy·
lučuje, že by byla těInito cestujícími někam vtlačena, a již ta pouhá
Civi1nf rgskodnllltf VI.
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okolnost, že před ní na pěšinc:, ~? cm šir0.ké bylo tak volno, že u~uož,~
něno její skutálení se dolu, svedcI O tom, ze ne~yla, s!tuace ta~o~~, pn
níž by byla oduvodněnou ztrita rozvahy. Z vyhčenI zalobky~e tez patrno, že příčinou jejího úrazu ne~yla kluzkost ~lebo na~lonenost stupátka. Pro tvrzení dovolatelčino, ze by. ~yla ,byv~l~ strzena p;oud:,,:
osob vystupujících, není opory anI v JeJI vypovedl a~l ve vy povedl
svědka B, Pohnutka, proč žalobkyně vzala na se ono rt,slko, ,snad aby
si vzhledem k velké frekvenci zajistila v pražském rychhku mlsto k sedění, jest zcela nerozhodnou, a nelze přepl,:?n.ost, vlaku. přičítati k v~ně
nebo spoluvině dráhy, ježto jednak, chybl,pnčm:na s,:uvlslost mezI ~re
plněností vlaku a úrazem žalobky~.e, ~ t~zto ~raze predpl~~ pro sl,uzbu
dopravní není předepsáno, by pn vetsu:, navalu. ~estu]lclch za]ls~lla
všem místo k sedění, ale naopak těmto Je volno, ]lzdu nenast?upltI a
žádati vrácení jízdného a nebo počkati na příští vl~k Z uved,:ne~~,Jes!
patrno, že není tu viny ani spoluv~ny dr~hy na uraze a am p~'C'~!',~
souvislosti mezi příhodou v doprave a nehodou, a právem obe mz"
stolice žalobu zamítly.
čís.
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Odkazovníkům nepřísluší nárok na byt po zůstaviteli dle §u 1116
a) obč. zák. a §u 6 zákona ze dn~ 26. dubna 1923, Čí~. 8~ sb. z. a n.
Ku pokračování v nájem?í smlouve dle §u t1}~ a) obe., zák. se n~vy
žaduje zvláštní projev vule. Na tom, komu dedlcové trpl, by setrvaval
v bytě zůstavitelově, nemůže se pronajímatel domáhati vyklizeni.
(Rozh, ze dne 30, října 1924, Rv I 1032/24,)
Vilma B-ová, jež obývala byt v domě žalobcově, dala část ~yt~ do
podnájmu žalované, již též v záv~ti obmťs1i1a odk~zem, Po smrtI Vllm~
B-o,vé domáhal se žalobce ,na zal ovane vykhzenI bytu. Pro c e sn!
s o udp r v é s t o I i c e žalobu za~ítC o d vol a ,c í o s o u d uz~al
podle žaloby. D ů vod y: Opodstatnen Jest odvolacl duvod nespravného právního posouzení rozepře, vrcholící v tom, že prvý soudce, zamítnuv žalobu, mylně použil předpisů §u 1116 a) obč. zák, a §§ 6 (1)
zákona o ochraně nájemníku ze dne 26, dubna 1923, čís, 85 sb. z. a n,
Prvý soudce zjistil skutkově, že,'! če;venci 1922 byla mezi, Vil~nou
B-ovou a žalovanou ujednána naJemm smlouva, podle ktere VIlma
B-ová pro.najala žalované jeden pokoj a spoluužívání ~uch~ně z,a čtvrt
letní nájemné 281 !<č 85 h a že, smlouva tato trvala az ,do umr!1 B-.ov~,
pokud se týče že temito smluvmml stranamI nebyla zrusena, Dale zJ1shl
prvý soudce skutkově, že po smrti Vilmy B-ové osobuje si žalovaná
nakládání s celým bytem a pronajal dále pokoj, jejž měla sama v podnájmu a nastěhovala se do pokoje, Vilmou B-ovou obývaného, Tato
skutková zjištění soudu prvé stolice jsou uplatňovanými odvolacími duvody nedotčená a má je dle §u 498 odstavec prvý c, ř. s, také odvolací
soud položiti za základ svému rozhodnutí. Již z těchto skutečností
a předpisů §u 19 obč. zák. plyne, že se žalobce právem domáhá vyklizení a odevzdání bytu na žalované, Ustanovení §u 1116 a) obč. zák.,

že- nájel1111i smlouva smrtí jedné ze smluvních stran nezaniká a že nájmy
bytlt, zemře-li nájemník, mohou, nehledíc na ujednanou dobu, bý'ti zrušeny jak nájemníkovými dědici, tak i pronajímatelem tím, že se zachOvA
zákonná výpovědní lhůta, bylo po dobu platností zákona o ochraně
nájemníků předpisem §u 6 zák ze dne 26. dubna 1923, čís. 85 sb. z.
a n, - nyní §u 6 zák. ze dne 25. dubna 1924, čís, 85 sb, z, a 'n, zúženo tak, že po nájemníkově smrti vstupují v nájemní smlouvu jeho
dědicové, kteří, nemajíce vlastního bytu, bydlili v jeho bytě v době
jeho smrti. Ze skutkových zjištění, výše uvedených plyne, že žalovaná
není dědicem Vilmy B-ové (§ 532 obč. zák), nýbrž toliko její odkazovnicí (§ 535 obč, zák), že nemuže podle §u 547 obč. zák, pozustalost jako takovou představovati a že již touto její vlastností jest vyloučeno, by mohla míti proti žalobci jako pronajimateli bytu Vilmy B-ov!.
nárok na pokračování v nájemní smlouvě podle §u 6 zákona o ochraně
nájemníku, Avšak ani podle §u 1116 a) obč, zák nemuže žalovaná
lakový nárok míti, poněvadž i toto zákonné ustanovení platí toliko na
prospěch dědicú, nikoliv však odkazovníku, Má-li žalovaná z podnájemní smlouvy s Vilmou B-ovou nějaké nároky, mohla by je uplatňo
vati toliko proti její pozustalosti (§ 531 obč, zák,), nikoliv však proti
žalobci, a i proti pozůstalosti toliko v rozsahu původní podnájemní
smlouvy, podle níž však předmětu podnájmu již neuživala, když pronajatý jí pokoj dala do užívání jiným a sama začala užívati a užívá pokoje, Vilmou B-ovou užívaného, V poměru k žalobci užívá žalovaná
bytu bez jakéhoko,liv právního důvodu a jest žalobce již mocí svého
vlastnického práva k domu, v němž byt ten jest, oprávněn žádati na ní,
by byt ten vyklidila a jemu odevzdala (§ 354 obč, zák,) a žalovaná
nemÍlŽe splnění této svojí povinnosti odpírati, poukazujíc na právni
poměr o témž bytu mezi žalobcem a pozůstalosti po Vilmě B-ové, poněvadž pro- skutková zjištění, výše uvedená a zákonné předpisy jíž naznačené, nemohly a nemohou na ni žádné nároky pozůstalosti proti
žalobci z oné nájemní smlouvy býti převedeny,
N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil
věc soudu prvé stolice, by, doplně řízení, ji znovu rozhodL
D u vod y:
Jest dáti za pravdu názoru odvolacího soudu, že žalovaná, není-li
nýbrž jen odkazovnicí zemřelé nájemnice sporného bytu, nemuže na tento byt vznášeti nároky, vyhražené §em 1116 a) obě. zák.
a §em 6 zákona o ochraně nájemníků toliko dědicům, Jest v zásadě,
správným též názor odvolaciho soudu, že vlastník domu jest již mocí
svého vlastnického práva k domu oprávněn žádati (§ 354 obč. zák),
by osoba, jež by bytu v jeho domě bez jakéhokoliv právního důvodU
užívala, jej vyklidila a jemu odevzdala, Ale nesprávným jest názor odvolacího soudu, že na žalovanou nemohly býti převedeny nižádné nároky pozustalosti po Vilmě B-ové proti žalobci z nájemní smlouvy mezi
žalobcem a Vilmou B-ovou, Přísluší-li totiž sporný byt, touto smlouvou najatý, nyní podle §u 1116 a) obč. zák. dědicům zustavitelky ~
tito trpí, by žalovaná strana bytu užívala, mohla by žalující strana,
dědičkou,
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domnívá-li se, že nejsou oprávncm, přenechati užívání bytu žalované,
domáhati se nápravy žalobou na ně, ale proti žalované straně vyklizení
vymáhati není oprávněna. Bylo by proto bývalo žalobu zamítnouti.
Toho času však o tom ještě konečně rozhodnouti nelze, neboť není
zjištěno, zda sporný byt skutečně dědicům Vilémy B-ové přísluší. První
stolice jest názoru, že nájemní smlouva dosud trvá, protože žalobce
ani netvrdí, že tim neb oním způsobem zanikla. Ale tento právní závěr
není správným, neboť bylo na žalované, aby žalobě, opírající se o žalobcovo právo vlastnické, odporovala tvrzením a důkazem, že jí přes to
jako podnájemnici z důvodu nájemní smlouvy, uzavřené se zůstavitelkou
a přešedší na její dědice, nárok na užívání bytu přísluší. Odvolací soua
nesdílí tento právní názor soudu prvé stolice a zdá se, že přiklonil se
k názoru opačnému, zjistiv ze spisů o pozůstalostním řízení, dosud
ovšem ještě neskončeném, že pozůstalost po Vilmě B-ové nezaplatila
žalobci nájemného z bytu a neprojevila vůle, v její nájemní smlouvě
pokračovati. Avšak ani tento právní závěr není správným, neboť podle
§u 1116 obč. zák. se nájemní smlouva smrtí jednoho ze smluvníků nerušÍ, není tudíž ani třeba projevu vůle, v nájemní smlouvě pokračovati,
naopak je třeba, má-Ii nájem bytu býti z ruš e n, aby buď dědici aneb
pronájemce jej rozvázali, ať již vzájemnou dohodou nebo zákonnou
výpovědí, při které pronájemce ovšem musí po případě též šetřiti před
pisu §u 6 (1) zákona o ochraně nájemníků. Nezbývá proto, než aby
bylo bezpečně zjištěno, zda nájemní smlouva dosud trvá či zda byla
zrušena, ať již vzájemnou dohodou, třeba i mlčky učiněnou, aneb jiným
způsobem. Nezáleží na tom, že se dědici k pozůstalosti Vilmy B-ové
dosud snad nepřihlásili, neboť v tomto případě stačí, když osoby k dě
dictví a tím také k pokračovaní ve smlouvě podle §u 1116 a) obč. zák.
povolané, po případě opatrovník pozůstalosti (§ 811 obč. zák.) učiní
ona prohlášení, kterých je třeba, aby bylo jasno, zda zákonné nároky
na byt uplatňují či zda nastalo zrušení nájemní smlouvy.
čís.
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Dopravní řád železniční.
Pokud jest dráha povinna vybrati od příjemce a zaplatiti odesílateli
dobírku, třebas nemohla zboží příjemci dodati a byla nucena za ně zaplatiti.
Třebas nebyly v železniční dopravě s Maďarskem dobírky přípustny,
jest dráha, přijavši poukaz odesilatele na dobírku, povinna jej splniti.
(Rozh. ze dne 30.

října

1924, Rv I 1080/24.)

Odesílatel zaslal v roce 1918 z Prahy zboží firmě V. do Budapešti
a dodatečným příkazem v roce 1921 přikázal dráze vybrati na zboží
dobírku. Ježto mu nebyla dráhou dobírka vyplacena, domáhal se na
dráze její výplaty. Pro c e sní 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 žalobu zamítl. N e jv y š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.

D II vod y:
S právním názorem, zastávaným žalovanou stranou a projeveným
i v rozsudku odvolacího soudu, lze zásadně souhlasiti potud, že, ztratí-li
se zboží dříve, než došlo do stanice určení, a nemůže-Ii dráha proto
vybrati dobírku, váznoucí na ztraceném zbOŽÍ, nemůže odesílatel fiPO_
žadovali od dráhy náhradu škody dle §u 72. žel. dopr. 1., poněvadž

nevybrala dobírky, nýbrž pouze podle §u 84 žel. dopr. ř., poněvadž se
ztratilo zboží. Stejně by zajisté musil býti posuzován i případ, když
dráha dobírku sice omylem vybere, ale musí ji příjemci vrátit, ponč
vadž nemá a nemůže vydati zboží dobírkou zatížené. Tato pravidla
nehodí se však na sporný případ. Dodatečným příkazem ze dne 7. ledna
1921 nařídil žalobce jako odesílatel, aby zásilka byla vydána původ
nímu adresátovi, firmě V. v Budapešti, proti zaplacení dobírky, a projevil tím jasně vůli, by přes to, že od odeslání zásilky uplynula již vke
než dvě léta, že firma V. dříve přijetí zboží odmítala a žalobce o něm
učinil již jiná opatření, nákladní smlouva byla splněna dle svého pů
vodního znění a obsahu. [ československé i maďarské dráhy přijaly
dodatečný příkaz, maďarské dráhy daly místo původních, ztracených
vyhotovit nové nákladní lísty a doručily je firmě V., tato firma je tentokráte přijala, vyplatila dobírku, na zboží váznoucí, a žádala za vydání
zboží. Když se ukázalo, že dráha zboží již nemA a nemůže ho tedy jil.
vydati, zažalovala firma V. maďarské státní dráhy o náhradu škody,
pozltstávající dle rozsudku Túál. soudní stolice v Budapešti ze 7. února
1923 z ceny ztraceného oleje, ceny sudu, cestovních výloh a dopravních poplatků, kterýž spor také vyhrála. Z tohoto dílem nesporného, dílem zjištěného děje vyplývá, že práva z dopravní smlouvy mezi žalobcem jako odesflatelem a dráhou přešla podle §§ 73 (9) a 76 (1 a 2)
žel. dopr. ř. se žalobce na firmu V. jako adresáta zásilky, že výhradně
této firmě příslušelo podle § 99 žel. dopr. ř. právo uplatniti nárok na
náhr;,du škody povstalé ztrátou zboží, a že jej také sama uplatnila. Názor zalované strany, jejž, jak se zdá, sdílí i odvolací soud, že by také
žalobce mohl žalovati pro ztrátu zboží, nelze srovnati s citovanými
předpisy ž~le~ničn~ho dopr~~ního řádu. Co firma V. z duvodu náhrady
skody vZl1lkle ztratou ZbOZI, mohla od dráhy požadovati ustanovuií
§§ 88 a 95 žel. dopr. ř. V případě hrubé nedbalo,sti dráhy má stran'a
náro,k ?a náhradupllll,é .ško?y, jinak na náhradu obchodní ceny zboží
v miste a v čase podal1l, nahradu placeného dopravného, cla a jiných
vylc;h. V žádném případě. neměla firma V. práva na vrácení zaplacené
doblfky, naopak byla povmna z ruky do ruky dodatečně zaplatiti dráze
oč na této dobírce méně zaplatila, než bylo odesílatelem předepsáno:
n~boť zar,lacení dobírky jest vzájemným plněním příjemcovým, bez
n~ho nemuže uplatňovati žádné právo z dopravní smlouvy, tedy ani
narok na náhradu škody. Žalovaná strana tvrdí siée, že mad'arské dráhv
byly oní'.". rozsudkem odsouzeny také ku vrácení zaplacené dobírkj,
poukazuJlc na to, že zaplacená dobírka jest zahrnuta v přisouzených
dopravních poplatcích, to jest však pouhá domněnka a není pro ni ve
SI?lSech opory. Ale, i kdybysnad král. soudní stolice v Budapešti byla
prece uznala na vracení dobírky, svědčilo by to jenom o jiném právním

názoru maďarského soudu, a nebylo by to závazným- pro tento spor.
Firma V. byla a jest povinna zaplatiti dobírku, dráha byla a jest povinna tuto dobírku od ni vybrati a odvésti ji žalobci. Za to, že se tak
nestalo, nebo stalo se neúplně, ručí odesilateli dráha sama pODle výslovného předpisu §u 72 (4) žel. dopr. ř., jejž sluší dle hořejších vývodů rozšířiti na všechny případy vstupu adresáta zásilky do smlouvy
dopravní. Nelze namitati, že by pak dráha byla povinna náhradou škody
dvakráte. Nejde o náhradu jedné a téže škody, nýbrž o náhradu škou
dvou. Náhrada škody způsobené příjemci ztrátou zboží, nesouvisí nijak s dobírkou. Musí býti stejnou částkou přisouzena, i když zboží bylo
zasláno bez dobírky. Uložení dobírky má tu jenom ten význam, že dráha
jest povinna náhradou škODY pouze proti zaplacení dobírky. O tuto dobírku se nemůže ovšem sama obohatiti, nýbrž jest povinna, odvésti ji
odesilateli. Odesílatel má na její vydání samostatný, neodvislý nárok.
Zbývá uvážiti, zda mohla býti žalována československá železniční
správa, ač se sama ničím neprovinila. Její pasivní legitimace jest odů
vodněna §em 100 žel. dopr. ř., ustanovujícím zcela všeobecně, že veškeré nároky proti dráze ze smlouvy nákladní mohou býti uplatněny
u dráhy, jež přijala zbo·Ží k dopravě. Podle t. zv. Bratislavského protokolu, uveřejněného ve věstníku pro železnice a plavbu dne 1. listopadu
1919 pod čís. 87 a 88 platil železniční dopravní řád z 11. listopadu
1909, čís. 172 ř. z. v kritické době i pro železniční přepravu mezi republikou Československou a Maďarskem s nemnohými výjimkami, kterými však § 100 žel. dopr. ř. nebyl dotčen. Podle tohoto protokolu ne~
byly sice při přepravě do Maďarska dobírky přípustny a dodatečne
příkazy odesílatelovy nebyly zásadně dovoleny, jak česko'slovenské tak
mad'arské dráhy měly tedy právo odmítnouti dodatečný příkaz žalo?:
.cův ze 7. ledna 1920, když však příkaz přijaly, byly povinny jej splmtt
a jím se říditi. Bez úspěchu musí zůstati námitka, že původní nákladní
smlouva byla ujednána již 27. září 1918, tedy s bývalýmc. k. rakouským erárem. Záleží pouze na tom, že dodatečný příkaz ze 7. ledna
1920 přijala československá železniční správa.
,í;

'li

čís.
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Zákonná ustanovení o povinnosti manželově ku vrácení věna jsou
povahy dispositivní. Odchylná úprava úmluvou manželů jest pnpustna.
Pozůstává-li věno z pohledávky proti třeti osobě, znamená souhlas
manžela ku vrácení věna, že se pohledávka odevzdává manželce do volného nakládání, aniž se však. tím v něčem změní závazek dlužníkův a
jeho splatnost. Splatnost dlužnlkova závazku závisi na tom, co byl?
s d I Už n í k e m při vzniku jeho dluhu smluveno. Nebylo-li ohledne
splatnosti věna s dlužníkem ničeho umluveno, jest dlužnlk povinen věno
vratíti (pOhledávku splatiti) kdykoliv na požádám manželky, vykázavší
se svolením manžela.
(Rozh. ze dne 30.

října

1924, Rv I 1232/24.)

žalobkyně přinesla manželi věnem 2.700 Kč. Manžel dal pohle~
dávku manželčinu na vrácení věna zajistiti na své nemo,vitosti. Nemo-

vitost tuto Dostoupíl později žalovanému s tím, že žalovaný převzal pohledávku ž~lobkvtÍě na srážku z kupní ceny. Se souhlasem manželovým
domáhala se žal~bkyně na žalovaném zaplacení 2.700 Kč. O b a niž Š í
s o u d y žalobu zamítly, o d vol a c í s o u d z těchto d ů vod ů:
Při postupu nemovitosti žalovanému byly strany za jedno v tom,. že
jde o pohledávku ~ věna. žalov~ný 'převz~l dleju 14~! obč .. zák. d~llh
v tom stavu, v jakem byl v dobe prevzelI a mUle tudlZ namltnoulI za10bkYni vše to, co by jí byl mohl namítnouti její manžel v době, kdy
žalovaný dluh převzal. V době té byla však pohledávka splatna jen dle
§§ů 1229 a 1266 obč. zák., neboť nebylo vůbec tvrzeno, že by tehdy
jiná doba splatnosti byla umluvena a žalovanému oznámena. Úmluvy,
jež po převzetí dluhu staly se mezi žalobkyní a jejím manželem o před
časné splatnosti věna, nemají vůči žalovanému právního účinku.
Ne j v y Š š í s ou d uznal podle žaloby.
Důvody:

S právním posouzením rozepře nižšími soudy nelze souhlasiti. Sluší
rozeznávati mezi povinností manžela, vrátiti věno, a mezi splatno-stí
pohledávky proti třetí osobě, z níž věno pozůstává. Povinnost manželova ku vrácení věna jest upravena předpisy §§ 1229 a 1266 obč. zák.,
jež jsou povahy dispositivnÍ. Manželé mohou ji vzájemným souhlasem
upraviti jinak, jmenovitě může manžel vrátiti manželce věno již za
trvání manželství. Pozůstává-li věno z pohledávky proti třetí osobě,
znamená vrácení věna, že se pohledávka odevzdává manželce do volného nakládání, aniž se však tím závazek dlužníkův a jmenovitě
jeho splatnost v něčem změnÍ. Splatnost dlužníkova závazku nezávisí
na tom, co smlouvou nebo zákonem ustanoveno- o povinnosti manžela
vrátiti věno, nýbrž na tom, co bylo s dlužníkem při vzniku jeho dluhu
smluveno. Tak jako manželé nemohou ujednáním o předčasném vrácení věna změniti bez souhlasu dlužníkova splatnost jeho dluhu, tak
nemůže dlužník svým odporem překaziti, aby manžel neodstoupil pohledávky, tvořící věno, do volného nakládání manželčina, již za svého
života a za trvání manželstvÍ. Když manžel žalobkyně odstoupil nemovitost, na které jest věno žalobkyně knihovně zajištěno, do vlastnictví žalovanému, převzal tento věno ku placení na srážku odstupní
cer,y, aniž však bylo něco ujednáno o ieho úrokování a aobě splatnosti.
Poněvadž ohledně splatno,sti té části odstupní ceny, která byla určena
k zaplacení žalobkyně, nebylo nic smluveno, byla dle §u 904 obě. zák.
splatna ihned na požádánÍ. Manžel žalobkyně se nezavázal vůči žalovanému, že své manželce věno před časem nevrátí, proto nemůže se
žalovaný s úspěchem dovolávat ani §u 1407 obč. zák., ani §§ 1229 a
1266 obč. zák. Okolnost, že nejde o obyčejnou pohledávku žalobkyně,
nýbrž o věno, má po právní stránce jenom ten význam, že žalovaný by
nebyl ani povinen ani oprávněn platiti žalobkyni bez vykázaného svolení jejího manžela, neboť tomuto náleží po ďobu trvání manželství
právo na požívání věna. Jelikož však souhlas manžela ku vymáháni a
vybrání zažalované pohledávky byl udělen, jest žalobní žádost odľi
vodněna.

čís.
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Vzájemná pOhledávka, ohledně níž jest vyloučen pořad práva, nebýti ve sporu započtením uplatněna, leč že by byla v době vydání
rozsudku prvé stolice již na ,jisto postavena pravoplatným výrokem pří
slušného správního úřadu.
může

(Rozh. ze dne 30,

října

1924, Rv II 452/24,)

Proti žalobě majitelů lékárny o zaplacení 14,134 Kč 80 h za léky,
namítla žalovaná okresní nemocenská po:dadna vzájemnou pohledávku
z toho důvodu, že jí žalobcí roku 1922 čítali za odebrané léky ceny
podle lékárnické sazby, platné pro soukromé osoby, ač jí měli čítati
dle nižší sazby pro osoby požívající úlev. Pro c e sní s o udp r v é
s tol i c e uznal sice žalobní nárok po právu, avšak uznal též po právu
namítanou vzájemnou pohledávku do výše 15.000 Kč. O d vol ai c í
s o u d k odvolání žalované změnil rozsudek v ten rozum, že prohlásil
zažalovanou pohledávku za zaplacenu započtením vzájemné pohledávky
ve výši zažalovaného peníze; odvolání žalobců pak poukázal na toto
rozhocln utí. N e j v y Š š í s o u d uznal podle žaloby a odmítl obranu
započtení vzájemné pohledávky,

o ů vod y:
Dovolací důvod nesprávného právního posouzení věci (§ 503 čís. 4
c. ř. s,) jest opodstatněn. Není již sporu o tom, že žalovaná okresní
nemocenská pokladna dluhuje žalobcům za léky od nich pro své členy
v době od 1. února do 31. července 1923 odebrané zažalovaný nedoplatek kupnJ ceny 14,134 Kč 80 h. Žalovaná uplatňuje toliko proti této
pohledávce svou vzájemnou pohledávku ve výši 40.440 Kč 14 h k započtení z toho důvodu, že jí žalobci roku 1922 za odebrané léky čítali
ceny podle lékárnické sazby, platné pro soukromé osoby se slevou
15ti%, kdežto měli jí čítati ceny podle lékárnické sazby platné pro
osoby úlev požívající, ke kterým také žalovaná náleŽÍ, čímž se stalo,
že kupní cena za léky byla o zmíněný peníz přeplacena. Tím uplatňuje
žalovaná mok na odškodnění po rozumu §u 1059 obč. zák., který však
lze uplatniti jen u politíckého úřadu. Jde tudíž v dovolacím řízení toliko
o otázku, zda může žalovaná svou vzájemnou pohledávku na vrácení
přeplatku v tomto sporu započtením uplatniti, neboli krátce řečeno,
zda možno ve sporu vedeném u řádného soudu, uplatniti započtením
vzájemnou pohledávku, která na pořad práva nenáleží. Otázku tu nutno
zodpověděti záporně a v tom směru neposoudil odvolací soud věc po
stránce právní správně, rozhodnuv o namítané vzájemné pohledávce.
Podle §u 411, dmhá věta c. ř. s" jest rozhodnutí o tom, zda je tu či
není vzájemná pohledávka, které se žalovaný domáhal k započtení,
účastno právní moci do částky, kterou má býti započtena, Soud má tedy
o jsoucnosti nebo nejsoucno sti vzájemné pohledávky rozhodnouti a
nabude rozhodnutí to p r á v ním o c i, ovšem jen s obmezením do
výše žalobni pohledávky. Podle §u 391 odstavec třetí c. ř. s. může soud
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JlenÍ-li vzájemná pohledávka se žalobní pohledávkou v právní souvislosti rozhodnouti o žalobnÍm nároku dílčím rozsudkem, načež
jest v jednání o vzájemné pohledávce bez přerušení pokračovati, a dů
sledně pak rozsudkem konečným rozhodnouti (,odpovědi min. sprav.
k §u 391 odst. 3 c. ř. s.), Žev takovém případě rozhoduje se v' konecnem rozsudku o vzájemné pohledávce, jest samozřejmo, protože
o žalobní pohledávce bylo již před tím rozhodnuto v rozsudku dílčím.
Z těchto předpisů jde jasně na jevo, že vzájemná pohledávka, ohledně
níž jest pořad práva vyloučen, a o níž soud podle §u 42 J. n. pod následky zmatečnosti rozhodovati nes m í, nemůže býti ve sporu započtením uplatněna (viz také Neumann, kom. k §u 391 c. ř. s. str. 1220).
Jen kdyby taková vzájemná pohledávka byla v době vydání rozsudku
soudu první stohce již právoplatným výrokem příslušného správního
úřadu na jisto postavena, bylo by ji možno započtením uplatniti, čímž
by žalobní pohledávka, pokud by vzájemnou pohledávkou byla kryta,
podle §u 1438 obč. zák. zanikla. Ježto však žalovaná okresni nemo-.
censká pokladna ani netvrdí, že takový výrok správního úřadu tu jest,
bylo rozhodnoutI, pk se stalo.
čís.

4320.

Ustanovení dvorského dekretu ze dne 6. června 1838, čís. 277 sb.
z. s., vztahuje se i na předražek.
(Rozh, ze dne 30, října 1924, Rv ]] 564/24,)
Žalobce domáhal se na žalovaném úplaty, již prý mu slíbil za to,
že upustí od předražku. Pro C e sní 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 žalobu zamítl. O ů vod y: Nesprávné právní posouzeni věci spatřuje odvolatel právem v tom, že dle
názoru prvního soudce ustanovení dvorského dekretu ze dne 6. června
1838, sb. z. s, čís. 277, zde prý neplatí. Dle tohoto dvorského dekretu,
jenž zůstal v platnosti, jsou neplatné smlouvy, jimiž kdo slibuje, že při
veřejné dražbě, u kteréhokoliv úřadu provedené, nepodá. Předražek
jest však částí dražebniho řízení. To vyplývá ze způsobu vzniku
předražku dle §u 195 až 197 exekučního řádu. Předražek již byl
zaveden .v §u lO až 16 zákona ze dne lO. června 1887, číslo
74 .ř. zák., a sice v ten způsob, že přijmutím předražku dřívější
drazba se stala neplatnou a že musila býti vypsána nová dražba.
Z toho jest zřejmě vidno, že předražek dle zmíněného zákona byl
čás!í dr~že~ního řízení. Právní zařízení předražku bylo pak s některými
zmenanu prevzato do nového exekučního řádu,' Nedojde-li nyní dle
§u 1.99 e:: ř., po přijmuti předražku k nové dražbě, nýbrž uděluje-li
se predrazlteh, soudem přijatému, příklep, jest nicméně předražek poklád~ti .za část ?ražebního řízení, jehož ukončení udělení příklepu znamena. Ze pro predražek též platí ustanovení zmíněného dvorského dekretu, vyplývá dále z jeho účelu. Má sice zabraňovati úmluvám, jež
oy mohly míti nepříznivý vliv na výsledek dražby a sice tím, že se
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škoda hypotekárním věřitelům aneb povinnému mrháním
vydražené usedlosti. Takovéto poškození má v zápětí jak úmluva, nepodávati při dražbě, tak úmluva, zamýšlený předražek opomenouti.
Že se připuštěním předraž ku má zabraňovati mrhání vydražené usedlostí, jest zdůrazněno v důvodové zprávě k zákonu ze dne 10. června
1887 (viz Steinbach »Das Gesetz vom 10. Juni 1887« Manzové nákl.
str. č. 67) a k exekučnímu řádu (MateriaIien svazek L str. Č. 542).
Odvolací soud však též sdílí názor, že takováto úmluva poškozující hypotekární věřitele, po případě povinného se příčí dobrým mravům a že
tedy již dle §u 879 obč. zák. jest ničí, třebas by tu nebylo použíti ustanovení shora zmíněného dvorského dekretu (viz rozhodnutí ze dne
25. listopadu 1913, Glaser-Unger čÍs. 6658).
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolánÍ.
D ů vod y:
Nesprávné právní posouzení spatřuje dovolatel v tom, že odvolací
soud užil předpisu dvorského dekretu ze dne 6. června 1838, čÍs. 277
sb. z. s., podle něhož jsou zapovězeny upušťovací smlouvy, t. j. smlouvy,
jimiž někdo slibuje, že se nes účastní nějaké nějakým úřadem konané\
dražby veřejné, nebo že bude podávati jenom do určité výše, neho
podle smluvené míry, nebo že nebude podávati vůbec. Tím je chráněna
při veřejných dražbách zákonem požadovaná volnost soutěže koupě
chtivých, a proto nelze přisvědčiti právnímu názoru. dovolatelčinu, že
se citovaný předpis nevztahuje i na takové smlouvy ve příčině pře
dražku. Po této stránce sdílí dovolací soud správné, obsažné, věci
i zákonu vyhovujcí důvody odvolacího soudu, k nimž poukazuje dovolatelku, neboť i u předražku, jenž tvoří součást zpeněžovacího řízení
dražebního, vystupuje do popředí zákonem požadovaná volnost soutěže koupěchtivých, tedy to, co je právě svrchu řečeným dekretem
dvorským chráněno. Poněvadž odvolací zjištění vylučují pochybnosti,
že sporná smlouva směřovala k tomu, aby volná soutěž při předražku
byla znemožněna, právem považoval odvolací soud Sill!OUVU tu podle
§u 879 obč. zák. za nedovolenou a zakázanou, tedy ničí.
čís.

4321.

Závazek obce, převzatý oeb osvědčený dluhopisem, vykazujícím náležitosti §u 52 odstavec druhý obecn. zřiz. mor., je neplatný, nestalo-li
se usneseni obecmho zastupitelstva v něm připomenuté platně podle
předpisů obecního zřízení.
(Plenární usnesení ze dne 4. listopadu 1924,

čís.

pres. 865/24.)

Nejvyšší soud rozhodl dne 30. října 1923 pod č. j. Rv II 464/23,
čís. sb. 3099, že závazek obce převzatý dluhopi<sem, jenž byl schválen
nadřízeným úřadem, je přes to neplatný z toho důvodu,že usnesení,
jímž závazek (úpis válečné půjčky) byl převzat, bylo neplatné pro
nešetření náležitosti §u 41 obecního zřízení moravského. Plenární senát

nejvyššího soudu,přezkoumav rozhodnutí Rv IÍ 464/23 ve smyslu dožádání ministerstva spravedlnosti z 15. července 1924, čís. 28.355/24,
trvá na rozhodnutí tom, upraviv právní větu jím vyslovenou, jak je
shora uvedena.
D ů vod y:
Obecní zastupitelstvo (dříve výbor) je stejně jako starosta orgánem obecním (§ 13 obecn. zříz.), a .sice podle §u 29 orgánem činícím
usnesení, kdežto stamsta je podle §u 48 orgánem správním a výkonným. Pokud jde o věci obecní, o nichž rozhodov'ání vyhrazeno je zastupitelství obecnímu, je starosta obecním orgánem podřadným v tom
směru, že jen připravuje usneseni zastupitelstva a vykonává je, jinak
je pouze prostředníkem v jednání obce (§ 52), t. j. pouze sděluje a
vykonává projevy vůle obeq1Ího zastupitelstva, k nimž došlo usnesením
tohoto. V tom záleží zprostředkující činnost starostova, kdežto projevem vůle obce s.pojeným s právními účinky, zejména s moc~ávaznotl,
jest jedině usnesení obecního zastU!pitelstva. činnost starostova může
při tom záležeti jedině vAom, že usnesení to připraví a spolupůsobí při
něm tím, že řídí jednání. zastupitelstva jako předseda, dále že projev
ten sdělí druhé smluvní straně zřízením po případě jen spolupodpisem
listiny vykaZujíCí náležitosti §u 52. Podlé usnesení toho řídí se platnost smlouvy. Tam, kde není platného usnesení, není pla,Yiého projevu
vůle a nevzniká platná smlouva, což vyplývá z ustanovem obč. zákona,
jenž platí vedle podpůrných předpisů obecního zřízení pro smlouvy
obcí a -s ní sjednané. Kde nedostává se platného usnesení, ač jest obecním zřízením předepsáno, nemůže starosta zavázati obec, ježto nemá
k tomu zákonné právomoci, a projev jeho nemá právního účinku. V tomto
případě je smluvní stranou obec zastoupená obecním starostou, jemuž
bez platného usnesení nedostává se plné moci k zastoupení obce na
venek a naproti třetím osobám podle §u 52. Platnost usnesení toho musí
zkoumati soud, pokud rozhoduje o soukromoprávních nárocích obce
anebo proti obci smlouvou založených, a pokud byla platnost ta ve
sporu popřena. Povinnost ta vyplývá též z předpisu §u 292 c. ř. s.
2. odst., namítá-'Ii ve spom strana proti listině vyhovující náležitostem
§u 52 (55) obecn. zřízení nesprávnost připomenutí, že stalo se usnesení
zél!stupitelstva. Nezáleží na tom, zda listinou tou byl závazek založen
anebo jen osvědčen, neboť i listina právotvorná je zároveň listinou
dt"tkazní. Musí proto v tomto případě soud zkoumati, zda usneseni se
stalo a to platně. Které formální předpisy bude soud při tom pokládati
za podstatné anebo za nepodstatné, a jakých průvodních prostředků
v určitém případě použije, vymýká se z rámce tohoto posudku, neboť
o tom budou procesní .soudy uvažovati samostatně podle zvláštností
každého případu. Rozhodně však nebudou moci nikdy vyhnouti se zkoumání otázky, zda zachovány byly donucovací předpisy §§ 40 a násl.,
jez po většině výslovně stanoví podmínky platného usnesení, byla-li
ve sporném případě popřena platnost usnesení pro nedostatek těchto
náležitostí. Platné usnesení samo o sobě nedostačuje ovšem k za!o<žení
závazku obce. Usnesení to vyžaduje vyššího schválení (zemským výborem po případě okresním zastupitelstvem). Zákon vyžaduje schvá-
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. lení toho výslovně pro usnesení, ne p!-;> . Iis!il~U ~?vědčující l1:b zakl~

dající závazek podle §u 52, v níž budlz ]edme pnp~me~uto, ze schvalení to bylo dáno. Tím méně potřebuje si~ro,sta s~hvale11l toho. pr.o svo~
pouze zprostředkující činnost. Bez této nalezl~ost: Jest I p.l~tne usnesen~
bezúčinné pro vznik závazku, avšak usnesem JIZ od pocatku neplatne
nestane se tím platným, ježto schválení toto děje se pouze u vykonu
dozoru nad hospodařením s kmenovým jměním obecním, t~kže VY,šší
úřady jen po této stránce přezko~mávají p.la~nost usnesem ,obecmho
zastupitelstva, nemajíce

usnesení

pravidelne

an~

pnlt:zltoS!l ani vI11oznostI, by

přezkoumaly

i po stránce lormallll. Predmetem prezkumu nadřízených úřadů ve smyslu obecního zřizení jest jen obsah usneseni,
a proto v praxi schvalují se listinx pravidelně,.výsl?v~ě jen se . stanoviska dozorství nad jměním obecmm. V tom pnpade, ze podle umluvy
stran smlouva byla sjednána písemně (písemná smlouva ve vlastním
slova smyslu, §§ 884 a 886 obč. zák.), ane~o že o smlou~ě z~ízena byl~
listina (neboť aspoň podle literatury ,nem vylo~čena. ustne . sJednana
smlouva s obcí, v kterémž připadě jde o hstmu pruvodm), Je dale nut?o,
by listina o smlouvě zřízená měla v přípa~ě,. že záv.az:k b>:1 zal?ze!:
usnesením zastupitelstva anebo na základe Jeho, n,:lezlt?sb vytcene
v §u 52 odst. 2. Uvedený předpis zní doslovně: »T Ý c e~11 s e IIstma
jednání, k němuž má obec zapotřebí schválení. za;;tuplte}stva all;bo
vyššího schválení« (a. c. ustanovení odst. I § 5~, jenz mlu~1 o IIs:ll1ach:
na kterých se mají zakládati závazky obce. k ]mym osob;am, coz plat!
o právních jednáních vyhrazených starostovI obce). Rozdll ten vyplyva
ještě lépe z 'textu německého, jenž rozeznává mezi listinami: »Urkunden,
durch welche Verbindlichkeiten gegen dritte Personen begriindet werden
sollen« a naproti tomu: »Betrifft dic Urkunde ein Géschaft, ~u dessen
E ing e h u n g die Zustimmung des Ausschusses oder eme hohere Genehmigung erforderlich ist.« I této nál;,žitosti je ~,~zbytně třeba ~ ~omu,
by vzešel závazek proti obci, avšak pres to nemuze nahradIlI nalezltost
ta usnesení obecního zastupitelstva, nestalo-II se anebo nestalo-II se
platně. Toho zá:kon nepraví, a nelze smysl ten vkládati do ustanovení,
jež sledují účel jiný, než ten, by listina zřízená v předepsané formě
stvrzovala stav neodpovídající obsahu jejímu. Potřeba připomenutí, že
stalo se usnesení a dáno bylo schválení, jakož i potřeba. čtyř podpiSl!
na listině má zajisté poskytnouti druhé smluvní straně záruku co nej··
větší, že opravdu zachovány byly náležitosti předepsané obecním zří
zením k vzniku závazku obce. Bude zajisté řidký případ, žé by čtyry
osoby, totiž stawsta obce, obecni starší a dva údové zastupitelstva
stvrdili podpisy, že stalo se platné usnesení obce, kdyby ve skutečno si!
tomu tak nebylo, neboť lze předpokládati, že o této skutečnosti zajisté
mají anebo mohou míti vědomost, když ji potvrzují, a že úmysleni jich
je potvrditi pravdu. Z toho je dále vyvoditi, že hy ručili druhé straně
svým jměnÍl~ za škodu vzniklou tím, že potvrdivše, ať již vědomě anebo
ze

zaviněné nevědom-osti,

pro-ti

skutečnému

stavu

něco,

na

čem

založila

druhá strana důvěru svou a na základě čehož vešla ve smlouvu s obcí,
ji uvedli v omyl. To vyplývá z obecných předpisů obč. zák. o. náhradě
škody. Podle úmyslu zákonodárcova byla tím poskytnuta druhe smluv11l
straně dostatečná záruka platnosti celého právního jednání osvěclče-

ného listinou takto

zřízenou

a

opatřenou,

ovšem ne v tOm smyslu, že

bl' listina ta nahrazovala akty, jež potvrzuje, nýbrž jen tak dalece, že
j~st výslovným stvrzením, že zákonné náležitosti byly splněny, a podj:lisy čtyř úředních osob takřka znemožněn proti důkaz toho, co osvěd
čuje. Jen tím způsobem jest vykládati formální předpIsy §u 52 odst. 2.
Zákon nebyl by zajisté předepsal bez další poznámky připomenutí, že
dáno bylo přivolení a uděleno bylo schválení, kdyby toto připomenutí
mělo obé nahraditi, ať se stalo platně anebo ne'stalo, aniž by byl vý~
slovně podotkl, že proti listině vyhovující zákonnému předpisu není
možný protidúkaz, že se tak platně nestalo. Zákon byl by tudíž výslovně
vyloučil důkaz, že údaje listiny o daném přivolení a schválení nejsou
správné. Mlčení jeho v tomto směru nelze vyložiti jinak, než že před
pokládá v případě §u 52 odst. 2 skutečně platné usn~s~ní i ,sch,:ále~.í,
ale že vyžaduje nad to, by skute6nosÍl ty byly v hstme vyslovne pnpomenuty. Zastánci opačného náhledu poukazují dále na to, že v §u 52
není výslovně vytčeno, že přivolení anebo schválení stalo se p I a t n ě.
Toho však zákon neměl zapotřebí, neboť mluví-li o usnesení vůbec,
předpokládá tím jen usnesení platné, kdežto o platném usnesení mluví
jen tam výslovně, kde stanoví podmínky platnosti. Tak je tomu ve všech
případech, kde zákon mluví o manželství, o poslední vlili, o úředních
aktech anebo projevech stran a podobných pojmech, neboť má na mysh
platné manželství, platnou poslední vúli atd., aniž by přívlastek platnosti zvláště připojil, ježto se předpoklad ten mzumí sám sebou. Neměl
proto zákonodárce ani v případě §u 52 důvodu, by vytkl zvláště, že
má na mysli platné přivalení a platné schválení, spíše by byl vytkl výslovně opak, kdyby jej byl zamýšlel. Ostatně § 41 mor. zřízení obecn.
poklildá za usnesení ve smyslu zákona jen takové, jež s.e stalo platn~
(sr. znění jeho: Aby zastupitelstvo mohlo u s 'll e sen I a. c. platne
usnesení ... činiti ... ). Nemohla proto listina, i když vykazuje přede
psané náležitosti, založiti právní závazek obce, dokáže-li se, že nedošlo k některé skutečnosti jí osvědčené a nutné ke vzniku platného
závazku, a to bez ohledu na to, ať jde o smlouvu písemnou anebo jen
o listinu průvodní. V těchto případech nemůže býti upřeno právo obci
jako právnické osobě, jež může jednati jen svými zástupci v mezích
obecního zřízení, by namítla proti pohledávce uplatněné ze smlouvy,
že smlouva ta nestala se platně a závazně podle předpisů obecního zří
zení, zejména že nedostávalo se platného projevu vůle obec zavazujícího,
a nelze proto nahraditi zájem obce na ochraně jměni jejího před neoprávněnými břemeny poukazem na zodpovědnost starostovu podle
§u 59, a nahraditi tím nedostatek platnosti usnesení jako projevu vůle
nutného k založení závazku. Také nemohou rozhodovati ohledy na
druhou smluvní stranu, ať jde
osoby fysické neb právnické, neboť
účelem zákona bylo poskytnouti obcím ochranu měrou co největší při
převzetí závazkú zatěžujících jmění obecní. O zájem druhé smluvní strany
postaral se zákon předpisem §u 52 odst. 2 zplisobem shora uvedeným,
poskytujícím straIiě té aspoň relativní záruku, že projev vůle stal se
předepsaným způsobem, po případě mo'žnost hojiti se na jmění osob,
jež neprávem jednaly za obec. Ostatně není naprosto nemožností, by
,zejména peněžní ústavy nesjednaly si vědomost o tom, zda při usne-
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sení obecního zastupítelstva zachovány byly aspoň donucovací preupísy §§ 40 a násl., a bude proto záležeti na nich, by ujednaly s obcí
právo přesvědčití se z vlastního názoru o způsobu, jakým usnesení se
stalo. Ve skutečnosti došlo ke sporům jen v případech, kde hlavně peněžní ústav nedbal nutné opatrnosti. Dokladem toho je právě spor Rv
II 464/23, zavdavší podnět k tomuto posudku, neboť peněžní úst~v,
nabízející obci zápůjčku, přímo jí vyzval k nezákonnému postllpu, Jen
by příjetí válečné půjčky stalo se co nejdříve, ač zems~ý výb.?r, j~nž
za tehdejších poměrů úpisy pŮjček obc;eml podporoval, pre~e Jeste pn,?
usnesením doporučoval nápadným zpusobem ObCl zakonny postup pn
usnášení se. Jen tím způsobem lze si vysvětliti skutečnost, že v tomto
případě vydána byla žalující straně lístína stvrzující protí pravdě, že
usnesení se stalo, aČ k němu platně nedošlo, neboť zástupci obce mohli
právem předpokládati, že věřitel souhlasil s nezákonným postupem. Jest
ovšem možno, že na druhé straně snaží se nyní některé obce využíti
tohoto rozhodnutí ve svůj prospěch tím, že u výkladu jeho jdou dále,
než z něho je vyčísti. Avšak ani tato okolnost nemůže býti důvodem
plenárnímu senátu, by opustil názor oním rozhodnutím vyslovený, ježt~
v každém případě bude soud uvažovati zvláště o namítané neplatnostJ
usnesení, a není tím řečeno, že námitce neplatnosti bude v každém pří
padě vyhověno. Poukázalo se dále na možnost, že zásady hájené oním
rozhodnutím jsou s to ohroziti komunální úvěr. Podle zkušeností posledních let nebude za těžko rozhodovati mezi dosavadním ztížením
komunálního úvěru nebo jeho usnadněním. Zkušenosti ty byly získány
ze sporů, jimiž byly na obcích vymáhány válečné půjčky. Poměry válečné vyvolaly uvolnění úvěru, pokud šlo o úpisy válečných půjček obcemi. Některé peněžní ústavy předstihovaly se za spolupůsobení státních i samosprávných úřadů v nabízení úvěru co do válečných půjček
i ve slibech různých výhod, přejímaly od obcí úpisy způsobem příčícím
se předpi,ům obecního zřízení, v některých případech, jak bylo shora
uvedeno samy vybízejíce k nehledění jich. K usnesení dostačila někde
schůzka' několika málo členů obecního výboru na rychlo za tím účelem
svolaných, jindy nebylo vyžádáno schválení nadřízených úřadů,. a
k úpisu postačil podpis přihlášky bez ohledu na předpIsy obecmho
zřízení. Tento nesprávný postup při přejímání úpisů válečných půjče~
zavdal po nečekaném obratu podnět k čet,ným sporů~ . .r.?st~poval-I!
Nejvyšší soud při rozhodování těchto sporu (po valne vetsme shodne
s nižšími soudy) přesně podle předpisů obecního zřízení, odpovídá to
zajísté účelu zákonodárce, jenž měl na mysli ochranu veřejného zájmu
proti soukromému, zejména ochranu řádného hospodářství obecního,
jež je také jedním ze základů řádného hospodářství státního. Vále~né
doby byly poučením pro příští časy a dokladem toho, že nelze povzdy
počítati s pravidelnými poměry, pro něž se hodí úchylka od přesných
ustanovení zákona ve prospěch příznivějších poměrů úvěrových. Zkušeností let válečných poučily o větší účelnosti přísných zákonných opatření úvěrových, pokud jde o obce. A~i P,ľO dohlednou ?udo~cnost ~e:
jsou vyloučeny nové otřesy hospodarskeho a pohtJckeho zlvota, Je.
mohou vyvolati snahu uvaliti nová břemena na obce, hodící se k tomu
povahou právnické osoby lépe, než fysické osoby. Odpovídá proto

přesný výklad předpisů obecního zřízení nejen zákonu, nýbrž i větší
účelnosti, ježto jde o ochranu hospodářství obecního jakožto jednoho
z nejdůležitějších předpokladů řádn,ého hospodářství státního.
čís.

4322.

Bylo-li již do rejstříku zapsáno zrušení a líkvidace
a zapsána likvidační firma, nelze se domáhati zápisu

společnosti s
změny firmy.

r. o.

(Rozh. ze dne 4. listopadu 1924, R I 863/24.)
Usnesením ze dne 24. října 1922 bylo zapsáno zrušení a líkvidace
s r. o. a zapsána také likvidační firma. Napotomní žádost
Iikvidatora společnosti o zápis změny znění firmy byla obě man i žš í m i s o u d y zamítnuta, rek u r sní m s o ude m z těchto d ů
vod ů: Z duvodů vyznačených v §u 84 zákona ze dne 6. března 1906,
čís. 58 ř. z. nastává z ruš en í společnosti a nastupuje, pokud zákon
níc jiného neustanovuje, likvidace (§§ 89 a 94 cít. zák.) ku provedení
likvidačních úkonů, dle čl. 137 odstavec prvý obch. zák. Iikvidatorůll1
uložených (§ 90 cit. zák. č. 58/1906 ř. z.) a plati po dobu až do ukončení likvidace předipisy zákona dle § 92 cit. zák. Č. 58/1906 ř. z., pokud
z odstavce o likvidaci a ú čel II I i k v i cl a c e nic jiného nevychází.
Dle těchto předpisů zamítl tedy důvodně soud prvé stolice opověď
změny likvidační firmy, neboť usneseným zrušením společnosti a vstoupením ve stav likvidace byla přetržena pravidelná obchodní činnost
společnosti a zaniklo použivání staré firmy bez likvidačního dodatku.
Zápis firmy dle čl. 16 obch. zák. děje se za účelem vyznačení, pod kterou firmou kupec obchody provozuje a při tom znamená. Naproti tomu
zapsáním likvidace jest vyznačeno, že jde o zaniklou společnost, která
již jako kupec neprovozuje obchodů a také firmu neznamená. Proto ne"í
důvodu a také příčilo by se účelu likvidace, aby z a n i k I á společ
nost, která již obchodů neprovozuje, znění firmy měnila. Tomu svědčí
i předpis §\.t 91 Cl) zákona čís. 58/1906 ř. zák., dle něhož má se dostati
vBitelúm vyrozumění o zrušení společnosti pod dosavadní firmou zapsané, a vyzvání ku přihlášce u Iikvidatorů.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
společností

I
I

Důvody:

Napadené usnesení vzaté v odpor, jímž bylo potvrzeno usnesení rejsoudu, není ve zřejmém rozporu ani se zákonem, ani st:
spisy, není také zmatečným a není proto dovolací rekurs v ustanoveni
§u 16 cís. pat. z 9. srpna 1854, čís. 208 ř. z. oduvodněn. Vzhledem
k vývodům dovolacího rekursu dlužno uvésti ještě toto: Jest sice pravda,
že likviduje společnost a nikoli fírma. Leč z toho ještě nikterak nevyplývá, že by byla změna firmy v období likvidace společností přípust
nou. Napadené usnesení právem zdůrazňuje, že jde o společnost, dle
§'U 84 čís. 2 zákona ze dne 6. března 19~6, čís. 58 ř. z. zrušenou, a že
pro t o nemůže již měniti dosavadní fírmu, pod kterou obchody prostří~ového
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vozovala. Nerozhodným jest, že i společnost v likvidaci provozuje obchody, neboť rozsah těchto obchodů jest obmezen a řídí se právě jen
účelem likvidace (§ 90 cit. zák. a čl. 137 obch. zák.). Ostatně dosavadní firma byla důsledkem zrušení společnosti nahrazena firmou likvidační, tedy v podstatě jinou firmou, která již dle svého pojmu do skončení likvidace nemůže doznati změny. Nelze také přehlédnouti, že změna
firmy jest změnou společenské smlouvy (§ 4 a 49 cit. zák.). Tato
smlouva pozbyla však zrušením společnosti potud významu, že poměry
společníků mezi sebou i proti společnosti, jakož i právní poměry této
vůči třetím osobám řídí se dle předpisů zákona až do skončení likvidace,
pokud z ustanovení o likvidaci a z jejího účelu neplyne nic jiného (§ 92
CIt. zák.). Proto i činnost valné hromady jest v období likvidace obmezena jen účelem této, k čemuž samozřejmě změna původní, vlastně Již
neexistující firmy nenáleží.
čís.

4323.

Na jmění, vyskytnuvší se po odevzdání
kuci bez omezení §u '822 ,Obč. :zák.

pozůstalosti,

lze vésti exe-

(Rozll. ze dne 4. listopadu 1924, R I 870/24.)

s o udp r v é s t o I i c e povoiil exekuci na zůstavitelovy pohledávky, jež vyskytly se po té, když již byla dlužníku pozůstalost odevzdána. Rek u r sní s o u d exekuční návrh zamítl. D ů vod y: Dle
§u 822 obč. zák. v novelisovaném znění mohou před odevzdáním pozůstalosti věřitelé dědicovi vésti exekuci na jednotlivé součástky pozustalosti, které byly pozůstalostním soudem dědici ponechány k volnému užívání. Poněvadž pohledávky, o něž tu jde, nebyly ponechány
dědičce k volnému užívání a dědička teprve o takové ponechání volné
disposice zažádala, avšak dosud žádost k vyřízení nedošla, není exekuční návrh v zákoně odůvodněn. Nesejde na tom, že odevzdací listina
ohledně jmění pozůstalostního byla vydána, kdyžtě zmíněné pohledávky nebyly odevzdány straně povinné. Nelze sdíleti právní náhled
navrhovatelky, že dle §u 179 nesp. říz. ze dne 9. srpna 1854, čÍs. 208
ř. zák., kdyžtě není třeba, by dědička ohledně nově na jevo vyšlého
jmění pozůstalostního podávala dědické přihlášky, že jí na základě
zmíněné odevzdací Jistiny ony pohledávky náležejí. Vždyť dědic nemá
práva ani s takovým jměním nově na jevo vyšlým volně nakládati, pokud takového práva neobdržel od soudce pozůstalostního. Nárok na
neodevzdané kusy majetkové z dědictvÍ. jest vlastně právem dědickým
a to jest z exekuce vyloučeno a tudíž i nárok na ně, neboť to není právo
majetkové podle §u 331 ex. ř. (Dvorský dekret ze dne 3. června 1846,
čís. 968 sb. z. s., jenž byl čl. VII. uvoz. zák. k ex. ř. zachován v platnosti.) I toto nové jmění patří do ležící pozůstalosti, která jest podmětem,
od dlužnice rozdílným.
.
N e j vy Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.

D

ů

vod y:

Nejvyšší soud nesdílí právní názor rekursního soudu. Dle §u 179
nesp. říz. jest v případě, že se po odevzdání pozůstalosti objeví další
dříve neznámé jmění, provésti _0 něm dodatečně JÍutné úřední úkony a
zejména opatření ku zaplacení nebo zajištění zákonných poplatků, naproti ton-,u není při tom nutna opětná dědická přihláška a odevzdání.
Odevzdáním pozůstalosti (§ 819 obč. zák.) jest projednání pozůstalosti
ukončeno a dědictví stává se součástkou majetku dědicova. Odevzdací
listinou jest dědic jakožto právní nástupce zůstavitelův vykázán a opráv.něn k výkonu a uplatnění zděděných práva přímo arciť i zavázán ze
závazktl zůstavitelových. Který obsah odevzdací listina míti má, před
pisuje § 174 nesp. říz. Neobsahuje o rozsahu majetku žádné zmínky.
Které majetkové předměty - je-Ii více spoludědiců - tomu kterému
z nich připadly, uvádí dílčí listina, na kterou odevzdací listina jen vše"
Dbecně odkazuje (§§ 169, 171, 174 čís. 2 nesp. říz.). Odevzdáním po··
zůstalnti zaniká právní bytnost t. zv. dřímajícího dědictví (hereditas
jacens) jakožto souboru a nositele práva závazků zůstavitelových. Stanoví-li tedy § 179 nesp. říz. výslovně, že při nově na jevo vyšlém jmění
není třeba opětného odevzdání, vyžaduje tím zákon zřetelně, že účinek
dřívějšího odevzdání vztahuje se i na toto nové jmění. Případně nutné
dodatečné úkony, o nichž se § 179 nesp. říz. zmiňuje, nejsou úkony, jimiž se má uskutečniti odevzdání těchto dalších součástek dědictví, nýbrž jen úkony, jimiž se vzhledem na předsevzaté již odevzdání má
v právně technickém smyslu sprostředkovati právní převod těchto dalších zděděných práv na dědice. V tomto případě platí to tím spíše, ježto
povinná strana jest dle spisů pozůstalostních jedinou oprávněnou dě
dičkou na kterou tento právní převod novč vyskytlého se jmění se státi
mŮže. 822 obč. zák. sleduje účel, by z dědictví bylo především zajištěno uspokojení zůstavitelových věřitelů (§ 811 obč. zák.), tento ohled
však odpadá, když odevzdáním pozůstalosti zanikla právní bytnos! pozůstalosti odpočíViljící a majetnost její přešla do ma]etnosÍl dedlce,
který od té doby ručí věřitelům někdejší pozůstalosti sám po rozumu
§§ 820 a 821 obč. zák. Vzhledem na tyto úvahy nebylo oprávněného
důvodu ku změně usnesení soudu prvé stolice.

§

čís.

4324.

Pro žalobu pomocného živnostenského dělníka na náhradu škody
proti zaměstnavateli, ježto mu přidelováním těŽkých prací byla způso
bena škoda na zdraví, jest v místech, kde není živnostenského soudu,
výlučně příslušným okresní soud. Lhostejno, že pracovní poměr byl již
ukončen.

(Rozh. ze dne 4. lis:opadu 1924, R I 886/24.)
žalobce byl zaměstnán u žalované společnosti jako l'omocný ži,vnostenský dělník. Po ukončení pracovního poměru domáhal se na zalnClv\1ni rozhodnuti VI.
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vané placení měsíčního důchodu 880 Kč, ježto prý následkem těžké a
nebezpečné práce, přidělované mu žalovanou, onemocněl a stal se později. úplně nezpůsobilým ku práci. K námitce věcné a místní nepřísluš
nosti s o udp r v é s t o I i c e (okresní soud v K.) žalobu odmítl
rek II r sní s o II d zamítl námitku věcné a místní nepříslušnosti. D ů-~
vod y:. Žalobce ;-rplatňuje nárok na placení měsíčních 800 Kč jako náhrad~1 s~ody: Avsa~ skutk?vé okol.nosti, o které žalobní nárok opírá,
vyplyvaJ1 z Jeho namezdlllho pomeru ke straně žalované tak, že zů
stává prvotním právním důvodem smlouva námezdní, jde o rozepří
z poměr" námezdního, pro které bez ohledu na výši zažalovaného peníze jest dle §u 49 Čí,S. 6 j. n. příslušným okresní soud, v jehož obvodu
má žalovaná strana své sídlo (§ 74 j. n.), totíž okresní soud v K. Nesejde na tom, že služební poměr jest mezi stranami již rozvázán, neboť
okolnost ta jest pro otázku příslušnosti v tomto směru nerozhodnou.
I když žalující tvrdí, že žalovaná strana zavinila jeho chorobu a ·trvalou
invaliditu, zůstává právním základem žaloby námezdní smlouva, neboť, kdyby nebylo pracovního poměru mezi stranami, nemohlo by dojíti k podání této žaloby, a nelze tedy pochybovati o tom, že spor tento
vyplývá z pracovního poměru (z pracovní smlouvy). Avšak i dle §u 37
zákona ze dne 27. listopadu 1896, čís. 218 ř. zák. jest okresní soud
v K. místně i věcně pro tento spor příslušným, neboť náležejí veškeré
spory z pracovního, služebního a námezdního poměru mezi majiteli živnosti a jich pomocnými dělníky, pokud není pro ně příslušným soud
živnostenský, bez ohledu, zda vzešly za trvání onoho poměru či po
jeho ukončení, a bez ohledu na hodnotu předmětu, k věcné příslušností
okresních soudů. Otázka místní nepříslušnosti živnostenského soudu a
předmětné příslušnosti soudů řádných jest rozhodnuta právoplatným
usnesením soudu živnostenského ze dne 12. února 1924, potvrzeným
usnesením zemského soudu civilního jako soudu rekursního a jest tedy
okresní soud v K. místně i věcně příslušným pro řešení tohoto sporu.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu a poukázal
k důvodům napadeného usnesení, k nimž
do d a I:
Soud rekurs ní zcela případně poukazuje na § 37 zákona o živno_
stenských soudech, dovozuje z něho příslušnost dovolaného okresního
soudu v K. Dle obsahu žaloby jde zcela nepochybně o nárok ze živnOstenského pracovního poměru, tedy o jednu z rozepří, které § 4 zákona
o živnostenských soudech ve svém výpočtu dle druhů blíže naznačuje.
Žalobce, byv po několik let zaměs!nán v závodech žalované akciové
společnosti jako živnostenský pomocný dělník tvrdí, že přidělováním
těžkÝch a nebezpečných prací onemocněl a následkem této těžké práce
i nuclále mu přikazované později stal se k práci úplně nezpůsobilýma
domáhá se na žalované společnosti, když mu odepřela lehčí zaměstnání,
by mu platila měsíční zaopatřovací důchod ve výši někdejší jeho mzdy.
Ze se žalobce odvolává při tom na provinění žalované společnosti, ne~
padá na váhu; nárok na odškodnění proti ní činí si zřejmě ze svého rlří-

vějšího

pracovního poměru, maje za to, že žalovaná společnost z dů
vodu tohoto poměru jest vůči němu k odškodnění zavázána. Povaha
nároku. poukazuje tedy na § 4 písm. cl, pokud se týče e) zákona o živ·nostenských soudech a příslušnost okresního soudu v K. jest dle §u 37
tohoto zákona zřejmou.
čís,

4325.

Jen škody, 'způsobené v mezích vodoprávních oprávnění, spadají
pod § 40 vod. zák., nespadá sem však nárok na náhradu škody, ježto
neoprávněným vpuštěním otravných chemických odpadků do vody byly
otráveny ryby.
(Rozh. ze dne 4. listopadu 1924, Rv I 899/24.)
Rybářský klub v P. domáhal se na žalované akciové společnosti náhrady škody, již utrpěl tím, že následkem vpuštění otravných chemických odpadkll do vody byly otráveny ryby. Žalobní nárok byl co da
důvodu uznán po právu s o u cI y vše c h tří s t o I i c, N e j v y Š š í
s o II cl uvedl v otázce, o niž tu jde, v
důvodech:
Uplatňovaný
čís.

dovolací

důvod zmatečnosti

odvolacího rozsudku dle
s. není oprávněným. Jde o náhradu škody,
způsobené trestným neb aspoň protiprávním vpuštěním otravných chemických odpadků do řeky v místech, kde žalující spolek jako pachtýř
rybolovu měl ryby, které polekaly a zhynuly. Odvolací soud správně
vystihl, že škoda povstala vybočením z vodoprávního oprávnění žalované, t. j. vybočením z mezí vodoprávním oprávněním jí vytčených a
tedy bezprávným jednáním mimo meze vodoprávním oprávněním vytčené. Jen škody způsobené v mezích oprávnění vodoprávních spada,ii
pod ustanovení §u 40 vodního zákona, poněvadž jen v tom případě jde
o ochranu z á j m ů ve ř e j n Ý C h. V případě, o který jde, je však
příčinou škody bezprávný čin žalované, vybočující z vodoprávního.
oprávnění, který pro poškozeného zakládá
s o u k r o mop r á v n í
n á r o k na náhradu způsobené škody, jenž již dle všeobecného ustanovení §u 1338 obč. zák. patří před řádný soud. S tím srovnává se i
princip ustanovení §u 75 vod. zák. (srovnej rozhodnutí sb. n. s. čís.
24). S tím je v souhlase i výnos hýv. min. orby ze dne 27. července
1876, čís. 6639 cit. v pOZll.1 k § 40 Manzova vydání vodního práva pro
čechy z roku 1885, kterého se i dovolatelka dovolává, že náhradní ná..
roky k rybolovu oprávněných pro utrpěná poškození je projednávati
před politickým úřadem jen o m t e h cI y, když jsou uplatňovány
z podnětu vodoprávních práv užívacích, jež spadají pod vodní zákon
a dle něho byla propůjčena, kde tedy opět ve ř e j n é z á j my v o ..
d o p r á v n í ú p r a v y jsou zdůrazněny. Z téhož principu vychází
patrně i výnos býv. min. orby v dorozumění s min. sprav. )Oe dne 24.

§u 503

1 a 477

čís.

6 c.

ř.
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čel vence !884,Čís. 12796/83 cit. v témže vydání U §u 72 pozn. 9., 1e
politické úřady jsou povolány k rozhodování o náhradách škody v ů
b e c jen v Ý min oč n ě a obmezuje se jich judikatura zvláště i v záležitostech vodoprávních na likvidni nároky na náhradu škody.
O trestný, bezprávný čin, vybočující z vodoprávních oprávnění opírá
též žalující spolek svůj žalobní soukrollloprávní náhradní nárok, byť
též v I'stanovení vodního práva kotvící. Pořad práva je tedy přípustným.

čís.

4326.

Vázne-Ii na domě ve prospěch pivovaru dluh ze zápůjčky, jenž dle
obsahu dluhopisu má býti splácen odběrem z věřitelova pivovaru, závazek k odběru piva není však zapsán ve hlavni knize, nepřechází takto
závazek na nabyvatele domu a jest tento loprávněn, splatiti dluh kdykoli hotově.
(Rozh. ze dne 14. listopadu 1924, Rv I 1006/24.)
Notářským spisem ze dne 29. září 1911 přijala Antonie T-ová od
žalované společnosti zápůjčku 10.000 K, zavázala se za to pobírat pivo
od společnosti za obvyklé u žalované ceny a spláceti dluh výhradně
jenom tím způsobem, že se bude z každého odebraného hektolitru piva
počítati cena o jednu korunu vyšší, než v pivovaře obvyklá, na srážku
dluhu. Tento závazek převzala nejen pro sebe, nýbrž i pro své dědice,
nástupce v držbě hostince a práva. Tito měli býti povinni, závazky notářským spisem převzaté, stejně plniti. Odběr stanoven aspoň na 300 hl
ročně, při menším odběru měla vypůjčitelka nahraditi škodu z důvodu
neodebrání plného množství vyjma případ, že prokáže, že více nevyčepovala. Do zahájení sporu za téměř 12letou dobu nebylo na zápůjčku
ltičeho zaplaceno pokud se týče z odběru odpočítáno. Právní nástupci
Antonie T -ově nabídli žalované zaplacení zápůjčky a když odmítla, složili zapůjčený peníz na soudě. Žalobu domáhající se vydání výmazné
kvitance o b a niž š í s o u d y zamítly, N e j vy Š š í s o u d uznal
podle žaloby.
Důvody:
'Ii

Soudy nižší vycházejí z názoru, že ujednáni závazku o splácení zá- .
piva i pro nástupce v držbě je přípustné a je váže, a
že žalobci závazek ten převzali kupní smlouvou, kterou převzali splacení a úročení zápůjčky 10.000 K, na hostinci váznoucí. Ale názor nižších soudů, že žalobci jsou vázáni smlouvou o odběru piva, a o způ
sobu splácení zápůjčky, je mylný. V knize pozemkové zapsáno je pouze
právo zástavní pro pohledávku pivovaru ze zápůjčky 10.000 K, pro
úroky a útratovou kauci, není však zapsán závazek k odběru piva. Dle
§ll 4 knih. zák. nabývá se práva knihovního teprve zápisem do knihy
hlavní; toliko při obsáhlejších ustanoveních lze se při zápisu v knize
hlavní odvolati na sbírku listin. Rozhoduje tedy o tom, jakého práva
věcného jest vkladem nabyto, zápis v knize hlavní. Ježto v této je zapůjčky odběrem

!í.

psáno toliko zástavní právo za zápújčku, úroky a jistotu útratovou
a není z něho zřejmým závazek k odběru piva nestaľ se tento závazc;~

v~cným "a ~~~ylo zá~ise111 z~loženo břemeno re~lní k odběru piva. Prot~

nazor, ze jIz nabytlm realIty po Antonii T-ovéb"l založen závazek
žalob~ů k odbě:·u ~iva, jest nespráv.ným. Nejde o reál~,í břemeno, k jehož
n~,bytI jest potrebI.vkladu kmhovmho, který se nestal (§ 445, 431 obč.
zak.). Pr.?to uje,dn.am. Antome T -oyé ;;e žalovanou váže jen smluvníky
a ty, kten dotycny zavazek oso~ne prevzali. Není proto ve sporu rozh?dno, zda A~tome T-ova a ,zalovaná společnost zamýšlely založiti
zavazek k ?~beru pI~a jako bremeno reální a zda je taková smlouva
neplatna, pnclc se zakonu (§ 879 obč. zák.). Osobní závazek žalobců
k odběru piva a ,splaceni zápůjčky jen odběrem jeho za vyšši cenu, mohl
vzmknoutr pro ~al~bce jen, kdyby ho byli převzali; ale oni ho nepře
vzalI. Nenr spravnym v tom směru úsudek nižších stolic. Dle tvrzení
samé, žalované převzali žalobci kupní smlouvou ze dne 8. srpna 1920
uzav~enou s manželi H-ovými dluh ze zápůjčky 10.000 Kč na srážku
kup,m. ce~y k zaplacení a zúročení. Tím však nestali se ještě osobními
d!,:"mky .z~lovane. Dle §u 1405 obč. zák. je prohlášení přejímatele dluhu
VUCI dluzmku tehdy nastoupením přejímatele na místo dlužníka starého, ~vol~-li věřitel. ??kud svolení to nenastalo, ručí přejímatel jen
pko pn preVZe!I spinem. Svolem takové ve sporu tvrzeno nebylo, nebylo u~edeno, z:, zal ovana chce nebo chtěla pustiti staré dlužníky a
pnpt,1 zalobce nlIsto mch. Proto ručí žalobci jen jako přejímatelé splnění.
D}~.§u 1~04 obč. z,á,k. zname~á převzetí splnění toliko ručení za splněni·
VUCI dluzmku a venteh z neho nevzejde přímo žádné právo. Z toho
plyne, že žalovaná, pokud k převzetí dluhu nesvolila a nového dlužníka
na místo pů~od~ího ne~řijala, ,~en~byla z kupni smlouvy ze dne 8. srpna
~ 920 a, obsaz~neho ,v m prohlasem o převzetí dluhu žádného práva vůči
za:?bcum a zalob'::l .nestah se tedy osobními dlužníky žalované. Oni
ruCI t?h~o za spInem pr?davatelům H-ovým. Nesprávným je tedy úsudek, ze zalobcI vstouplh do dluhu místo původní dlužnice T -ové zepné~a že ~s,to,:pili v ~ávaz~k k .odběru piva a splácení zápůjčky jen
odberem VUCI zalovane. Ovsem jest správno, co uvádí odvolací soud
ze by ke změně o způsobu placení dluhu mezi dlužnikem osobním a vě~
řitelem, 1;ylo. potřebí sm!ouvy nové, ale povinnosti přejímatele dluhu
a spInem nejsou pne, nez samého dlužníka (§ 1407 a 1423 obč. zák.).
Ale t,: dle. sam~ho znění n?t~řského spisu není na případ, že závazek
k odb:,"·u pIva nasotupc: v drzb: nebude dobrovolně převzat, pamatováno,
protoze st~aI,'y z!"ejm.e zamyslely nástupce bez ohledu na jejich vůli
z~vazat, mllllce, ze. z~vazek, k odboěru piva a splácení zápůjčky jen odbere~l 1 be,z ;;vol,;m nastupcu n~ nepřejde. Nebylo proto ani zamýšleno,
by pn zn;ene drzby ~o:tlllc,e zustala zavázanou k odběru piva vypůjči
telka a nastupcI '~ drzbe ruclh jenom Jako vlastníci reality, aniž by pře
v:ah samI osobm povlllnost k odběru a tedy i zaplacení zápůjčky od?erem, pIva .. Ted~ ~ez ohledu na to, zda je ono ustanovení smlouvy,
ze 1 nastupcI.V. drzbej,sou povinni k odběru piva, platno, čelíc proti zákazu.,~akladan:. realnych břemen propinačních podle pa'tentu ze dne
7. zan 1848, CIS. 1080 sb. zák. soud čl. IX, neváže toto ustanovení
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nástupce, poněvadž nebylo ani vloženo do knihy pozemkové. Smlouva
nemá ustanovení o splatnosti zápůjčky pro ten případ, který nastal, totiž,
přestane-Ii vypůjčitelka provozovati hostinství a zcizí hostinec a nastupitelé nebudou povinni převzíti závazek k odběru piva a také ho nepřevezmou. Smlouva stanoví jen povinnost k odběru, pokud sama vypůjčitelka bude provozovati živnost osobně nebo zástupcem, ať již
v hostinci starém nebo při přenesení koncese na provozovnu na dům
jiný, neobsahuje však pro nástupce závazku k odběru piva a splácení
zápůjčky odběru piva dobrovolně. Výklad smlouvy, že v případě zcizení
h?s~1I1ce zůstane osobní závazek vypůjčitelky k odběru piva a splácení
zapuJčky odběrem, odporuje právě úmyslu stran, které chtěly stanoviti
závazek reální, zcizitelku tedy nepostihující, ale s realitou převodi
telný, kterého však skutečně nezaložili, již z toho důvodu, že nebyl
vložen do knihy pozemkové, bez ohledu na to, byla-Ii úmluva taková
platna. Smlouva tedy neobsahuje ustanoveni o době splacení zápůjčky
pro nastalý případ. Sluší ji proto doplniti dispositivním předpisem zákona, jemuž strany, neumluvivše jiných modalit splácení, nechaly prů
chod. Dle zásady §u 904 a 1417 obč. zák. jest určení splatnosti v pochybnosti dáno ve prospěch dlužníka a proto nelze v jeho neprospěch
přijetí splácení oddalovati, když platit chce a nesplatnost smluvena
není. Žalobci jako přejímatelé splnění, dostavše onou úmluvou o pře
vzetí splnění i svolení dosavadních dlužníků ku zaplacení, mohou splatiti
dluh kdykoli (§ 1423 obč. zák.). Není správným názor odvolacího
soudu, že žalobci převzali závazek k odběru piva a závazek splácení
odběrem jako dlužníci hypotekární. Právo zástavní jako právo věcné
oprávňuje zástavního věřitele toliko k uspokojení z věci zastavené, ale
neukládá vlastníku zástavy positivního plnění. Proto z důvodu zástavního práva jako vlastníci zástavy žalobci nemají povinnosti pl'niti dluh
osobního dlužníka a tedy ani povinnosti odbírati pivo a spláceti dluh
jen odběrem. Tím, že se stali vlastníky zástavy, nevstoupili ještě nijak
v obligační poměr k žalované. Shrnou-Ii se hořejší vývody, plyne z nich,
že . nebyl založen věcný závazek držitelů reality, z něhož by žalobci
jako vlastníci reality byli povinni k plnění. Oni ani osobně nepřevzali
závazku k určitému splácení zápttjčky, zejména odběrem piva-, a nejsou ani jako hypotekární dlužníci k němu povinni. Smlouva o zápůjčku
neustanovuje, kdy je zápLljčka splatna pro případ, že pomine osobní
závazek dosavadního dlužníka zcizením hospody a nepi'c:jde na nástupce, proto lze zápůjčky platiti kdykoli, nastane-Ii tento případ. Když·
pak žalobci nabídli žalované placení, dle uvedeného právem, a žalovaná·
je nepřijala, uložili právem peníze na soudě a pominul tímto složením
dluh ze zápůjčky (§ 1425 obč. zák.). V dllsledku toho jsou žalobci
oprávněni žádati vydání vidadné kvitance (§ 1426 a 1369 obč. zák.).
čís.

4327.

Obchodní pomocníci (zákon ze dne Hl. ledna 1910, čís. 20 ř. zák).
Lhůta §u 34 zákona o obchodních pomocnících jest propadnou a
dlužno k ní přihlížeti z úřadu.
(Rozh. ze dne 4. listopadu 1924, Rv I 1085/24.)

Žalobce byl pokladníkem žalované banky, a, byv dne 9. dubna 1923
ze služby bez výpovědi propuštěn, domáhal se žalobou, zadanou dne
12; hstopadu 1923 na bance služného, remunerace a ošacovacího pří
spevku za dobu od propuštěni až do 30. září 1923. Pro c e sní s O u d
d vol a c í s o u d uznal podle žap r v é s t.o I i ~ ~ .žalobu zamítl,
loby. N e J v y s S 1 S o u d obnov" rozsudek prvého soudu.

.o

Důvody:
~odle §u 34 zá~ona o obch. pom. musí nároky zaměstnancovy proti
zamestnavateh z predčasného nebo neoprávněného zrušení služebního
pom~ru (§ 29 zá~ona), ,tedy nároky, o, kte,ré se právě v tomto sporu
Jedna, .?ytl sO,udne ~p,la~novany ~o 6 n;eslcu. ode, dne propuštění, jinak
za11lkaj1. V teto Ihute zalobce zalobl11ch naroku neuplatňoval, neboť
žaloba podána byla teprve dne 12. listopadu 1923 a jeho nároky tudíž
podle uvedeného ustanovení zákona zanikly. Odvolací soud tuto okol:lO,St, pominul a přiznal žalobci nárok, jehož nemá i kdyby jeho propustem stalo se, Jak tvrch, bez dostatečných důvodú a tudíž neoprávněně.
Uvedená okolnost postačuje, by dovolání žalované bylo vyhověno a by
obnov,:n ~yl ~ozsudek prvého soudu, žalobní prosbu zamítající. K okolnosh, ze zalooa nebyla podána zavčas, bylo přihlíženobez ohledu, že
žalovaná strana v tom směru námitky proti žalobcovu nároku nevznesla)
ježto lhůta §u 34 zák. o obell. pom. jest lhůtou propadnou a jest k zachování jejímu přihlížeti z úřední povinnosti. Za tohoto stavu věci odpadla potřeba zabývati se otázkou, zdali žalovaná banka propustila
žalobce bez výpovědi právem či nikoli.

čís.

4328.

Právním důvodem postupu pohledávky může býti i zajištěni postupnlkovy pohledávky za postupitelem, při čemž neni závady, by k zajištěni p.ostižniho nároku nebyla zřízena ještě zástaVf<. Pro poměr postupitele a postupnika k dlužnikovi jest lhostejno, zda byla pohledávka
postoupena za úplatu, či jen ku' zajištěni. To týče se jen poměru postupitele a postupníka.
.
(Rozh. ze dne 40 listopadu 1924, Rv I 1235/24.)
Žalobě, jíž domáhala se postupnice na postoupených dlužnících zaplacení pohledávky, býlo vyhověno s o u d Y vše c h tří s t o I i c,
N e j vy Š š í m s o II de m z těchto
důvodů:

Dovolatelé napadají odvolací rozsudek pro nesprávnost právního
posouzení proto, že odvolací soud neshledal v právním jednání žalob-
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kyně ,s Markétou F-avou poskytnutí zápůjčky, nýbrž jen postup, Ale
~a vysledku sp~r~ mče~o by ~ezměni1o, i kdyby se poskytnutí peněz
zalabkym Markete F~ov" povazovalo za z.ápůjčku, Soudy nižší zjístily,
a to napa~;no nem, ze zalobkym byla zazalovaná pohledávka postou-'

pena. Snazl-h se dovolatelé vytýkati, že postup se stal na oko 'e to
proti zjištění nižších soudů. Zda bylo důvodem postup~, jak
mIm mzsl soudy, že postup se stal za úplatu, tedy kupem za nominální
cenu pohledávky,. či k zajištění za poskytnutou zápůjčku, pro účinnost
postupu s,ameha Je nerozhodno; stačí, že jest tu platný důvod převodu.
Za ~ako.vy .nutno .uznati } důvod zajištění. § 10 konk. ř. a § 10 vyl. I.
uz~~;aJI ;yslovne za duvod nabytí vlastnictví i pohledávky i důvod
zaJIstovacl.
pro postuP. uznávala i před tím praxe, z jejíž potřeby
vytrysklo prave ustanovem §§ 10 konk. i vyrovnacího řádu. Při postupu pohl~dávky k zajištění nejde o právní jednání na oko. Úmyslem
~trany nem, neprevesÍl vskutku pohledávky a neučiniti postupníka vě
ntelen; a .před~tírati te~:o převod. nebo postup.
strany zamýšleti
~emusI, JejIch umysl smeruje proste k tomu, by veřitel postupem nabvl
JIstoty pro pohledávku. Není proto pro řešení sporu rozhodno zda p()st~IP stal se za účelem zajištění zápůjčky či za účelem převodu pohle~
davky, za, smluvenou úpla!u, protože v obou případech má postup
pl~tny, zakonem uznany duvod a není pro vadnost důvodu neplatným.
Ouvod postupu, Je-h tento platným, týče se jen poměru mezi postupitelem a postupníkem, nikoli však poměru obou k dlužníku. Proto neb~lo by důležít?, i kdyby pokládal odvolací soud proti spisům a proti
~ypovedl Markety F-ové a Emilie F-ové, které mluví o zápůjčce, za to,
ze 'postup stal se za úplatu a dání do zástavy truhlice s výbavou a
smenky stalo se za účelem záruky postižního nároku pro případnou
ned~bytnost postoupené pohledávky. Je lhostejno pro spor, zda měh
dal~1 z~stava krýti z~půjčku či nárok po sti žní, aniž který z obou nároku mela kryÍ! smenka. Ale předpoklad odvolacího soudu že šlo
o úplatný postup a že se jednalo o zajištění nároku postižního ;ástavou
~ směnkou, dokonce ani spisům neodporuje. V daném postupu výslovně
Jest uvedeno, že přechází úplně nárok Markéty F-ové na pohledávku
a v~ecka p;áva z ní na žalobkyni, a v dopisu ze dne 30. října 1922
~la :alovaneho Josefa Z-a jest uveden'o, že pohledávka byla prodána.
Z techto hstm mohly tedy dojíti nižší soudy, oceňujíce i výpovědi
svědků F-ových, k závěru, že úmyslem stran bylo postoupiti pohledávku
prodejem za noml11elní obnos pohledávky, třebaže se svědkyně F-ové
~yjadř?~~ly, že chtěly docíliti zápůjčky. Opřeno je to i tou okolností,
ze dalsl J1~toty byly poskytnuty jen proto, že žalobkyně o dobytnosti
postoupen.e pohledavky pochybovala, a další jistoty byly dávány jen
k o~stra~em pochyb o dobytnosti, tedy s úmyslem, dobytnost zaručiti.
Z duvodu shora uvedených je bezpodstatnou i výtka kusosti řízení že
nebyly opak.ovány dúkazy, provedené o sporné právní povaze poskytnUÍ!. penez z~lobkyni Markétě F-ové před soudem nalézacím, po při
pad,e ?d~olaclm. Bez ohledu na to, že opakování nebylo třeba k dopinem dukazu o rozhodných okolnostech, opakování provedeného dů
kazu soudem odvolacím je dle §u 488 c. ř. s. dáno do volné úvahy od-

volacího soudu a je tedy věcí volného hodnoceni důkazú, které v řízení
dovolacím nelze napadati, je důkaz o tom) zda -šlo o ten či onen dúvod
postupu, nerozhodný.

m~v?to~.~

:0.

JO

čís.

4329.

Rozhodly-li oba nižší soudy zamítavě r o z s u d k e m o žalobě
o obnovu mimo jiné též z důvodu,' že žaloba byla podána opmlděně, jde
v pravdě o srovnalá usnesení, proti nimž není opravného prostředku.
(Rozh. ze dne 4. listopadu 1924, Rv I 1361/24.)
Dovolání žalobce o obnovu sporu bylo Ne j v y
odmítnuto.

Š

š ím s o ude
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Důvody:

Dle §u 538 c.

i

'I

ř. s. má soud, než nařídí rok k ústnímu jednání o ža~

lobě o obnovu, sám od sebe zkoumati, zda jest založena na zákonném
důvodu a zda je podána v čas, a, shledá-Ii ji v těchto směrech vadnou,

má ji usnesením odmítnouti jako nevhodnou pro ústní projednání. Toto
odmítací usnesení má se dle §u 543 c. ř. s. státi též, zjistí-li se teprve
při ústním jednání ona vadnost ncb opozděnost žaloby. V tomto pří
padě nešetřil ani první soud ani soud druhé stolice těchto zákonných
předpisů. První soud nezkoumal předem žalobu po stránce §u 538
c. ř. s., zavedlo ní ústní jednání a zamítl po tom jednání žalobu rozsudkem z dllvodu, že domněle nové okolnosti, a průvody nejsou způ
sobily, přivoditi příznivější rozhodnutí hlavní věci, připojiv jako vedlejší
souběžný důvod, že žaloba byla kromě toho i opozděně podána, ač
právě tento druhý důvod, k němuž dlužno z povinnosti úřední přihlížeti,
byl jedině a předem rozhodným, ježto zabraňoval věcnému projednání
a rozhodnuti o žalobě a měl vésti prostě k jejímu odmítnutí. K témuž
náhledu o opozděnosti žaloby dospěl i soud odvolací ve svém rozhodnutí o žalobcově odvolání, nicméně volil rovněž tento obrácený postup,
že místo, by žalobu o obnovu na toto odvolání odmítl, vešel ve věcné
rozhodování o odvolání a jemu z obou soudem první stolice přijatých
důvodů nevyhověl. Tato formelní pochybnost rozhodnutí nižších stolic
nemění však ničeho na skutečnosti, že žaloba o obnovu byla v obou
těchto stolicích posouzena a shledána opozděnou. Jde tedy, v této dle
zákona formě usnesení vyhražené právní (procesuální) otázce, o souhlasná rozhodnutí nižších stolic, vůči nimž dle §u 528 c. ř. s. jest další
opravný prostředek nepřípustným. Že tomuto názoru nevadí nesprávně
volená forma rozsudku, leží na bíledni, neboť tento formální nedostatek
nemůže straně propůjčiti co do opravných prostředků širší právo, než
by byla měla při 'jormelně správném rozhodnutí. S tohoto hlediska je
tedy na dovolání nahlížeti jako na nepřípustný dovolací rekurs a bylo
jr tudíž odmítnouti.

!
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čís.

4330.

Vyrovnání podle vyrovnacího řádu uskutečněné a vyrovnacím soudem potvrzené není exekučním tItulem pro pohledávky jím dotčené a to
ani pro ony pohledávky, jež vyrovnací dlužník v seznamu jmění za své
dluhy uznává.
(Rozh. ze dne 4. listopadu 1924, R II 357/24.)

s o udp r v é

s t o I i c e exekuci povolil, rek u r s n i s o u ci exenávrh zamítl. D ů vod y: Jak ze spisu vychází na jevo, byla
napadeným usnesením vymáhající straně povolena exekuce na základě
usnesení krajského soudu ve vyrovnacím řízení ze dne 24. listopadu
1922. Toto. usnesení, správně vyrozumění, není však exekučním titulel,l
ve smyslu §u 1 zákona ze dne 27. května 1896, čís. 79 ř. zák. (ex. ř.)
a byla exekuce, ježto neopírá se o exekuční titul, povolena neprávem.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu ze správných
dúvodů napadeného usnesení a
kuční

cl o d a I:

I
,

Vyrovnání, podle vyrovnacího řádu uskutečněné a vyrovnacím soudem potvrzené, není exekučním titulem pro pohledávky jím dotčené
a to ani pro ony pohledávky, které vyrovnací dlužník v seznamu jmění
ze své dluhy uznává (§ 2 vyr. ř.), důsledkem té právní skutečnosti.
jíž se vyrovnací řízení líší od řízení úpadkového, že se v onom nezkoumá
a nezjišťuje pravost pohledávek jako v řízení úpadkovém a v případě
popření vyrovnací komisař jedině o tom rozhoduje, zda a pokud Vč
řiteli co do jeho pohledávky hlasovací právo přísluší (§ 44 vyr. ř.l.
Z toho důvodu jest jakákoli obdoba s předpisem §u 1 odstavec sedmý
ex. ř. vyloučena. Návrh vyrovnacího dlužníka (§§ 2 a 3 vyr. ř.) na vyrc;vnání dluhů, hlasováním přijatý a soudem potvrzený, nelze však stavdi na roveň ani soudním smírúm, kterým § 1 čÍs. 5 ex. ř. přiznává
jinak účinnost exekučního titulu, neboť, je-li dle zákonné úpravy vyrovuacího řádu zkoumáni a zjišťování pravosti pohledávek ze řízení
vyloučeno, nelze ani vlastnímu seznamu dlužníkovu o dluzích- přiznati
ten význam, že jím vůči věřitelům na soudě vyrovnacím pravost a vy-'
konatelnost pohledávek těch uznával, neboť seznam ten jest především
jen nezbytnou pomůckou pro poznání a zjištění zákonných předpokladll
pro náležiltost navrženého vyrovnání a pro řízení vůbec, hlavním před
mětem tohoto zákonného ústavu však jest a zůstává návrh na generelní
ust:wkojénÍ věřitelů s určitou, pro všecky věř-itele závaznou slevou, při
čemž otázka pravosti pohledávek vyhražena zůstává individuelnímu
pořadu mezi tím kterým věřitelem a dlužníkem. Nebyla by tedy mohla
pro stěžovatelku příznivější rozhodnutí přivoditi ani okolnost, že
její pohledávka v seznamu dlužníkově jako jeho dluh jest uvedena,
nemá-li jinak pro ni platného exekučního títulu. (Srovn. ostatně odů-

vodnění

zdejšího rozhodnutí
na literaturu).

čís.

sb. n. s. 1396 a tam uvedené poukazy

čís.

4331.

I při obchodní koupi nemůže kupítel pro vadnost dodaného zboží
smlouvu zrušiti, nýbrž jest jen oprávněn, vadné zboží odmítnouti. Tím
ocitá se pródatel v prodlení s dodáním zboží a jest na kupitelí, by vyvodil z toho zákonné dusledky.
Ustoupiti od smlouvy pro neodstranitelnou vadu může kupítel jen
za předpokladu, že dodávka byla jím jako Splnění již přijata.
Vadnost dodaného zastupitelného nebo generického zboží lze odči
niti novou dodávkou zboží bezvadného.
(Pozh. ze dne 4. listopadu 1924, Pv II 538/24.)
žalobce zaslal žalované firmě zboží, jež žalovaná pro vady odmítla
a prohlásila. že pokládá kup za zrušený. Žalobce, uznav vady
zboží, zaslal žalované zásilku bezvadného zboží. Žaloba o zaplacení
kupní ceny byla pro c e sní m s o ude J11 p r v é s t o I i c e zamítnuta, o d vol a c i s o u d uznal podle žaloby. D ů v o cl y: První soud
neposoudil věc správně po právní stránce. Neboť jeho názor, že žalovaná byla oprávněna od smlouvy odstoupiti. nemá v zákoně opory.
Poněvadž zboží, které jí žalobce zaslal, pro vadnost nepřijala, byl žalobce dle čl. 355 obch. zák. v prodlení s dodáním. Aby žalovaná mohla
použíti práva, jí dle tohoto článku příslušejícího, od smlouvy odstoupiti,
byla povinna poskytnouti žalobci· přiměřenou lhůtu k dodatečnému
plnění. Toho však neučinila. Byla proto smlouva dále platnou. Žalobce
mohl prodlení své napraviti tím, že jí dodal dodatečně objednané zboží,
a nebyla žalovaná oprávněna přijetí tohoto zboží s poukazem na své
storno odepříti. Žalobce byl následkem prohlášení žalované, by zboží
jí neposílal, že je nepřijme, oprávněn, požadovati zaplacení kupní ceny,
jejíž výše jest nesporná, i bez zaslání zboží a žalovaná nemohla vytSrkati již jeho vady. Ocl onoho prohlášení byla žalovaná sama v prodlení
s odebráním a jest proto nárok žalobcův dle čl. 354 obch. zák. odů
přijatí

vodněn.

N e j vy Š š í s o

II

cl

nevyhověl

D

ů

dovoláni.

vod y:

Dovolatelka napadá rozsudek odvolacího soudu toliko pro nesprávné
posouzení právní. Spatřuje je v tom, že odvolací soud neshledal podminek pro zrušení kupu pro vadnou dodávku. Leč neprávem. Lze beze
všeho přisvědčiti dovolatelce, že obchodní zákonník neupravuje nárok
ze správy a že nárok ten nutno posuzovati dle obč. zákonníka. Leč dovolatelka nerozeznává dobře nárok ze správy od oprávnění kupitelé,
odmítnouti zboží vadné, totiž nepřijati je jako splnění. Dle §u 1413 obč.
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zák. a čl. 346 obch. zák. jest kupitel oprávněn, odmítnouti dodávku
zboží vadného. Učiní-Ii tak, není vůbec dodáno, není splněno, ale tím
se kupní smlouva nezrušuje, naopak trvá a nenastávají účinky dle §u 932
obč. zák. Tento § předpokládá, že dodávka byla již jako splnění přijata.
Proto může kupitel, odmítne-Ii vadné zboží přijati jako splnění, žádati
ještě dodávku bezvadnou a stejně může prodatel ještě bezvadnou dodávkou splniti. To se také stalo. Zrušení kupu mohl by se kUpl tel dovo-:
lávati jen, nastanou-Ii jiné důvody pro ně, na př. dle pravidel čl. 355
a 356 obch. zák. Podmínek pro použití těchto ustanovení zákona však
. dovolatelka netvrdila, nemůže se proto zrušení kupu dovolávati a jes~
proto povinna, trvá-Ii kup, zaplatiti zažalo,:a~ou kupní cenu. podo!knou~~
dlužno ještě, že by nebylo žalobci znemozneno dodah dodatečne ZbOZI
bezvadné ani dle znění samého §u 932 obč. zák. Zrušení kupu (smlouvy) stanoví tento § jen pro případy, že vada je neod,stranitelna a pře
káží řádnému užívání věci. Odstranitelnost vad spatroval doslov obě.
zákonníka (§ 932 v původním znění) jen ve vadách kvantity. Ale znění
novelové rozšířilo právo kupitele na dodatečné doplnění nedostatku
na všechny připady vad odstranitelných a jak z moti.::ů (zpr~v,a komise
pro věci justiční str. 174) je zřejmo, byly na .tent? pnpad m~nen~} dodatečné dodávky při vadnosti zboží ,zastupltelneho, . bylo-!I tohz d~~
dáno zastupitelné zboží vadné a mozno je nahradIt! dodavkou :boZl
bezvadného. Zákon pojímá neodstranitelnost vady nejen jako nemoznost
odstraniti vadu při zboží právě dodaném, nýbrž i jako nemožnost odstraniti vady dodávkou zboží bezvadného, jde-li o věc zastupitelnou
a z týchž důvodů i při věcech generických. Vyhovuje to potřebě živ?!~
hospodářského. Již právo římské pro tyto případy nestanovIlo pOUZIŤ!
žalob ze správy, nýbrž dávalo konkretní žalobu o dodáni zboži bezvadného a náhradu interese, po připadě jen žalobu o toto, přestal-II vadnou dodávkou zájem kupitele na jejím uskutečnění a hovělo tím praktické potřebě. Kdyby bylo kupiteH právo na možn?u dodávku bezvadn.ou
odepřeno. vedlo by to k tomu, že by nepoctrvy prodatel zumyslnYlll
dodáním ~adného zboží docíliti mohl proň snad výhodného zrušení kupu
na škodu poctivého kupitele. Stejně bude i v zájmu poctivého prodatel.e:
který snad o vadnosti ani neví, aby mohl bezva~\nou, d?davkou sp\n}tl
.J mezích smlouvy kupitel bude pak dostatečne chranen ustanovelllm
čl. 355 a násl. obch. zák. Proto lze hájiti náhled, že při vadách odstra~
nitelných dodatečnou dodávkou bezvad~ou zboží, za:t~pitelného n,e~
generického, nepřísluší právo na zrušeni k,upu,. nybrz Jer: na sp~nen~
dodatečné bezvadné (nebo slevu). O takove tu jde. A tu zalovany aDl
netvrdil že bezvadná dodávka motouzu dodatečná nebyla možná, že
jde o v~du neodstranitelnou nebo že přijetím zboží kupitel se náhradní
dodávky vzdal a proto jeho námitka, že z důvodu správy měl právo
jen kup zrušiti, postrádá podkladu.
čís,

4332,

Nenl neplatnou smlouva, Jíž bez usedlosti zcizuje se· spoluvlastnicl{.!
právo k nemovitosti, jejíž spoluvlastnictví dle pozemkové knihy spo·

-jeno jest s vlastnictvím určitých usedlostí, Ve sporu o splnéní takovéto
smlouvy nelze zabývati se otázkou, jakým způsobem lze opatřiti si
souhlas vlastníků ostatních spolu oprávněných usedlostí.
(Rozh. ze dne 4. listopadu 1924, Rv II 557/24.)
Žalovaní prodali žalobci svůj spoluvlastnický podil 4/174 ku paT. a, ježto se zdráhali smlouvu splniti, domáhal se žažalobou, již pro c e sní s o udp r v é sto I i c e vyo d vol a c i s o u d žalobu zamítl. N e j vy Š š í s o u d
zrušil rozsudek odvolacího soudu a uložil mu, by v projednávání věci
pokračov;ll a znovu rozhodl.
.

lírně čís. 5 v
lobce splněni
hověl, kdežto

Důvody:

Dovolání uplatňuje dovolací důvody nesprávného ocenění důkazů
a nesprávného posouzení právního. Soud prvý pokládá reální právo
spoluvlastnické k hostinci Č. 5.0 ve V. za přenesitelné bez ohledu na to,
zda nabyvatel stane se i vlastníkem oprávněné reality. Vyvozuje to
z toho, že v původní smlouvě kupní, kterou byl poměr spoluvlastnický
založen, bylo sice ustanoveno, že spoluvlastnické podíly budou patřiti
jen držitelům určitých realit, že však z ní nelze ještě na nepřenosnost
spoluvlastnictví usuzovati. §u 485 obč. zák. nelze užíti na sporný pří
pad prý proto, že nejedná se o právo vázané, singularistické, nýbrž
o obyčejné spoluvlastnictví, kde jména spoluvlastníků nejsou uvedena
výslovně, nýbrž označením reality. Naproti tomu soud odvolací pokládá
spoluvlastnictví za vázané na držbu reality a vyvozuje to rovněž z oné
smlouvy kupní; míní, že nepřenositelnosti podílnictví nelze nahraditi
výrokem soudním, ten že je možným jen ohledně dílnosti a její vhodnosti, prodej podílu bez reality je prý svémocným a brání mu i zadluženost reality podílnické. Dovolatel zastává, pak názor, že spoluvlastnictví k hostinci nen! spojeno s realitou nerozlučně, protože knihovní
zápis spoluvlastnictv! pro držitele realit má význam jen pro dočasné
označení spoluvlastníka; smlouva kupní, jíž bylo spoluvlastnictví držitelů realit stanoveno, váže jen původní smluvníky, .nikoli nástupce
v držbě, jimiž jsou prodatelé, a proto není prý oddělitelnost spoluvlastnictví od reality vázána na svolení většiny spoluvlastníků dle ustanovcní smlouvy, jež váže jen pt\vodní smluvníky. Zadluženost nevadí prý
proto, že prodatelé jsou povinni odevzdat podíl bez břemen. Kdyby
podíl byl od reality neoddělitelný, nebylo by prý možno spoluvlastnictv!
zrušiti a to by se příčilo §u 831 obč. zák. a proto nelze na sporný pří
pad užíti obdobně §u 485 obč. zák. V prvé řadě však nejedná se v tomto
sporu o otázku zrušení spoluvlastnického poměru, nýbrž jen o to, zda
je spoluvlastnictví založeno jako právo reální (,vázané) a zda je vázanost ona odvolatelna. Proto odvolávání se na nález Nejvyššího soudu
Č. 1722 sbírky n. s. není případné, ježto tam řešena byla jen otázka
zrušitelnosti spoluvlastnického poměru reálniho. Otázky odvolatelnosti
reální povahy práva zákon neřeší. V §u 826 obč. zák. se však vyslovuje
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zásada, že práva a povinnosti spoluvlastniků posuzovati jest dle základu kterým byl poměr spoluvlastnický stanoven. Z toho i z nedostatku
opaČ1;ého zákonného práva lze vyvozovati, že i reálnost a, vázanost
práva může býti platně smlouvou stanovena. A tu Jde z kupm smlouvy
z ll. června 1867 na jevo, že tehdejší kupitelé hostince č. 50 ve V. ,označení jako užší obec a držitelé jistých usedlostí, zamýšleli učiniti
podíly spoluvlastnické právy .reálnín:i, stanovivše,. že .ion drži~elé ~rcl~
lých realit budou spolllvlastlllky a ze spoluvlastmctvl bude prechazeh
s držbou reality. Jiná je však otázka, zda onu vázanost a reálnost spoluvlastnictví stanovili jako neodvolatelnou. Ale tu výkladem smlouvy
kupní lze dojíti k názoru opačnému. V prvé řadě smlouva neobsahuje
ustanovení, že by účastníci vzdali se navzájem práva, reálnost zrušiti,
proto již mohli se usnésti, že reálnost bude zrušena. Usnesená a smluvená reálnost práva a tak stanovená povaha práva není nezadatelnou
a proto již nelze brániti společníkům práva, aby smluveno.u reáln?,t
zrušili, právě tak jako ji smluvili. Také sama povaha nabyty ch opra~
nění spoluvlastnických a založeného tak poměru spoluvlastníků navza·jem nebrání tomu, aby se re~lnost spo!uvla.stnictví n~po~lá,dal~. za .o,dvolatelnou "k tomu v přlpadech smgularmch opravnelll byh muze.
Vždyť hostine~ neslouží k hospodaření na usedlosti podílnické, a zejména k .lepšímu hospodářskému využití tak, ž: by přivzetím .někoho
jiného nežli spoluvlastníka nastala změna v opravne.nosl! ostatmch p;)~
dílníků a že by tento ohled vadil tedy převodu podllu na osobu StOj1CI
mimo okruh vlastníků určitých usedlostí. Proto obdobné použítí zásady
§u 485 obč. zák. na případ sporný není odůvodněno. Není-li tedy z;ušení reálnosti podílu vyloučeno doslovem smlouvy am povahou pravního poměru, jenž by svědčil opačné vůli stran při založení společen
siví, není zrušení realnosti podílu právně nemožno. Právně nemožným
není ani odbřemenění spoluvlastnického podílu, žádá-Ii žalobce převod
podílu bez břemen. Nesprávný je však úsudek dovolatele, že spoluvlastnictví prodatelů k hostinci přestalo býti vázaným již proto, že oni neJSou původními smluvníky, a že je tedy úmluva o vázanosti neváže, ný-brž jen původní smluvní -strany, súčastněné na kupní smlouvě ze dne 11.
června 1867. Smlouva ovšem zavazuje jen strany smluvní. Ale původní
smluvnici nemohlí z nabytého spoluvlastnictví více práv převésti, nežli
se.mí měli. Byl-li základní úmluvou stanoven určitý obsah spoluvlastnických oprávnění, jejich podmíněná vázanost, nemohou nástupci v držbě
svémocně změniti své postavení právní ye společenstvu, mají VŮČI ostatním společníkům jen tolik práv, kolik měli předchúdci, a neměli-Ii tito
práva, libovolně převésti spoluvlastnictví bez reality, nemohou ho míti
ani nástupci. To plyne již z §u 826 obč. zák. Rozsah i obsah spoluvlastnických oprávnění byl stanoven základní smlouvou kupní pro všecky
společníky, jak původní, tak i nástupce v držbě. Tak třebaže žaloval:Í
nebyli vázaní smlouvou kupní zlL června 1867 Jako strana smluvl1l!
přece působí pro ně smlouvou stanovená vázanostspoluvlastníctví, j?žto
ho nabyli jako již vázaného, tedy hbovo!ně na kohokohv nezclZltelneho.
Vždyť dokonce byla vázanost ona v kni:e p,ozemkové pří hostinci ~: 50
ve V. vyznaČe"8. na listě závad slovy »ze uZltky ] e n pro ony drzltele
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usedlosti ... ~ plyno~ .. NenI-li spoluvlast~ický podíl prodatelů od reahty .abSO,lutne ~e?ddehtelnym, n~m vyloucen vůbec z právního obchodu,
ne~: take spln~n~ smlouvy kup~lI absolutně nemožno (§ 878 obč. zák.)
amz smlouva eeh proh zakonnomu zákazu (§ 879 obč. zák.). Není tedy
neplatna. Je-;.h platna, n~tn0.JI splmti a JSou žalovaní pro datelé povinni
k tomu. Netreba se zabyva!r otazkou, zda je vázanost spoluvlastníctví
odvolatelna usnesením většiny, či zda je potřebí k tomu svolení všech
spole~~íků. Stejně j~ko ona otázka není také předmětem tohoto sporu,
pky ucmek bude mlh, nebude-Ir onoho odvolání vázanosti podílu docíleno - , a nastane-h zmar splnění případně smlouvy. Ježto však soud
odvolacl se ~veho stanovIska nezabýval se ostatními výtkami odvolání
mImo nespravné posouzení právní ohledně vázanosti spoluvlastnictvi
zůstalo řízení odvolací kusým. .
,
čís.

4333.

Jde ~ žalobu zápůrčí (§ 523 obč. zák.), domáhá-li se spoluvlastník
na d~he?" spol!lvlas~í~u! by usta,1 ~ další~o rušení žalobcova spoluvlastnlckeho prava UZlvanlm Spolecne nemovitosti a nemovitost vyklidil.
/ ~est otázkQU spr~vy společ~é nemovitosti (§ 833 obč. zák.), domáha-ll s~ spoluvlastnlk na druhem spoluvlastníku, by vyklidil společnou
neulOvltost.

(Rozh. ze dne 4. listopadu 1924, Rv II 711/ 24 .)
Žaloba spc:luvlast~íka, ~a ~poluvlastn~ci, že porušila žalobce v jeho
spoluvlastmckem opravnel1l, ze Jest povmna zdržeti se dalšího rušení
už!váním s~o.lečného ?omku a domek vykliditi - byla zamítnuta s o u d Y
v sec h t f l S t o II C, Ne j v y Š š í m s o u de m z těchto
důvodů:

Dovolalel spatřuje nesprávné posouzení právní v tom že odvolací
SOU? nezodpověděl správně otázku, zda - jak dovolatel p~aví doslovně
- )eden ze spoluvlastníků domu je oprávněn do domu vtáhnouti a užívah ho proti vúli druhého, když odvolací soud usuzuje že k tomu je
spoluvlastník oprávněn, že sice tím porušuje právo druhého ale že není
n~ ~o žal.oby, poněv!dž žaloba o zápověd' tohoto jednost;anného užíV~llI zasahla by opet do, ~právnění druhého. Aby mohly tyto vývody
p::~koum~ny byh bezpecne, Jest si především ujasnití, o jakou žalobu
bezl. Po te stran ce nelze arci sdíleti právní názor odvolacího soudu že
11<;jr'e o žalobu zápúrčí, nýbrž o žalobu jednoho spoluvlastníka na druheho o opomenutí užívání společné věci, neboť žaloba tato zápůrčí žalob~u jest. Žalo?ce, jehož spoluvlastnictvf je zjištěno, domáhá se jí
s predpokladem, ze do Jeho spoluvlast11lckeho práva bylo vsaženo ža-
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lovanou _ a to je prvá část žalobního ~ádání (slova: »v}'hradn/m ~ží
váním _ až __ porušila žalobce v jeho s pol u v 1 a s tnI c k e m
oprávnění«) _ aby se žalovaná dalšiho. rušení užíváním zmíněného
domku zdržela a domek tento vyklidila. To jsou všechny zákoníté
znaky zápůrčí žaloby. a jmenovitě slu~í zdůraz~iti. že jest žalob?u tou.t~
vymáháno určité, právní základ v zalobcove spoluvlastl1lctvl majIcI
pln ě n í a že nejde o pouhé určení právního poměru~ jil;ak by. byl m~
sil odvolací soud podle svého právního názoru, obsazeneho v jeho duvodech, o prvé části žalobního žádání, když. zjist!l a uzná~á, _ž~ žalovaná
porušila žalobce v jeho s pol u v I a s tnI c k e m opravnelll, rozhodnouti důsledně kladně, což však při žalobě zápůrčí, žalobě to na plnění
nemohl učiniti, neboť u této tvořilo žalobní žádání, vyvrcholené v jeho
druhé části, neporušitelný a nedělitelný celek. Ale i když je tomu tak,
nelze dovolateli přiznati, že odvolací soud posoudil věc po právní stránce
nesprávně, uznav, že žalovaná sice jednostranný~ užív~ní!l1.?~ěma str,a..,
nám spoluvlastnicky - každému jednou polovIcI - nalezejIclho dom«u
porušila žalobce v jeho spoluvlastnickém oprávnění, ale že by požadovanym rozsudkem zase bylo nezákonitým způsobem vsaž;no ~o' ~po!u
vlastnického oprávnění žalované, a vyslovlv na tomto zaklade, ze zaloba nemá jako taková opory v zákoně a že je bezdůvodna. Podle dovolacích vývodů ovšem nelze pochybovati, že jest si dovolatel dobře
vědom, v čem spoluvlastnictví spočívá, jmenovitě také, že jest si vě
dom, že jeden spoluvlastník není oprávněn proti vůli druhého fysicky
věci užívati a druhého z užívání vylučovati, jakož i že postižený je oprávněn žalovati na zákaz takového jednostranného užívání. Ale není Správným další jeho tvrzení, že se nedomáhá žalobnim žádáním výhradllé
disposice nad věcí, že nežádá, by společné reality bylo užíváno určitým
positivním způsobem, neboť sám uvádí na konec, že jenom žádá, by žalovaná ustala od užívání a tudíž se vystěhovala. Tím se dovolatel rozchází se zásadami, jím samotným v jeho vývodech hájenými, že spoluvlastnictví jest případem společenství (,§ 825 obč. zák.), při němž jest
rozlišovati právo v celku, které jenom všem dohromady, a to vše m,
kteří do jisté míry představují jedinou osobu, od jednotliveckého podílu
(§§ 361, 8280bč. zák.), kterážto obě práva - právo k celku a právo
k podílu - jsou obsahově zcela rozdílná, neboť, kdo nabude práva ku
podílu, vstupuje do určitého společenství a jemu se podřizuje. O právu'
v celku může rozhodnouti pouze společenství (.§ 828); o svém podílu
a jeho výtěžcích rozhoduje každý podílník samostatně (§ 829). Obě
strany, žalovaná fakticky, žalobce svým žádáním, by žalovaná opustila
společnou realitu a se vystěhovala - porušují shora uvedené spoJe.čenství, jmenovitě předpis §u 833 obč. zák., podle kterého »držeti a
spr a v o vat i věc společnou přísluší všem účastníkům vespolek.«
Užívání společné nemovitosti bydlením je věcí její správy. Jakým způ
sobem tato má býti prováděna určuje zákon, jenž po této stránce vylučuje pořad práva a účastníkům přikazuj.e cestu nesporného řízení. Pončovadž touto cesjou tato záležitost dosud nedošla svého vyřízení, je žaloba tohoto se domáhající bezdůvodna a nepřípustna.

čís.

4334.

Těhotenství, porod a šestinedělí jsou důležitá přičina podle odst. 1
§u 1 zákona ze dne 1. dubna 1921, čís. 155 sb. z. a n., bylo-li jimi při
normálním průběhu zabráněno výkonu práce nebo služby.
Zabránila-li však výkonu tomu nemoc mající původ v uvedeném
stavu, příslušejí dělníci kvoty mzdy podle odst. 2 §u 1 téhož zákona
pokud se jí nedostalo mzdy podle §u 1 ,odst. 'I uvedeného zákona.
'

(Posudek ze dne 5. listopadu 1924,

čís.

pres. 970/24.)

Ministerstvo spravedlnosti dožádalo předsednictvoNejvyššího soudu
o posudek v otázce, zdali a do jaké miry jsou jednak těhotenství, jeJnak porod a šestinedělí dťrležitými příčinami podle §u 1154 b) odst. 1
obč. zák. či jsou-li onemocněním podle §u 1154 b) odst. 2 obč. zák.
Senát, jemuž byla sporná otázka předložena, zodpověděl ji, jak shora
uvedeno.
Důvody:

Otázce položené ministerstvem spravedlnosti nelze rozuměti tak, že
by se dělnici mohlo dostati výhody §u 1154 b) obč. zák. jednak z dr1vodu těhotenství, jednak z příčiny porodu a šestinedělí, tudíž po pří
padě dvakráte za příčinou jediného porodu, jednou za těhotenství, podruhé za šestinedělí. Těhotenství, porod a šestinedělí jest pokládati
v právním smyslu za stav jednotný, jenž může v každém svém období
bj,ti přičinou n~l11ožnosti a přerušení práce, přes to však může býti
pouze Jednou duvodem k poskytnutí uvedené výhody, ať již mzdy podle odsl. (1) anebo kvot podle odst. (2) §u 1 zákona ze dne 1. dubna
1921, čís. 155 sb. z. a n.
Těhotenství normálně probíhající, jež není spojeno s přerušením
zdraví, bránícím práci, nepřijde v úvahu, ježto podmínkou nároku při
slušejícího podle §u 1154 b) obč. zák. jest nemohoucnost výkonu práce.
Došlo-li však přes to za těhotenství a z důvodu jeho k přerušení práce,
bude rozeznávati, zda k těhotenství přidruži1a se porucha zdraví, jevící
se. jako nemoc v pravém slova smyslu, takže dělnice bude míti nárok
nejen ':~ .lé~ařské ošetření, nýbrž i na nemocenské. V tomto případě
bude UZl II predplsu odst. (2) §u 1 cit. zák., a přiznati dělnici nárok na
kvoty mzdy tam vytčené, neboť jde tu o onemocněni. Jinak bude v pří
p~dě, když těhotenství probíhá zcela normálně, přece však donutí, na
PL vzhledem k zvláštním okolnostem, za jakých práce se koná anebo
z jiného podobného důvodu, k přerušení práce. Tu bude roze~návati,
zda těhotné dělnici dostane se podpory šestinedělek podle §u 6 čís. 3
zákona ze dne 22. prosince 1920, čís. 689 sb. z. a n. před slehnutím
a přihlédnouti k úmyslu zákonodárcovu vyslovenému v motivech jak
k původnímu §u 1154 b) obč. zák. tak i k 110vele jeho. V kladném pří
p~dě bude přiznati dělnici nárok na kvoty mzdy podle odst. (2), ač neJoe o nemoc v pravém slova smyslu, neboť pro první čas dostane se
CiV<iia1 rozhoanutt

yl.
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jí podpory ve výši nemocenského, kdežto potřeba vyšších důchodů nastane v pozdějším čase, a tu zajisté vyhoví se úmyslu zákonodárcovu
lépe přiznáním příplatků podle odst. (2). jedině po této stránce bude
těhotenství klásti na roveň nemoci, třeba by jinak probíhalo normáll1é
bez poruchy zdraví, a přisouditi dělnici nárok na 120% týdenní mzdy.
jmak však bude, když nemožnost práce nastala ještě před počátkem
šestinedělní lhůty §u 6 čís. 3 zák. Č. 689 r. 1920, takže dělnice nebude
míti ještě nároku na podporu jako šestinedělka. V tomto případě je zabrániti tornu, by pJerušením práce neoctla se v nouzi, čemuž chtěl zákonodárce odpomoci ustanovením odst. (1), takže půjde tu o důležitou
příčinu podle tohoto zákonného předpisu.
O porodu bude po stránce § 1154 b) obč. zák. uvažovati jen tehdy,
nedostalo-Ii se dělnici výhody tohoto §u již z důvodu těhotenství. Porod pravidelně proběhnuvší bude zpravídla důležitou příčinou podle
odst. 1. Bude proto účel no přiznati dělnici nárok na nejvýše týdenní
mzdu, a. ne kvoty splatné teprve později, a to bez ohledu na podporu
šestinedělek, na niž má dělnice nárok jen po dobu šesti týdnú po slehnutí, kdežto odst. (2) přiznává nejvyšší kvoty teprve v7. a 8. týdnu
nemoci. Také potřeba vyššího příjmu bude zpravidla nejnaléhavější
v prvním týdnu, byť i šestinedělce dostalo se podle zákona čís. 689
1'. . 1920 zdarma přispění lékaře, báby, i léčiv. jinak by bylo ovšem,
kuyby k porodu přidružila se nemoc jím vyvolaná, tak že by bylo porod
klásti na roveň onemocnění v pravém slova smyslu podle odst. (2). Tu
bude účelnější přiznati dělnicí nárok na kvoty mzdy připadající k nemocenskému.
Podle toho, co bylo shora řečeno, nepřijde šestinedělí samo o sobě
skoro nikdy v úvahu ve smyslu uvedeného zákona, neboť šestinedělce
dostane se pravidelně výhody tohoto předpisu aspoň za příčinou porodu. Kdyby však přes to nastal případ ten, platilo by obdobně, co bylo
shora řečeno o těhotenství. Pokud by tudíž šestinedělí probíhající nor11láln~ zavdalo příčinu k přerušení práce, měla by dělnice nárok na týdenn~ mzdu podle odst. (1), pokud by však bylo příčinou nemoci, měla
by narok na kvoty podle odst. (2). Na konec budiž uvažováno i o tom,
zd~ by pro případ těhotenství a porodu mělo býti u nevdané ženy při
hlednuto k poslední větě odst. (1), když dělnice přivodila si stav ten
l1?zřízeným a nemravným životem. Vzhledem k tomu, že půjde tu i 0
zaJlny dítěte, jehož počínající existence mohla by býti ohrožena odc e
p~ením,výhody §u 1154 b) obč. zák. matce, jest otázku tu zodpověd,ti
zaporne.
Čís.

4335.

Ža!oba dle §u 36 čís. 1 ex. ř. předpokládá, že vymáhaný nárok trvá
po j>ravu, )ale že ~emůže býti !ťlxekučtlě dobýván, poněvadž není ještě
splatným nebo vykonatelným.
, Řešiti ~tázku'"zd~ b~iy. žalobci úrazO'v?~ pojišťovnou vyměřeny pří
spevky pravem CI mkoh, JSOU povolany urady;správní podle jlředpisii
práva \veřejného. Námitky dle §u 35 odstavec druhý ex. ř. lze v~nést1
pouze u úřadu správního.
(Rozh. ze dne 5. listopadu 1924, R I 848/24.)

Proti exekuci na základě vymeru úrazové pqjišfovny dělnické podal dlužník na soudě exekuci povolivším žalobu o nepřípustnost exekuce, v níž uváděl, že exekuce jest proti němu vedena. neprávem, poněvadž vymáhaného peníze nedluhuje, ježto pojistné za veškeré dělníky,
v závodu svém' zaměstnané, zaplatila protí nesprávnému předpisu dalších poplatků podal odvolání, jehož vyřízení dosud nedostal. S o u cl
p r v é s t o I i c e odmítl žalobu pro nepřípustnost pořadu práva, rek u r s 11 í s o II d zrušil napadené usnesení a uložil prvému soudu, by
včc projednal a rozsoudil, maje za to, že žalobce v žalobě popírá, te
""staly skutečnosti pro dospělost nebo vykonatelnost nároku rozhodne
(§ 7 odstavec druhý ex. ř.) a že jde proto o žalobu dle §u 36 čís. 1

ex.

ř.

N e j vy

Š

š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
Důvody:

Z obsahu žaloby lze jasně seznati, že žalobce upírá žalované straně
nárok exekučně vymáhaný, tvrdě, že není po právu, poněvadž 'žalované
úrazové pojišťovně dělnické ničeho na příspěvcích nedluhuje. Rekursní
soud má mylně za to, že jde o žalobu podle §u 36 čís. 1 ex. ř., přehlí
leje, že tato žaloba předpokládá, že vymáhaný nárok po právu trvá,
ale že nemúže dosud býti exekučně dobýván, poněvadž není ještě splatn}'m, nebo vykonatelným (§ 7 odstavec druhý ex. ř.). Nárok žalované
byl v řízení exekučním prokázán exekučním titulem, t. j. výměrem úrazové pojišťovny dělnické pro čechy v Praze ze dne 16. února 1924,
opatřeným doložkou vykonatelnosti zemskou politickou správou (§ 1
čís. 13 ex. ř. a jud. čís. 144), jímž žalobci bylo uloženo, aby zaplatií
úrazové příspěvky, zjištěné na základě provedené revise. Řešiti otázku,
. zda byly žalobci úrazovou pojišťovnou vyměřeny příspěvky právem či
nikoli, jsou povolány úřady správní podle předpisů práva veřejného 1
nemohl by se jí soud ani zabývati, kdyby žalobce výslovně tvrdil, že
určité skutkové okolnosti, vymáhaný nárok rušící neb stavící, vznikl)'
teprve po utvoření exekučního titulu, poněvadž i takové námitky jest
vznésti u příslušného úřadu správního (§ 35 odstavec druhý ex. ř.).
Čís.

4336.

. Dědic ze zákona, odmítt1uvší napadnu vší mu dědictví nikoli bezpodmínečně, nýbrž toliko ve prospěch dědice ze závěti, jenž nebyl zároveň dědicem ze zákona, jest oprávněn přihlásiti se k dědictví /Ze zákona, byla-Ii závět prohlášena neplatnou 'a má nastati posloupnost ze
zákona.
(Rozh. ze dne 5. listopadu 1924, R I 876/24.)
Ma tka Ztl stavitelova prohlásila u soudu pozůstalostního, že se vzdán
veškerých svých nároků dědických na pozůstalost, a dodala výslovně,
že tak činí ve prospěch svého vnnka a za předpokladů, že tento je dle
96'
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písemného posledního pořízení . zůstavitelova ze dne 7. března 1916
jeho universálním dědicem. Ježto poslední pořízení ze dne 7. března
1916 bylo po té prohlášeno neplatným, přihlásila se zůstavitelova matka
k )'o~~stalosti ze zákona. P o z ů s t a los t ní s o u d přijal dědickou
p;lhlasku na soud, rek u r sní s o u d nevyhověl stížnosti manželky
zustavltelOvy a napadené usnesení potvrdil.
.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

DovolaCÍ soud sdílí názor rekursního soudu, že zákonný' dědic, odmitnuvší dědictví nikoliv bezpodmínečně, nýbrž jen ve prospěch dědice
Ze závěti, který. v tomto případě nebyl zároveň dědicem zákonným, smí
se přihlásiti k dědictví ze zákona, pakliže ona poslední vůle byla potom pořadem práva prohlášena za neplatnou, a nastoupiti má posloupnost zákonná. Onu potomni dědickou přihlášku nelze pokládati za odvolání projevu, jímž se kdo vzdal bezpodmínečně dědictví a neporušuje
se tím zásada §§ 806-809 obč. zák., že přihláška dědická neb odmítnutí dědictví jest neodvolatelno. Zde je stav ten, že projev zákonného
dědice, jímž se vzdal dědických práv výslovně jen ve prospěch dědice
ze závěti, stal se pro řízení pozůstalostní - otázky hmotného práva nepřicházejí tu v úvahu - bezpředmětným a právně bezvýznamným tím;
že poslední. vůle, jež byla jediným důvodem dědického práva osob v,
v jejíž prospěch se vzdání stalo, prohlášena byla za neplatnou. Stěžó
vatelka vyslovuje názor, že i v tomto případě má býti delace považována za nestavší se a že dědictví připadá ostatním spoludědicům nebo
zákonným dědicům a dovolává se mimo jiné Krainz-Ehrenzweiga, jejž
však necituje úplně. Neboť tento ve svém »Systemu rakouského občan
ského práva V. vyd. díl 2, část lL str. 428 též praví, že vzdání se dědi-
ctví ve prospěch třetího zpravidla není vzdáním se dědictví ve vlastním
slova smyslu, nýbrž zcizením dědického práva dle §u 1278 obč. zák.
Ale zde nejde o řešení právních otázek hmotného práva vůbec, nýbrž
Jen o otázku ryze formelnL Není-li v pozůstalostních spisech bezpod'lIínečné vzdání se dědictví, neměl ovšem soudce pozůstalostní po rozumu §u 122 nesp. říz. příčiny, by nepřijímal na soud dědickou přihlášku
Františky V-ové ze zákona. Nemohlo býti proto dovolacímu rekursu
vyhověno. K dalším vývodům stěžovatelky se podotýká, že v rámci
§u 122 nesp. říz. nemůže též přijíti v úvahu otázka, zda nezletilý Václ"-v V. n<tbyl z onoho podmínečného vzdání se práv dědických jako nástupce Františky V-ové nějakého hmotného nároku na pozůstalostní
jmění, čili nic.
čís.

Věřitel,
nemůže se

4337.

jemuž byla přikázána k vybrání pohledávka již zaplacená,
dovolávati §u 469 obč. zák.

Pro Marii V-ov ou vázla na nemovitosti žalovaný cll pohledávka
27.000 Kč. Dříve ještě, než bylo pro žalobce vloženo na pohledávku
?nu exekuční zástavní právo, byla pohledávka Marii V-ové zaplacena.
Zal oba, domáhající se na žalovaných, by pohledávka byla dle §u 307
ex. ř. složena na soudě, byla obě man i ž š í m i s o u d y za~ítnuta,
o d vol a c í m s o ude m z těchto důvodů: Je-li zjištěno, že pohledávka byla zcela zaplacena dříve, než byla na ni vedena exekuce, nemůže se žalobce odvolávati na § 469 obč. zák., ježto neuplatňuje dle
§u 308 ex. ř. svého práva, nýbrž právo Marie V-ové, a nemá proto proti
poddlužníku více práv, než Marie V-ová sama. Na tomto stanovisku,
hájeném judikátem čís. 188 nebylo lil. dílčí novelou (k § 469) ničeho
změněno, jak vyplývá najmě ze srovnání §u 469 a 1446 obč. zák. v jich
novém doslovu, ježto tento § uvádi výslovně převod zástavního práva
exekucí, kdežto onen v tomto směru mlčí, z čehož plyne, že § 469 obč.
zák neplatí pro exekuční nabytí zástavního práva, pročež věřitel, jemuž
byla pohledávka přikázána, nemůže se dovolávati §u 469 obč. zák.
(materialie k liL dílčí novele str. 182).
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovoláni
Důvody:

Dovolání nemá pravdu v tom, že judikátu bývalého Nejvyššího
soudu ve Vídni ze dne 13. ledna 1909 Rv V 2049/8, kniha judikátů 188,
nelze se již dovolávati, poněvadž pochází z doby před účinností třeti
dílčí novely k obč. zák., neboť, jak správně odi'lvodni! odvolací soud,
nebylo tou:o novelou v uvedeném směru na věci ničeho změněno. Lze
piipustiti, že před třetí dílčí novelou nebyla ještě známa tak zv. vlast·
nická hypoteka, ale dovolání přehlíží, že podle nyní platného práva smí
s uvolněnou hypotekou podle §u 469 obč. zák. nakládati jen vlastník
sám a že zasahování věřitelů v toto právo vlastníka je nepřípustným,
jelikož by mařilo účel tohoto oprávnění nakládati s hypotekou a využiti
takto podle potřeby poznovu reálního úvěru. Že exekuční nabytí zástavního práva, ať k zajištění ať k uspokojení nemůže se dovolávati dt1věry ve veřejné knihy, bylo ostatně také dovolacím soudem již opětně
vy~loveno (viz rozhodnutí ze dne 24. února 1920 Rv II 298/19, ze dne
2. flJna 1923 R II 386/23 čís. sb. 2987 a ze dne 23. dubna 1924 Rv I
320/24).
čís.

4338.

Pojišťovací

smlouva.
strany mohou ujednati, že Ihů!a §u 19 (2) pojišť. zák. jest propad·
!,Ioo. V. takovém připadě jest počítati lhůtu, na kterou jest nárok z poji·
s~OV~Ct smlouvy obmezen, ode dne, kdy poškozujíci událost nastala
mkohv teprve ode dne, kdy pojistník o škodě zvěděl.
'
(Rozh. ze dne 5. listopadu 1924, Rv I 1179/24.)

(Rozh. ze dne 5. listopadu 1924, Rv 1 580/24.)

,. Žalující, firm~ {)devzd~,la zasílatelské firmě B. zboží do Sarajeva a
pnkazala JI pOJIstilI zbozl proti nebezpečí ztráty, zničení a poškození
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1a 83.000 Kč. Firma B. pojistila zboží Cl banky L. Zboží došlo do Sarajeva dne 2. srpna 1922 ve stavu poškozeném, úhrnná výše poškozem
byla zjištěna za 72.466 Kč 65 h. Ředitelství drah v Sarajevě odmítlo
reklamaci, ježto nebyl předložen prvopis nákladního listu a z téhož dllvodu odmítla výplatu pojistného i pojišťovna L. žalobkyně domáhala
se žalobou zaplacení pojištěné škody 72.466 Kč 65 h jednak na p uj i š ť o vně L. v z á k I a d ě poj i š ť o v a c í s m I o u v y firmou
B. v její prospěch uzavřené a jí predané tvrdíc, že ztracený prvopis nákladního listu je dostatečně nahražen předloženým jeho duplikátem,
jednak na firmě B. tvrdíc, že ona jako speditér ručí za poškození zboží
vůbec a že obzvláště ručí i solidárně s L. za pojištěnou škodu, poně
vadž zodpovídá za ztrátu originálního nákladního listu zaviněnou firmou V., jejím zmocněncem, poněvadž opozděně jí pojistku předala a
poněvadž svou passivitou a jmenovitě nepodáním žalob na železniční
erár a na L. přivodila škodu, t. j. nevyplacení náhrady škody. Pro c
c e s n i s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl. O d vol a c í s o u d
potvrdil napadený rozsudek ohledně pojišťovny L, vyhověl však odvolání, pokud byla žaloba zamítnuta i ohledně firmy B., zrušil napadený
rozsudek a vrátíl věc prvému soudu, by vyčkaje pravomoci ji znovu
projednal a rozhodl. V onOm směru uvedl mimo jiné v d ů v o cl ech:
Oba zažalované nároky Č. 1. (proti bance L.)
2. (proti firmě B.) na
různých právních důvodech spočívající spojil žalobce návrhem na od~
souzení obou žalovaných ku placení rukou spoleenou a nedílnou, avšak
neuvedl pražádných skutkových okolností, z nichž by tento solidární
závazek vycházel na jevo (čl. 280 obch. zák. a contrario slova, »v obchodě« »in einem Oeschiifte«) a zejména též ničím neodůvodnil, proč
v případě vyhovění žalobě z pojišťovací smlouvy proti L. by B. ručila
ještě vedle toho z náhrady škody a také z obsahu jednání v prvé stolici takový solidární závazek na jevo nejde" Z těchto důvodů, pokurl
v zamítnutí žaloby vůbec jest zahrnuto zvláště zamítnutí solidárního
placení, jest zamítnutí odůvodněno a není v tomto směru odvolání odů

a

vodněno.

Ne j v y S š í s o u d nevyhověl dovolání žalobcovu.
Důvody:

Dovolatel shledává nesprávným právní názor napadeného rozsudku,
že jeho výrok ze smlouvy pojišťovací proti žalované L. zanikl preklusí,
poukazuje k tomu, žc strany nevyloučily smlouvou výslovně předpisu
§11 19 (2) zákona ze dne 28. prosince 1917, Č. 501 ř. z., dle něhož se
ohlášením nároků u pojišťovatele staví promlčecí lhůta odstavce prvého
až do písemného rozhodnutí pojišťovatelova, a že tím právě dal)' na
Jevo, že jednoroční lhůtu, na kterou dle pojišťovacích podmínek jest
nárok z pojištění obmezen, pokládají za lhůtu promlčecí. Leč tomuto
náhledu dovolatelovu nelze přisvědčiti. V §u 41 podmínek pro pojištění
po souši a v §u 34 podmínek o pojištění při dopravě na vodách vnitrozemských praví se výslovně, že všecky nároky na náhradu škody, pokud nebyly do roka po škodě (škodné příhodě) právoplatně společ-

ností uznány nrb úplnou žalobou před řádného soudce vzneseny, pOlníjejí již tím, že tato lhůta prošla a není potřebí prohlášení společnostI.
Z· tě'ehto ustanovení plyne zřejmě, že strany oné jednoroční lhůtě při
znaly výslovně povahu lhůty propadné, čimž vyloučily použití přelI·
pisů zákona, upravujících otázku pro mlč e n í, tudíž i onen § 19
í2). K tomu byly oprávněny, poněvadž § 166 zákona zachovává stranám při dopravním pojištění úplnou smluvní volnost. Z 8něch ustanovení pojišťovacích podmínek vycházi však také, že jest jednorotní
lhůtu, na kterou nárok z pojišťovací smlouvy jest obmezen, počítati ode
cine, kdy škodná událost nastala, nikoli teprve ode dne, kdy pojistnik
o škodě zvěděl. Ze zásady §u 1489 obč. zák. nelze dovozovati opak
proto že nejde o lhůtu promlčecí, nýbrž propadnou. Také nelze za tl'
míti Že se ustanovení smlouvy, že nároky poškozeného zanikají po roce,
at' ; poškození zví, neb n:,zví, příčí do~rým mravům; Pokud jd; z~jmé?:,
o pojištění dopravní, nem myshtelno, ze by pOjlstmk, zachovava],;peCl
řádnéhO obchodníka (čl. 282 obch. zák.), do roka o osudu ZbOZI ne-.
zvěděl. S druhé strany musí býti také pojišťovně dána možnost, aby
v době co nejkratší po škodné události, kdy řádné vyšetření věci jest
proveditelné, mohla práv svých hájiti. Proto námitce žalobcově, že by
bvla pojišťovna prosta vůbec závazků, kdyby pojistník zvěděl o škod':;
p;,zdě, čelí opět úvaha, že by pojišťovna byla zbavena po případě veškeré kontroly, kdyby pojistník teprve po dlouhé době škodu uplatňo
val. Odvolací soud posoudil však také správně otázku solidárního závazku obou žalovaných, který právem vyloučil. V tom směru stačí poukázati k důvodům napadeného rozsudku, k nímž připojiti jest ještě
toto: Dovolatel přehlíží, že dle celého stavu věci závazky obou žalovaných jsou různé povahy a že jich současná aktuelnost těžko jest myslitelna. Buď jest nárok oproti pojišťovně odůvodněn a pojišťovna k výplatě pojištěné částky povinna, ve Iderémž případě by nevzešla žalobci
do vý.še takto vyplacené částky vůbec žádná škoda, a ,"uoila by býti
žaloba proti B. zamítnuta, i kdyby byla zanedbala péči řádného povozníka (čl. 380 obch. zák.). Anebo nárok proti pojišťovně ať již ze
zavinění B. či z jiných příčin Odllvodněn není a musí pak dojíti k zamítnutí žaloby proti L. Mohl by nastati ještě případ, že by skutečně
vyplacenou částkou od pojišťovny nebyl,a úplně kryta škoda a že by
B. byla vzhledem k porušení svých povinností zavázána k úhradě
zbytků. Tu však co do tohoto zbytku nebyl by nijak opodstatněn nárok
proti L. Z této úvahy plyne, že jde vlastně o dva paralelně a samostatně
vedle sebe jdoucí nároky, respektive závazky, nikoli o totožný závazek
obou žalovaných a jest již proto solidarita závazku toho vyloučena
(§ 891 obč. zák.).
čís.

4339.

Dopravní řád železniční.
Ztratí-Ii se pouze část přepravovaného zboží, má dráha právo odečítati zákonné kalo od celého úbytku na váze.
(Rozll. ze dne 5. listopadu 1924, Rv I 1199/24.)
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Žalující firma zaslala drahou vagon žita v hrubé váze 17.420 kg.
dojití na stanici určení byio zjištěno manko 572 kg. Po podání žaloby o náhradu škody zaplatila dráha škodu až na 452 Kč 40 h, jež si
srazila jako jednoprocentní kalo. Žalobě, omezené na 452 Kč 40 h P r oe e sní s o udp r v é s t o I i c e vyhověl, o d vol a c í s o u d ji zamítl.
Ne j vy Š š i s o u d nevyhověl dovolání.
Při

Důvody:

Dovolání vytýká rozsudku odvolacího soudu jenom nesprávné právní
posouzení věci. Ačkoliv toho dovolání neuplatňuje, bylo nutno předem
rozřešiti zásadní právní otázku, vztahuje-Ii se předpis §u 87 žel. dopl'.
ř. i na případy, když se ztratí část přepravovaného zboží, čili, má-Ii
dráha právo odečítati zákonné kalo od celého úbytku váhy, když jako v tomto případě - zboží ubylo za přepravy více na váze, než činí
zákonné kalo, při tom však není vyloučeno, že část úbytku má svou
příčinu v přirozené povaze zboží. Nejvyšší soud odpovídá na tuto otázku
kladně, neboť z doslovu čtvrtého odstavce §u 87 žel. dopl'. ř. a srovnání jeho s posledním odstavcem čl. 32 mezínárodní úmluvy vyplývá,
že pouze pří ú pln é ztrátě zboží nelze ničeho srazití za ztrátu na
váze, kdežto ztratila-Ii se jen část zboží, jest taková srážka přípustná.
Nedalo by se také srovnati se všeobecnými zásadami §u 84 žel. dopr.
ř' J že železnice neručí za škodu vzniklou za přepravy přirozenou povahou zboží, a prvního odstavce §u 87 žel. dopr. řádu, že u zboží, které
podle své přirozené povahy utrpí za přepravy zpravidla ztrátu na váze,
jest ručení dráhy vyloučeno až do výše určitých normálních sazeb,
kdyby v případech, kde úbytek na váze povstal dílem způsobem, za
který dráha ručí, dílem přirozenou povahou zboží, dráha musila ručiti
za obojí úbytek. Nelze-Ii použití §u 87 žel. dopr. ř. zásadně vyloučiti,
nelze dovolání žalobkynino uznati za odůvodněné. Jediná námitka, kterou žalobkyně vznesla proti srážce kala, že se totiž o náhradě škody
vyrovnala s adjunktem státních drah Ludvíkem M-em jako zástupcem
dráhy v ten rozum, že dráha nahradí cel Ý úbytek váhy, jak bude zjištěn převážením na decimální' váze u žalobkyně, odporuje skutkovému
zjištění odvolacího soudu. Podle tohoto zjištění bylo ujednáno jenom,
že se žito převáží na decimální váze, dráha uzná schodek, který se ukáže
po novém vážení, a že to se nahradí, o právu dráhy na srážku kala nestala se však při tom zmínka. Názor žalující firmy, že by bez onoho
ujednání byla měla nárok na náhradu nikoliv úbytku 572 kg novým vážením zjištěného, nýbrž na náhradu plných 3.295 kg, o které bylo méně
naváženo na nespolehlivé staniční mostní váze, nemá v železničním dopravním řádě· opory, tím méně ve všeobecných právních zásadách, dle
nichž rozhoduje o výši náhrady jenom škoda skutečná, nikoliv však výsledek vážení na nespolehlivé váze, třebas byla váha ta váhou železniční. Proto rozhodl odvolací soud rozepři správně, vy\oživ ono ujednáni
v ten smysl, že jím neměl býti odklizen spor o to, kolik váhy má dráha
žalobkyni nahraditi, nýbrž pouze o to, co má býti za skutečnou váhu

zásilky při dojití jejím na stanici určení,pokládán~. Právo železnice na
srážku jednoprocentního kala dle § 87 zel. dopr. r. nebyln tunto UJednáním dotčeno.
čís.

4340.

Na státu nelze se domáhati náhrady škody, ježto bylo na Slovensku
provedeno vypo~ězení z obce dříve,. nežli ,bylo. schváleno m!~~te~tvem
s plnou mocí pro Slovensko, nelze-h spatřovati v postupu ureoI11ch orgánů zaviněnou nezákonnost.
(Rozh. ze dne 5. listopadu 1924, Rv I 1346/24.)
Na základě rozhodnutí slúžnovského úřadu, potvrzeného županským
úřadem, byl žalobce odstraněn postrkem z obce T. na Slovensku. Rozhodnutí ono bylo napotom zrušeno výnosem ministra s plnou mocí pro
správu Slovenska. žaloba proti českosluvenskému eráru o náhradu
škody byla zamítnuta s o u d Y vše c h tří· s t o I í -, Ne j v y Š š í m s o ude m z těchto
důvodů:

Mylným jest náhled nižších stolic, že slovenská soudní praxe neproto v potaz, ježto případ stal se teprve po vydání ústavní I!stiny, která v §u 92 žádá k ručení státu, by toto uloženo m,u bylo zakonem, pod nímž prý rozuměti dlužno jen zákon v techI11ckem smyslu.
Jak Nejvyšší soud v rozhodnutí čís. sb. 4260 proti tomuto názoru odvolacího soudu podrobně provedl, dlužno pod výrazem »zákon« §u 92
ústavní listiny rozuměti pro Slovensko i soudní praxi, mající tam moc
zákona. Nicméně, zkoumá-Ii se žalobní nárok pod zorným uhlem této
slovenské praxe, dojde se k výsledku, že odůvodněn není. Neboť praxe
ta žádá, by nezákonný výkon, z kterého škoda vzeš'a, bylo přičítati
orgánu, jenž jej předsevzal, k zavinění: nestačí tedy nezákonný výkon,
není-li tu viny. Viny však tu není zejména, když nezákonnost má sVůJ
důvod v mylném právním náhledu: »mylný« znamená nesprávný, ale
založený přece v poctivém přesvědčení. Za to tedy žádného ručení není,
byť mělo následky jakékoli. Zákon arci může uložiti státu ručební povinnost i v tom případě, jako to učinil na př. v zákoně o náhradě nevinně odsouzených na rozdíl od zákona syndikátního, kde předpokládá
nutně zavinění. Dle slovenské soudní praxe však stát ručí, jak řečeno,
jen za škodu orgánem jeho při výkonu služby neb úřadu zaviněnou.
V daném případě ovšem bylo županské rozhodnutí ze dne 4. listopadu
1920, na základě něhož byl žalobce z T. odeslán postrkern, :ozhodnutím
ministra pro správu Slovenska ze dne 14. září 1922 zrušeno Jako nepřípustné, COž ve smyslu jeho důvodů je tolik jako nezákonné, byl ~edy.
výkon dle právoplatného konečného rozhodnutí nezákonným, avsak,
že by nezákonnost tu bylo úřadu přičítati k vině, naprosto z celého pří
padu neplyne, neboť,' přihlédne-Ii se zejména k důvodům županského
přijde
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rozhodnutí, sezná se, že jde nejvýše o právní omyl) za nejž stát, jak ře
čeno, neručí, a že .rozhodnutí -to se stalo z poctivého přesvědčení o jeho
správnosti. Pravíť se tam, že obecní výbor již před 26. srpnem se usnesl,
že se žalobci usídlení v T. nedovoluje, proti čemuž že žalobc~ odvolání
nepodal, ač mu výnosem slúžnovského úřadu z 29. září 1920 sděleno
bylo s upozorněním, že proti tomu může podati odvolání, následkem
če)lOž ono usnesení obecního výboru stalo se právoplatným a 25. října
1920 - tedy po uplynutí delší lhůty než 15denní - bylo proti žalobci
učiněno exekuční opatření. Zrušeno pak bylo rozhodnutí to z důvodu,
že vykíizení žalobce z obce mohlo by se státi jen postrkem, jehož podmínky však že tu nejsou. Dle toho tedy šlo o výklad zákona, o čemž
vždy může býti spor. Když ale v rozhodnutí županského úřadu nelze
spatřovati zaviněnou nezákonnost, netřeba otázku tu zkoumati ohledně
opatření slúžnovského úřadL ze dne 25. října 1920, jež jím bylo potvrzeno, neboť, prošla-Ii věc více stolicemi, jest rozhodným pro otázku
vždy jen rozhodnutí stolice poslední. To však, že slúžnovský úřad nevyčkal rozhodnutí ministerstva a vykázaní žalobce z obce T. exekučně
provedl, nelze' přičítati také za vinu, když se uváží obsah županského /
rozhodnutí, kde se konstatuje právoplatnost rozhodnutí obecního výboru, že žalobce do obce se nepřijímá a schvaluje se exekuční opatření
proti němu. Mimo to dlužno vzíti v počet i tu okolnost, že při tehdejších
poměrech pokládalo se o vyklizení jeho z obce, jak ze spisů správních
vychází, za to, že je ve veřejném zájmu a k blahu obce, jíž by bylo při
padlo starati se o aprovisaci jeho, za niž on také vskutku žádal. Také
žalobce sám dle obsahu spisů tvrdí jen, že postup úřadu proti němu byl
protizákonný, ale netvrdil, že nezákonnost tu dlužno úřadu přičítati za
vinu a proč, jakož i v čem vina ta záležeti má, a- nesnaži-l se v té příčině
také ničeho dokázati, nýbrž má v žalobě jen za to, že je to jedno, zda
nezákonnost učiněna z nevědomosti nebo neopatrnosti nebo vědomě
nebo schválně, zapomínaje, že může se přihoditi také, jak shora dovozeno, z poctivého přesvědčení.
čís.

4341.

Připojí-li někdo jiný než trasant k vydané směnce doložku domici1u
bez trasantova souhlasu, činí tak bezprávné a padělá platiště sm\\nky.·
Pokud lze v chování se trasanta spatřovati souhlas s připojením domicilu.

(Rozh. ze dne 5. listopadu 1924, Rv ! 1572/24.)
Proti směnečnému platebnímu příkazu namítl dlužník, že na směnce
byla neoprávněně připojena doložka domicilu. Směnečný platební pří
kaz byl ponechán v platnosti s o u d Y vše c h tří s tol i c, Ne iv y š š í m s o ude m z těchto
důvodů:

(čl.

Právo, domicilovati vydanou směnku přísluší Ovšem jen trasantovi
24 slova »in dem Wechsel« a druhá věta a contr. a čl. 4 č. 8 snl.

ř.) a pouze za jeho souhlasu též jiným osobám. Připojí-Ii tedy někdo
jiný než trasant k vydané směnce doložku domicilu bez souhlasu trasantova, činí tak bezprávně a padělá platiště směnky. Jest tedy jen rozhodnouti, zda žalující ústav, jenž nesporně doložku domicilu na žalobni
směnku dodatečně připojil, učinil tak se svolením trasanta, t. j. žalovaného. A tu správně vyslovil odvolací soud, že souhlas žalovaného s dodatečným připojením doložky domicilu nutno spatřovati v tom, že sé
neohradil proti sděíení dopisem ze dne 13. prosince 1923, že žalobní
směnka jest splatnou dne 15. prosince 1923 u diskontního ústavu
(a nikoli jen že se má platiti tomuto ústavu jako věřiteli,. jak nesprávně
uv~ídí dovolání), kteréžto oznámení došlo žalovaného ještě téhož dne,
takže měl dosti času, aby v témž místě sídlícímu ústavu proti splatnosti
směnky u něho vznesl odpor. Uváží-Ii se, že žalovaný směnku ne zcela
vyplněnou, opatřenou podpisy akceptantů a svým jako vydatele na žalující ústav blanko indosací převedl a jemu odevzdal, že věděl, že směnka
byla krycí směnkou za dluh Františka J-a u žalujícího ústavu, za ně110Ž se dle vlastního doznání zaručil, že žalovaný jest exportérem tedy
obchodníkem, jemuž význam směnek, jich užití a obvyklý způsob proplácení nebyl neznám, jest tím spíše passivitu jeho při obdržení zprávy
ze dne 13. prosmce 1923 vykládati tak, že si byl dobře vědom, že směn
ka múže býti učiněná splatnou u žalujícího ústavu jen připojením domicilu a že s opatřením tímto byl srozuměn (,§ 863 obč. zák.). Jest
proto bezvýznamným, poukazuje-Ii dovolatel k původní směnce, kterou
prý podepsal již vyplněnou bez domiciiu, neboť tím spíše dalo by se
očekávati, že se proti splatnosti žalobní směnky jako prolongační u žalujícího ústavu ohradí, a jest proto význam opomenutí odporu ve smyslu svrchu uvedeném tím patrnější.
čís.

4342.

Podání žaloby o pdhledávku není
roku ve smyslu §u812 obč. zák.

ještě dostatečným osvědčením

ná-

(Rozll. ze dne 5. listopadu 1924, R II 360/24.)

P o z ů s t a I D s t n í s o u d k návrhu věřitele povolil oddělení pozůstalostního jmění, rek u r sní s o u d návrh věřitele zamítl.
Nejvy

Š

š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

D

ů

vod y:

Dovolací soud schvaluje názor rekursního soudu, že k osvědčení
nároku nepostačuje pouhé podání žaloby, neboť, není-li přednes žalobní ničím jiným podepřen, jde o jednostranué tvrzení žalobcovo které
není průvodním prostředkem (§ 274 c. ř. s.) a právě proto net"odí se
k osvědčení nároku. Není-Ii však nárok osvědčen netřeba se obírati dalšími otázkam!, zda je nárok ohrožen, pokud se.'týče, zda je stěžovate
lova obava duvodna a jaké účinky má oddělení pozůstalosti.
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4343.

Konto W.
Pohledávky, dotčené nařiu;ním zekdne 6. února 1919, čís. 57 sb. z.
"n. mohou býti uplatněny v clzozems u.
Uznání zjištěného přeplatku (salda) má, účin~k novace, ~Ie~ lze f!1"
odporovati za předpokladů kondikce. PlacenI s vyhr!ldo? n,:nl vedomym
placením nedluhu a zakládá nárol{ dle §u 1431 obc. zak. 1 bez omylu.
(Rozll. ze dne 5. listopadu 1924, Rv II 446/24.)
Zalobce, tuzemcc, byl v obchúuním spojení. se ža!ovanou tL\zem~k.ou
bankou. Dne 14. února 1919 prodala banka Jako zalobcova kOlTIl.s!onářka na vídeňské burse akcie a připsala mu výtěžek k dobru na radném účtu. V téže době koupila pro žalobce akcie a připsala mu kupní
cenu k tíži též na řádném účtu. Po vydání nařízení ze dne 6. února 19:9,
čís. 57 sb. z. a n. převedla banka žalobcův dobropis na ~W. konto, kdezto
jeho zatížení (62.245K) ponechaJa na .řádném úč~ě. zalob~u,by ba:.,k~
byla uznána povinnou, vyplatit, zalob,;' ~ 62.245 Kc a o~t,z,t, ho tymz
penízem v Krrck na kontě W., o b a n, z s 1 S o u d y zam!lly.
N e j v y Š š í s o u cl zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil
věc prvému soudu, by ji znovu projednal a rozhodl.
Důvody:

V dovolacím řízení není mezi stranami již sporno, že poměr žalované
banky k žalobci byl poměrem komisioná~ským a že žalovaná jako. ko.misionářka prostřednictvím subkomlslOnarky, hrmy R. &: Co. ve Vldm,
provedla k žalobcovu příkazu v o pr~ních dn.ech ~lěsíce února 01919 na
vídeňské burse kupy a prodeje ruznych akCII. Z techto obchodu vzmkly
pohledávky a závazky, jež v poměru mezi žalo.vanou a ~rmou R. &: ~o.
byly pohledávkami a závazky žalované, v pon:eru mezI zalo,:anou a zalobcem však pohledávkami a závazky tohot?, (cL 368 o~ch. zak) ..Z t?ho
vyplývá, že žalobce nemůže na ~alov~né zadatI nIC VIce a ~IC Jl~eho,
než co žalovaná může požadovati od hrmy R. &: Co., ale take nem povinen dáti žalované nic více ani něco jiného, než to, co žalovaná dala
firmě' R. &: Co. (čl. 371 obch. zák.). A v tom jest jádro věci. žal~vaná
tvrdila, že trhové ceny za k o u pen é akcie byly spl.atny 14. un?ra
1919 a že je 14. února 1919 skutečně zapravila firmě R. &: Co. ze sveho
v starých korunách rakousko-uherských, stejnou částkou korun rakousko-uherských pak právem zatížila žalobce, a že se tento dluh žalobce
později podle §u 6 zákona ze dne 10. dubna 1919, čís. 187 sb. z. a n.
přeměnil ve dluh korun československých. Naproti tomu prý požadavek
z pro d a n Ý c h akcií byl splatným teprve 15. února 1919, kdy byl
již zapraven dluh z kupu akcií, pročež nemohlo n.ast~ti započtení; vý'
těžek prodaných akcií pak byl stížen zákazem nařIzem ze dne 6. unora
1919, čís. 57 sb. z. a li., tak že nebylo lze převésti jej do tuzemska a
proto také právem byl žalobci připsán k dobru na zvláštn:", účtu

(konto W.). Kdyby tomu bylo tak, jak žalovaná tvrdí, byla by věc
v pořádku. Než žalobce namítal, že den vypořádání (arrangementu)
pro bursovní obchody, o něž jde, byl jednotným, totiž 14. únor 1919
jak pro kupy, tak i pro prodeje akcií. Blíž~ své námitky -:- asp?ň. dle
jednacího protokolu - arC! neprovedl, ale vyznam a dosah Jeho namltky
iest iasným. Jeť známo, že se v den vypořádáni - jež ohledně obchodů,
ujednaných na vídeňské burse provádí vídeňský žirový a pokladní spolek - požadavky a dluhy z bursovních obchodů navzájem vyúčtují a
jen rozdíl se skutečně plní. Žalobcova námitka zahrnovala tedy v, sobě
tvrzení, že i mezi žalovanou a firmou R. &: Co. nastalo dne 14. unora
1919 vzájemné vyúčtová!1l nároků z kupu a prodeje sporných akcií, a
že žalovaná dne 14. února 1919 zapravila firmě R. &: Co. nikoli celou
hodnotu koupených akcií, nýbrž jen r o z cl í I mezi trhovou cenoU koupených a výtěžkem prodaných akcií - ať již hotově nebo dobropisem,
- a příslušné vývody odvolacího spisu nebyly nedovolenými novotami. Tu však bylo by na snadě, že žalovaná může na "alobci požadovati také jen onen rozdíl, že tomu měla přizpůsobiti účtování vůči žalobci, a že účtovavši mu na řádném a zvláštním účtu (conto ordinario
a couto separato) k tíži celou trhovou cenu koupených akcií ve starých
korunách rakousko-uherských, přeměnivších se později v koruny česko
slovenské, naproti tomu na účtu W. k dobru celý výtěžek prodaných
akcií, učinila tak neprávem, a že žalobci, když vyrovnal tyto účty, nelze brániti, by se nedomáhal na žalované toho, oč přeplatil, v kterémžto
případě by byly ovšem bezpodstatnými vývody odvolacího soudu o nemožnosti započtení. Nelze souhlasiti s názorem odvolacího soudu, že
pohledávky, dotčené nařízením ze dne 6. února 1919, čís. 57 sb. z. a n ...
nemohly býti uplatněny ani v cizozemsku. Zákaz týkal se jen převodu
do tuzemska a jest obecně známo, že právě v cizině bylo přípustno "možno, použiti takových pohledávek k jakýmkoliv transakcím. Nebylo
by v tomto případě lze mluviti o obcházení onoho nařízení, jak odvolací soud se obává, neboť žalobce z výtěžku prodanych akcií, nepřevo
ditelného do tuzemska a nedosahujícího trhové ceny koupených akcií,
v československých korunách nikdy nic neobdrží, zaplatil by jen méně
korun československých za koupené akcie, čemuž by nebylo na závadu
nařízení ze dne 6. února 1919, čís. 57 sb. z. a n. Bylof účelem tohoto
nařízení, zabrániti tomu, by se před rozlukou měny nehrnuly do území
československé republiky úhrady v bankovkách, znějících na koruny
rakousko-uherské, které by se po provedené měnové rozluce byly staly
bankovkami, znějícími na koruny československé, a by z ciziny nebyly
do tuzemska převáděny peněžní pohledávky, splatné v korunách rakousko-uherských, jež by po rozluce měnové bylo bývalo zaplatiti v korunách československých. O tom, že jak pro kupy, tak i pro prodeje sporných akcií byl 14. únor 1919 jednotnými dnem vypořádání, nabízelžalobce důkaz dotazem na vídeňský žírový a pokladní spolek, jejž nižší
soudy neprávem nepřipustily pro domnělou nerozhodnost. Ovšem byl
by žalobcův nárok vyloučen tehdy, kdyby se pokládalo za to, že žalobce,
uznav správnost zaslaných mu výpisu z běžných účtů za první pololetí
1919, vzdal se všech nároků proti žalované, vzešlých z kupu a prodeje
sporných akcií, jež nelze srovnati s uznanýmí účty. žalobce tvrdil, že
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ihned pozastavil zaslané v)'pisYI neu'll1al tedy správnost vyúčtování a
zůstatku (salda). Odvolací soud praví, že žalobce o tom neprovedl povínného důkazu. Jest pravda, že se žalobce původně dovolával přísluš
ného potvrzení a korespondence a nabízel důkaz výslechem stran; že
nepředložil ani potvrzení, ani korespondence, naopak že žalovaná přert
ložila potvrzení ze dne 25. listopadu 1919, jehož pravost a správnost
žalobce připustil, a v němž uznal správnost zaslaných výpisů z účEl.
Než žalobce dále přednesl, že potvrzení s pozastavením kontokorentlt
ze dne 30. června 1919 zaslal přímo pražské ústředně žalované banky
a že tam leží, a nabídlo tom důkaz vyžádáním příslušného dopisu. Tohoto důkazu nepřipustil ani prvý soud, ani soud odvolací, který odmítl
také důkaz výslechem stran pro jeho podpůrnost. Nelze tudíž tvrditi, že
žalobce neprovedl povinného důkazu, když mu nebyla poskytnuta možnost jeho provedení. Než i kdyby žalobce nebyl pozastavil výpisy z běž
ných účtů, nebyl by beze všeho pozbyl nároku nyní uplatňovaného.
Uznání zjištěného zůstatku (salda) má sice účinek novace a jest samostatným důvodem zavazovacím, jak správně vyložil soud odvolací ve
shodě s míněním Stauba-Piska, ale to nevylučuje odporu proti uznanému zll statku za pře d p o k I a d II k o n d i k c e (Staub-Pisko čl.
291 § 18) a právě o kondikci tu jde. Odvolací soud ovšem pokládá kondikci za vyloučenou dle §u 1432 obč. zák., ale názor ten byl by správným jen tehdy, kdyby byl žalobce při konečném vypořádání se žalovanou dne 28. května 1923 zaplatil svůj dluh bez v Ýhra d y, neboť
tu by bylo lze tvrditi, že vědomě zaplatil něco, co nedluhoval. Ale žalobce tvrdil, že učinil tak jen s výbradou. Placení s výhradou nebylo by
však vědomým placen}m nedluhu a zakládalo by kondikci i bez
o myl u CEhrenzweig 1920 II/I § 417 str. 668), t'lk že by neobstál
ani poukaz odvolacího soudu na nedostatek žalobcova omylu. Žalovaná
arci popřela tvrzenou výhradu a nižší soudy v tom směru ničeho nezjistily. Z toho jest patrno, že odvolací soud správně neposoudil věc po
stránce právní, a že věc není zralou k rozhodnutí, pročež jsou opodstatněny dovolací důvody čís. 4 a 2 §u 503 c. ř. s. Především nutno zjistiti,
zda se při konečném vypořádání mezi stranami - 28. května 1923 -stala žalobcem tvrzená výhrada čili nic. Vyrovnal-Ii žalobce svůj tehdejší dluh u žalované bez výhrady, nemá ovšem nároku kondikčního
(§ 1432 obč. zák.). Pakli by však bylo zjištěno, že zaplatil s výhradou, .
bylo by dále zjistiti, kdy a j a kým z p ů s o b e m se žalovaná vy··
pořádala s firmou R. & Co. ohledně kupu a prodeje sporných akcií, neboť teprve potom bude lze spolehlivě usouditi, co může žalovaná po
právu požadovati na žalobci a čím jest žalobce jí povinen, - a podle
toho rozhodnouti, zda žalobcův nárok jest odůvodněn čili nic:
čís.

4344.

Byla-Ii před měnovou rozlukou uzavřena pojišťovací smlouva s ma·
ďarskou pojišťovnou, jest vyplatiti pojistný peníz v Kč, třebas dle pojišťovacích podmínek byla splništěm Budapešť. Dlužno přihlédnouti

i k tomu, že pojišťovna vyplatila témuž pojištěnci před krátkou dobou
jinou pojistku v Kč.
(Rozh. ze dne 5. listopadu 1924, Rv II 504/24.)
žalobce, bydlící v Brně, uzavřel se žalovanou budapešt'skou pojišťovací společností dvě pojišťovací smlouvy na dožití a úmrti, dle prvé
pojistky na 10.000 K, splatných dne 30. prosince 1921, dle druhé pojistky na 30.000 K, splatných dne 25. března 1922. Onen peníz vyplatila žalovaná žalobci v Kč, na tento však zaplatila \Jouze 5.000 Kč a
zbytek chtěla vyplatiti v maďarských korunách, což žalobce odmítl a
domáhal se žalobou zaplacení 25.000 Kč. Pro c e sní s o udp r v é
s tol i c e uznal podie žaloby, o d vol a c í s o u d rozsudek potvrdil.
D ů vod y: Aby mohlo býti zjištěno, v které měně má býti pojištěná
suma žalobci vyplacena, jest nutno vyzkoumati úmysl a pravou vůli
stran při uzavírání smlouvy. Dle své povahy byla tato smlouva smlouvou o životní pojištění, jež měla býti podle police ze dne 22. (29.) dubna
1902 realisována dne 25. března 1922 částkou 30.000 K. Jde tedy o určitý
druh nároku na zaopatření, ;Jři čemž obě strany měly úmysl a záměr,
by vnitřní peněžr,í hodnota pojišťovací sLlmy, která měla býti dne 25.
března 1922 vyplacena, rovnala se oné peněžní hodnotě, kterou mělo
30.000 K v roce 1902 v době uzavření smlouvy. Žalobce počítal s tím,
že touto částkou budou řešeny určité otázky jeho vlastního zaopatřeni,
nebo v případě jeho smrti otázky zaopatření jeho rodiny; tento účel 3
záměr mohl však hý ti pouze tenkráte splněn, když suma pojišťovací
mohla býti vyplacena v předválečnvch korunách samozřej·mě v lehddH
, 'h
~
J
cen~ tec !o korun, ve kteTých byly placeny i premie. Ježto však to není
111ozno nasledkem polItIckého převratu, musí býti žalobci vyplacenv
aspoň koruny československé, ježto se svou vnitřní hodnotou daleko
více t)líží koruně z doby mírové nežli koruna mad'arská. Z okolnosti že
žalo~~ná si podle §u 16 (2) poj. podm. vymínila Budapešť za spln(ště,
nemuze odvolatelka vyvozovati, že má platiti pojišťovací sumu v maďarských korunách, neboť tehdy byla měna ještě společná a strany,
ujedn~vajlce tut?, smluvní ~oložku, mohly jíti za jiným cílem. Kdyby
byla zal Ovana jlZ tehdy mela v úmyslu, vyplatiti valutu svého času
v cizí měně, tedy by to byla musela též vyjádřiti. Je též nepodstatné
v jaké měně zřizovala žalovaná svůj reservní fond, ježto žalobce nemohl
na zřízení tohoto fondu míti vlivu a bylo věcí žalované, postarati se
o to, by mohla svého času splatné pojišťovací částky bez vlastní škody
vYp'~áceti s,vým k~mitentům. Ostatně její tvrzení, že ona jako mad'arská
POj1sť?vacl spoleenost nebyla povinna krýti své premiové reservy hodnotamI rakouskyml, Je novotou, v odvolaCím řízení nepřípustnou.Žalo
vaná nemŮže se s úspěchem odvolávati na § 6 zákona ze dne 10. dubna
1919, čís. 187 sb. z. a n., ježto toto ustanovení nevylučuje zásadně, b"
se přece neplatily ve měně československé též staré závazky, znějící n~
korun~:. kt,eré nejsou splatné v oblasti Československé republiky, jsou-li
tu zvlastm okolnostI. Strany projevily konečně vlJIi, by po rozluce mč
nové nastoupily na místo korun rakousko-uherských koruny českoslo-
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venské též tím, že žalovaná vyplatilá druhou pojišťovací sum~1 10.000 K
dne 31. prosince 1921, tedy o 3 měsíce dřív.e splatnou, žal~bcl též v korunách československých (§§ 863 a 914 obc. zak.). Tvrzem o?volatelky,
že bylo vyplaceno tehdy ve měně českosl.ovenské pr?to, ponevadž kursovní rozdíl byl tehdy nepatrným, jes,t jednak .!"epnpust~o,u novotou,

jednak nerozhodujícím zde motive:TI jejlho tehdejSlho jed',am.
N e j v y Š š í s o u d nevyhovel dovol anI.
Důvody:

Dovolatelka vytýká odvolacímu soudu, že nesprávně posoudil věc
po stránce právní (§ 503 čís. 4 c. ~. s.), než výtka ta nenl.od~vod~ěna,
Dovolací SpIS obsahuje ve sve prve častr tolIko reprodukc; d~~o~u. ~1a~
padeného rozsudku, v druhé části pak opakUje - a to z p.r~vazne, castr.
doslovně - vývody spisu odvolac;ího. Ty~o vývody b~ly j~Z vyvraceny
soudem odvolacím a to v podstate spravne a ve shode S tnTI, co v podobných případech, známých i ~?vol~telce, ~yložil nej,vyšší soud, který
nemá příčiny, by se v tomto pnpade odchylrl od sveho stan~vlska, ~
proto odkazuje dovolatelku na duvody odvolacího rozsudku. Zal ovana
trvá na tom, že stanovisko, zaujaté nejvyšším soudem, zde ,proto neobstojí, poněvadž pro uherské pojišťovací společnosti platily zvláštní odchylné předpisy, dle kterých tyto pojišťovací s~ol:čnosti nebyly povinny, zřl di ti na území bývalého Rakouska general~l repre~entace, .po:

držely své hlavní sídlo ve svém státě a l:ebyly pov1l1n~, krytr pren;!Ove
reservy hodnotami tuzemskými (rakouskYU;I), Jako j~ne Clzo~emske p~
jišťovací společnosti. Odvolací soud odmltl ty';o. namltky Jako nepnpustné novoty a žalovaná tomu neodporuje. Nez, 1 kdyby bylo hledello
k oněm námitkám, nezískala by tím žalovaná ničeho, neboť nebylo by
lze přiznati jim významu. Plynulo by z nich toliko, že uherské pojišťo
vací společnosti požívaly určitých výhod a byly do jisté míry postaveny
na roveň tuzemským pojišťovacím společnostem. O těch však platí ve
zvýšené míře to, co o cizozemských společnostech pojišťovacích. Jak
kryla žalovaná společnost tuzemské pojistky, jest její vnitřní záležitostí
a nemůže se dotýkati práv tuzemských pojištěncu. Konečně lze připu
stiti, že žalovaná, vyplativši žalobci dřívější pojistku 10.000 K v prosinci 1921 v korunách československých, nechtěla tím obecně a prb
vše c hnu bud o u c n o s t projeviti svou vůli, že bude (všem) pří
slušníkům československé republiky vypláceti dosplvající pojištěné sumy v měně československé, ale tím není vyvrácena správnost předpo
kladu odvolacího soudu, že v p orně r u k ž a lob c i nasvědčuje ona
skutečnost tomu, že žalovaná po měnové rozluce chtěla, aby na místo
pojištěných korun rakousko-uherských nastoupily koruny českoslo
venské.
čís.

4345.

Dopravní řád železniční.
Poplatek za použití voq;ů (zdržné, stojné) může býti počítán jenom
za ten čas, po který zůstalo zboží skutečně ve voze naloženo, kdežto

za dobu, po kterou bylo zboží železnicí uloženo ve skladišti, může železnice požadovati jen skladištné.
§ 74 žel. dopr. ř. týká se všech dopravních překážek bez ohledu
na zavinění odesílatelovo.
'
Náklad, který pro zákaz celního úřadu nemůže jíti dále, jest dráha
i bez odesílatelova příkazu povinna vyložiti a uložiti do skladiště, leč
že by zboží bylo pod prostorovou celní uzávěrou. Náklad za přeloženi
postihuje odesílatele.
(Rozh. ze dne 5. listopadu 1924, Rv II 527/24.)
Vagon zboží, odeslaný žalovaným do ciziny, byl na hranici celním
zadržen od 27. dubna 1920 do 18. srpna 1920. žaloba eráru
za zaplacení stojného za onu dobu byla zamítnuta s o u d Y vše c 11
tří s t o I i c, N e j v y Š š í m s o ude m z těchto
úřadem

d

ů

vo d

ů:

Nelze souhlasiti s názorem žalující strany, že- poslední větou §u 65
ř. bylo železnici vyhraženo právo, požadovati po dobu
zdržení přepravy pro celní překážky, když trvá déle než 48 hodin, buď
skladištné neb zdržné (stojné) podle libosti. Stejně, jako v §§ 73 (7)
a 80 (6) žel. dopl. ř. ze dne ll. listopadu 1909, čís. 172 ř. zák. jest
obratem, že strana jest povinna platiti skladištné neb stojné, vyřčeno
pouze, že strana musí zaplatiti tarifní poplatek za delší použití vozídel
nebo za použití skladiště, kterých by při pravidelném postupu pře
pravy nebylo. Při tom mŮže poplatek za použití vozů (zdržné, stojné)
býti počítán zajisté jenom za ten čas, po který zůstalo zbožl na voze
skutečně naloženo, kdežto za dobu, po kterou bylo zbožl uloženo ve
skladišti, může železnice požadovati jenom skladištné. Rozhodnutí sporu
záleží však v tom, zda byla železnice povinna, náklad, který pro zákaz
celního úřadu nemohl dále jíti, i bez odesílatelova příkazu vyložiti a
uložiti d.o skladiště. O této povinnosti dráhy neustanovuje § 65 žel.
dopl. ř. ničeho, lze ji však bezpečně dovoditi z dalších předpisů železničního dopravního řádu. Podle §u 74 (4) má dráha v případě, že ode··
sílatel nevyhoví výzvě, by o zboží udělil příkaz, naložiti se zbožím dle
§u 81. Mlnění žalující strany, že § 74 platí pouze při dopravních pře
kážkách, jež nebyly zaviněny odesílatelem, nelze srovnati s doslovným
zněním tohoto předpisu, který v této příčině nerozeznává a na rozdíl
od čl. 18 mez.Ínárodní úmluvy týká 'se všech dopravních překážek bez
ohledu na zavinění. Podle §u 81 (3) žel. dopl. ř., na nějž § 74 (4)
odkazuje, jest dráha v případě, že odesílatel, byv vyzván, otálí s pří
kazem, povinna vzíti zbOŽÍ na nebezpečí a útraty odesílatelovy na sklad,
při čemž ručí na zachování bedlivosti řádného obchodníka. Námitku,
že toto vzetí na sklad neznamená uložení zboží do skladiště, nýbrž
pouze převzetí jeho do úschovy a že úschova se může státi i uložením
zboží do skladiště i ponechán lm jeho na voze, bylo by možno uznati
jenom, kdyby právě nebylo dráze výslovně uloženo ručení za zachování
(I) žel. dopl.

CivlHnI rozhodnuti VI.
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bedlivosti řádného obchodníka, neboť nelze pochybovati O tom, že tato
bedlivost vyžaduje, by ze dvou stejně možných zpÍ!sobů úschovy byl
zvolen způsob méně nákladný. Důsledně ustanovuje odstavec III. prováděcích ustanovení k §u 74 žel. dopr. ř., že, nevyhoví-Ii odesílatel
výzvě k příkazu do čtyř dnÍ!, jest povinen platiti stojné, když jest zboží
pod prostorovou celní úzávěrou, nebo v takovém případě není složení
s vozu možné, jinak však jest povinen platiti pouz~ skladištné bez ohledu
na to, zda bylo zboží s vozu složeno či nebylo. Ze ve sporném případě
zboží nebylo pod prostorovou celní uzávěrou, bylo zjištěno zprávou
hlavního celního úřadu ve Znojmě, jejíž správnost žalující strana nepopřela. Bezpodstatná jest také další námitka žalující strany, že dle
posledni věty §u 65 (1) žel. dopr. ř. má dráha nárok pouze na skla-o
dištné nebo stojné. že by tedy musila zboží s vozu skládat a opět nakládat zadarmo. Povinnost k náhradě poplatku za přeloženi jest zahrnuta ve všeobecném ručení, uloženém v témž předpisu odesílateli za
všechny následky nedostatečnosti celních papírů, mimo to jest vybrání
tohoto poplatku odÍ!vodněno i §em 68 žel. dopr. ř. Byla-li dráha povinna zboží složiti s vozu a uložiti do skladiště, nemá nároku na zdržné
(stojné), nýbrž pouze na skladištné. Dovolání, napadajíci rozsudek odvolacího soudu jenom pro nesprávné posouzeni této právní otázky, jest
bezdůvodné a musilo býti zamítnuto.
čís,

4346.

Zákon ze drte 19. prosince 1918, čís. 91 sb. z. a n. neni na závadu
tomu, by nebyl platně uzavřen smír o vzešlém již nároku na mzdu za
práci přes čas.
(Rozh. ze dne 5. listopadu 1924, Rv II 553/24.)
žaloba o zaplacení mzdy za práci přes čas byla zamítnuta s o u d Y
vše c h tří s t o I i c, N e j v y Š š í m s o ude m z těchto
důvodii:

!i

Nižší stolice i strany opomenuly vzíti v potaz zákon ze dne 19. prosince 1918, čis. 91 sb. z. a n. O osmihodinné pracovni době. Dle tohoto
zákona jsou všecky práce přes čas 8 hodin denně prácemi přes čas,
i když se konají na zvláštní příkaz a dokonce doma v bytě zaměstnan
cově (§ 2, § 1, § 6, § 7 čís. 4 a j.), jak to žalobce o svých pracích ličí,
i když nebyla za ně zvláštní mzda vyjednána. Avšak nižší stolice zjistily, že uzavřen byl dne 6. řijna 1922 smir, jímž byly vyrovnány všecky
žalobcovy nároky za práci přes čas za celou jeho služební dobu, skončivší koncem srpna 1922. Dle citovaného zákona sice zapovězena jest
práce přes čas (§ 1 (1) »nesmí«, § 2 »je zakázáno«), vyjma s úředním
svolením (§ 6), úmluva opačná tedy by se přičila zákonnému zákalu
a byla by proto dle §u 879 obč. zák. nicotná, avšak tím ještě neni ře
čeno, že nelze uzavříti smír o vzešlém již nároku na mzdu za práci přes

čas. Právem nuticím (jus cogens) jest pouze zápověď delší práce než
zákonné osmihodinné a zápověď úmluvy tomu odporující. Tím jest
zaměstnanec dostatečně chráněn, 11ebc! přísluší mu vždy, ať již byla
vícepráce úředně povolena nebo ne, za skutečně vykonanou práci přes
čas mzda (§ 6 čís. 3 a § 7 čís. 4), takže ji nikdy nekoná na účet pravidelné pracovní doby. Vzešel-li mu však z toho důvodu zákonný nárok
na vícemzdu, podléhá tento nárok jako každý jiný soukromoprávní nárok již volné disposici stran a proto jest uzavřený smír přípustným. Ten
však zničil každý nárok na více, než co mu v něm přiznáno bylo (§ 1380
obč. zák.).
čís.

Zákon o

ochraně nájemníků

4347.

ze dne 26. dubna 1923,

čís.

85 sb. z.

ano
Smlouvy nájemní, ujednané pod rozvazovací vým1nkou, jest s hlediska zákona o ochraně nájemníků pokládati za uzavřeny na určitou
dobu; podléhají zákonu o ochraně nájemců.
(Rozh. ze dne 6. listopadu 1924, Rv I 1042/24.)
Žalující banka zažádala na soudě o svolení k výpovědi nájemníkll,
mezí nimiž byla i Emilie E-ová. Dříve, nežli bylo soudem dáno právoplatně svolení k výpovědi, svolila žalující banka k tomu, by Emilie
E-ová postoupila byt Josefu Č-ovi pod podmínkou, že, bude-Ii soudem
dáno svolení k výpovědi, bude i Josef Č. povinen byt vykliditi. Josef Č.
na podmínku přistoupil, dne 8. listopadu 1923 bylo pak soudem pravoplatně svoleno k výpovědi ku dni 1. května 1924. V prosinci 1923 žalovala banka Josefa Č-a o vyklizení bytn ku dni 1. května 1924. P r 0c e s n i s o udp r v é s t o I i c e rozsudkem ze dne 26. února 1924
žalobu zamítl. O cl vol a c í s o u d zamitl žalobu pouze pro tentokráte.
N e j vy Š š i s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
Důvody:

Názor odvolacího soudu, že žalobní žádost jest jako předčasnou
zamítnouti jen pro tentokráte, poněvadž lhůta vyklizovací nedospěla
ani v den rozsudku, by byl správným, kdyby nešlo o- smluvní poměr,
podrobený zákonu o ochraně nájemníků. Než o takový poměr tu jde.
Přiznává totiž žalující strana výslovně v odvolacím spise, že spornou
místnost pronajala žalovanému pod rozvazovací výminkou, že výpověď,
daná Emilii E-ové, bude-Ii soudem schválena, má platiti i pro žalovaného. Smlouvy nájemní, ujednané pod rozvazovací výminkou, je s hlediska zákona o ochraně nájemníků pokládati, jak Nejvyšší soud vyřknul
a bliže odůvodnil již ve svém rozhodnutí čís. sb. n. s. 1331 za uzavřeny
na určitou dobu a podléhající zákonu o ochraně nájemníků. Rozlišují
se totiž od jiných smluv, ujednaných na určitou dobu jen v tom, že jejich
čas není určen jmenovitou dobou (určitý počet měsiců nebo roků, určitý
kalendářní den), nýbrž nějakou budoucí události, o které se neví, kdy
nastane, pokud se týče, zdali nastane vůbec. Najal-Ii kdo byt na dobu,
97'
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až do určité události) která llložná Ilastane teprve v neznámé budoucnosti nebo snad vůbec nenastane) má v duchu zákona o ochraně nájemníků a podle jeho účelu zajisté aspoň stejný, ne-Ii lepší nárok na
dobrodiní ochrany podle tohoto zákona, nežli ten, kdo byt najal na př.
na jedno čtvrtletí. Pro tohoto zákon na ochranu nájemníků platí (§ 2
zákona o ochraně nájemníků), musí proto platiti i pro onoho. žalobkyně
se proto 111 Ů Ž e domáhati zrušení nájemného poměru se žalovaným -když ani netvrdí, že by tu byly jiné důvody ke zrušení bez výpovědi _.
jen v Ý p o věd í podle §§ 1 a 4 zmíněného zákona a n e m o h i a
by tudíž ani tehdy, i kdyby doba, na kterou nájemní smlouvu ujednala,
byla splněním rozvazovací podmínky vČas rozsudku prvé stolice dospěla, ž a lov a t i n a v y k I i z e n í pro její uplynutí.
čis.

4348.

Jde O smlouvu nájemní - nikoliv pachtovní, byla-li přenechána
zahrada pouze za účelem postavení atelieru a provozování živností fotografické.
I fotografický atelier jest )}místností« ve smyslu §u 30 zák. o ochr.
nájemců.

Ustanovení zákona o ochraně nájemců ze dne 26. dubna 1923, čís. &5
sb. z. a n., platí i pro takové případy, ve kterých )}místnost« (stavba)
nájemcem podle nájemní smlouvy na najaténí pozemku zřízená, pře
chází při vypršení nájemní lhůty ve vlastnictví pronajímatele.
(Rozh. ze dne 6. listopadu 1924, Rv I 1061/24.)

"!

Smlouvou ze dne 27. listopadu 1911 pronajala žalobkyně, majitelka
domu, žalovanému na 12 let zahrádku při svém domě ku postavení fotografického atelieru a k úplnému upotřebení ku provozování živnosti
fotografické, vymínivši si volný pobyt v zahradě, jakož i svého příbu
zenstva a veškeré ovoce na dvanáct roků. Dle odstavce 4. smlouvy bylo
ujednáno, že žalovaný postaví si na pronajaté zahrádce svým vlastním
nákladem fotografický atelier, který po uplynutí smluvené nájemné doby
přejde bez inventáře v neobmezený majetek žalobkyně, neb jejích právních nástupců; kdyby však žalovaný před uplynutím smluvené nájemní
doby byl nucen vzdáti se z nepředvídaných okolností živnosti, byl po. vínen odevzdati zahrádku bez atelieru. Dle odstavce 6. zavázala se
žalobkyně, že nechá zahrádku upraviti vždy takovým způsobem, aby
živnost fotografická bezzávadně provozována býti mohla, zejména, pokud se týče přiřezávání stromů, aby potřebné světlo k fotografování
do atelieru mělo přístup. Po uplynutí smluvní doby domáhala se žalobkyně na žalovaném uznání zrušení pachtovní smlouvy ohledně zahrady a vyklizení zahrady. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e
žalobu zamítl na dobro, o d vol a c í s o u d pouze pro tentokráte.
O ů vod y: Pro rozhodnutí tohoto sporu jest jedině směrodatnou okolnost, sluší-Ii na smlouvu ze dne 27. listopadu 1911 nazírati jako na
smlouvu nájemní, či pachtovní. Strana žalující tvrdí, že předmětem

nájemni smlouvy dle jejího znění a dle úmyslu stran byla pouze zahrada
a nic jiného, než zahrada, zejména ne nájem fotografického atelíeru,
který si žalovaný měl sám zříditi a také zři di I a že důsledkem toho zákon o ochraně nájemníků se na smlouvu nevztahuje. Pro názor tento
není ani skutkového ani právniho podkladu. Zákon ze dne 26. dubna
1923, čís. 85 sb. z. a n. rozšiřuje dle §u 30 ochranu i na jakékoliv jiné
místnosti, které jsou předmětem nájeniní nebo podnájemní smlouvy,
a § 7 zákona praví, že předchozí ustanovení, t. j. § 1-6 vztahují se
také na pachtovní smlouvy o provozování živnosti v najatých místnostech. Z doslovu ustanovení »na jednotlivé části bytů a jakékoliv jiné
mÍstnosti« dlužno dovozovati, že ochrana zákona může se vztahovati
jen na místnosti, jaké má na mysli § 30 cit. zák., jako jsou příkladmo
místnosti úřední, spolkové, ateliery a pod., jež od bytů liší se pouze tím,
že neslouží účelům bytovým, nýbrž jiným, při nichž se vesměs před
pokládá, že jsou to kryté prostory na všech stranách od svého okolí
oddělené, což právě propůjčuje jim povahu místností. Této vlastnosti
nemá však místo (prostora), jež není kryto a proto takovým prostorám
povahu místnosti nelze přiznati. Jest tudíž další otázkou, zdali atelier,
který jest postaven na zahrádce strany žalující, sluší pokládati za místnost ve smyslu §u 30 cit. zák. Na otázku tuto dlužno kladně odpověděti,
neboť nejde zde o pouhé místo, o pouhou prostoru. Žalovanému, jenž
jest svým povoláním fotografem, byla pronajata' zahrádka ku postavení
fotogralického atelieru, za účelem provozováni živnosti fotografické.
Předmětem smlouvy nebyla zahrada, nýbrž v pravdě jen atelier. Atelier
měl si na pronajaté zahrádce žalovaný svým nákladem postaviti a mél
přejíti po uplynutí smluvené nájemní doby, t. j. po 3L říjnu 1923 v neobmezený majetek žalobkyně, neb jejích právních nástupclt. - Atelier,
který dal žalovaný na zahrádce žalující strany vystavěti, byl dle §u 41 9
obč. zák. vlastnictvím strany žalující hned po postavení, ustanovení
smlouvy, že žalovaný, kdyby před uplynutím pachtovní doby byl nucen
provozování živnosti se vzdáti, odevzdá zahrádku bez atelieru, jest
smlouva o povinnosti i právu žalovaného zbořiti atelier bez povinnosti
k náhradě škody, avšak není rozhodnou pro otázku vlastnictví k atelieru po dobu nájemní. Žalovanému patřilo toliko užívání jeho po dobu
smluvenou za smluvené nájemné. Zahrádka měla bez atelieru odevzdá~la
býti jen v tom případě, kdyby byl žalovaný před uplynutím smluvené
nájemní doby nucen vzdáti se živnosti. Úmysl stran nenesl se k tomu,
aby žalovaný užíval jen zahrádky jako takové, nýbrž, aby užíval alelieru, na zastavené části zahrádky vystavěného, ku provozování své
živnos:l fotografické. Z dLivodu toho byla žalobkyně povinna zahrádku
upraviti vždy takovým způsobem, ahy živnost fotografická 1110hla bezvadně býti provozována. Vždyť si žalující strana onu část zahrady,
jež nebyla žalovaným používána, drátěným plotem ohraditi dala, a jest
lhostejno, stalo-Ii se tak se svolením žalovaného, čili nic. Používá-li
žalovaný zahrady k účelům své živnosti, a chodí-Ii jeho zákazníci do
ate1ieru po zahradě, nelze v tom spatřovati pachtovní užívání zahrady
ve smyslu §u 1091 obč. zák. žalovaný zahradu neobdělává a z výtěžku
její svým přičiněním a prací, nejsa zahradníkem, žádného užitku nemzl.
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Rozdíl mezi smlouvou nájemní a pachtovní záleží v tom, že se při smlouvě nájemní pouze najatého předměru užívá, kdežto při smlouvě pachtovní jest úmyslem pachtující strany, plody z pozemku těžiti. Toho zele
není. Nelze tudíž smlouvu ze dne 27. listopadu 1911 pokládati za smlouvu pachtovní, nýbrž jen za smlouvu nájemní, na kterou se vztahují ustanov~ní zákona o ochraně nájemníků. Ježto jde zde o smlouvu nájemni,
platI zde ustanovení §u 2 (1) zákona o ochraně nájemníků ze dne
26. dubna 1923 čís. 85 sb. z. a n., dle něhož nájemní smlouva na urči
tou dobu uzavřená zanikla by projitím času jen, kdyby pronajímato]
dal se svolením soudu podle §u 1. výpověď, když druhá možnost
§ 2 (1) (prohlášení nájemníků, že v nájmu nechtějí pokračovati) nepři
chází v úvahu, a předpoklady druhého odstavce §u 2 nejsou dány.
O tom však, zda výpověď se připouští a o všech otázkách s tím souvisejících, rozhoduje příslušný okresní soud výhradně v řízení nesporném. Ustanovením §u 1. zákona o ochraně nájemníků není však vyloučeno, aby se vlastník domáhal vyklizení a odevzdání pronajaté místnosti sporem, má-li pro to zákonitý důvod. Nedostatek soudního svolení má zde za následek jen zamítnutí žaloby jako bezdlivodné pro
tentokráte, nikoliv však její odmítnutí pro nepřípustnost pořadu práva.
N ce j v y Š š í s O u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

iH

Zcela správně pokládají nižší stolice spornou smlouvu za smlouvu
nájelTI!lÍ a nikoliv za smlouvu pachtovní, neboť nebylo jejím účelem,
aby žalovaný najaté zahrady užíval k plodnému obdělávání aneb jak praví § 1091 obč. zák. - s námahou a pílí, nýbrž aby jí užíval
jako pouhé prostory k postavení atelieru a provozování živnosti. Názor
žalobců, že žalovaný musil též vynaložiti námahu a píli, aby si atelier
zřídil a živnost úspěšně provozoval, není přiléhavým, neboť tato námaha a píle nespadá pod pojem plodného obdělávání, což vidno jasně
i z toho, že by jinak při nájmu nezařízených obchodních aneb živnosiních místností (krámů) šlo vždy o pacht a nikdy o nájem, neboť vždy
si je nájemce musí pro svou potřebu zaříditi, by podle svého úmyslu
pak v nich provozoval svou živnost. Právem pokládal také odvolaCÍ,
soud sporný atelier za »místnost« ve smyslu §u 30 zákona o ochr.
nájemníkli z r. 1923, neboť je to zajisté prostor ohradou od svého okolí
oddělený a opatřený krytem. Nesprávným jest ovšem názor napadeného rozsudku, že se sporný atelier stal vlastníctvím žalobců podle
§u 419 obč. zák. Tohoto ustanovení lze tu právě tak málo použíti jako
ustanovení §u 418 obč. zák., jehož se dovolává dovolání, neboť oboje
předpokládá, že mezi stavebníkem a majitelem pozemku nedošlo k před
chozím dojednáním, kdežto strany poměr, vzniklý postavením atelieru
žalovaným na pozemku žalující strany, upravily již napřed smlouvou
ze dne 27. listopadu 1911. Než na tomto právním názoru nesejde, neboť
i správný výklad smlouvy vede k týmž právním dlisledklim, k nimž došel
odvolací soud, že se atelier stal vlastnictvím žalující strany hned po
postavení, a že tedy předmětem smlouvy nebyla jen zahrada. nýbrž

ve skutečnosti též atelier, který žalovaný měl postaviti. Není to sice
ve smlouvě - poněkud nejasně se·psané - výslovně řečeno, avšak lze
to z ní přece úplně zřetelně vyčísti. Praví totiž smlouva ve 4. odst., že
atelier, který s, žalovaný svým nákladem v pronajaté zahradě postaví,
po uplynutí smluvené nájemné doby přejde bez inventáře v ne o bm e z e n Ý ma jet e k strany žalující. Mohlo by se ovšem míti za to,
že se a(elier měl státi vlastnictvím pronajímatelovým až po vypršení
nájemní lhl!ty. Avšak v 2. odst. 4. bodu a v posledním odstavci (dodatku P. S.) smlouvy je žalovanému výslovně vyhrazeno právo, zahradu
odevzdati bez atelieru jen pro případ, že by byl z nepředvídaných okolností nu c en se před uplynutím smluvené nájemné doby živnosti
v domě žalobců v zdá t i, aneb kdyby dostal výpověď, protože včas
neplatil nájemné. Tyto výhrady by neměly účelu, a tudíž ani smyslu,
kdyby žalovaný jako vlastník atelieru byl býval beztak oprávněn s ním
podle libosti (§ 354 obč. zák.) nakládati, tedy jej po případě kdykoliv,
třeba i jen několik dnů před vypršením nájemní lhůty o své újmě od·straniti. Mimo to dávají tyto smluvené okolnosti (výhrady), jasně na
srozuměnou, že v j i n Ý c h Jl ř í pad ech předčasného zrušení nájemní smlouvy, na příkl. pro zneužívání najaté věci podle § 1118 obč.
zák. nebo kdyby žalovaný nebyl nu cen živnosti se vzdáti, žalovaný
atelierem vůbec vládnouti nesměL Plyne tudíž z řečených výhrad, že
podle pravé vlile stran (§ 914 obč. zák.) mělo vlastnictví ke spornému
atelieru na pronajímatele přejíti i hne d, že napřed ovšem bylo obmezeno rozvazovací podmínkou jeho zrušení ve shora naznačených dvou
případech, že se však mělo státi ne o b mez e n Ý m, kdyby tyto podmínky za trvání smlouvy nenastaly. Vykládá-li se nájemní smlouva co
do vlastnictví k atelieru takto, je správné, že jejím předmětem nebyla
toliko zahrada, nýbrž i atelier, třebaže jej žalovaný v ní měl teprve postaviti, a pak podléhá ovšem i tato smlouva zákonu o ochraně nájemců,
o čemž - za správnosti předpokladů tuto zjištěných - mezi stranami
také ani není pochyby. Při tom nečini rozdílu, zdali atelier je značnější
stavbou či snad jen přenosným. Stačí, že je po rozumu §u 30 zák.
o ochr. nájemců z r. 1923 »místností« a je předmětem nájemní smlouvy.
Obé bylo nahoře dolíčeno. Podléhá proto sporný poměr zákonu o ochI.
nájemců. Příčilo by se také účelu a duchu zákona o ochraně nájemcú,
kdyby jeho ustanovení neměla platiti pro obdobné případy, ve kterých
»místnost« (stavba) nájemcem podle nájemní smlouvy na najatém pozemku zřízená, přechází při vypršení nájemní lhůty ve vlastníc tví pronajímatele, neboť byl by tím zmařen úmysl zákonodárcliv, pro dobu
poválečné bytové nouze majitellim domů volnou disposici těmito odejmouti v zájmu nájemců, kteří nemají býti nuceni místnosti, kterých
dosud užívalí, bez důležitých příčin vykliditi aje zůstaviti volnému nakládáni vlastníky domů.
čís.

4349.

Nejde o výkon exekuční, nýbrž o zavedeni knihovruho pořádku, domáháno-li se toho, by na nemovitosti, jež nebyla ve dražbě, avšak ru-
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čila simultánně, dostalo se věřiteli knihovnitn vkladem náhradní pohledávky za to, že na nemovitosti, vzaté do dražby, vyšel na prázdno,
ježto předcházející věřitel svOlU na ní simultánně váznoucí pohledávku
účtoval bez ohledu na simultánní závazek.

o b a niž š í s o u d y přikázaly z nejvyššího podání za vydraženou nemovitost hospodářskému spolku v L. pohledávku 150.000 Kč
k zaplacení hotovými.
Ne j v y Š š i s o u d k dovolacímu rekursu vydražitele přikázal pohledávku nikoliv k hotovému zaplacení, nýbrž k přévzetí vydražitelem.

(Rozh. ze dne 6. listopadu 1924, R II 351/24.)
Důvody:

soud

. P r v é s t o I i c e povolil knihovní vklad náhradních nádle §u 222 ex. ř., rek u r sní s o.u d zrušil napadené usnesení
a uložil prvému soudu, by, vyčkaje pravomoci, o návrhu znovu rozhodl.
roků

Nej vyŠš i soud
jeho včasnosti v

nevyhověl

dovolacímu rekursu a uvedl

ohledně

důvodech:

Není třeba řešiti otázku, zdali napadené usnesení bylo platně dorubyvši doručeno přímo straně místo do rukou jejího právního zástupce, neboť, i když se již doručení do rukou strany pokládá za platné,
byl rekurs, podaný 15tého dne potom, podán včas, ježto jde o véc
knihovní a v knihovním řízení činí rekursní lhůta 30 a 60 dnů (§ 127
kn. zák.). Za knihovní věc jest knihovní vklad podle poslední věty
§u 222 ex. ř. pokládati přes to, že se děje exekučním soudem, proto, že
se nevZlahuje k nemovitosti, ohledně níž bylo zahájeno dražební ří
zení. Nejde tu vůbec o výkon exekuční, nýbrž o zavedení knihovníh')
pořádku, kterým se má jen uskutečniti v exekučním řízení ovšem přivo
clěný přesun knihovních oprávnění, a to tak, by se na jíné než do dražby
vzaté nemovitosti, totiž na nemovitosti simultánním závazkem ručící,
knihovním vkladem náhradní pohledávky dostalo věřitelům pokud mOŽll')
náhrady za to, že na nemovitosti do díažby vzaté vyšli na prázdno, pro-tože předcházející věřitel svou na ní simultánně váznoucí pohledávku
účtoval bez ohledu na simultánní závazek. Dovolací rekurs je tudíž pndán včas.
čeno,

čís.

4350.

Z důvodu, že hypotekární pohledávka přikázána byla rozvrhovým
usnesením neprávem k hotovému zaplacení, napadnouti může rozvrhové
usllesení i ten ůčastník, jenž se k rozpočetnímu roku nedostavil aneb,),
dostaviv se, nevznesl odporu proti požadovanému hotovému zaplacení.
Vyjádřiti se podle § u 171, dr u h Ý o d s t a ve c
pOtekární věřitel, jenž není věřitelem vymáhajícím, i
když v dřívějším zrušeném dražebním řízení prohlásil,
zaplacení. Věřitel vymáhající vyjádřiti se nepotřebuje.
se samo sebou, že žádá zaplaceni hotovými.

ex. ř. jest hytehda povinen,
že žádá hotové
U něho rozumí

(Rozh. ze dne 1;. listopadu 1924, R I 825/24.)

Nejvyšší soud položil si především otázku, zda dovolací rekurs, hledíc k ustanovením §§ 213 a 234 ex. ř. jest přípustným. Podle §u 234
ex. ř. jsou oprávněni, odporovati rekursem rozvrhovému usnesení, dlužník a oprávnění, kteří se dostavili k rozvrhovému roku, toliko v mezich
práva, jež jim dle §u 213 ex. ř. k odporu přísluší, a nelze hleděti k dllvodům odporu, které mohly býti uplatněny podáním odporu, ale při rOl"lrhovém roku předneseny nebyly. Zástupce stěžovatelky byl přítomen
rozvrhovému roku a nevznesl odporu, a proto mohlo by se zdáti, že stě
žovatelce nepřísluší právo rekursu (dovolacího rekursu) do rozvrhového usnesení. Než podle §u 213 ex. ř. jest při rozvrhovém roku vznésti
odpor jen proti tomu, by vůbec bylo přihlíženo k nějakému nároku,
dále proti výši jistiny a příslušenství a proti žádanému pořadí. Zde však
nejde ani o jsoucnost, ani o výši, ani o pořadí nároku, nýbrž o to, zda
má sporná pohledávka býti hotově zaplacena či vydražitelem převzata.
V té příčině nebylo třeba vznésti odpor při rozvrhovém roku,. nebylo
jednati dle §u 213 odstavec druhý ex. ř. a není tedy právo k rekursu závislým na tom, zda byl podán odpor při rozvrhovém roku čili nic. Rekurs (dovolaci rekurs) přísluší tedy stěžovatelce bez ohledu na to, zda
její zástupce vznesl odpor při rozvrhovém roku čili nic, podobně jako
není nikdy vyloučen rekurs do rozvrhového usnesení, porušeny-li velící
předpisy §§ 216,217 ex. ř. (které tu ovšem v úvahu nepřicházejí), tře
baže oprávněný nebyl přitomen rozvrhovému roku, nebo byl sice příto
men, ale nepodal odporu.
Ve věci samé nelze dovolacímu rekursu odepříti oprávněnosti. Dražební nzení, které bylo zavedeno k návrhu firmy E. pro 80.000 Kč a
k němuž hospodářský spolek v L. přistoupil pro úrokovou pohledávku
23.400 Kč, bylo usnesením krajského soudu jako soudu rekursního ze
dne 19. května 1923 podle §u 188 ex. ř. zrušeno, při čemž bylo vysloveno, že podle §u 151 ex. ř. lze zavésti ihned nové řízení dražební. Dra··
žební řízení, zavedené poté k návrhu hospodářského spolku v L., bylo
tudil novým řízením dražebním, nikolí pokračováním ve zrušeném ří
zení dražebním, a proto bylo v tomto novém řízení dražebním znovu
šetřiti všech předpisů §§ 169 a násl. ex. ř. Hospodářský spolek v L.
jako knihovní věřitel byl tedy také právem dle §u 171 odstavec druhý
ex. ř. vyzván, aby nejpozději osm dní před dražebním rokem prohlásil,
zda žádá, aby jeho pohledávka 150.000 Kč, na prodávané nemovitosti
právem zástavním zjištěná, ohledně které nebylo zavedeno řízení dražební (jen ohledně úroků), byla zapravena hotovým zaplacením, či zda
jest srozuměn s tím, aby dluh byl vydražitelem přeja!. a dosavadní dlužník zároveň sproštěn. Hospodářský spolek v L. neuclllJ! tohoto prnhla-
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šení před dražebním rokem a proto nastala zákonná sankce §u 171 odstavec druhý ex. ř., že se pokládá za to, že jest srozuměn, aby dluh b"1
vydražitelem převzat a jeho dřívější dlužník ze závazku propuštěn. r-la
tom nemění ničeho, že věřitel v předchozím dražebním řízení žádal zaplacení hotovými, neboť toto dražební řizení bylo zrušeno, a tím pozbyla své účinnosti veškerá prohlášení, v něm učiněná. Co do pohleda.~ky 60.000 Kč téhož hospodářského spolku nebylo ovšem třeba prohlasem ve smyslu §u 171 odstavec druhý ex. ř., neboť ohledně této pohledávky bylo zavedeno řízení dražební, a věřitel, jenž navrhuje dražbu
k uspokojení své pohledávky, dává již tím zřejmě na jevo, že se nechce
s~okojiti s tím, aby pohledávka byla vydražitelem přejata, nýbrž že mu
zaleží na hotovém zaplacení a že tedy žádá, aby pohledávka byla zapravena hotovým zaplacením. V tom, že zástupce stěžovatelky při rozvrhovém roku nevznesl námitek proti návrhu na hotové zaplacení (odporu, jak již vyloženo, v té příčině vůbec podati nebylo), nelze spatřo
valI mlčky se stavší souhlas. Zástupce stěžovatelky již při dražebním
roku se 9hradil proti tomu, by pohledávka 150.000 Kč byla pojata do
dražeb,ti!/O ř-ízení, poněvadž k němu nebyla přihlášena, čemuž nelze rozuměti jinak, než že se již při dražebním roku bránil tomu, by zmíněná
pohledávka nebyla zapravena hotovým zaplacením, a vzhledem k jasnému a přesnému předpisu §u 171 odstavec druhý ex. ř. mohla stěžo
vatelka právem spoléhati na to, že bez jejího výslovného souhlasu (poslední věta §u 171 odstavec druhý ex. ř.) pohledávka 150.000 Kč nebude přikázána k hotovému zaplacení.
čís.

4351.

Postoupený dlužník není oprávněn, namítati pll'stupníkovi, že postup
se na oko, ježto v pravdě šlo o příkaz k vybrání pohledávky. Z pomeru postupitele k postupníku mu vůbec nepříslušejí námitky.
st~1

(Rozh. ze dne 11. listopadu 1924, Rv I 920/24.)
žalobkyně, postupnice prodatelky, domáhala se na kupiteli zaplacení kupní ceny. žalovaný namítl mimo jiné, že zažalovaná pohledávka
n"byla žalobkyni postoupena, nýbrž že prodatelka ustanovila žalobkyni
pouze za místo platební. žalobě bylo vyhověno s o u d Y vše c h tři
s t o I i c, N e j vy Š š í s o u d uvedl v otázce, o niž tu jde, v
důvodech:

Postoupenému dlužníku nepřísluší vůči postupníku námitka, že postup byl dojednán pouze na oko, a že jde vlastně jen o příkaz k inkasu,
tedy o poměr zmocnitelský. Dle §u 1396 obč. zák. nemůže postoupený
dlužník prvému věřiteli již platiti ani se s ním vyrovnati, jakmile mu
postupník byl oznámen, což v tomto případě dle zjištění nižších soudů
se ·stalo. Z toho, že může užíti s v Ý c h nám i t e k pro tip o h I edá v ce, plyne, že postoupený dlužník má kromě námitek Z" přímého

poměru k
uplatňovati námitky

novému věřiteli (postupníku) ovšem také právo,
z právního poměru k dřívějšímu věřiteli (postupiteli), tyto ovšem jen, pokud vznikly do postupu, nikoliv však i námitky,
týkající se poměru mezi postupitelem a postupníkem. Jak tito mezi si,bou upravili právní poměr, který na venek jest postupem a zejména jaký
příkaz postupník snad obdržel a přijal ohledně hodnot z postoupených
a jím vybraných pohledávek, - do toho postoupenému dlužníku ničeho
není, a byla proto otázka legitimace strany žalující k podání žaloby
správn~ nižšími soudy rozřešena.
právního

čís.

4352.

Honební společenstvo jest oprávněno domáhati se nicotnosti pachtovní smlouvy, jež byla uzavřena proti předpisu §u 16 honeb. zák. pro
čechy. Pachtovní smlouva na oko nestane se platnou tím, že samo propachtuj/cí honební společenstvo (honební výbor) zasazovalo se o'
schválení pachtovní smlouvy a že smlouva byla dohlédacími úřady
schválena.
(Rozh. ze dne ll. listopadu 1924, Rv I 931/24.)
K žalobě honebního společenstva na pachtýře honitby o nicotnost
pachtovní smlouvy s o udp r v é s t o I i c e uznal smlouvu za nicotnou, poněvadž žalovaný byl jen nastrčenou osobou, by se zakrylo, že
pachtýřem jest proti zákonnému zákazu §u 16 honeb. zák. honební společnost.
O d vol a c í s o n d žalobu zamítl, poněvadž v pachtovní
smlouvě uveden jest jako pachtýř pouze žalovaný, tato smlouva byla
pořadem správních stolic schválena a tím bylo právoplatně zjištěno, že
pachtýřem jest pouze žalovaný.
N ej vy š š Í s o u d zrušÍI rozsudek odvolacího soudu a uložil mu,
by po případném dalším jednáni o odvolání znova rozhodl a při tom
hleděl i na útraty řízení opravných.
Důvody:

Pokud především se týče narážky žalovaného v dovolacím sdělení,
že Nejvyššímu soudu bude se zabývati ve smyslu §u 240 c. ř. s. jeho
námitkou nepřípustnosti pořadu práva, buď podotknuto, že o námitce
té bylo souhlasnými rozhodnutími obou nižších soudů již pravoplatně
rozhodnuto (§ 528 c. ř. s., 42 odstavec třetí j. n. a plenární rozhodnutí
Nejvyššího soudu ze dne 29. dubna 1924, čÍs. pres. 1582/23). Dovolací důvod žalujícího honebního společenstva týkající se nesprávného
právního posouzení sporné věci dle §u 503 čÍs. 4 c. ř. s., je oprávněným.
Žalobou domáhá se honební společenstvo, zastoupené honebním výborem, zjištění vůči žalovanému, že smlouva o pachtu práva honebního
mezi honebním společenstvem a žalovaným není po právu. Aktivní
oprávnění žalující strany k této žalobě vyplývá z ustanovení §§ 4, 8,
12, 13 hon. zák. K odúvodnění žaloby tvrdí žalující strana, že smlouva,

,
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kterou byla žalující stranou v roce 1919 žalovanému propachtována
honitba v honebnim obvodu obce S. s platností od 1. února 1920 do 3l.
ledna 1926, byla učiněna na oko, ježto ve skutečnosti nebyla honitba
propachtována jenom žalovanému, nýbrž též celé řadě jiných vyjmenovaných osob (honební společnosti), jež měl žalovaný krýti, což se stalo
úmyslně s oboustranným vědomím za účelem obejíti ustanovení §u 16
hon. zák., dle něhož má býti pravidlem jediná lysická osoba pachtýřem
honitby .. Pachtovní smlouva na oko jest dle §u 916 obč. zák. ničí, a žalující strana má na (om právní zájem, aby tento právní stav byl co nejdříve zjištěn a skončen. Z tohoto žalobního obsahu je patrno, že žalující strana tvrdí nicotnost pachtovní smlouvy dle §u 916 a 879 obč. zák.,
že totíž jde o smlouvu na oko, která svým skutečným obsahem příčí se
zákonnému zákazu (§ 16 hon. zák.). Jde tedy o případ §u 916 obč. zák.
druhá věta. Pachtovní smlouva, učiněná na oko se žalovaným, jest ve
skutečnosti pachtovní smlouvou s celou řadou pachtýřů, příčí se usta. novení §u 16 hon. zák. a jest proto dle §u 879 obč. zák. ničí. Tato od
původu ničí smlouva nemohla nabýti platnosti tím, že samo propachtujíd honební společenstvo (honební výbor) zasazovalo se o schválení
pachtovní smlouvy a že smlouva byla dohlédacími správními úřady též
schvále"a, jak mylně domnívá se odvolací soud. Vždyť při tom šlo o
smlouvu, učiněnou na oko pouze se žalovaným a tedy zákonu odpovídající. Zastřenou jí smlouvu skutečnou odkrýti a ji za ničí prohlásiti
bylo úkolem soudu. Stanovisku žalob ním u odpovídají skutková zjištění
i skutkový a právní závěr prvého soudu. Odvolací soud však změnil rozsudek, vycházeje z mylného právního názoru, o němž se stala zmínka.
Bylo by proto dovolání vyhověti, odvolací rozsudek změniti a obnoviti
rozsudek prvého soudu. Tomu vadí však ta okolnost, že odvolací soud,
řídě se svým mylným právním názorem, nezabýval se dalšími odvolacími důvody nesprávného ocenění provedených důkazů a neúplnosti ří
zení, nezabýval se přezkoumáním správnosti skutkových zjištění .prvého
soudu, pro rozhodnutí sporu nezbytných, jehož se žalovaný svým odvoláním domáhal, čímž trpí odvolací řízení vadností ve smyslu §u 503
čís. 2 c. ř. s. a nezbývá, než rozsudek odvolací zrušiti a nové rozhodnutí, po případě po dalším řízení odvolacím, naříditi (§ 510 c. ř. s.).
čís.

4353.

V úpadku společnosti § r. o. jest společník povinen konati splátky,
jež správce úpadkové podstaty smí požadovati v mezích §u 90 zák. ze
dne 6. března 1906, čís. 58 ř. zák. Pro zjištění pohledávek proti úpadkové podstatě jest směrodatným uznání správcem úpadkové podstaty
bez popření některého k popření oprávněného věřitele. Popření dlužníka nemá účinku. Dlužník vystupuje tu pouze jako osoba přezvědná.
Byla-Ii společnost s r. o. zrušena vyhlášením úpadku, netřeba zachovávati předpisy §u 64 zák.
(Rozh. ze dne 11. listopadu 1924, Rv I 1026/24.)

V úpadku společnosti s r. o. S. byl vzhledem k pohledávkám Š-a
a B-a zjištěn schodek 102.022 Kč 04 h. Proti žalobě, jíž domáhal se
správc·2 úpadkové podstaty na žalovaném doplacení kmenového vkladu
namítl žalovaný mimo jiné, že neuznává pohledávek způsobivších scho~
dek. O b a niž š í s o u d y uznaly podle žaloby, o d vol a c í s o u d
z těchto důvodů: Při posuzování oprávněnosti žalobního nároku dlužno
~ycházet~ z hlediska, že ž,:I.ova~ý )ako společník žalující firmy, nyní
upadkyne, Jest povmen v pnpade hkvldace společnosti a tedy i v pří
padě úpadku, který vlastně není ničím jiným než nucenou likvidací, konalI ony splátky na kmenový vklad, které likvidator, pokud se tkne
správce úpadkové podstaty v mezích ustanovení §u 90 zákona ze dne
6. března 1906, čís. 58 ř. zák., požadovati smí a požaduje. Jest zjištěno,
že schodek úpadkové podstaty společnosti, hledě k pohledávce Š-a
31.289 Kč 50 h a firmy B. 71.000 Kč činí 102.022 Kč 04 h a do výše
tohoto schodku musí společníci splatiti své kmenové vklady a, poně
vadž žalující společnost má pouze dva společníky, připadá na každého
polovice schodku, tedy na žalovaného 51.022 Kč 02 h, po srážce splacených jím 11.000 Kč peníz 40.011 Kč 02 h. Na tomto výsledku nemůže měniti ničeho okolnost, že žalovaný neuznal pohledávky výše uvedené, neboť pohledávky ty uznal správce úpadkové podstaty a tím platí
tyto pohledávky za zjištěné (§ 109 ř. kon.) a musí tudíž k těmto pohledáváním při stanovení schodku býti vzat zřetel. Ujednání, které žalovaný dle svého tvrzení měl se společníkem Maxmiliánem H-em o splacení kmenového vkladu jest nerozhodné, poněvadž by šlo o změnu
smlouvy společenské, kteráž by jen při zachování předpisů § 49 a násl.
z. ze dne 6. března 1906, č. 58 ř. z. měla platnost. Že tyto· předpisy
byly zachovány, žalovaný netvrdí, tím méně pak to prokázal. Uvádí-li
nyní odvolatel v odvolání, že požadování dalších splátek mělo býti ohlášeno obchodnímu rejstříku a že správce úpadkové podstaty neprokázal,
že by tak byl učínil, uvádí tím nové tvrzení v prvé stolici nepřednesené,
tedy novotu, s kterou dle § 482 c. ř. s. v odvolacím řízení zabývati se
nelze; jen mimochodem se podotýká, že zákon nestanoví, že by požadování splátek co do své platnosti podmíněno bylo zápisem do obchodního rejstříku. Že opomenutí takového zápisu na platnost požadování
splátek vlivu nemá, toho důkazem je § 64 (2) zákona ze dne 6. března
1906, č. 58 ř. z., dle něhož opomenutí ohlášky požadování splátek zavazuje k náhradě škody, tím snad způsobené. Oprávnění správce úpadkové podstaty k zahájení sporu vyplývá již z ustanovení §u 81 (1)
konk. ř., nad to pak dodatečně oběžníkem ze dne 22. ledna 1924, žalovaným uznaným, prokázal správce úpadkové podstaty, že věřitelský výbor vedení sporu schválil a tím padá námitka žalovaného, že správce
úpadkové podstaty byl povinen před podáním žaloby vymoci si souhlas
věřitelského výboru ku podání žaloby.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
D

ů

vod y:

Ustanovení §u 109 konk. ř. je jasné. Pohledávka věří tele proti úpadkové podstatě je zjištěna, byla-li uznána správcem úpadkové podstaty
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a nebyla popřena některým k poprenl oprávnenym věřitelem. Popřeni
dlužníka nemá účinnosti pro úpadek. Takto zjištěnou pohledávku jest
uspokojiti podle zákonných předpisů o rozdělení úpadkové podstaty.
jak to plyne z ustanovení §u IlO, 112, 124, 128, 131, 135 konk. ř. ,(Sr.
Bartsch-Pollak Komm. zur. Konk. 0.1916 str. 628 marg. poz. 2). Uznáni
úpadkové pohledávky správcem úpadkové podstaty je tedy pro tUto
v řizeni úpadkovém, t. j. směřujícím ke ziištění a rozdělení úpadkové
podstaty, směrodatným. Úpadkovému dlužníku ponechána v tomto směru
(sr. § 61 a 150 odst. 4 konk. ř.) pouze role osoby přezvědné (§ 99
konk. ř.). Za eventuelní škody z toho mu snad povstalé, ručí mu správce
úpadkové podstaty podle §u 81 konk. ř. Námitka žalovaného ohledně
tvrzené dodatečné úmluvy se zemřelým společníkem Maximilíanem
H-em nemá pro tento spor významu, ježto ve sporu žalovaný netvrdil
(§ 504 c. Ť. s.), že by byl s ním umluvil, že na sVllj kmenový vklad splatí
p o u z e li, nýbrž, že pro z a tím splatí li. Zůstalo tedy i tak při
původní výši kmenových vkladů, jež tvoří nyní v úpadku jmění společnosti k úhradě pohledávek věřitelů (§ 61 odst. 3, 63 zák. o spol.
s r. o. a § 1 a 66 konk. ř.) a musí proto žalovaný jako společník spo··
lečnosti S. do její úpadkové podstaty svůj kmenový vklad doplatiti,
poklid toho ke krytí věřitelů je třeba (anal. §u 90 odst. 3 z. o spol.
s r. o.). Poněvadž společnost S. byla vyhlášením úpadku již zrušena
(§ 84 č. 4 z. o spol. s r. o.) a nemá další existence, nemá smyslu zachování formalit § 64 tohoto zák., ježto publícita výše a vyčerpávání
kmenového kapitálu (§ 9~12 t. z.), které tento zákonný předpis v zájmu
veřejném docíliti chce, má význam jen za trvání společnosti (sr. BílýNesý-Vacek: Společnost s o. ruč. 1908 str. 280 odst. 2). Je tedy uplatňovaný dovolací důvod nesprávného právního posouzení věci sporné
dle §u 502 čís. 4 c. ř. s. neoprávněným.
čís,

4354.

Otázky, kdo bude platiti daň z obratu, v jaké ceně se budQU počítati
pytle a v jaké váze se má poíčítati tara, nečiní, nedospělo-Ii se ohledně
nich k dohodě, kupni cenu neurčitou.
(Rozh. ze dne ll. listopadu 1924, Rv I 1275/24.)
Žalobce domáhal se na žalované firmě zaplacení provise za sprovlny. Pro c e sní 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 žalobu zamítl, maje za to, že kupní
smlouva nebyla konečně uzavřena.
N e j vy Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
středkování koupě

D

ů

vod y:

Dovolacímu důvodu nesprávného posouzení věci po stránce právní
(§ 503 čís. 4 c ..ř. s.) nelze upříti oprávnění. Dle §u 1054 obč. zák. jest
trhová smlouva hotovou, jakmile se strany dohodly o předmětu koupě

a o trhové ceně:.. V ~o~n směru jest zjištěno nižšími soudy, že strany se
dohodly o mnozstvI I druhu vlny (předmět koupě) i o ce • t h ;
··h d
.
ne rov"
ne b o ť cena Iepsl o ruhu vlny měla činiti 17 Kč 50 h a cen d h
"'h o 15 K'c za 1 kg. Soud odvolací zj·istil že svědek S d·1 a ru
u
h orSI
. I A •
, . a e vYJ. ed nava
s rnostem W-em o tom, zda se bude platiti daň z obratu
.
I
•
b d
'..
, v ja.(e.
cene s~ u ou pocltall pytle a v jaké váze se má počítati tara. Otázky
t~to vsa~ povazovaly .stranyza podřadné" neboť, jak nesporno, dal W.
pres to, ze .nebylo o techto otázkách docíleno shody, S-ovi závdavkem,
na zna111::". hotovosti snllouvy .10.000 Kč, které tento přijal a dal
vlnu odvazltl a od~vzdal jl W-OVI,. který ji převzal. Teprve potom, když
se spol~ sučt~val! a nemohl! dOjl II ke shodě o dani z obratu, o taře
~ o, cene pytlu, navrhl S., jak odvolaCím soudem zjištěno, W-ovi zrusem smlouvy, W. s tUll souhlaSIl a přijal vrácený mu závdavek čímž
b}I~, smlouva tr~ová rozvázána .• Dle ~~ 1O~6~1O.58 obč. zák. nenl vždy
tr~oa, by. tr.hova .cen~ byla urcena clselne, staČl, když jsou dány pomuc~y k. jej~mt; vypoctu. By~. tedy i otázky dávky z obratu, tary a ceny
pytIu mely jakysl vllv na vysl ceny trhové, přece nečinily tím, že nebylo
o n;c~, docll;no. s?od~, cenu neurčitou, neurčitelnou. Vždyť zákon stan?v" Ado ma nesÍ! dan z obr~tu a pokud ji lze přesunouti (§§ 5, 6 a 12
za~. z,e dn~ 12. srpI~a.1921, ČIS. 321 sb. z. a n.). Co pak se tkne otázek,
v jake cene se majl cltall }'ytle a v j~ké váze se mají účtovati (tara),
r~zhodnou b~ byla ohl~d~e vahy pytlu, pokud strany jinak neumluvily,
v~ha sku!ečna a ohl~dne IIC? ceny, c~na přiměřená, důkazem znaleckým
zjlslltelna. Z toho zj~vno, ze, I kdyz tyto podružné otázky nebyly doho~ou stran odstran;,ny, nebylo to mkterak na závadu zjistitelnosti a
urCltOSÍl ceny trhove. Nutno proto smlouvu trhovou mezi žalovanou
stra~ou a Sam~elem S-en:.pokládati za hotovou, i když nedošlo k dohade stran o techto vedlejslch ustanoveních smlouvy neboť byly dán"
okoln?sti, dle nichž neurčitost v těchto bodech se d~la odstraniti. Od~
volacl soud nepos.oudil tedy případ správně po stránce právní, když
pro nedohodu o techto bodech prohlásil trhovou cenu za neurčitou a
smlouvu trhovou za nehotovou (§ 503 čís. 4 c. ř. s.).
čís.

4355.

Valorisace v tom smyslu, že má věřiteli býti zaplaceno tolik aby Zlil
všec~?kolnosti obdržel vnitřní hodnotu své pohledávky v době splat?-~stt, J~st tuzemskému právtt cizí. Otázka, zda má místo při závazcích,
Jez dluzno 'posuzovati dle. práva cizozemského (říšsko-německého) řidí
se právem cizozemským.
'
Podstata t. zv. zlaté marky neni obecně známa (§ 269 c. ř. s.),
nýbrž dlužno ji zjistiti znalci.
(Rozh. ze dne ll. listopadu 1924, R II 312/24.)
• Žalující říšsko-německá firma ujednala v srpnu 1922 v Německu 'se
zalovanou tuzemskou firmou smlouvu, dle níž dodala žalované stroje.
Žalobou zadanou v roce 1923 domáhala se žalobkyně na žalované ja-
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kožto nedoplatku kupní ceny a náhrady škody pro opozděné placení
6.575 zlatých německých marek nebo dle volby onoho peníze v říš
ských markách nebo v Kč, jenž dle kursu v den placení odpovídá 6.575
zlatých marek. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl.
O d vol a c í s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc prvému
soudu, by, vyčkaje pravomoci, ji znovu projednal a rozhodl.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl rekursu.
Důvody:

Ve věci samé pokládá dovolací soud za to, že právem byl rozsudek
prvého soudu zrušen a věc vrácena mu k jednání a rozhodnutí, ač nesouhlasí s důvody, uvedeným"i pro to soudem odvolacím. Žalovaná má
. pravdu potud, že žalobní nárok jest nárokem na zaplacení určíté sumy
zlatých marek, a že se na podstatě tohoto nároku nic nemění tím, že
žalobkyně zůstavuje žalované na vůli, by dle své volby zaplatila při
souzené zlaté marky v markách říšských nebo československých korunách dle kursu zlaté marky v den skutečného placení. Neboť tím dává
žalobkyně pouze na jevo, že nežádá efektivního placení v zlatých markách (při čemž lze ponechati stranou, zda takové placení jest vůbec
možným čili nic), nýbrž že, trvajíc na tom, že jí přísluší nárok na zlaté
marky, se spokojuje částkou, přepočítanou na říšské marky nebo česko
slovenské koruny, která odpovídá požadované částce zlatých marek.
K požadavku zlatých marek žalobkyně pak dospívá takto: Tvrdí, že jí
přísluší jednak nárok na nedoplatek dne 1. prosince 1922 dospělé kupní
ceny za dodané stroje, jednak nárok na náhradu škody pro opozděné
zaplacení skutečně zapravených částek kupní ceny; vypočítává, kolika
zlatým markám se rovnal tvrzený nedoplatek kupní ceny, splatný v říš
ských markách, svou vnitřní hodnotou (zlatou hodnotou dle kursu dolarového) a kolik zlatých marek činí rozdíl vnitřní hodnoty zapravených částek 400.000 a 6,106.109 říšských marek v době jejich splatnosti (dne 21. srpna a 1. prosince 1922) a v době skutečného zaplacení (dne 15. září 1922 a 26. ledna 1923), a žádá na žalované takto vypočítané částky zlatých marek, (jichž 4·2 se prý rovnají 1 dolaru)'.
Právem žalovaná vytýká, že žalobkyně uplatňuje takto nárok valonsačnÍ. Valorisace v tom smyslu, t. j. zásada, že má věřiteli býti zaplaceno tolik, aby za všech okolností obdržel vnitřní hodnotu své pohledávky v době splatnosti, jest však tuzemskému právu neznáma, ano,
pokud jde o pohledávky, vzniklé ve starých korunách rakousko-uher- .
ských zákonem přímo vyloučena (§ 6 zákona ze dne 10. dubna 1919,
čís. 187 sb. z. a n.). Podle tuzemského práva měla by žalobkyně po
případě jen nárok na nedoplatek ~upní cen~ ve sn;luvené měně,. t: i;
v říšských markách a krome toho' narok na nahradu skody pro zaVll1ene
neplacení, pokud se týče opozděné placení v korunách českosloven
ských nebo říšských markách tak, aby se jí dostalo tolik říšský.ch a rek, po případě tolik korun československych, kolik by - hl edIc k J~"
jich kursu v době splatnosti - nyní měla, kdyby bylo zaplaceno byvalo v čas a řádně. Poněvadž pak případný nedoplatek kupní ceny

n:

v říšských markách katastrofálním znehodnocením říšské marky dnes
skutečné hodnoty vůbec by neměl, scvrkl by se v pravdě nárok žalobkyně na nárok na náhradu škody, vypočtený dle právě uvedených smě,
nic. Takového nároku žalobkyně však neuplatňuje a proto byla by ža"
loba s hlediska tuzemského práva neodůvodněna. Ale správně poukázal
již prvý soud k tomu, že právní poměr, založený smlouvou, o kterou
jde, jest - a to ve všech svých důsledcích - vzhledem k §u 37 obč.
zák. posuzovati podle práva říšsko-německého, ježto, jak nesporno,
smlouva byla sjednána v Německu mezi příslušníkem německé říše
a tuzemským státním občanem. Sejde tedy na tom, zda dle práva, platného v Německu, jest valorisace, jíž se žalobkyně domáhá, přípustna
a uplatňovaný nárok v zlatých markách odůvodněn čili nic. V té pří
čině nebylo však jednáno v prvé stolici, ač jde o otázky, pro tento spor
jedině rozhodující. Nikoli ve směrech, uvedených soudem odvolacím,
nýbrž ve směrech tuto naznačených bude tedy, šetříc předpisů §u 182
c. ř. s., třeba doplniti dosavadní řízení, při čemž sotva bude možno,
obejíti se bez slyšení znalců, by spolehlivě byla objasněna podstata
zlaté marky (která není tak obecně známa, by bylo lze mluviti o notorietě dle §u 269 c. ř. s.) zjištěna byla případná přípustnost valorísace, jíž se žalobkyně domáhá, dle zákonů německých (§ 271 c. ř. s.),
po případě dle zvyklostí tam že obecně platných a závazných - a vůbec
zjednán byl pevný skutkový a právní podklad pro řešení otázky, zda
a na kolik žalobní nárok tak, jak byl vznesen, dle práva, platného v Ně
mecku, jest oprávněn čili nic.
čís.
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Rozhodčí soud dle §u 3 g) zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 330
sb. z. a n. není příslušným pro spory jednotlivých zaměstnanců s podnikatelcmd trvání pracovního poměru a o nárocích z poměru toho
vzešlých.

(Rozh. ze dne 11. listopadu 1924, R II 351/24.)
Žalobu továrního zaměstnance na podnikatele o zjištění, že žalobce
jest obchodním pomocníkem, s o udp r véb t o I i c e odmítl pro nepřípustnost pořadu práva, maje za to, že rozhodnutí o zažalovaném nároku přísluší rozhodčí komisi dle zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 330
sb. z. a n. Rek u r sn í s o u cl zrušil napadené usnesení a uložil
prvému soudu, by jednal ve věci samé. N e j vy Š š í s o u d nevyhověl
dovolacímu rekursu.

D ů vo d y:
Podle doslovu §u 3 písm. g) odstavec druhý zákona ze dne 12. srpna
1921, čís. 330 sb. z. a n. a podle §u 26 odstavec prvý tohoto zákona,
Jakož i podle ustálené judikatury je vyloučena příslušnost rozhodčí komise při sporech mezi jednotlivými zaměstnanci a podnikatelem, poCiv1i.Jll! rozhodnutí VI.
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něvadž zákon o těchto sporech- výslovně se nezm1TIu]e a přikazuje rozhodčí komisi jen rozhodování takových sporů, které vzniknou mezi skupinami zaměstnanců, dále mezi nimi a závodnim výborem s jedné strany
a podnikatelem s druhé strany z důvodů zřízení a činnosti neb úhrady
nákladů (§ 24) závodního výboru, zejména pak o rozsahu povinnosti
a práv členů závodního výboru. Dále dlužno uvážiti, že podle §u 3
písm. g) odstavec druhý uvedeného zákona rozhodne rozhodčí komise
jen, předloží-li jí závodní výbor věc, oznámenou mu správou závodu
do tří dnů se svým dobrozdáním, z čeho plyne, že se jednotlivec ani
nemůže dovolávati rozhodnuti rozhodčí komise. Než i povaha sporu

li-l

jest taková, že nelze pochybovati o správnosti napadeného usnesení
a o příslušnosti živnostenského, pokud se týče obecného soudu. Jde
o řešení sporné otázky, zda konal žalobce u žalované výšší služby ve
smyslu §u 1 zákona ze dne 16. ledna 1910, čís. 20 ř. z. a zda mu podle
toho příslušejí jak ohledně výpovědi, tak ohledně jeho mzdových nároků práva, stanovená zákonem o obChodních pomocnících. Rozhodování o trvání pracovního poměru a o nárocích z poměru toho vzešlých
bylo přikázáno zákonem ze dne 27. listopadu 1896, čís. 218 ř. z. (§ 1
a 37) a také zákonem o obchodních pomocnících ze dne 16. ledna 1910,
čís. 20 ř. z. (§ 41) soudům živnostenským, pokud se týče soudům
řádným a nepřešlo zákonem ze dne 12. srpna 1921, čís. 330 sb. z. a n.
na rozhodčí komise, jak bylo již dolíčeno.
čís.
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Náhradový zákon ze dne 8. dubna 1920, čís. 329 sb. z. a n.
V řízení o výpovědi ze zabraného majetku vystupuje Státní pozemkový úřad jako strana, v řízeni o propuštění pozemku ze záboru jako
úřad. Náhrady za pozemek nelze se domáhati před výpovědí. Nelze dáti
výpověď ohledně půdy, propuštěné ze záboru.
(Rozh. ze dne ll. listopadu 1924, R II 373/24.)
Rek u r sní s o u d nevyhověl rekursu do výpovědi stěžovatele ze'
zabraného majetku. N e i v y š š í s o u d zrušil usnesení rekursního
soudu a uložil mu, by, doplně řádně řízení, znovu rozhodl.
Dftvody:
Neoprávněn jest požadavek, aby napřed zjištěna byla náhrada za
vypovídaný majetek, jinak že výpověď jest prý předčasná, neboť nijak
nelze požadavek ten nalézti v předpisech §u 12-15 náhr. zák., pro
jichž porušení dle §u 20 téhož zákona stížnost jedině jest dopuštěna.
Nicméně poukázati sluší na § 41 náhr. zák., dle něhož přejímací cena
vyměřuje se za pře v z a t Ý majetek, což jest přesněji vyjádřeno, než
jak to učinil nadpis §u toho, jenž mluví o náhradě za »zabraný« majetek.
»Převzetí« však následuje dle §u 12 náhr. zák. teprve po výpovědi,
z čehož logicky plyne, že žádným způsobem nemůže se vyžadovati určení

náhrady před výpovědí. Stěžovatel konečně namítl a namítá, že mezi
nim a Státním pozemkovým úřadem sjednána byla dohoda, kterou bylo
stanoveno, které pozemky budou převzaty a tudíž vypovězeny, a dle
které přejímají se jen určité pozemky vložek ve výpovědi uvedených
a nikoliv více, takže výpověď odporuje prý této dohodě, a že tedy vypovídána i půda nezabraná. Státní pozemkový úřad se sice i v tomto
bodu vyjádřil však nikoliv skutkově, nýbrž pouze právně, neudává totiž,
jak by bylo bývalo třeba, zda tvrzená dohoda zde jest, nýbrž dává jen
průchodu právnímu názoru, 7.e prý Státní pozemkový úřad, jednaje
o dohodu ohledně převzetí zabrané půdy, vystupuje jako zástupce státu,
který ve věci té je stranou, kdežto, dávaje výpověď, rozhoduje prý jako
ú řad jud i k ují c í, proti jehož rozhodnutí nelze prý ve stížnosti
s úspěchem namítati, že jest vázán tím, co jako strana učinil. Ale k tomuto náhledu nelze přisvědčiti již proto, že by tím do právního styku
mezi státem a druhou stranou vnášeno bylo porušování věrnosti a víry,
na něž by se státu pokud se týče zastupujícímu jej Státnímu pozemkovému úřadu přímo dávala výsada, kdežto pro veškeren právní styk platí
právě naopak zachovávání věrnosti a víry jako neúchylná zásada, zdů ..
razněná na výsost vším moderním zákonodárstvím a uznávaná i tam,
kde místo práva psaného vládne právní obyčej. Zásada ta však vyhledává, by dané slovo bylo dodrženo, platná dohoda tedy splněna a
nikterak proti nebylo jednáno. Mimo to však naprosto není správné,
že Státní pozemkový úřad, dávaje výpověď, vystupuje jako judikující
úřad, nýbrž jest naopak právě zde zrovna tak pouhou str a n o u jako
jeho odpůrce, strana vypovídaná. Jestiť tu úřadem judikujícím toliko
soud, jenž stojí nad oběma stranami. Kdyby tu byl Státní pozemkový
úřad úřadem a zejména judikujícím, nepotřeboval by výpověď podávati u soudu a nemohly by soudy o ní na stížnost druhé strany rozhodovati. Patrno, že postavení Státního pozemkového úřadu ve výpovědi není jiné, než jaké má vypovídající strana ve věcech nájemních, kde rovněž o výpovědi, jež může býti podána soudně
neb i mimosoudně, na námitky druhé strany, jež zde náhradový
zákon riazývá stížností, rozhoduje soud. Vedle
soudu není
místa pro nějakou judikující činnost strany, byť touto byl sám
stát, odpadne-Ii však tato jurlsdiční moc, jest lhostejno, zda jedna
strana o sobě jest úřadem, neboť tato její vlastnost nedochází v řízení
uplatnění. Nejvyšší soud již v rozhodnutí čís. sb. 2787 podrobně vysvětlil, že sluší rozeznávati, zda Státní pozemkový úřad vystupuje jako
úřad či jako strana, a že jsou i případy o takový se tam právě jednalo, kde může vystupovati bud' pouze jako strana neb i také jako úřad.
Kdežto při rozhodováni o tom, zda ty které nemovitosti jsou ze záboru
dle §u 3 písm. a) záb. zák. vyloučeny nebo zda mají býti dle §u 11 záb.
zák. ze záboru propuštěny, právě proto, že to je rozhodování (§ 7 čís. 1,
§ II čís. 1 zák. o poz. úř.), vystupuje jako úřad a to jako judikující,
nebo jinde (§ 7 čís. 3 téhož zákona) jako úřad disponující, vystupuje
v řízení výpovědnim zcela očitě jako strana, ale toto různé jeho postavení nemůže nikterak brániti tomu, by jako strana, tedy při výpovědi,
nedodržel neb nebyl přinucen dodržeti to, co jako úřad, tedy v řízení
9S'
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o vyloučení nebo propuštění ze záboru, jednostranně stanovil neb o čem
se tam oboustranně s účastníkem dohodl. Oohoda taková jest připustna,
neboť, plm v řizení sporném smír nahrazuje rozsudek, tak i zde dohoda
mezi oběma zájemníky, z nichž právě jedním je stát zastoupený rozho?ujícím úřadem, nahrazuje rozhodnutí, jenže ovšem i dohoda ta musí
vy~a_ZO,vati_ podm!nky zákom;éh? roz?odnutí, t. j., musí-Ii každé propustem, jez Statm pozemkovy urad pnznati chce C§ 7 čís. 1 zák. o poz.
úř.) schváleno býti správním výborem (§ 11 čís. 1 téhož zákona), musi
se tohoto souhlasu správního výboru Gostati i dohodě rozhodnutí 113hr~zující, ,má-Ii býti p!at~,a. Jak viděti, má se tedy vš~ právě naopak,
nez Jak mIm I shora Statm pozemkový úřad: nejen že nevystupuje Státní
pozemkový úřad při výpovědi jako úřad, nýbrž naopak jako strana, ale
také nevystupuje při dohodě o propuštění ze záboru jako strana, nýbrž
na_opak Jak~ úřad, lroto~e_ dohoda ta ,~ahrazuje j~n rozhodnutí jeho,
Jez o~/ynestJ mu ze ,prave je~ j&l<o urad. Vypovldána-Ii však půda
propus,ena, nezabrana, Je porusen § 12 náhr. zák. Z toho všeho plyne,
ze rozhodnoutJ nelze, pokud není vyšetřeno, zda tvrzení stěžovatele
o dohodě na pravdě spočívá a zda došla tvrzená dohoda souhlasu správního výboru, jenž ovšem může býti udělen bud' pozadu nebo také pře
dem zmocněním, po případě více méně všeobecným,
čís.
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čl. XII. zákona ze dne 8. června 1923, čís. 123 sb. z. a n.
Při přídělu pozůstalosti k projednáváni notářem není soud
vůlí dědiců (většiny jich).

vázán

(Rozh, ze dne 12, listopadu 1924, R I 915/24.)
P o z ů s t a los t n í s o u d přidělil pozůstalost k projednání noRek u r sní s o u d napadené usnesení potvrdiL O Ů vod y: Zákonem ze dne 8. Června 1923, čís. 123 sb. z. a n. odstraněn byl čL IX.
zákona ze dne 1. dubna 1921, čÍs. 161 sb, z. a n., dle něhož projednání
pozůstalosti přikazováno bylo notářům jako soudním komisařům s výhradou, že dědicům ponechána byla možnost, by sami pozůstalost si
projednali, a nově bylo v čL XII. ustanoveno, že mohou úkony tam na-.
značené podle uvážení soudu přiděleny býti notářům. Rozhoduje tudíž
jen úvaha soudcova o tom, má-li pozůstalost projednána býti na soudě
či nikoli a poněvadž v tomto případě nebyly uvedeny žádné věcné dů
vody, jež by změnu původního rozhodnutí soudcova, aby notář jako
soudní komisař pozůstalost projednal, činily nutnou aneb aspoň účel
nou; projevené přání některých dědiců bylo vyvráceno opačným přáním
poručnice nezI. dědiců, nemá ani rekurs ní soud důvodů, by rozhodnutí
prvého soudu o tom, kdo má pozůstalost projednati, změnil a v příčině
té jiné opatření nařizova1.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
táři.

IP

O

Ů

vody:

Stěžovatelé 112.padají usnesení rekursního soudu, potvrzující usnesení
soudu prvé stolice z důvodu nezákonnosti (§ 16 cís. pat. ze dne 9. srpna

1854, čís. 208 ř, zák.). ReKursní soud však čl. XII. zákona ze dne
8. ~ervn~ 1923,. ,čís. 123 ~b, :', ". n. sp;ávně vyložil, neboť i podle jeho
oduvodnen! sta ,I se ma pndel P?zu,stalosti notáři k projednání výJImkou, coz zakan slovy »podle uvazem soudu« chtěl naznačiti a čemuž
i § 185 not~řs!<.ého řádu ze d,ne _21. května 1855, čís. 94 ř. zák, posud
platlC!ho svedc!. Neznamena]l vsak ona slova, že soud jest při tomto
přídělu notáři vázán vůlí většiny dědiců pak by tu nebylo uvažování
soudu, nýbrž rozhodování dědiců zákonem neodůvodněné. Nepříčí -se
tudíž napadené usnesení zákonu a jest mimořádný dovolací rekurs
neoprávněn.

čís.
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Soud nemuze poškozenému přisouditi ušlý výdělek (§ 1325 oIbč.
zák.), třebas nezpůsobilost k povolání byla zjištěna, pak-Ii žalobce
neuvedl a neprokázal okolnosti, z nichž dala by se výše ušlého výdělku
stanoviti.
(Rozh. ze dne 12, listopadu 1924, Rv I 1161/24.)
Žalobce byl těžce poraněn vlakem, najedším na
domáhal se na dráze kromě jiného též měsíčních
sobilost k výdělku. Žaloba byla v tomto směru
vše c h tří s t o I i c, Ne j vy Š š í m s o ude m

jeho povoz. Žalobou
1500 Kč pro nezpů
zamítnuta s 'J u d v
z těchto
-

důvodů:

, Pokud jde o dovolál;í žalobcovo ohledně nepřisouzení ušlého výdelku za dobu od 1. kvetna do konce roku 1924, jest sice správným,
že žalobce prokázal nezpůsobilost k povolání v roce 1921 50%ní a v létech 1922, 1923 a 1924 25%nÍ, není však správným mínění dovolatelovo, že odvolací soud měl mu na požadovanou jím měsíční rentu po
1500 Kč po případě nějakou nižší rentu dle volného svého uvážení při
souditi, i když žalobce neprokázal a ani důkazů o tom nenabídl, kolik
mu na výdělku za tuto dobu aspoň přibližně ušlo. Bylo povinností žalobcovou, chtěl-li za uvedenou dobu ušlý zisk míti přisouzen, by v prvé
stolici uvedl, a také prokázal, jaký výdělek mu za svrchu uvedenou dobu
jeho zjištěné zmenšené způsobilosti k povolání ušel, a teprve kdyby to
byl žalobce učinil, byl by soud procesní po případě soud odvolací mohl
z~ předpokladů §u 273 c. ř. s. výši toho ušlého výdělku, žalobcem pod
dukaz postaveného volnou úvahou stanoviti. Když žalobce o důkaz
výše svého ušlého výdělku za svrchu uvedenou dobu své zmenšené zplIsobilosti k povolání vůbec se nepokusil, nemohl soud z moci úřední tuto
chybu jeho ani v prvé ani v druhé stolici napravovati, a nemohl mu proto
za tuto dobu nějaký ušlý výdělek, o jehož důkaz se sám nepokusil, při
řknouti. Názor žalobcův, že jeho ušlý zisk s ohledem na okolnosti tohoto případu a povahu jeho obchodu za tuto dobu vlIbec prokázati sr
nedá, není správným, a žalobce v každém případě měl se o důkaz tento
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pokusiti. Když tak

neučinil,

musi následky tohoto svého opome-

nutí sám nésti.
čís.

4360.

K úkonům správy manželčina jmění nepatří zřeknutí se zástavního
práva zřízeného k zajištění nároku na vrácení věna,
(Rozh. ze dne 12. listopadu 1924, Rv I 1170/24.)
Pro manželku Zikmunda F. bylo na jeho nemovitosti vloženo zástavní právo ku zajištění manželčina věna 40.000 Kč. Nemovitost byla
~anž~lem zcizenoa a pře~la postupně na žalované. Poněvadž po manzelove snuÍI nezustal majetek, podala žalobkyně na vlastníky hypoteky
žalobu hypotekární o 40.000 Kč. žalobě bylo vyhověno s o u d Y vše c h
tří s t o I i c, N e j v y Š š í m s o ude m z těchto
dúvodil:
Oovolatelé, provádějíce dovolací důvod číslo 4 §u 503 c. ř. s., uvádějí, že Zikmund F. byl oprávněn, při zcizování svých realit na nichž

zajištěno bylo manželčino věno 40.000 Kč, učiniti bez zvÚštní plné
moci manželky (žalobkyně) úmluvu toho obsahu, že přejimatelka Aloisie
J. (knihovni předchůdkyně žalovaných), převezme z věna toho jen
částku 15.850 Kč, nebo-Ii, že manžel žalobkynin mohl jménem jejím
ohledně zbývající částky 24.150 Kč propustiti prodávané reality z hypo!eky. Názoru tomu nelze přisvědčiti. Nepřichází tu v úvahu § 91, nýbrz § 1238 obč. zák. Dle tohoto §u přísluší manželi, dokud manželka
neodporuje, pouze správa jmění manželčina, k němuž zajisté pat:ří .
i právo zástavní, zřízené k zajištění nároku na vrácení věna. K úkonum
správy však nepatří zřeknuU se takovýchto práv knihovních (§§ 1008,
1009 a 1029 obč. zák.). Oovolatelé neprávem poukazují na rozhodnuti
býv. Nejvyššího soudu ve Vídni ze dne 24. června 1873, čís. 6245 su.
Ol. U. čís. 5015, neboť v něm šlo O případ, kde manžel ne,vzdával se
věcnÝ,:h práv m".nželčinýc~, n~brž n~opakdomáhal se jménem sVýll1
I manzelcmym vymazu prav zastavmch, na společných realitách váz~oucích, jelikož záznam jich nebyl správen. Okolnost, že žalobkyně za
Zl.va svého manžela, kdy tedy nárok na vrácení věna dle §u 1229 obč.
zak. nemohla uplatňovati, proti knihovním vlastníkům jako hypotekárním dlužníkům nezakročovala, jest pro věc nerozhodna.
čís.

4361.

~ Léčeb?é,pros!ředky (~ 1325 obč. zák.) musí voliti poškozený krom~ skutecne po~e;by take vzhledem ke svým majetkovým poměrům a

svemu postavem,

prostředně.

skůdce

není povinen zaplatiti

léčební

útraty sám bez-

(Rozh. ze dne 12. listopadu 1924, Rv II 580/24.)

Žalobce domáhal se na žalovaném náhrady škody za tělesné poškoJenÍ. Požadoval útraty lékaře 2356 Kč, za léky 40 Kč, ušlý výdělek
160 Kč, za plat ošetřovatelce 120 Kč a bolestné 1.000 Kč. Pro c e sní
s o u cl p r v é s t o I i c e přiznal žalobci pouze léčební útraty 222 Kč,
ušlý výdělek 120 Kč a bolestné 500 Kč. O d vola c í s o u d k odvolání žalobcovu rozsudek potvrdil.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověj dovolání.
Důvody:

Dovolatel spatřuje nesprávné posouzení právní v tom, že odvolací
soud nevyložil.správně pojmu »Iéčebních útrat« v §u 1325 obč. zák.,
uznav, že způsob léčení a výlohy tím vzniklé musí odpovídati jednak
majetkovým poměrům poškozeného, jednak jeho postavení v životě, a
odvodiv z toho, že se měl dovolatel za zjištěného stavu věcí dáti léčiti
ve veřejné nemocnici, nikoli doma, kde není lékaře, a nejbližší lékař je
1 Y2 hodiny vzdálen, a přiřknuv dovolateli jenom takové útraty léčebné,
které by musily býti vynaloženy, kdyby se byl dal ošetřovati ve veřejné
nemocnici. Dovolatel míní, že tento právní názor odporuje úplně demokratismu, že ani chudobnému člověku nemůže býti upíráno právo, by
se dal léčiti lékařem, jemuž důvěřuje, zvláště, když se, jako všichni venkovani, zpravidla strachuje nemocničního léčení a když také byl již v horečce, pocházející z nastávajícího zápalu plic, následku to pohmožděuí
hrudi žalovaným. Dovolatel míní dále, že je pro posouzení této věci lhostejno, že nebylo prokázáno, zda útraty Dra M-a v částce 2. 356 Kč,
léky v částce 40 Kč a za ošetřování Anně č-ové 120 Kč již zaplatil, poněvadž pro chudobu tyto částky vůbec nemohl a nemůže zaplatiti. 00volatel odvozuje toto své mínění z doslovu §u 1325 obč. zák., poněvadž
se tam praví: »kdo jinému ublíží na těle, z a pl a ť mu léčebné útraty,«
na rozdíl od »n a hra ď mu výdělek«. Dovolání není opodstatněno.
Poškozený nemůže náklady, shrnuté v §u 1325 obč. zák. ne dosti přilé
havé obratem »léčebné útraty«, ačkoli jsou tím rozuměny útraty ne··
moce vůbec, totiž všechny náklady, způsobené nemocí (proto po pří
padě i opatření prothes), přeháněti do té míry, aby bylo zřejmo, že mll
při tom docela nezáleží na penězích, nýbrž musí se po této stránce zachovati s hospodárnou uvážlivostí, a potud arci musí také míti zřetel
i na své majetkové poměry a vžité zvyklosti svého prostředí. Byť i měl
nárok, aby užil všeho, co by posloužilo jeho uzdravení a zmírněni jeho
bolestí, a to i tehda, kdyby jeho majetek nestačil na opatřeni takových
věcí, přece jen míra jeho, jím na škůdcův účet použitých prostředků lé·
čebných musí býti obmezena kromě skutečné potřeby také jeho majetkov)'mi poměry a jeho postavením v životě. Odvolací soud zcela správně
vyslovil, že dovolatel za zjištěného stavu majetkového a podle místních
poměrú když je lékař vzdálen 1 Y2 hodiny cesty - neměl se dáti léčiti lékařem v domácnosti, když toto léčení bylo spojeno s nákladem,
s hospodářského hlediska neomluvitelnýlTI, nýbrž, že měl voliti lacinější
a vhodnější léčbu ve veřejné nemocnici. Proto právem odvolací soud
přisoudil dovolateli náklady jenom takové, jaké by mu vzešly, kdyby
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se dal ošetřovati ve veřejné nemocnici, do které se mohl, jak dále bylo
zjištěno, dáti bez újmy zdraví převésti. Dovolatel neprávcm těží z do··
slovu §u 1325 obč. zák., jak je uvedeno nahoře, neboť změna ve výrazu
»bestreitet, ersetzt, bezahlt« má jen stylistické důvody, a bylo by slovíčkářským, protismyslným a §u 6 obč. zák. příčícím se výkladem, kdyby
ze stylistické krasochuti zákonodárcovy mělo býti odvozováno, 2c
škůdce musí léčebné útraty zaplatiti sám bezprostředně.
čís.

4362.

Závdavkem není to, co bylo dáno až p o uzavření smlouvy. Závdavek musí býti skutečně dán, nestačí, že byl slíben.
(Rozh. ze dne 12. listopadu 1924, Rv II 612/24.)
Žalující firma uzavřela se žalovaným smlouvu o dodání dřeva a dala
žalovanému krátce po uzavření smlouvy 10.000 Kč. Ježto se smlouvy
sešlo, žalovala o vrácení oněch 10.000 Kč. žalobě bylo vyhověno s o u d j'
vše c h tří s t o I i c, N e j v y Š š í m s o Ll dem z těchto
důvouú:

i~l

Nebylo potřebí, by byly připuštěny dovolatelkou postrádané dů
kazy o tom, co bylo mezi stranami ujednáno ústně, zdali totiž částka
10.000 Kč je částí kupní ceny, či zdali je závdavkem, když bylo zjištěno,
že se sporná smlouva uskutečnila dne 2. ledna 1924, a udánlivý závdavek dle přednesu samotného dovolatele dán mu byl žalobkyní teprve
dne 14. ledna 1924. Toto zjištění postačí pro rozhodnutí sporné věci.
Podle §u 908 obě. zák. je závdavkem pouze to, co se dává při uzavření
smlouvy; která ostatně může býti také pouze předběžnou smlouvou, na
znamení, že je smlouva uzavřena a také v úmyslu, by bylo zajištěno
smluvní plnění. Závdavek musí býti skutečně dán, nestači, by jen byle,
slíben. Že nešlo o závdavek, plyne zřetelně z písemné smlouvy. Ale ani
ústní smlouvou nemohl býti zřízen, když je zjištěno, že se sporná smlouva
uskutečnila dne 2. ledna 1924, a udánlivý závdavek byl dán teprve dne
14. ledna 1924.
čís.

4363.

Rozhodnuti ,rozhodčí komise dle zákona o závodních výborech ze
dne 12. srpna 1921, čís. 330 sb. z. a n. nelze přezkoumati pořadem
práva.
Rozhodčí soud nenl »úřadem správn/m« ve smyslu §u 105 ústavní
listiny.
Jest § 105 ústavní listiny účinným beez prováděcího záko!1a?
(Rozh. ze dne 18. listopadu 1924, R I 938/24.)

Firma Mathias O. propustila dne 22. února 1924 dělnice Antonii
K-OVOll a Marii R-ovou. Závodní výbor firmy předložil záležitost propuštění dělnic ve smyslu §u 3 písm. g) zákona o závodních výborech ze
dne 12. srpna 1921, čis. 330 sb. z. a n. rozhodčí komisi v D., jež nálezem ze cine 13. března 1924 rozhodla, že firma jest povinna přijati propuštěné dělnice znovu do práce za dřívějších podmínek. Do tohoto nálezu rozhodčí komise podala firma stížnost k nejvyššímu správnímu
soudu, jenž ji odmítl jako nepřípustnou. Na to podala firma u okresniho
soudu v D. na propuštěné dělnice ž?lobu s návrhem, by nález rozhodčí
komise byl prohlášen zmatečným a právně bezúčinným aneb aby nález
ten byl změněn v ten smysl, že firmě bude ponecháno na vůli, aby buď
obě dělnice přijala opět do práce neb jim opatřila jiné zaměstnání neh
je odškodnila odstupným ve výši v žalobním návrhu označené. S o u fl
p r v é s t o I i c e k námitce nepřipustnosti pořadu práva žalobu odmítl, rek u r sní s o u d zamítl námitku nepřípustnosti pořadu práva.
D ů vod y: Pokud jde o posouzení právní, nutno řešiti otázku, zda je
přípustným opravný prostředek pořadu práva proti nálezu rozhodčí komise okresního soudu v D., jímž bylo uznáno, že žalobkyně je povinna
přijmouti propuštěné dělnice Antonii K-ovou a Marii R-ovou opět do
práce. První soud tuto otázku zodpověděl neprávem záporně. Není pochyby, že rozhodčí komise, na niž byly přeneseny četné funkce veřejné
správy (§ 26 zákona ze dne 12. srpna 1921, Č. 330 sb. z. a n.) je správním úřadem, jak vyslovil také nejvyšší správní soud ve svých rozhodnutí (20. listopadu 1922 13921,4. ll. 1922 12223 atd.). Tomuto úřadu
je dle §u 3 písm. g) svěřeno také rozhodování o propouštění jednotlivých
zaměstnanců, kteří pracují v podniku déle než 3 roky a to ve směrll
v zákoně udaném. Nejvyšší správní soud je oprávněn přezkoumati rozhO,dnutí. rozhodčí komise .ien te~kráte, jest-Ii předmětem sporu je pom~r ,verejnopravm. Je-I! Í1mto predmětem soukromé právo, je přezkou
manl vzhledem na § 105 ústavní listiny vyhraženo soudům, čímž dle
§u 3 písm. a) zákona ze dne 22., října 1875, čís. 36 z roku 1876 je pří
slušnost nejvyššího správního soudu vyloučena. Při zkoumání otázkY,
:;da předmět sporu jest dle §u 3 písm. g) cit. zák. povahy veřejnopráv~í
CI soukromoprávní, nutno předem uvážiti, že spory, jichž předmětem
js.ou pod~bné poměr~, zahajují ~e n~ návrh závodního výboru, jenž
predstavuje celek delmctva, a ze duvodem těchto sporů jest popříti
správnost propuštění zaměstnance. Třebaže takové žaloby, uvedené
v.~ákoně, jenž up:a~uje. materii, vefejnoprá~ní, vypadají tak, jakoby šlo
pn mch o uplatnem verejnopravmho pomeru, nutno je považovati za
žaloby soukromoprávní, ježto předmětem jejich je poměr, pokud se
týče zrušení poměru mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a poměr
takový má nesporně povahu soukromoprávní. Ačkoliv v tomto případě,
jak shora uvedeno, jde o žalobu závodního výboru, je přes to stranou
sporu pouze zaměstnanec, který domáhá se svého práva, by bud' byl
ponechán v práci za dřívějších podmínek, nebo by mu dosavadní zam~s:navatel obstaral jiné zaměstnání za stejných podmínek a s týmže
vyd elkem nebo by mu dal odškodné. Jde zde tudíž o poměr zaměstna
vatete a zaměstnance založený na služební smlouvě. Z toho nutno usu-
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zovati, že uplatňování tohoto nároku zaměstnancem je omezeno jen
potud, že takovou žalobu může podati pouze závodní výbor. Tato soukromoprávní povaha tohoto poměru, o němž dle §u 3 písm. g) rozhoduje rozhodčí komise, vylučuje dle §u !O5 úst. listiny činnost nejvyššího správního soudu vzhledem k §u 3 písm. a) zákona ze dne 22.
října 1875. Otázku zda dotyčný nález rozhodčí komise možno vůbec
napadati před civilním soudem, nutno zodpověděti kladně. Dle §u 3
písm. g) zákona o závodních výborech ze dne 12. srpna 1921, ČÍs. 330
sb. z. a n. rozhoduje rozhodčí komjse konečně a proto z důvodů shora
uvedených je vyloučeno, aby nejvyšši správní soud na základě stížnosti přezkoumával její nález. Názor vyjádřený v napadeném usnesení,
že § 105 ústavní listiny připouští pořad před řádnými soudy jen tam,
kde správní úřad rozhodl podle zákonů o tom vydaných, z čehož dlužno
usuzovati, že jde zde o zákonodárství pro preterito nikoliv však pro futuro, neodpovídá zákonu, ježto z něho nelze seznati, proč by toto ustanovení nevztahovalo se na zákony, jež budou vydány v budoucnosti.
N e j vy Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.

D

ů

vod yl

I

·1,
:;
I

:1

Jde o to, zda rozhodnutí rozhodči komis?: zřízené podle zákon:;
o závodních výborech ze dne 12. srpna 1921, CIS. 330 sb. z. a n., ktere
vyneseno bylo o tom, zda propuštění dělníka jest. dle §u,3 p!sm. g) ~důc
vodněno, může býti napadeno žalobou (nebo vubec nelakym prostredkem) před řádným soudem. žalující strana oprávnění toto opírá o § :05
ústavní listiny, který stanoví, že: 1. Ve všech 'případech, ~e kterych
ú řad spr á v ní podle zákonů o tom, vy.danych rozhod~le o ~ar~
cích soukromoprávních, volno jest strane, trmto rozhodnutll11 dotcene,
po vyčerpání opravných prostředků dovolávati se náp,ravy., pořadem
práva. 2. Podrobnosti upravuje zákon, a argumentuje zalujlcl stran~;
dovolávajíc se odmítnutí své stížnosti; podané do rozhodnutí rozhodcI
komise u Nejvyššího správního soudu, kterého se jí dostalo usnesením
téhož soudu ze dne 24. června 1924, takto: Jde o nárok povahy s o uk r o mop r á v n í, protože vznikl ze soukromoprávního poměru, za.loženého pracovní smlouvou, následkem toho však Jest .stížn?~t r:~ n~j
vyšší správní soud nepřípustna, neboť dle §u 105 ust. Irst. pnslusl prezkum takového výroku řád n Ý m s o u dům, což má za následek, že
příslušnost nejvyššího správního sO!ldu jest dle § 3 písm. a) zákona
o správním soudě (ze dne 22. října 1875, čís. 36 ř. z. pro 1876) vyloučena. Avšak otáiku, zda jest příslušným nejvyšší správní soud či!i
nic, dlužno nechati zcela stranou, protože se jedná jen o to, zda ISOU
řádné soudy příslušny, a nikoli o to, zda nějaká jiná instance je pří:
slušna. Prvý soudce popřel příslušnost řádných soudů a to ve shode
s žalovanou stranou z těchto dvou důvodů: a) Předpis §u 105 úst. list.
jest prý lex imperfecta, chce říci t. zv. blanketní, jenž bez prováděcíh~
zákona v odstavci 2 inaugurovaného jest neprovedItelný. b) Rozhodčl
komise ne j s o u úřady správní, jež § 105 úst. list. výslovně předpo
kládá, neboť nejsou orgánem ani státni ani autonomní správy, nýbrž

prý ústavem svého druhu, napodobeným rozhodčímu soudu. Prvý
soudce pořadi obou důvodů přesmykl, neboť nejprve dlužno zabývati
se otázkou ad bl, zda rozhodči komise je správním úřadem, a teprv,
bude-li tato otázka zodpověděna kladně, přijde na řadu otázka prvá,
zda předpis je účinný bez prováděcího zákona. A tu k otázce ad b)
zdá se býti především nade vší pochybu jasno, že »úřadem správním«
míní se v §u 105 úst. list. úřady ve smyslu předpisů §u 85 a násl. úst.
list. nesouCÍ nadpis »Ministerstva a nižší ú řad y spr á v II í«, v nichž
jsou zahrnuty jak úřady stá t n í (§ 85-90) tak úřady ústavních svazů
samosprávných, nižších to territoriálních jednotek uvnitř státu, tedy
zem s k é, žup n í, o k r e sní a o b e c n í (,§ 88, 91), naprosto nikoli ale »úřady« svazů, nepředstavujících organisační jednotky státní
ústavy a tudíž žádnou veřejnou správu neobstarávajících, jako jsou
různé svazy stavovské, zvané komory, nebo dokonce »úřady« celků stavovských, ústrojně neustavených, jako jsou právě závodni výbory a
rozhodčí komise osazenstva soukromohospodářských podniků, jež mají
na péči pouze správu jejich zaměstnaneckých zájmů. Jinými slovy zákon má na mysli patrně úřad opatřený vrchnostenskou mocí jistého
oboru nad jistým územím, kterou § 90 úst. list. nazývá ohledně státu
a jeho úřadů mocí výsostnou, která ale závodním výborům a rozhodčím komisím chybí, ježto nejsou postaveny nad všemi osobami jistého
území, nýbrž jen nad osazenstvem a majiteli těch kterých podniků, mají
jen jistou funkcí, ale nemajíce imperia nejsou magistratus. Ale možno
ponechati stranou, zda rozhodčí komise, hledíc k jich funkcím v §u 25
zák. O záv. výb. vytčeným (rozhodování o stížnostech v případech
§§ 19,20/2,21/1 písm. c) a 22, jakož i ve sporech v §u 26/1 vyjmenovaných) aspoň nahražuji orgány veřejné správy, ať si už státní nebo
autonomní, zda vykonávají veřejnoprávní funkce, -které, nepříslušejíce
soudům, příslušely by, kdyby rozhodčích komisí nebylo. nějakému veřejnému úřadu, na př. okresní politické správě, neboť i když se na
otázku tu potaká, nemá to co činiti s projednávaným případem, kde naprosto nejde o nějaké rozhodnutí po rozumu §u 26/1, nýbrž o rozhodnutí ve smyslu §u 3 písm. g), jenž tam (v § 26/1) zahrnut není. Dlužno
tedy dle toho funkce rozhodčích komisi lišiti a rozděliti je vé dvě skupiny: rozhodování v případech §u 25 a rozhodování v případech §u 3
písm. g). A tu v případech §u 3 písm. g) právě proto, že tu nejde, jak
i sama žaloba uznává, o nic jiného než o rozhodování o odporujících si
s o u k r o m op r á v n í c h n á r o c í c h, o úpravu soukromoprávního
poměru pracovního (námezdního), stanovení soukromých práv a povinností mezi dělníkem a podnikatelem, řešení v rámci námezdní smlouvy doplněné předpisy zákona po případě povahy nutící, jakými jevi &e
zvláště právě ta řada předpisů daných pod cit. písm. g) §u 3 nemá
rozhodčí komise povahu úřadu správního, nýbrž výslovně povahu
r o z h () d č í h o s o u d u, judikujícího ve věcech soukromoprávních.
Jest také právě v ústavní listině předpis, který posud zůstal v tomto,
sporu o příslušnost úplně nepovšimnut, který však očitě odpírá rozhodčímu soudu judikujicímu v soukromoprávních věcech (a tudíž i rozhodčím komisím u výkonu jich funkcí dle §u 3 lit. g) zák. o záv. výb.)
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vlastnost správního uraau ve hlavě ~tvrté nadepsané: »0 moci s o u dc o v s k é« praví § 95; že soudní moc v cívilních právních věcech pří
sluší soudům civilním, a to buď řádným nebo mimořádným a r o z h o Jčím. Tím, že soudy rozhodčí pojaty do hlavy o moci soudcovské, postaveny jsou v protivu k úřadům správním, o nichž jednáno bylo v hlavě
třetí. K tomu motivy k §u 94 a 95, ač ovšem ani z nich není patrno, jak
i soudy rozhodčí mohou býti soudy »státními«, za jaké by se v souvi3losti obou §§ míti musily, i dlužno to považovati za pouhou redakční
chybu. Zkrátka § 105 úst. list. vůbec n ech c e vy hra ž o vat i p 0řad práva proti nálezům rozsuclím, ať pocházejí od
kohokoli, tedy zejména také proti nálezům rozhodčích soudů, byť byly
soudy ty stálé a mohly proto nazvány býti »úřadem«, nýbrž jen proti
nálezům ú řad ů spr á v n í c h, které pak nikdy nejsou nálezy rozhodčími. Nelze tedy říci, že rozhodčí komise, o níž jde, jest správním
úřadem (§ 26/2), jenž povolán rozhodovati o soukromoprávních nárocích jako rozhodčí (§ 3 písm. g). zádný správní úřad není soudem rozhodčím a žádný rozhodčí soud není úřadem správním, každý soud rozhodčí stojí mimo organisaci správních úřadů. Ale takový je poměr i
mezi řádnými soudy a rozhodčími soudy, jedno vylučuje druhé - již
dle svého pojmu, podstaty a účelu - obé nemůže býti v jednom. Každý
správní úřad a každý řádný soud je úřadem veřejným, žádný rozhodči
soud však jím není, nejsa dosazen v e ř e j n o u moc i, nýbrž pravidelně v podstatě, byť někdy s jistým omezením, p o věř e nim stran.
neb jich organisací stavovských, skládaje se z jejich důvěrniků, nebo
aspoň příslušníků stran, byť pověření toto, volba, bylo zákonem nebo
stanovami upraveno, jak tomu i u rozhodčích komisí § 26 odst. (2) až
(4), jež tedy žádným způsobem pod >>správními úřady« §u 105 úst'. list.
rozuměti nelze. Nálezy roz sudí proto nepodléhaji zásadně přezkumu
řádných soudů. Zákon jen ze zvláštních důvodů, jen ve velmi omezené
míře přezkum dopouští a musí tato výjimka vždy býti v zákoně stano_
vena, má-li míti místa (§ 595-599 c. ř. s. čl. XII. násl. úv. zák. k c.
ř. s.). Kde zákon přezkum nepředurčuje, nelze ho připustiti, zákon o
závodních výborech č. 330/21 však žádného přezkumu nálezů rozhodčí
komise řádnými soudy (a ovšem ani jiným úřadem) nezná a proto nelze žádný, tedy ani přítomnou žalobu připustiti. Sáhati tu k §u 105 úst.
list. je přehmat. Dlužno srovnati zákony o závodních a revírních radách
a rozhodčích soudech pro hornictví (č. 144 a 145/20 a 170/24) a motivy k nim, z nichž plyne, že rozhodčí soud hornický má býti soudem
stavovským tak, aby příslušníci obou stavů .( zaměstnanců i podnikatelů) sami rozhodovali o svých záležitostech soudu tomu vyhrazených.
Nesrovnávalo by se s tímto účelem a bylo by nehospodárným mrháním
časem a prací, kdyby po pořadu stolic rozhodčích rozvinouti se měl spor
znovu pořadem řádných soudů, neboť pak by nebylo lze nahlédnouti,
proč instituce soudů rozhodčích vůbec byla zavedena. Tak tomU ale
i při rozhodčích komisích a proto zde zákon v §u 3 písm. g) výslovně
praví, že rozhodčí komise rozhoduje s k o n e č n o upl a t n o s t i,
čímž právě měl býti zde vyloučen každý další pořad, jistě tedy i pořad
§ 105 úst. list., kdyby na krásně rozhodčí komise ve funkci §u 3 písm. g)

za správní úřady považovati bylo. Není tedy třeba rozbirati otázku,
je-li § 105 úst. list. bez prováděcího zákona účinný. Nicméně k osvětleni
její, aniž by se rozhodovala, dlužno uvésti toto: § 15 býv. zákl. zák.
st. č. 144/1867 neinauguroval prováděcí zákon, § 105 úst. list. nejen
že jej inauguruje, ale, jak z motivů vyplývá, zákonodárce dokonce byl
si vědom, že bez bližší úpravy bude upotřebení sotva možné. Pravíf se
v důvodové zprávě k vládnímu návrhu (str. 30) k §u 105, že mluví se
tam (t. j. v § 105) nyní (oproti rak. §u 15) výslovně, že teprve po vyčerpání opravných prostředků lze se dovolávati ve lhůtě přesně stanovené rozhodnutí soudniho; patrně tedy za to se mělo, že je těch ustanoveni třeba, a že do předpisu pojaty byly, kdežto ve skutečnosti tam
nejsou (a ani v návrhu nebyly), ani předpis o vyčerpání opravných
prostředků, ani předpis o lhůtě.
Čís.

4364.

Automobilový zákon ze dne 9. srpna 1908, čís. 162 ř. zák.
Srážka auta s cyklistou. I cyklista jest povinen dbáti předpisů silničního řádu a jeti na nepřehledných místech tak, by před vyskytnuvší
se překážkou byl s to včas seskočiti.
Vlastní zavinění poškozeného.
(Rozh. ze dne 18. listopadu 1924, Rv I 1103/24.)
Antonín M., jeda na kole, srazil se s automobilem, jejž řidil žalovaný
šofér, a byl pří srážce usmrcen. K žalobě pozůstalé manželky a syna
pro c e sní s o udp r v é s tol i c e uznal žalobni nárok co do dlivodu z polovice po právu, o d vol a c í s o u d uznal ža!obni nárok
po právu dvěma třetinami.
Ne j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
Důvody:

První soud zjistil na základě místního ohledání, provedeného soudcem z příkazu činným, a na základě výpovědí celé řady svědků i znalcova posudku, že srážka mezi automobilem a cyklistou stala se na malé
rovínce okresní silnice, 5 m široké a po okrajích stromy vroubené, odkud silnice na obě strany stoupá a tvoří křivku, která jest nepřehledná
a dovoluje výhled na rovinku se svahu východního, odkud přijel a.utomobil, jen na vzdálenost 45 kroků ase svahu západního, odkud přijel
cyklista, jen na vzdálenost asi 100 kroků; že cyklista jel po pravé straně
silnice ve směru své jízdy, že vyhýbal se automobilu ještě více do prava,
že vrazil kolem do automobilu mezi předním levým blatníkem, přelétl
před ni část automobilu a dopadl na zemi; že automobil zarazil pak po
dalších 3)12 krocích, že v době srážky jeli automobil i cyklista rychlostí
asi dvakrát větší, než jde člověk rychlým krokem, t. j. asi 12 km za hodinu, ale jistě více než 6 km za hodí nu a že řidič automobilu výstražných znamení nedával. výpočty rychlosti, které procesní soud podle
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místního ohledání a výpovědi svědků o době a vzdálenostech jakož
i s ohledem na posudek znalcův předsevzal, jsou zcela logické a jsou
jako zjištění skutková pro dovolací soud závazna. Všechna shora uvedená a důkladně provedená skutková zjištění převzal také odvolací
soud beze změny. Z nich odvolací soud správně vyvodil, že také cyklista, který srážkou přišel o život, svůj smrtelný úraz spoluzavinil. Zákon ze cine 9. srpna 1908, čís. 162 ř. zák. spočívá na zásadě ručení za
výsledek, které nezávisí na zavinění. Vla~tní z:'lvinění vp~~kozeného l!emá však býti bez významu pro náhradm povmnost r:dlce a. ~lastmka
automobilu a proto ustanovil zákon v §u 2 (1) a (4), ze, dokaze-h ten,
kdo za škodu ručí, že škodlivá událost způsobena byla jen zaviněním
poškozeného, nastává osvobození od ručení; pochází-.li ~šak škoda ?ebo
její objem jen z části ze zavinění p~škozeného, nastav~ osvoboz~m jen
ohledně této části tak, by onu část skody, kterou SI poskozeny sam zavinil také sám nesl (viz motivy justičního výboru poslanecké snč
mov;,y k §u 2 cit. zák.). V tomto případě správně oba n.ižší s~udy z~
zjištěných skutečností vyvodily, že žalovan~ nejen nedokazal ~yhra~ne
zavinění poškozeného, nýbrž že naopak sam je.~nal p:oh. pre9plsum
§§ 45, 46 a 48 min. nař. ze dne 28. dubna 1910, CIS. 81 r. zak., ze tedy
on má vinu na úrazu. Oba nižší soudy však také správně vystihly, že
i usmrcený Antonín M. svůj úraz spoluzavi~il, pr~tože jel v ~ís!ě nepřehledném právě tak rychle jako automobJ1, vyhyb~1 se ~roh predplsům silničního řádu do prava, místo do leva, a protoze nesjel na louku,
která podle zjištění prvního soudu splývá se silnicí v jednu rovinu bez
silničního příkopu. Z toho jest viděti, že i cyklista jel neopatrně. Běží
nyní o otázku, jaký díl vzniklé škody jde po~le §u 2 (~) cit. z~k. na
vrub Antonína M-a. V tom směru neposoudIl odvolacl soud vec po
stránce právní správně, uznav nárok žalobní 2/, důvodem po právu;
naopak jest přisvědčiti prvnímu soudu, že škodu jest rozděliti stej~o
měrně. I cyklista jest povinen šetřiti povinné opatrnosh a jeh v neprehledných místech silnice tak, aby před vyskyt~uvší s: překážk?u ..l1l?hl
včas seskočiti. I cyklista jest povinen zachovavatJ predplsy sJ1mcmho
řádu. Nedbal-Ii této opatrnosti, a ani na louku se silnicí splývající nezajel, neručí žalovaný řídič automobilu za onen díl škody, kterou si ~07
škozený sám zavinil. Dovolací soud, uváživ podle §u 2 (4) CIt. zak.
všechny okolnosti případu, shledal přiměřeným a spravedlivým, aby
škoda rozdělena byla rovným dílem.
čís.

4365.

Bankovni úřad ministerstva financí jest oprávněn vymáhati lombardní zápůjčky, poskytnuté rakousko-uherskou bankou.
(Rozh. ze dne 18. listopadu 1924, Rv I 1149/24.)
žalobě, jíž domáhal se Bankovní úřad minísterstva financí na žalované firmě v Kč zaplacení zápůjček, poskytnutých Rakousko-uherskou
bankou na lombard válečných půjček, bylo vyhověno s o u d Y vše c 11
tří s t o I i c, N e j v y Š š í m s o ude m z těchto

důvodů:
Uplatňujíc dovolací důvod nesprávného právního posouzení věci podle čís. 4 §u 503 c. ř. s. trvá dovolatelka na námitce, že žalující erár
(Bankovní úřad ministerstva financí) není oprávněn vymáhati lombardní
zápůjčky, poskytnuté Rakousko-uherskou bankou, protože předpis
§u 38 vládního nařízení ze dne 12. května 1919, čís. 246 sb. z. a n. nemá zákonného podkladu, a, i kdyby takový podklad v §u 8 zák. ze dne
10. dubna 1919, čís. 187 sb. z. a n. měl, že byl zrušen článkem 206
smlouvy St. Oermainské, podle které pohledávky z lombardních zápůj
ček jsou a zůstaly aktivy Rakousko-uherské banky, o nichž jedině likvidatoři mohou činiti opatření, ledaže by tito jako jedíně z pohledávek
banky oprávnění a k žalobě legitimovaní svého zákonného práva smlouvou se byli vzdali, nebo je byli změnili, nebo toto právo na žalující
stranu byli přenesli. Z toho důvodu vytýká žalovaná firma odvolacímu
soudu též neúplnost řízení, protože nebyl připuštěn f'3bídnutý důkaz
označenými likvidatory o tom, že nedali souhlasu k převodu žalobních
pohledávek z Rakousko-uherské banky na žalující erár a že teprve po
skončení likvidace mají býti výtěžky její ve smyslu mírové smlouvy
rozděleny. Leč dúkazu toho nebylo pro rozhodnutí tohoto sporu třeba
a není tu vady řízení, když proveden nebyl, jak bude dále dolíčeno. NáZOr žalované firmy, že předpís §u 38 vládn. nař. čís. 246/1919 nemá
moci zákona, jest mylný, a jest naopak právní posouzení odvolacího
soudu v tomto směru správné. Podle opětovaných rozhodnutí Nejvyššího soudu jest zmíněné nařízení kryto zmocněním, uděleným vládě
v §u 8 zák. čís. 187/1919. Okolkováním a proměnou bankovek rakousko-uherské banky, obíhajících V oblasti Čs. státu, v československé
státovky, zbavením ostatních bankovek vlastnosti zákonného pfatidla,
proměněním závazků, znějících na rakousko-uherské koruny, v závazky
v Kč v poměru 1: 1 a zrušením funkce Rakousko-uherské banky jako
státní banky cedulové, s t a los e nu t n Ý m, učiniti opatření též o
lombardních zápůjčkách, které rakousko-uherská jako cedulová banka
ve svých nyní stažených bankovkách poskytla, které v nich zase měla
obdržeti zpět, a které podle čl. 84 jejího statutu byly bankovní úhradou
obíhajících a nyní za československé státovky zaměněných bankovek.
Toto nu t n é o pat ř e n í ohledně lombardních zápůjček jest zahrnuto ve všeobecném zmocnění §u 8 zák. čís. 187/19119, jímž byl finanční ministr zmocněn, by pečovalo oběh a opatření platidel ve státě
Československer.1 a za tím 'účelem zařídil čeho potřebí, v p o měr u
k Rakousko-uherské bance buď cestou smluvní
n e bon a ř i z o v a c í a aby vůbec až do jinaké zákonné úpravy obstarával funkce státní cedulové banky. Byl tedy finanční ministr též
zmocněn, by převzal od Rakousko-uherské banky hodnoty, jimiž byly
kryty bankovky této banky, které okolkováním staly se českosloven
skými platidly. Zákonnost předpisu §u 38 vládn. nař. čís. 246/1919
plyne také ze čl. 107 stanov Rakousko-uherské banky příl. k cís. nař.
ze dne 21. září 1899, čís. 176 říz. zák. vyhražujícího súčastněným vládám po schválení zákonodárných sborů právo, že při zániku výsady ra-
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kousko-uherské banky mohou převzíti její bankovní obchody za bilanční
cenu s jedinou výjimkou hypotekárnich zápůjček, a že nabudou vlastnictvi ke jmění banky se závazkem, aby i její závazky splnily. Neprávem
trvá dovolání na námitce, že § 38 vládn. nař. čís. 246/1919 a § 8 zák.
čís. 187/19 odporují čl. 206 mírové smlouvy.
Předem dlužno podotknouti, že mezinárodní smlouvy zavazují sice státy, by svá právní zařízení přizpůsobily převzatým závazkům a aby tedy ve smyslu mezinárodní smlouvy zrušily, změnily nebo doplnily své zákony a svá nařízení, avšak takové smlouvy nemají a také si neosobují moci zákona
a nemohou zákon nahraditi. I kdyby tedy bylo pravda, že ustanovení
čl. 206 mírové smlouvy St. Oermainské nepřipouští, aby lombard Rakousko-uherské banky byl převzat vládou československé republiky,
nebylo by tím pro nedostatek pozdějšího zákona nebo nařízení na shora
zmíněných předpisech nic změněno. Ale názor, že mezi těmito předpisy
a čl. 206 mírové smlouvy jest rozpor, jest mylný. Převzetí lombardních
zápůjček stalo se proti výplatě nebo vyúčtování jich v bankovkách Rakousko-uherské banky a pro tip řev zet í vše c h z á vaz k ů,
ji c h set Ý k a jí c í c h. Jmění Rakousko-uherské banky nebylo tedy
tímto převzetím nijak zmenšeno, a mírovou smlouvou zaručená práva
držitelů bankovek v cizině dlících nebyla nijak dotčena. Z ustanovení,
že likvidace banky má býti provedena komisaři, jmenovanými reparační
komisí, neplyne, že by tito komisaři musili samivymáhatí všechny lombardní pohledávky a že by jich nesměli postoupiti nebo že by se nesměli spokojiti s provedeným již postupem nástupnickým státům. Naopak likvidatorům bylo uloženo za povinnost, aby šetřili při likvidaci
bankovních stanov, tedy i citovaného článku 107, jímž bylo súčastně
ným státům převzetí lombardního obchodu vyhraženo. Podle odst. (7)
čl. 206 mírové smlouvy byla reparační komise pověřena úkolem, by
vyložila pravidla, daná mírovou smlouvou nebo bankovním statutem
o likvidaci banky a aby rozhodla spory vzniklé při likvidaci. Podle vyhlášky ministerstva financí ze dne 13. prosince 1923, Č. 237 sb. z. a 11.
s c h v á I i I are par a ční k o m i s e v té příčině pravidla, o nichž
se před tím nástupnické státy mezi sebou dohodly, a mezi těmito pravidly také ono, že nástupnické státy převezmou veškerá obchodní aktiva
a pasiva Rakousko-uherské banky, tedy i její lombard. Tím bylo provedené již převzetí lombardu vládou republiky československé schvileno jediným orgánem, který podle mírových smluv by byl mohl proti
němu činiti námitky, takže schválení toto obsahuje v sobě i dodatečné
udělení souhlasu jménem Rakousko-uherské banky a stalo se převzetí
lombardnich zápůjček platným i dle pravidel práva smluvního. Z ře
čeného plyne, že jest tu také souhlas likvidatorů, o němž žalovaná firma
důkaz provedený míti chtěla. Tím padají všechny vývody dovolání o
»vyvlastněni« bez svolení oprávněného. Ostatně uznala i žalovaná firma
převzetí lombardní zápůjčky v původní výši 375.000 Kč nyní ve zbytku
250.000 Kč Bankovním úřadem ministerstva financí tím, že mu přímo
vydala dlužní úpis ze dne 4. července 1919. Ve příčině zadržených úroků
zjistily nižší soudy specifikacemi Bankovního úřadu ministerstva financí, jaké sazby úrokové stanoveny byly bankovním výborem při lombardu cenných papírů v jednotlivých obdobích podle §u 32 nař. ze dne
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12. května 1919, Č. 246 sb. z. a n. a jaké úrokové částky jsou zadrženy.
Poclle dlužních úpisů podrobila se žalovaná firma obchodním podmínkám bankovního statutu. Slib, daný rakousko-uherskou vládou při upisování válečných zápůjček ohledně 5% úroků z lombardních zápůjček,
z něhož prý podle tvrzení clovolatelky lombarclní dlužníci podle §u 881
obč. zák. práv nabyli, jest bez významu, protože podmětem lombardních pohledávek nebyl stát, nýbrž banka a protože takové sliby vlády
nebyly pro Rakousko-uherskou banku závazny (§ 880 a) obč. zák.).
Co se týče konečně měny, ve které zápůjčky mají býti zaplaceny, nebylo o tom vůbec sporu, že zápůjčky poskytnuty byly na území česko
slovenské republiky a to Rakousko-uherskou bankou, filiálkou v T r utn o v ě, žalované firmě v Br o u m o v ě. Ať tedy za splniště pokládá
se poclle §u 905 obč. zák. a čl. 324 a 325 obch. zák. Trutnov nebo
Broumov, vždy jsou zápůjčky splatny v oblasti československé republiky a musí podle §u 6 zák. ze dne 10. dubna 1919, čís. 187 sb. z. a n.
býti zaplaceny v Kč. Tím jest vyřízena také námitka žalované firmy, že
prý Československá republika zaplatila nebo súčtovala rakouskouherské bance lombardní zápůjčky ve starých bankovkách, že její právo
jako postupnice jest totožné s právem postupitelky a že tedy nemůž"
žádati zaplacení v Kč. Tvrdí-li dovolatelka, že československý erár
nemůže žádati od dlužníků víc e, než mohla žádati rakousko-uherská
banka, dlužno jí odvětiti, že československý stát opatřil si bankovky
rakousko-uherské banky, potřebné k zaplacení převzatých lombardních
zápůjček, výměnou za československé státovky v poměru 1 :1, takže
obdrží po splacení lombardních zápůjček v Kč na penězích zase jen
tolik zpět, kolik sám k jejich nabytí vynaložil a do oběhu dal, a nic
víc e.
čís.

4366.

Vyrovnáni stává se pravoplatným uplynutím lhůty k opravnému
ode dne uveřejnění potvrzujícího usnesení na soudní desce.
Uveřejněno-Ii potvrzující usnesení pouze v úředním listu a v místních
novinách, čítá se Ihilta ode dne doručení věřitelům.

prostředku

(Rozh. ze dne 18. listopadu 1924, Rv I 1310/24.)
Žalobce domáhal se na žalovaném zaplacení celé pohledávky, ježto
žalovaný nezapravil včas vyrovnací kvoty. O b a niž š í s o u d y
uznaly podle žaloby.
N ~. j vy Š š í s o u d žalobu zamítl.
D ů vod y:
Ve sporu jde jen o to, zda proti žalovanému vzhledem na jeho ně
kdejší vyrovnání, potvrzené usnesením krajského soudu jakožto soudu
vyrovnacího ze dne 20. dubna 1923 použíti lze ustanovení čl. III. zákona ze dne 26. dubna 1923, čís. 99 sb. z. a n., ježto - jak nespornoCIVilnl rozhodnutí VI.
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n~s~l~il v č~s platebníc.h záv~zků, vyrovná~ím převzatých. V otázce zpět

ne

učmnostI tohoto zakonneho ustanovelll vynesl Nejvyšší soud v za-

~~dání ze dne 21. října 1924 k čÍs. pres. 641/24 plenární rozhodnutí
CIS. sb. 4277, že ustanovení čl. IIl.·zákona ze dne 26. dubna 1923
čfs. 99 sb. z. ~ n. nedotýká se vyrovnání, jež před jeho úČÍnností byl~
jlZ pra.voplatne .P?n:rzena. Jde tedy v tomto případě jen o to, zda potvrz:~!e. vyr?vnan! zalov.1neho stalo se právoplatným ještě před účin
nostI CIt. zakonneho ustanovení; a k otázce této jest přisvědčiti. Nižší
soudy přijímají právoplátnost potvrzeného vyrovnání nesprávným způ
sob~m teprve dnem 5. června 1923, t. j. datem usnesení, jímž vyrovnacI soud právoplatnost potvrzení vyhlašuje a vyrovnaci řizeni za skončené pr,ohlašuje (§ 55 vy.rovn. ř.), nezkoumavše, kdy se potvrzení to
sku!ecne stalo pravoplatnym. Dle §u 49 vyr. ř. jest rozhodnutí vyrovnaclho soudu o potvrzení vyrovnání veřejně vyhlásiti a kromě toho
I veškeré věřitele a ostatní účastníky doručením vyhotovení jeho zpraVItI. Do rozhodnutí toho mohou si účastníci v §u 52 vyr. říz. stěžovati
ve lhůtě 14denní, tato však čítá se dle §§ 174 konk. ř. a 63 vyr. ř. bez
ohledu na doručení ode dne, kdy potvrzení veřejně bylo vyhlášeno.
Tímto veřejným vyhlášením míni se, vzhledem na předpis §u 115 odstavec druhý c. ř. s. uveřejněni na soudni desce vyrovnacího soudu.
V tomt? ~řípadě se ,uveřejnění rozhodnutí vyrovnacího soudu o potvrzení
vyrovnalll trmto zpusobem nestalo. Vyrovnací soud místo toho vyhlásll
rozhodnutí to uveřejněním v úředním listu a v místních novinách. Než
na věci to ničeho neměni, jelikož podle výkazů o doručeni stalo se rozhodnutí . právoplatným. před 19. květnem. 1923 jakožto dnem počátkll
platnostI shora CIt. zakonnych ustanovem, neboť doručení nejpozdějši
~~ dne 5: května a 7. května 1923 týká se věřitelů, jimž dle §u 52 vyr.
nz. pr~tr. po:vrzení opr~vný pros,t~edek nepříslušel. Dle toho nabylo
vyrovnam pravoplatnostr pred pocatkem shora cit. zákonného ustanovení a žalovaný důsledkem toho nepozbyl svým platebním průtahem
slevy tímto narovnáním právoplatně získané.
čls.4367.

Skutečnosti ve smyslu §u 1330 obč. zák. isou neien události nýbrž
i osobnl vlastnost někoho, tudlž i náchylnost á pohotovost jeho činům
příčícím se ať zákonu, ať dobrým mravům,

k

(Rozh. ze dne 18. listopadu 1924, Rv I 1393/24.)
.. ža.lob~:" inž. Richard P., by} chefem inženýrem u fy K. Kancelářský
uredmk teze fy Jaroslav R. nabldl se žalovanému, že mu bude sdělovati
úřední tajemství své firmy. Když se R. dostavil poprve k žalovanému
a sdělil mu, že jest od firmy K., řekl prý žalovaný: »To jsem si ale hned
my~lel. Jest dobře, že jste předešel inž. P-a (žalobce), neboť, kdybych
chtel, byl by u mne již zítra«. žaloba, domáhající se na žalovaném
odvolání nařčení, jakoby žalobce inž. Richard P., kdyby žalovaný chtěl,
byl s to, prozraditi obchod ni tajemství svého zaměstnavatele konku-

Tenci a uveřejněni toho ve všech pražských denicich na náklad žalovaného, pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e vyhověl, o d vol a c i
s o u d žalobu zamitl. D ů vod y: po náhledu soudu odvolacího není
zažalovaný výrok »To jsem si ale hned myslel. Je dobře, že jste pře
dešel ing. P-a, neboť, kdybych chtěl, byl by u mne již zítra«, i kdyby
se pokládel za zjištěný, způsobilým, aby odůvodnil po rozumu §u 1330
obč. zák. žalobni návrh, směJujicí pouze k odvoláni udánlivého nařčeni.
Z textování §u 1330 obč. zák., jak bylo lll. dílči novelou k obč. zákonu
zvoleno, plyne, že lze žádati za odvolání pouze v připadě druhého odstavce §u 1330 obč. zák., který předpokládá, že jde o rozšiřováni sku ..
tečnosti, jež jsou způsobilé, by ohrozily ~úvěr, výdělek nebo hospodářský
zdar jiného. 'žalobce však ani netvrdi, že by žalovaný byl v inkriminožalobci skutečnosti konkretni, zněni onoho
vaném výroku rozšiřoval
výroku jest rázu zceia všeobecného, postrádá konkretních skutečnosti.
žalobní návrh obsahuje ovšem skutečnosti, které však jsou pouhou konstrukcí žalobcovou, odvozovanou z onoho výroku, a vkládá do výroku
toho skutečnosti, které v něm nejsou obsaženy. Onen výrok jest jen dohadem, že by žalobce nčco učinil, jest jen úsudkem, kritikou povahy
žalobcovy, ne však skutečnosti. Proto nelze z výroku toho rázu povšechného dovozovati po rozumu §u 1330 obč. zák. závazek žalovaného
odvolati výrok rozsudkem vyneseným k civilni žalobě. Pokud by pak
mohlo se snad usuzovati na nějaký čin trestný spáchaný urážkou na cti,
lze snad požadovati odvolání cestou trestni, nikoli však pořadem práva
civilniho (arg. prvý odstavec §u 1330 obč. zák. a contrario).
N e j vy Š š i s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc odvolacímu soudu, by ji znovu projednal a rozhodl.

°

Důvody:

Odvolací soud neposoudil věc správně po právni stránce, ježto nelze
souhlasiti s ním u výkladu slova »skutečnost«, přicházejicího v první větě
druhého odstavce §u 1330 obč. zák. Odvolací soud vykládá pojem skutečnosti př!liš úzce, omezuje jej na události a vylučuje přítomné stavy.
Skutečnost! je též osobní vlastnost někoho, tudiž i náchylnost a pohotovost jeho k činům, přičicím se ať zákonu ať dobrým mravům. vý··
rok, v žalobě uvedený, odpovidá-li pravdě, jest proto sdělenim (sr. třetí
větu druhého odstavce §u 1330 obč. zák.) skutečnosti, že žalobce je
pohotově, na žádost neb vyzváni žalovaného prozraditi obchodní tajemstvi své firmy, jak učinil R., jenž ho jen předešel. Nejde tu o pouhý
dohad neb úsudek, nýbrž o tvrzeni skutečnosti dostatečně určité (konkretní), by bylo ji zahrnouti pod pojem skutečnosti §u 1330 obč. zák.,
a jejíž pravdivost nebo nepravdivost byly žalovanému zajisté známy.
Odvolací soud nezabýval se odvoláním po stránce další, zejména po
stránce skutkové, takže nelze dovolacímu soudu rozhodnouti o dovolání
bez případného doplnění odvolacího řizeni probráním dalších důvodů
odvolacích.
99'
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Rozřadění skupiny III. železničních zaměstnanců ve slmpinu III. a),
III. b) (nař. min. železnic ze dne 18. června 1921, čís. 35.081-1/3 a ze
dne 23. srpna 1921, čís. 47.603 věstník ministerstva železnic čís. 84 a 85).
O žalobním nároku železničního zaměstnance, by zařazen byl do skupiny III. a), rozhoduje soud po stránce, zda důvody železniční správy
. jsou skutkově správny a opodstatňují zamítavé vyřízení.
železniční zaměstnanec, nevykazující alespoň dostatečnou znalost
služební řeči pro obor svého zaměstnání, není uzpůsoben k uspokojivému zastávání služby.

(Rozh. ze dne 18. listopadn 1924, Rv I 1436/24.)
žalobce byl dne 25. října 1908 přijat do služeb bývalé Severo-západní dráhy jako provisorní čekatel staničního mistra, dne 7. června
1910 jmenován byl výpomocným staničním mistrem, dne 1. ledna 1911
staničním mistrem skutečným a byl jako takový po převratu, kdy čsl.
stát uvázal se ve správu oné dráhy, převzat do jeho služeb, kde dne
1. července 1919 jmenován byl úředníkem, staničním asistentem ve statu
III. v X. hodno U., dne 1. ledna 1921 jmenován oficiálem staničním
v V!ll. hodno H. ve statu lIl. b) (osobní výkaz čís. 8 cop.). Předběžné
vzdělání školní vykazoval žalobce odbytí tří tříd měšťanských (čís. 8
cop.). Žádost žalobcovu za přeřazení do statu !ll. a), jakož i propočítání
služební doby v ní ředitelství st. drah zamítlo, rekurs proti tomu řízený
na min. žel. vrátilo ve smyslu výnosu čís. 65070-1/3. žalobou domáhal
se žalobce na eráru přeložení do statu III. a) a propočítání služební
doby v něm. žaloba byla zamítnuta s o u d Y vše c h tří s t o I i c,
N e j vy Š š í m s o ude m z těchto
dfivodit:
Rozdělením

skupiny III. na skupiny III. a) a b) a zařaděním žalobce
do skupiny III. b) neutrpěl žalobce újmy na posavádních požitcích a
jiných nabytých právech, zaručených mu v §u 40 služební pragmatiky,
nemůže si tedy z toho důvodu stěžovati. Zdali má nárok, aby byl zařaděn do skupiny lIl. a) a aby mu služební doba byla propočítána podle
příznivějších postupových lhůt této skupiny, lze posuzovati pouze podle
nařízení ministerstva železnic ze dne 18. června 1921, čís. 35.081-l/3,
kterým bylo rozdělení skupiny III. nařízeno, a prováděcího výnosu téhož
ministerstva ze dne 23. srpna 1921, čís. 47.603. I nařízení i výnos byly
uveřejněny v úředním věstníku ministerstva železnic ze dne 27. srpna
1921 pod čís. 84 a 85. Podle prvého odstavce přechodných ustanovení,
připojených ku prováděcímu výnosu, přiznává se bezpodmínečný nárok
na zařadění do skupiny lIl. a) jenom těm staničním mistrům, kteří vyhovují nově stanoveným podmínkám předběžného vzdělání. žalobce
jim nevyhovuje, v dovolacím spise toho již ani nepopírá, a odůvodňuje
žalobní žádost jenom druhým odstavcem oněch přechodných ustanovení,

které zařadění jednotlivých staničních mistrů s nižším než předepsaným
školním vzděláním do skupiny lIl. a) připouštějí pod podmínkou, že
konají skutečně příslušnou službu, mají nejméně dobrou kvalifikaci, svou

inte11igencí a dosavadním služebním výkonem a c:hováním

plně

uspo-

kojují a jsou v každé směru dllvěry hodni. V5rnosem ministerstva železnic ze dne 9. prosince 1921 čís. 52.875-l/3 byla podmínka plně uspokojujícího výkonu služby vyložena v ten rozum, že u zaměstnanců, ktetí
neovládají služební řeči slovem i písmem, pokud toho vyžaduje služba
jich odvětví, aspoň dostatečně, nemůže býti výkon jejich služby nazván
uspokojivým. Tento výklad minÍsterstva železnic, tedy téhož státního
orgánu, který ve vlastní působnosti nařídil rozdělení skupiny III. a stanovil jeho podmínky, byl a jest pro posouzení nároku žalobcova závazným. Jak podmínka dostatečného ovládání služební řeči, tak i jinak
plně uspokojujícího služebního výkonu a plné důvěryhodnosti jsou
pojmy relativními, při nÍchž smí rozhodovati jen zájem služby. Soud
mŮže rozhodovati o žalobním nároku jen v tom směru, zda spočívají
důvody, pro jeho zamítnutí udané, na pravdivém skutkovém podkladn
a zda vůbec mohou jeho zamítnutí odůvodniti. Bylo zjištěno; že žalobce
sám ve svém osobním výkazu se o své znalosti české řeči nezmínil, že
dle. zprávy dopravního kontrolora z 19. února 1924 ovládá služební
jazyk sotva dostatečně, a že dle osobního výkazu nebyla jeho způso
bilost po stránce jazykové uznána a nebyl od zkoušky ze služebního
jazyka osvobozen. Uváží-Ii se ještě, že nezáleŽÍ výhradně na znalosti
služební řeči, nýbrž i na skutečném jejím užívání a ochotě jí užívati, sluší
zamítnutí žalobcova nároku již .z důvodu nedostačující jazykové kvalifikace pokládati za odůvodněné a to bez ohledu na důkazy, které žalobce o své znalosti češtiny nabízel. Tím odpadá potřeba zabývati se
dalšími důvody, ze kterých žalovaná strana navrhuje zamítnutí žalobní
žádosti, že totiž služební výkon žalobcův plně neuspokojuje ani v technickém směru a že žalobce není hoden plné důvěry.
čís.

4369.

Rozřadění železníčních zaměstnanců do skupiny III. a), III. b) (nař.
min. železnic ze dne 18. června 1921, čís. 35.081-1/3, věstník mini. železnic ročník III., čís. 38, čís. 84 a prováděcí nařízeni čís> 85).
Výkon služby železničního zaměstnance, jenž aspoň dostatečně není
slovem a p·ísmem mocen řeči služební, nelze ve smyslu druhého odstavce
prováděcího nařízení nazvati uspokojivým.

(Rozh. ze dne 18. listopadu 1924, Rv I 1437/24.)
žalobce byl ve službách státních drah od roku 1908, posléze byl
v roce 1919 jmenován asistentem v X. hodno tř. statu nr.; při rozřaděni
tohoto statu byl zařaděn od 1. ledna 1921 do statu III. bl. Předběžné
vzdělání žalobcovo bylo: škola obecná, měšťanská a elektrotechnická
škola v Teplicích. České řeči nebyl žalobce mocen. Když jeho žádost
. o zařadění do statu lIJ. a) a propočítání let v něm byla příslušnými že-
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lezničními úřady zamítnuta, domáhal se žalobce zařadění do
a propočítání let v něm žalobou, jež byla zamítnuta s o u
tří s t o I i c, Ne j v y Š š í m s o ude m z těchto

statu lIl. a)
d Y vše c h

důvodů:
Rozdělením
děním žalobce

skupiny III. na skupinu III. a) a skupinu III. b) a zařa
do skupiny lIl. b) neutrpěl žalobce žádné újmy na posavadních požitcích a jiných nabytých právech zaručených mu v §u 40
služební pragmatiky a nemá proto práva si z toho důvodu stěžovati.
Nároku, by byl zařaděn do skupiny III. a) podle prvního odsfavce pře
chodných ustanL vení prováděcího nařízení ministerstva železnic z 18.
června 1921, čís. 35.081 nemá, poněvadž jeho předběžné vzdělání ne c
dosahuje míry, pro toto zařadění stanovené. Nestačí pouhé absolvování měšťanské školy, nýbrž musí býti doplněno bud' dvouletou školou
obchodní neb učebním během na škole měšťanské. Žalobce nemůže se
vykázati ani tím ani oním. Elektrotechnické učeliště v Teplicích, které
žalobce dle svého udání po odbyté měšťanské škole jeden rok navštč
voval, není v prováděcím nařízení uznáno za rovnocenné s dvouletou
obchodní školou neb učebním během, a žalobce neuvedl ničeho, z čeho
by se dalo souditi, že poskytuje stejné vše o b e c n é vzdělání. Podle
druhého odstavce citovaných přechodných ustanovení mají se ze zaměstnanců, kteří mají nižší vzdělání, zařaditi do skupiny lIl. a) pouze
ti, kdo skutečně konají příslušnou službu, mají nejméně dobrou kvali·fikaci) svou inteligenCÍ a d o s a vad n í 111 S I uže b ním v Ý k o n e in
a chováním pln Č u s p o k O juj í, a jsou v každém ohledu c\livěry
hodni. Ku popření žalobního nároku stačí) že žalobce není mocen služební řeči, neboť dle autentického a proto závazného výkladu, kterého
se dostalo prováděcímu nařízení předloženým výnosem ministerstva
železnic z 9. prosince 1921, č. 52875-1/3, nemohou si úřednici skupiny
lIl., kteří neovládají služební řeči ve slově i písmě aspoň dostatečně, či,
niti nárok na zařadění do skupiny liL a), po n ě vad ž v Ý k o n je,
j i c h s I už b y n e m li ž e být i n a z v á n u s p o k o j i v Ý m. Tím
jest vyvrácena námitka) že prováděcí nařízení samo se o znalosti služební řeči jako podmínce zařadění do skupiny liL a) nezmiňuje. Jakou
mě! žalobce celkovou kvalifikaci v roce 19 18) nemá pro posouzení zaža . . .
lovanéhr nároku vůbec výz!1amu.
čís.

4370_

Potvrdil-li odvolací soud rozsudek prvého soudu, zrušil bo však ve
výroku, jímž nehyla připuštěna námitka započtení, jde o usnesení odvolacího soudu, jež lze napadati pouze rekursem za podmínek §u 519

c.

ř.

s.
(Rozh. ze dne 18. listopadu 1924, Rv I 1438/24.)

Procesní soud prvé stolice odsoudil žalovanou k zaplacení omezené.
pohledávky žalob ni a o námitce započtení rozhodl ve výroku tak, že Se
""

!,!í

nepřipouští. Nepřipuštění odlivodnil tím, že tu není podmínek §u 391
c. ř. s., totiž téhož právniho a skutkového základu pohledávky namitané
započtením a pohledávky žalobní. O d vol a c í s o-u d potvrdil rozsudek prvého soudu ohledně pohledávky žaiobní, zrušil jej však ohledné
rozhodnutí O pohledávce namitané započtením, a nařídil další jednání
o ní bez výhrady právomoci tohoto usnesení.
Ne j vy Š š í s o u d odmítl dovolání.

Důvody:

Rozsudek odvolacího soudu jest rozsudkem dílčím o pohledávce
žalob ní a obsahuje usnesení odvolacího soudu o zrušení rozsudku prv,
ního soudu a nařízení nového jednání a rozhodnutí. K rozhodnutí dílčím
rozsudkem byl odvolací soud oprávněn, ježto platí proň v tom směru
dle §u 463 c. ř. s. táž oprávnění jako pro soud první stolice a dle §u 391
c. ř. s. odstavec třetí pohledávka započtením namitaná není v právni
souvislostí s pohledávkou žalobní, ježto nevzešla z téhož právního základu. Usnesení odvolacího soudu o částečném zrušení rozsudku soudu
první stolice, pokud se týče rozhodnutí o námitce započtení, nepozbylo
povahy usnesení proto, že bylo pojato do rozsudku. Lze tedy proti ně
mu použiti jen opravných prostředků, přípustných proti usnesení. 00volatel napadá rozsudek soudu druhé stolice toliko ohledně rozhodnutí
o námitce započtení, nenapadá dílčího rozsudku o pohledávce žalobní,
napadá tedy jen ono zrušovací usnesení odvolacího soudu. Ale proti
usnesení odvolacího soudu je přípustným toliko opravný prostředek rekursu a to jen dle ustanovení §u 519 c. ř. s. Dovolání, podané žalobkyní,
je jako takové protí usnesení opravným prostředkem nepřípustným
(§ 514 c. ř. s.), ale je nepřípustným i kdyby se považovalo za rekurs,
protože tu není podmínek §u 51 9 c. ř. s. Že zde není podmínek čís. 1 a
2 tohoto §u, jest zřejmo, než i dle čísla 3 §u 519 c. ř. s. byl by rekurs
nepřípustný proto, že odvolací soud ve svém usnesení nevyřkJ, že ří
zení v první stolici má býti započato nebo v něm pokračováno teprve,
až toto usnesení nabude právní moci. Bylo proto dovolání správně re,
kurs odmítnouti.
čís.

4371.

Propočítání služebních lel železničních zaměstnanců dle výnosu min.
železnic ze dne 24. září 1921, čís. 53.924.
§ 2 (2) výnosu předpokládá, že zaměstnanci byli hned od počátku
svéslužehní dohy zařaděni v příslušné skupině (úřednické), neplatí však
na případ, byl-Ii nynější úředník této skupiny původně zaměstnán jako
sluha.
§ 3 čís. 2 výnosu vztahuje se na toho, kdo byl původně sluhou, na,
čež hyl ustanoven kancelářským výpravčím a s celou touto skupinou
byl přeřazen do skupiny úřednické, aniž by se vyhledávalo, by dovršil
určitou dobu v železniční službě.
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§ 4 výnosu vztahuje se i na

zaměstnance

do služebních

tříd zařa

děné.

(Rozll. ze dne 18. listopadu 1924, Rv I 1452/24.)
Žalobce nastoupil do služeb státních drah dne 15. ledna 1907 jako
truhlář v dílnách vB., kdež pracoval v úkolu až do dne 28. řijna 1918.
Po převratu byl povolán do ministerstva železnic za člena »Železnični
Unie«, zřizené na podnět Národní rady ministerstvem železnic ze zástupců odborových organisací. Pracoval hlavně v odboru, který měl zameziti vývoz železničniho materiálu a potravin za hranice. Po tuto dobu

vyplácena mu byla jeho základní mzda dílenská, jakož i to, co by byl
při úkolové práci v dílnách vydělal nad denni mzdu. Tento úkolový nadvýdělek byl žalobci vyměřován podle nadvýdělku dělniků v jeho četě
v dílnách pracujících. Po zastavení činnosti »Železnični Unie« povolán
byl žalobce dnem 1. ledna 1919 do Hospodářské ústředny ministerstva
železnic. Po dobu jeho činnosti v Hospodářské ústředně byla žalobci
vyplácena mzda, jakož i náhrada ušlého úkolového výdělku ve výši, jak
tento vyplácen byl jiným truhlářským dělníkům jeho bývalé čety v dílnách státnich drah pracujícim. Úředním listem ředitelství státnich drah
v Praze č. 51 ze dne 15. října 1920 byl žalobce ustanoven (stabilisován) jako kancelářský výpravči do skupiny podúředníků B s platovou
stupnicí 2808 Kč a nezapočítatelným přídavkem 131 Kč 50 h s platností
do 1. ledna 1920. Podle nařizení ministerstva železnic ze dne 16. února
1920, č. 44.327 činí první platový stupeň pro podúředníky 2400 Kč. Žalobce byl však zařazen ihned do 3. stupně platového 2808 Kč skupiny
B kancelářských výpravčich podúředníků z toho důvodu, že pro zařa
zení musila býti vzata za základ dosavadní jeho mzda. Tato mzda odpovídala platu 3. stupně 2808 Kč plus zbytku 131 Kč 50 h, kterýžto zbytek byl žalobci ke stupnici platové vyměřen jako nezapočítatelný pří
davek, jenž mu měl býti vyplácen až k příštímu postupu, který by byl
jeho pevný příjem (služné a mistní přidavek) vyrovnal na celkový ročni
přijem z bývalé mzdy. Při tomto zařazení nebylo však přihlíženo k úkolovému výdělku, který jest vyšším než denni mzda a bylo žalobCI od
1. dubna 1920 vyplácení náhrady za ušlý úkolový výdělek zastaveno.
Výnosem ministerstva železnic ze dne 18. června 1921, L 35081/1 a ze
dne 23. srpna 1921, č. 47603 byla celá kategorie kancelářských výpravčich, do niž byl žalobce dnem 1. ledna 1920 zařazen, přeřazena s platnosti od 1. ledna 1921 do statu úřednického a to do st"tu III. a). Mmlsterstvo železnic propočítalo žalobci služební leta tak, jakoby byl dner~
nástupu do služby, t. j. 15 .. ledna 1907 býval v kategorii podúředniku
a propočítává mu leta služeb ni výhradně v kategorii pod úřednické a
od doby, kdy byl skutečně přidělen ke službě kancelářské, t. j. dne 29.
října 1918, připadně prvnim lednem 1919 v úřednickém statu III. a),
berouc při výpoMu požitků žalobcových ve skupině pod úřednické za
základ počáteční platovou stupnici 2.400 Kč. Prohlášenim ze dne 4.
řijna 1921 projevil žalobce souhlas s tím, aby mu na úplné vyrovnáni
všech r,cžitků, kterých by byl požival, kdyby byl zůstal v dílnách B.,

byl poskytnut rozdíl mezi lIJ. a V. platovou stupnicí (3408 Kč) s účin
kem od 1. ledna 1920 do 1. ledna 1921, t. j. do dne propočítáni služebni
doby. První stabilisováni žalobcovo před propočitáním služebních let
bylo u něho provedeno v kategorii kane. výpravčiho dne 15. října 1920
s platnosti od 1. ledna 1920 v III. platové stupnici (2808 Kč) s přidav
kem ročních 131 Kč 50 h. žalobce jest nyní zařazen jako oficiál do skupiny III. a s platovou stupnici 4608 Kč resp. Cvzhledern k zákonu ze dne
20. prosince 1922, Č. 394 Sb. z.a n.) 8052 Kč s pořadím od 1. července
1922. žalobce tvrdil v žalobě, že propočítání jest pochybené ze základu,
neboť nemělo se státi v kategorii podúřednické, nýbrž v kategorii úřed
nické, jak se podává ze znění §u 2 výn. min. železnic ze dne 24. září
1921, Č. 53924 a domáhal se proto na eráru doplatku 10.129 Kč 80 h.
Pro c e s n i s o udp r v é s tol i c e přiznal žalobci 6.321 Kč 80 ll.
O d vol a c í s o u d nevyhověl odvolání ani té ani oné strany a odvětil k odvolání žalovaného v důvodech: Obě strany souhlasi v tom, že
propočítání služebních let má se diti podle zákona ze dne 9. dubna 1920
čís. 222 sb. z. a n. podle nařizení vlády ze dne 22. prosince 1920, Č. 666
sb. z. a n. a podle jmenovacích norem, jež budou k tomu cíli vydány
nařizenim v duchu tohoto zákona (§ 3 zák. Č. 222) a souhlasi také
v tom, že tímto zvláštním nařízením jest výnos ministerstva železnic ze
dne 24. záři 1921, Č. 53.924. Spomo jest však, zda mají býti služební
léta propočitána žalobci dle pravidel uvedených ve výnosu ministerstva
železnic ze dne 24. záři 1921, čis. 53.924 v § 2/2, jak tvrdí žalovaná
strana, či dle zásad obsažených v témže výnosu v § 3/2 jak tvrdi žalobce, a, zda v tomto případě má býti při propočitáváni za podklad vzata
jako počátečni platová stupnice 3408 Kč dne 4. řijna 1921 dodatečné
mu přiznaná. Zmíněný § 2 má nadpis: »Služba ve dvou nebo několika
statech úřednických.« Má tedy toto ustanoveni na mysli jen přestup
z jednoho statu úřednického do jiného statu úřednického. To také plyne
z ustanovení odstavce druhého tohoto paragrafu, které stanoví: »při
přestupu všeobecném«, t. j. při přestupu celé kategorie úředníků, což
znamená při přestupu úředníků do jiného statu úředníků. Ustanoveni
§ 2 nemohou se tedy na žalobce vztahovati, poněvadž týž původně zaměstnán byl jako truhlář v dílnách, dnem 15. řijna 1920 byl zvolen (stabilisován) do kategorie podúředníků skupiny B a teprve výnosem ze
dne 18. června 1921, čis. 35.081 a 23. srpna 1921, čís. 47.603 byla celá
kategorie ďcancelářských výpravčich, do niž byl žalobce dnem 1. ledna
1920 zařazen, přeřazen s platnosti od 1. ledna 1921 do statu ú ř e d n jc k é h o a to do statu III. a). TýŽ výnos v § 3 pak má nadpis: »Před
chozi služební doba v poměru definitivního podúředníka nebo služebníka.« Vyžaduje tedy toto ustanoveni, by zaměstnanec byl nejprve definitivně ve statu pod úřednickém nebo služebnickém a pak přestoupil do
statu úřednického. Ustanoveni to nutno vztahovati na žalobce, poně
vadž týž byl stabilisován teprve v kategorii kancelářských výpravčích
a poněvadž dle výše citovaných výnosů při všeobecném přeřadění kategorií pod úřednických zařaděn byl do úřednického statu III. aj, musí se
propočítáváni provésti dle zásady, vyslovené v § 3 (2), který zni: »Při
přestupu na základě všeobecné úpravy propočitávati jest veškerou dobu
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služební, jež zbývá po odečtení lhůty stanovené příslušným nařízením
pro zařadění do kategorie úřednické, dle povyšovacích lhůt příslušného
s che mat u ú ř e dni c k é h o. Tomu nejsou na odpor ani vysvět
livky výnosu Č. 53.924 k § 2 (2) kde se praví: "V důsledku tohoto ustanovení propočítá se uvedeným kategorÍÍm celková služební doba tak
(I. j. všeobecně přeřaděným kategoriím úřednickým nebo podúředni
ckým, mezi něž i žalobce náležel), jakoby hned od počátku své služebni
doby byli v tomto úřednickém statu zařaděni, s odpočtením čekatelského
roku. Toto pravidlo platí však pouze o těch zaměstnancích uvedených
kategorií, kteří hned od počátku své služební doby byli ve zmíněné kategorii původně podúřednické zařazeni, kteří tedy byli jako podúředníci
příslušné kategorie intimováni, neb aspoň služby těchto kategorií skutečně vykonávali.« Tohoto výkladu mohlo by býti použito na propočí
tání služebních let žalobcových, poněvadž týž byl stabilisován teprve
v kategorii kancelářských výpravčích, tedy hned od počátku své definitivní služby byl v kategorii kancelářských výpravčích. Tyto vysvětlivky
ovšem v dalším odstavci praví: »Jestliže však naproti tomu nynější
úředník této kategorie byl nejdříve stabilisován jako služebník·a pak
teprve jmenován podúředníkem příslušné kategorie, pak se jedná u něho
o individuelní jmenování a jest uutno propočísti mu dobu služebnickuu
zvláště a pak dobu, kdy byl jmenován podúředníkem příslušné kategorie, která byla zařaděna do úřednického statu III. a) rovněž odděleně
dle povyšovacích (postupních) lhůt tohoto statu,« ale výkladu toho
nelze na případ žalobcův použíti, poněvadž týž jako služebník stabilisován nebyl, nýbrž ustanoven byl teprve v kategorii kancelářských výpravčích. Avšak i přes vysvětlivky odstavce druhého nelze pro propočítání let žalobcových použíti ustanovení § 2, poněvadž, jak již výše
bylo uvedeno, ustanoved jeho vztahuji se výlučně jen na službu ve
dvou nebo několika statech úřednických. Jest tedy na sporný poměr žalobcův použíti předpisu § 3 (2). Druhá věta tohoto odstavce 2. stanoví
sice, že doba ztrávená v kategorii podúřednické nebo služebnické, jejíž
dovršení bylo příslušným nařízením stanoveno jako podmínka pro zařadění do kategorie úřednické, propočítá se podle postupových Ihut
podúřednických, po případě služebnických s použitím zásad vyslovených v § 4, avšak soud prvý správnč uvedl, že ustanovení § 4 vztahuje
se na zaměstnance do služebních tříd nezařaděné, že však žalobce dne
1. ledna 1921 přeřazen byl do kategorie úřednické, a mimo to není ani'
tvrzeno, že by dovršení doby ztrávené v kategorii podúřednické nebo
služebnické bylo u žalobce podmínkou pro zařadění jeho do kategorie
úřednické. Vysvětlivky k § 3 bod 2 praví dále, že propočítávání dle zásad tohoto bodu omezí se pouze na ty případy, když nebyl zaměstnanec
těchto kategorií přeřazen ve smyslu výnosu z 23. srpna 1921, Č. 47.603
pro neodpovídající kvalifikaci do statu lil. a). Tím mají snad vysvětlivky
na mysli ony úředníky, kteří byli zařazeni do statu lIl. b). Dle nařízeni
ministerstva železnic ze dne 18. června 1921, čís. 35.081 zařaděny byly
totiž do statu lll. a) pokud dány jsou předpoklady stanovené provádě
cím nařízením (výnos ze dne 23. srpna 1921, čís. 47.603) kategorie
mezi nimi také kancelářští výpravčí, zbývající pak kátegorie úřednické
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d?savadního "tatu 111. zařa~ují se do statu lIl. b). Tyto vysvětlivky JSOll
v~a~ v odporu. s us~an?Velllm ~ 3 bod 2, kde všeobecně se praví, že při
Jlfe~.up~ na zaklade vseobecne upmvy propočítati jest veškerou dobu
sluzeblll dle Povyšovacích lhůt příslušného schematu úřednického.
Z toho plyn;;, ze dle tohoto ustanovení nutno žalobci propočítati veškerou sluzeb~: dobu po odečtení čekatelské lhůty dle povyšovacích IhM
schematu uredlllckeho statu lll. a). To prvý soud také právem učinil.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání žalovaného eráru.
Důvody:

Obě strany souhlasí v tom, že propočítání služebních let žalobcových má se díti podle výnosu ministerstva železnic ze <fne 24. září 192 i
č. 53.924, a tak, když tato otázka není sporna, netřeba ani až na vý~
jimku dole u~edenou, jež to činí nuiným, clle §u 102 úst. list. zkoumati,
zclall t.en.to ~'yno_s ;re svrch v potaz p'řicházejících předpisech (§ 2 a 3)
odpov:~a pnslusnym predplsum nanzení vládního ze dne 22. prosince
1920, CIS. 666 sb. (§ 2 a 3) a dále, zda toto nařízeni zase odpovídá před
piSU §~ 3 zakona ~e dne 9 .. dubna 1920, čís. 222 sb., to jest duchu tohoto zakona, zejl11ena tedy jeho §u 1 a dlužno se omeziti na rozhodnutí
otázky, mezi stranami nyní už jedině sporné, zda případ podřaditi dlužno
pod § 2 (2) řečeného výnosu, jak tomu chce žalovaný erár, či pod § 3
(2) P~ tomu chce ,žalobce i ?bě nižší stolice. Také dovolací soud jest
t~ho nahl.''.~~, ze pnpad, spada pod § 3 (2) a odkazuje v té příčině na
?uvo~y mzslch stolIc, jez v podstatě otázku dobře řeší, aniž by bylo lze
nCI, ze, kdyby se zaujalo stanovisko opačné - stanovisko žalované
strany, --:- doš_lo by se výsledk~. logičtějšího a s těmito velmi složitý~li
a o?t;znyn;1 predplSy srovI:a!ejslho. Nicméně vzhledem k vývoclllm dovolalll dluzno zkoumalI jeste jednou, zda případ žalobců kryje se ,,,
skutkovou povaho~ předpisu toho či onoho a pod který tedy jej podřa
dilI nutno. § 2, jenz dle nadpiSU svého pojednává o službě ve dvou nebo
několika statusech 'ú ř e dni c k Ý cha stanoví v dovolávaném stranou
ždl~vanou O?st~v"ci dru~éll> že při všeobecném přestupu, t. j. pře,stupu
cele kat ego ne u r e dni k u ze statusu do statusu na základě všeobecné
úpravy připočítati jest služební dobu v nižším statusu (statusu ú ř eeln ie k fo m) z!rávenou pod:~ lhůt platných pro nový status, předpoklá
daj~, ze za~l1estnanCI, o nez se jedná, byl i hne d od poč á t k II
s:eoslu:e~ní doby v příslušné kategorii (úřed
n I k~) zaraden.1 - nedopadá na žalobce, jenž nejdříve byl v kategorii
s 1 u z e b nic k e, zaměstnán byv jako truhlář v dílnách načež dne 15.
l-íjna byl ustanoven (stabilisován) jako kancelářský vý~ravčí do kategorie podúředníků skupiny B, a teprv výnosy ze dne 18. června a 23.
srpna 1921 byl s celou kategorií kancelářských výpravčích přeřazen
s pla_tností od 1. ledna 1921 do statutu úřednického 111. a). Praví sice
vysvetlIvky k tomuto §u 2 čís. 2 (Věstník min. žel. Č. 43 roku 1921 str.
140), že všeobecné přeřadění kategorií úřednických (p o d ú ř e cl n ic k Ý c h) bylo provedeno jmenovanými právě výnosy ze dne 18. června
a 23. srpna 1921 mimo jiné také u kategorie kancelářských výpravčích
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a v důsledku toho že propočítá se těmto kategoriím celková služební
doba tak, jakoby hned od počátku své služební doby byli v tomto úřed
níckém statusu zařaděni, toto pravidlo že však platí pouze. o těch zaměstnancích těchto kategorií, kteří hned od poč á t k u s v é s I už e b n i dob Y byli ve zmíněné kategorii, původně podúřednické. zařazeni, kteří tedy byli jako podúředníci příslušné kategorie intimováni,
neb aspoň služby jeji skutečně vykonávali, že však pravidlo to neplatí
tehdy, byl-Ii nynější úředník této kategorie nejdříve stabilisován jako
s I uže b n í k a pak teprve jmenován úředníkem příslušné kategorie,
neboť tu že se jedná o pozdější individuelní jmenování a odkazuji tu
vysvětlivky na § 3 nařízení a tím i výnosu, ovšem ne na § 3 (2), nýbrž
na § 3 čís. 1, jež právě předpokládá individuelní jmenování; ale z toho
všeho právě plyne jen, že, kdežto výnos mluví jen o kategoriích pů
vodně ú ř e dni c k Ý c h, vysvětlivky kladou tomu na roveň i kategorie původně pod ú ř e dni c k é, níkoli však í původně s I uže b nic k é, jaká právě i na žalobce dopadá, třebaže nebyl v této kategorii
stabílisován tak, aby se naň vztahoval § 3 čís. 1. Dovolání pomíjí tuto
cítaci § 3 v našem předpisu a vztahuje sem a tudíž i na případ žalobcův
předpisy §u 4, které náš předpis §u 2 odst. čís. 2 nikterak necituje a
jež se vztahuji výslovně na zaměstnance do služebních tříd nezařaděné,
i dopouští se touto záměnou §u 3 s §em 4 dvoji chyby. Podle dalších
odstavců vysvětlivek propočítává se podle §u 2 odst. čís. 2 výnosu také
služební doba oněch kancelářských výpravčích, kteří dříve byli stabilisováni jako k a n cel á ř š t í P o moc n í c i a teprv výnosem tam
citovaným jmenování kancelářskými výpravčími, a dále pak mluví se
tam ještě o kancelářských výpravčích, kteří se jimi stali z k a n cel á ř
s k Ý c h pomocníků, kteří před tím sloužili v kategorii služebnické,
avšak ani to vše se na žalobce nevztahuje, protože nebyl nikdy kancelářským pomocníkem, nýbrž přímo z kategorie služebnické přestoupil
do kategorie kancelářských výpravčích. Ježto § 3 výnosu pojednává dle
nápisu svého o pře d c h o z í služební době v poměru definitivního
podúředníka nebo služebníka, což úplně na žalobce dopadá, a stanoví
v odstavci čís. 2, jak propočítati služební dobu při přestupu na základě
všeobecné úpravy, že totiž započítati jest veš ker o u dob u s 1 už e b ní po odečtení t. zv. lhůty č e k a tel s k é dle p o vy Š o v acic h 1 h ů t pří s 1 u š n é h o s che mat u ú ř e dni c k é h o, a dle
tohoto předpisu započítal prvý soudce služební dobu žalobcovu, a nelze
říci, že by tento předpis na žalobce nedopadal, naopak dopadá doslovně.
Ovšem praví následující alinea, že doba strávená v kategorii podúřed
nické nebo služebnické, jejíž dovršení bylo příslušným nařízením stanovenO jako podmínka pro zařadění do kategorie úřednické, propočítá
se podle postupových lhůt pod úřednických po případě služebnických
s použitim zásad vyslovených v §u 4. Tady ovšem nelze souhlasiti s nižšími stolicemi, které praví, že tohoto §u 4 nelze užíti na žalobce proto,
že předpis jeho vztahuje se dle jeho nadpisu na zaměstnance do služebních tříd nezařaděné, kdežto žalobce do nich zařaděn jest, neboť
touto logikou byl by § 4 z §u 3 odst. čís. 2 vyřaděn vůbec, kdežto tam
místo má) protože tam dovolán jest, a to ovšem s úplným vědomím, že
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se ho dovolá!'0 1ia případ. zaměstnanců do služebních tříd zařaděných,
)akym lest I zalobc~, I, d!uzno ~o tedy užíti, pak-Ii že jen podmínka, pod
Kterou ~e ho d~volavano, splnena byla. Ale za to je správno, co praví
o~volaCl soud, ~e I;e?ylo am tvrzeno,.•že by u žalobce bylo bývalo pocImll1kou pro zaradem do kategone urednické, aby byl dovršil určitou
dOb,u ,v kate~o~ii p~dúředn!c~é n~?o ~lt~ž~bnické. Chce-Ii to teprve dovola~l, tvrdlÍl Ílm; z~ p.ravI: ~e pnslusmcl kategorie kancelářských výpravclch (k mmz nalezel I zalobce), v úřednickém statusu III. musili
~plnitíJis,té podmínky, mez~ nimiž bylo i dovršení určité lhůty ve službě
zeleZlllCl1l, ,te9Y by to byla Jednak nepřípustná novota a jednak dovolání
sam~. pr~v;, ze kategone h;lcelářských výpravčích, původně podúřecI
mcka, prerazena byla do uredl1lckeho statusu lil. výnosem ze dne 9.
srpna 1919, .~,ís. 2?.444, a~e to je právě výnos, který citují vysvětlivky
~.§u ~ ~d~t; CIS; 2 rkouc,e, ze .sem (pod § 3 čís. 2) patří jmenování poduredl1lku uredl1lky na zaklad; nař. min. žel. ze dne 9. srpna 1919, čís.
22.444, a~~oh v ?dporu s Ílm dovolání o jednu alineu dále praví, že
§ 3 odst. CIS. 2 ma na mysh takový všeobecný přestup některé kategorie
kd,; toto zařazení do. statusu úřednického je podmíněno určitou dobo~
s!raVe!lOU v, kategoru zřízenecké a podúřednické. takovouto kategorií
vsak z:, nem kategor~e kanc. výpravčích, ježto zařazena byla výnosem
z 18. cervna 1921, ČIS. 35.051 všeobecně z úřednického statusu III. do
úř. s!atusu lIl. ,a..J, k.de ,není vůbec p}edchozí služby v kMegorii zříze
necke neb p~duredl11cke~ Dle toho vseho nelze seznati, jak to dovolání
logIcky mysh, a Jen dluzno podotknouti, že ani to nezdá se správným
když rozdělení původního statusu 111. na status lll. a) a lll. b) nazývá
přeřazením: Dále: Vysvětlivky k §u 3 odst. čís. 2 praví v alinea druhém
že psopočtení dle. zásad toh?to bodu omezí se však pouze na ty případy;
kdyz nebyl zamestnanec techto kategorií ořeřarlěn ve smvslu vvnosu
z 23. srp.~~, 192~, čís., ~7.~03pr~ ~eodpovídající kvalifikaci do statusu
I~I. a). NIZSI stohce nllm, ze vysvethvky mají tu na mysli patrně (I. stohce) neb snad, (II.. stolice) případ, kdy zaměstnanec byl zařazen do
stat,usu lll; b),.ze vsak te to v odporu s výnosem samým, jenž toto omezem nezna, zne zcela vseobecně, a proto nižší stolice k tomuto omezujícímu vý~la.du vrsvětlivek nehledí a vztahují § 3 odst. čís. 2 vzdor oné
statl vysvetlIvek :.na zalobc.e. Opro!i tomu dlužno vytknouti, že to samo
o sob,~ by nest~c:l,o, prot~ze vysvethvky tvoři s výnosem jeden celek
a tUd,,;!e] dopl~u]l, nel::e Je tedy vyloučiti a pominouti. Ale důvod vyloučem .lest sprav~e my~leno. ten, že .omezení, i když j" pokládáme za
omezem, stanovene samym vynosem, Je neplatné proto, že o d por u j e
§u 3 ~ d čís. 2 v! ~ dní hon a říz e n í z e dne 22. pro s i n c e
1920, CI s. 666 s b., Jez ho nezná a v jehož mezích se výnos měl držeti
protože dle vlastního svého nápisu je provedením zákona ze dn~
9:.dubna 192?, čís. 222 sb. z. a n., jehož provedením dle jeho § 7 poverena ?yla,vse~~a n;1~~sterstva a k jehož provedení vydala vláda právě
cltovane s~e nanze,11!, CIS. ~66/~O. Ale te tu ještě jiný důvod, jenž přes
to omeze11!, ba prave k vuh nemU velI nenakládati se žalobcem hůře
než, §. 3 bod čís. 2 stanoví; má-Ii totiž dle tohoto bodu naloženo býti
s teml, kdo pro nedostatečnou kvalifikaci nebyli zařaděni do statusu
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lil. a), musí s těmí, kdo tak dobrou kvalifikaci měli, že 'do něho zařaděni
byli, a to byl právě také žalobce, býti naloženo aspoň také tak příznivě,
jako s oněmi, jak předpis sám logicky předpokládá (slova: »omezl se«
na ty, kdo pro nedostatečnou kvalifikaci do lil. a) nebyli zařaděni),
má s nimi vlastně naloženo býti příznivěji, t. j. dle jiného předpisu, ač
se nepraví, dle kterého. To je ale pro žalobcův případ bezpředmětné,
poněvadž dle nějakého jiného, jemu příznivějšiho předpisu propočtení
nežádá. Doložiti dlužno konečně, že, míní-Ii dovolání, že užití §u 3/2
výnosu místo §u 2/2 vede prý k nesrovnalosti, že dělnická služba ře
meslná hodnotí se stejně jako služba úřednická, což prý odporuje účelu
a tendenci zákona čís. 222/20 i nařízení čís. 666/20, jakož prý i výnosu
samému, dlužno na to odvětiti, že naopak je všeobecně známo, že tendence byla nivelisační, směřující k tomu, by práce kategorií nižších hodnocena byla co možno rovně s prací kategorií vyšších, což zvláště také
došlo lapidárního výrazu v tom, že propočítání obmezeno bylo na nižší
polovici tříd, kdežto vyšši zůstaly z dobrodiní toho vyloučeny.
čís.

4372.

Pojistné premie, splatné již před zahájením vyrovnávacího
nejsdu výsadními pohledávkami podle §u 23 vyr. řádu.

řízení,

(Rozh. ze dne 18. listopadu 1924, Rv I 1493/24.)
Žalovaná firma byla pojištěna u žalující pojišťovny proti pozaru.
Dne 31. října 1922 bylo o jmění žalované zahájeno řízení vyrovnávací,
jež skončilo dne 4. dubna 1923 vyrovnáním na 30%. Ježto pojišťovací
premie, splatné v dubnu 1923, nebyly zaplaceny, žalovala pojišťovna'
o zaplacení jich v plné výši. žalovaná namítla v podstatě totéž jako
v obdobném sporu proti jiné pojišťovně (viz čís. sb. 4271), totiž, že
vyrovnací správce zapravil v prosinci 1922 žalobkyni zúplna pojišťo
vací premie za rok 1921 a 1922 a že žalobkyně, ježto se žalovaná vyrovnala v dubnu 1923 na 30%, byla ohledně 70% premií bezdůvodně
obohacena. Žaloba byla zamítnuta s o u d Y vše c h tří s t o I i c,
N e j v y Š š í m s o ude m z těchto
důvodů:

Jde již jen o jedinou právní otázku, zda totiž pojistné premie spadají pod výsadní pohledávky §u 23 vyr. ř., takže při vyrovnání musily
by dle §u 46 (2) vyr. ř. býti plně uspokojeny. Tuto otázku dlužno zodpověděti záporně. Neboť výčet výsadních pohledávek jest v §u 23 vyr. ř.
vyčerpávající a nikoli pouze příkladmý, takže výsadu na jiné pohledávky
rozšiřovati nelze. Zejména jest nemožno, jak to dovolání činí, vsunovati
tam tuto výsadu pro pojistné premie oklikou §u 46 čís. 3 konk. f., dle
něhož jsou pohledávkami podstatovými (dluhy masy) všecky nároky
na splnění dvojstranných smluv, v něž správce podstaty vstoupil, nároky to, jež pak dle §u 150 konk. ř. v případě vnuceného vyrovnání

pln~ uspokoj:ny bÝ,ti m~sí~ Dov~lání, které této okliky užívá, odkázati
dluzno na mO,"lvy, klerc JI z;ctelne vylučují. Praví!' se tam (Pamětní s is
s~r. 1?2): jezto ve vyrovnavacím řízeni jmění zůstává ve správě dl~ž
m~ove, o d pad á s e spr á vou pod s t a t y vět š i n a p o h I ed a ~ e k §u 46 k o n k. ř. Jen ú tra t y říz e n í, j a k o žid a n ě
d o s ~ y (ve vy r o v n ~ v a c í m říz e n í) pod o b n é hop o s t aven I, J a k o p o hle d a v, k y ~ roz. d I u hy) pod s t a t y v úpa dk u, a J s o ~ . pro t o z a! a den y mez i v í' s a dní p o hle d á vk y, (§ 23 ~ I S. I). K tem top ř i d r u ž ují se po hle d á v k y,
lez by,~ upadku b~ly konkursními 'pohledávkami
:. a II. trl d y. Tedy Jeno ut r a tyf í z e n í a d a ně (jakož i jiné vereJne davky) JSou z dluhu, Jež v k,onkursu platí dle §u 46konk. ř. za dluhy
podstaty, prev.zaty do. §u 23 vy:. r. za pohledávky privilegované, jež plně
uspokoleny ~yh mUSI, mkoh vsak nejsou do něho převzaty s nimi také
p~hledavky. CIS: 3 a 4 §u 46 konk. ř. Ale premie pojistné spadají pod
CI S. 3. Spravne pravi Lehmann Kom. II. str. lOl, že pohledávky (dluhy)
massy ~le §u 46 čís. 3 a 4 konk. ř. nemohou ve vyrovnávacíl; řízení
vza~y by tl do ?hledu, p:o!ože dlužníku zůstává právo disposiční a § 21
" nas!. ko~k. r; (j~,dnaFcI o ~stoupení správce v dvojstranné smlouvy)
ve vl!ovnavac';n nzen~ upotrebeny býti nemohou. Z toho pak jde, že
nen;uze tu upo!reben byh ani. § 46 čís. 3 konk. ř., jenž jedná právě o nár~clch M spInem dvoJstran.nych .smlu,v, v něž správce vstoupi!. Zkrátka
zako?odarce ~euznal pre~le pOjlstne za hodny výsady §u 23 vyr. ř.
~. s tu;, Se ~luzno ,~pok?JI~, neboť že by tu právní cit byl uražen,' nelze
nCI, treba ze v pnpade, ze by nastala pojistná událost pojišťovna by
byl~ ,povin~a ~raditi, celou pojištěnou škodu a ne tolik~ kv~tu odpovídaJ.le; pomem; ,kvote vy:?vnací: jakou obdrží na premie. Neboť to je
p:ave.v~rovn~~~ a Jeho ucel'.. l~z v účincích svých stihají stejně i každeh? Jmeho ~entele, Jako pOjlstovnu: musíť na př. prodatel, jenž dOdal
Z~.OZI, ,spokojlh se, ta~e Jen s vyrovnací kvotou trhové ceny (v daném
r;npade ,30% )'., ac sam d,oda,1 za 100%. Ba pojišťovny na tom jsou
lepe, lezto ma:: v stanovach (podmínkách) pojišťovacích pravidelIll'
vyhrady: pro P;lp~d nepl.ace~í premií, anebo aspoň mají možnost, výhradamI takovyml se zajlshtl. Rozhodnutí ze dne 18. března 1924 Rv I
'l.58!/23 Č. sb. 3621 není s tím v odporu, protože tam šlo o premie
J1~~z s!,l~tnost nastala teprve za řízení vyrovnávacího, kdežto v našen~
pnpade Jde o premle dospělé již před zahájením řízení toho.
čís.

4373.

Dávka z přírůstku hodnoty nemovitostí.
Z úmluvy,
,kupite~ po?ese dávku z přírůstku hodnoty, nabývá
p~~a!el. opr~~nem, doma~.att se na kupiteli, by zaplatil dávku přímo
prt,slusnem~ u!adu: Nepo~tztl-1i však prodatel v ukládacím řízeni ve prosp~ch .ku~lteluv voech z:'konných prostředků za účelem správného vy_
m,ere,?l. davky: není .kupltel povinen zapraviti celou vyměřenou dávku,
nybrz Jen tOhk, kolik by bylo bývalo vyměřeno, kdyby bylo bývalo
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prodatelem použito zákot1flých
dávky.

opatření

v zájmu správuého

(Rozh. ze dne 18. listopadu 1924, Rv I 1502/24.)

trl)

V kupní smlouvě, jíž prodal žalobce žalovaným nelllovitost, zavázali
se žalovaní, že ponesou ze svého zemskou dávku z přírůstku hodnoty.
Když byl žalobce vyzván zemským inspektorátem k vyplnění přísluš
ného dotazníku za účelem vyměření dávky, zachoval se zcela pasivně
a když mu byl doručován platební rozkaz na 5878 Kč, nejprve ho nepřijal a když mu byl později doručen politickou správou, vrátil ho s tím,
by se úřad obrátil na kupitele. V exekuci ku vymožení dávky byl žalobci
zabaven spořitelní vklad 5658 Kč. Žalobce domáhal se na žalovaných,
by mu zaplatili 5658 Kč 61 h a zbytek 220 Kč odvedli zemské pokladně.
O b a niž š í s o u d y uznaly podle žaloby, o d vol a c í s o u d
z těchto d ů vod ů: Pokud se týče smluvní přípovědi žalovaných, že
sami zaplatí dávku z přírůstku hodnoty, nejde o slib placení ve prospěch osoby třetí zde zemského inspektorátu - ve sm. §u 881 obě.
zák., zakládající se na smlouvě, nýbrž jde o veřejnoprávní dávku, zákonem odůvodněnou. Poněvadž dávka z přírůstku hodnoty vyměřována
jest zemským inspektorátem a placena u zemské pokladny, jsou jedině
zemský inspektorát (zemská pokladna) oprávněny zaplacení této dávky
požadovati (vymáhati). Ježto však žalovanou stranou nebyl ve sporu
namítnut nedostatek aktivní legitimace ohledně žalobcem ještě n e z ap 1 a cen é h o zbytku dávky z přírůstku hodnoty 220 Kč s přís!., a
k vadě této nelze přihlížeti z moci úřední, nevzal ani odvolací soud na
tuto okolnost zřetele. Žalovaní v rámci svých odvolacích důvodů uplatňují v podstatě jen to, že žalobce zřejmou nedbalostí zavinili že dávka
z přírůstku hodnoty byla předepsána vyšší částkou než 2461 Kč a že
by při správném vyměření dávky měli platiti pOUze tuto částku. Žalovaní však přehlížejí, že bylo bezvadně zjištěno, že dávka z přírůstku
hodnoty byla předepsána částkou 5878 Kč 92 h a že zaplacení této
částky bylo žalobci pravoplatně uloženo platebním příkazem, že tudíž
popření výše dávky z přírůstku hodnoty, již je zaplatiti, nemůže míti.
v tomto sporu úspěchu. Bylo by proto také zcela zbytečno o výši dávky
z majetku slyšeti znalce. Z toho však dále plyne, že námitka žalovaných
je souhlasná s uplatňováním. ~kody, již dom,něle trpí (utrpěliLtím; že
v důsledku zřejmé nedbalostI zalobcovy mus! mu nahradIl! VySSl davku
z majetku, než kterou by bylo správně platiti. Jejich námitka nedotýká
se tudíž rozhodující zde otázky, která také doznáním žalovaných vůbec
není sporna, zda jsou podle smlouvy povinni zaplatili pravoplatně pře
depsanou dávku z přírůstku hodnoty. Případný nárok na náhradu škody,
plynoucí ze zavinění žalobcova, musili by žalovaní jinak uplatňovati
započtením, chtěli-li by, aby o tomto jejich samozřejmém nároku bylo
v tomto sporu rozhodováno. Okolnost, že jsou oprávněni vznésti nárok
na náhradu škody, nevylučuje správnost žalobního nároku.
N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil
ji znovU projednal a rozhodl.

věc prvému soudu, by

o ii vod y:

vyměření

Především dlužno odvolací soud, jenž nemá odsouzení žalovaných
k zaplacení 220 Kč k rukám pokladny za právně přípustné, upozorniti
na § 1404 n. zn. obě. zák. Co však se týče náhledu téhož soudu o nepřípustnosti obrany žalovaných v použité formě, má se věc takto: Kdyby
se byli žalovaní zavázali, že zaplatí dávku v té výši, jak vy měř e n a
bude, dalo by se snad mluviti tak, jak činí odvolací soud, že žalobce,
zaplativ ji sám, má nárok, by mu ji nahradili celou, a oni, pak-li míní,
že mají nárok na náhradu škody proti němu z toho důvodu, že neučinil
vše, co bylo v jeho moci, by dávka vyměřena byla takovým obnosem,
jakým při daném stavu věci dle zákona připadá, že mohou si tento
požadavek započtením proti žalobě namítati, a že, když tak neučinili,
nelze k němu přihlížeti a dlužno tudíž ·odsouditi je k zaplacení celé vyměřené dávky. Ale žalovaní tak se nezavázali, nýbrž toliko tak, že nesou
případnou dávku z přírůstku hodnoty ze svého, což možno dle pravidel
poctivého právního styku, platných najmě též pro všechny smlouvy a
úmluvy (§ 914 n. zn. obč. zák.), vykládati jen tak, že ponesou dávku
tím obnosem, jaký při daném stavu věci dle z á k o n a S k u te č n ě
vy pad á, nehledě, jakým bude vyměřena, takže, bude-li vyměřena
obnosem vyšším, než náleŽÍ, a věc bude· se míti tak, že za toto nesprávné vyšší vyměření bude jim žalobce práv - nebudou oni hraditi
mu více než obnos správný, a nepřináležející plus on ponese si sám.

Tu není tedy pro žádnou kompensaci místa, protože tu není žádného
protinároku, ježto ani žalobcův nárok ani závazek žalovaných nečiní
více, než co dávka po právu činí, k čemuž doložiti dlužno, že, nebyl-li
by žalobce za nesprávné vyšší vyměření práv, dlužno vyměření to pokládati. za správné. Je tedy otázka, kdy je žalobce za ně práv. Odpověď:
když neučinil vše, co bylo v jeho moci, by se nesprávnému vyměření
vyvaroval. Podle zmíněných již pravidel poctivého právního styku nelze
úmluvě o přesunutí dávky rozuměti jinak, než že se dle povahy věci
a úmyslu stran samozřejmě předpokládá, aniž by to musilo býti zrovna
výslovně připomenuto, že pro datel (žalobce), jejž jedině povinnost
dávku platiti stihá a s nímž vyměřující úřad jedině jedná (§ 15 a 17
dávkového řádu z r. 1915), nebude jednati na škodu kupitele (žalovaných), nýbrž že loyalně a poctivě, zrovna tak, jako by šlo o něho sama,
bude se starati, aby dávka vyměřena byla správně a ne nenáležitě vysoko, že tedy nejen ničeho neopomene, co mu zákon opatřiti poroučí,
nýbrž i jinak všecko zařídí, co v zájmu kupitelovu nutně potřebným neb
i jen účelným jeviti se bude, nejen tedy, že vyhoví svým povinnostem,
jež mu řád dávkový v §u 17 ukládal, nýbrž že nad to, obdržev platební
příkaz, zavčas jej kupiteli sdělí a v pochybnosti pokyny od něho si vyžádá, zda má či nemá stížnost do něho podati, a dle jeho návodu se zachová, pokud se týče stížnost jím (kupitelem) na jeho (prodatelovo)
jméno pořízenou podepíše, zkrátka, jak řečeno, učiní vše, co v jeho moci,
by přemrštěnému vyměření vyvaroval. Tato povinnost prodatele zakládá
se tedy nikoli na nějaký snad poměr zmocněnecký, na nějaký' příkaz
kupitelův k jeho zastupování v řízení vyměřovacím vždyť pro datel
CivlHnf rozhodnuti VI.
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vystupuje v řízení tom z předpisu zákona a nikoli z příkazu kupitele,
tedy vlastním jménem a nikoli jménem tohoto - nýbrž na samu úmluvu
o přesunutí, na poměr jí založený, v němž je mu povinen k péči řádného
muže a poctivého smluvníka. Zajistéť že vše, co shora jako jeho povinnost vytčeno, řádný a poctivý kontrahent sám od sebe pravidelně opatři,
a proto musí, pak-li že kontrahent tak se zachovatí opomene, následky
opomenutí stihnouti jeho a nikoli druhou stranu, která opatření ta uči
niti nemohla, protože úřad s ní nejedná - vyjma ovšem případ §u 17
poslední odstavec, o nějž však zde nejde. V tomto případě žalobce nevyhověl již ani svýn; povinnostem, v §u 17 řádu dávko mu uloženým,
jak z porovnání jeho prohlášení ze dne 28. listopadu 1921 s předpisy
§u toho plyne, a není docela případné, jak to soud prvé stolice omlouva.
Žádná omluva tu neplatí, neboť žalobce měl svou povinnost splniti,
avšak nesplnil, a nelze nechat nésti následky kupitele, jak činí první
soud. Samo to, čím ho prvý soud omlouvá, ho usvědčuje, zejména dokazuje dovolaný prvým soudem přípis inspektorátu zemského ze dne
27. února 1924, že kdyby byl žalobce své povinnosti dle §u 17 dávlc
řádu zadost učinil (»kdyby byl inspektorát věděl atd.«), bylo by bývalo zavedeno řízení k zjištění zcizovací hodnoty. Prvý soudce zneuznává poměry. V poměru k úřadu byl toliko žalobce a neprávem pravi
prvý soud, že bylo povinností žalovaných učiniti oznámení dle §u 17.
Tím, že oni dávku ve smlouvě převzali, nevstoupili oni na místo žalobce
v poměr k úřadu, neboť tohoto se úmluva přejímací nijak nedotkla.
Také nerozhoduje, že výše dávky jednou právoplatně vyměřená nemůže býti již změněna, a že soud zejména není povolán, aby to učinil,
vždyť nic takového .žaloba ani nežádá, úřad má napořád vůči žalobci
právo na zaplacení celé dávky tak, jak byla vyměřena, ale tu nejde
o úřad, nýbrž jen a jen o poměr mezi žalobcem a žalovaným, aby žalobce zaplatil ze svého, oč dávka výše vyměřena, než by byla bývala,
kdyby se byl dle své povinnosti zachoval. Zjištění tohoto převýšku docílí se tak, že se provede řízeni, které by byl úřad provedl, kdyby byl
žalobce své povinnosti vyhověl, t. j. provede se soudní odhad, v pří
padě potřeby s předchOZÍm výslechem přezvědných osob, jež ovšem
v procesu nutno slyšeti jako svědky. K soudnímu odhadu totiž bylo by
to vždy došlo, kdyby se úřad se žalobcem byl nedohodl (§ 18 řádu),
k čemuž ovšem žalobce v poměru svém k žalovaným bez jich svolení
byl by oprávněn ani nebyl. Vyšetřená odhadní cena pak ukáže, jak by
byla bývala dávka správně vyměřena, neboť bude to pak už jen matematický úkol (§ 12 a 13 řádu, k tomu předem § 5 a § 8-10 téhož).
čís.

4374.

Přídavku dle §u 1 zákona ze dne 12. srpna 1921,
nelze se domáhati pořadem práva.

čís.

299 sb. z. a n.,

(Rozh. ze dne 18. listopadu 1924, R II 342/24.)

žaloba horního zaměstnance ve výslužbě o zvysení výslužného dle
zákona ze dne 12. srpna 1921, čis. 299 sb. z. a n. byla s o ude m p r v é
s t o I i c e k námitce. nepřipustnosti pořadu práva odmítnuta. R ck u r sní s o u d . zamítl námitku nepřípustnosti pořadu práva. N e jv y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
Důvody:

Žalobce domáhá se na žalované společnosti zaplacení přídavku ve
smyslu §u 1 zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 299 sb. z. a n., který
přísluší pouze důchodcům všeobecného pensijniho ústavu a důchodcům
náhradních zařízení. Již vládním nařízením ze dne 4. května 1920, čís.
342 sb. z. a n. bylo rozhodování o přiznání a vyměření těchto přídavků
odňato právomoci soudů a ustanoveno, že v tomto směru rozhoduje
příslušná důchodová komise zemské úřadovny všeobecného pensijního
ústavu s konečnou platností, kdežto z rozhodnutí náhradního nositele
pojištění bylo lze se odvolatí k důchodové komísi. § 6 zákona ze dne
12. srpna 1921, čís. 299 sb. z. a n., který jest podkladem žaloby, naři
zuje, že o příznání a vyměření přídavků rozhoduje důchodová komise,
po případě orgán náhradniho nositele pojištění, jemuž přísluší rozhodnutí o důchodech. Tato rozhodnuti lze bráti v odpor pouze žalobou
k rozhodčimu soudu podle §u 75 (2) zákona o pensijním pojištění.

Soudní příslušnost byla tedy vyloučena také tímto zákonem, jehož kategorický doslov nepřipouští soudní příslušnosti ani pro přechodnou
dobu až do úpravy stanov náhradního ústavu, nebo až do přeměny
náhradních smluv v náhradní ústav, po případě až do zrušení toho
kterého ústavu a náhradní smlouvy. Pro tuto přechodnou dobu pozbývají platnosti ustanovení stanov náhradních ústavů a náhradních smluv,
která jsou v rozporu s ustanoveními zákona ze dne 5. února 1920, čis. 89
sb. z. a n. a jsou nahražena příslušnými zákonnými ustanoveními. Zaměstnanci, pojištění II náhradního ústavu anebo náhradní smlouvou,
mají tudíž nejméně tytéž nároky, jako kdyby byli pojištěni u všeobecného pensijního ústavu, třebas i stanovy nebo náhradní smlouva měla
jiný obsah (§ 64 (.6) zákona o pensijním pojištění, Dr. Emil Hendrich,
zákon o pensijním pojištění, str. 115). Okolnost. ku které poukazuje
rekursní soud, že v době podání žaloby, t. j. 22. září 1922, žalovaná
náhradního ústavu neměla a že ministerstvo sociální péče teprve výnosem ze dne 15. října 1922 udělilo předběžné schválení nových stanov, nemuže založiti soudní př(slušnost co do zaža!ovaného nároku
ani pro přechodnou dobu až do konečného schválení stanov. Usnesení
rozhodčího soudu pro pensijní pojištěni v Brně ze dne 15. května 192~,
jehož se rekursní soud rovněž dovolává, nemá pro tento spor významu,
jelikož o námitce nepřípustnosti pořadu práva mají soudy rozhodnouti
samostatně. Pro řešení této námitky jest směrodatným jedině způsob,
jakým odůvodňuje žalobce svůj nárok, a proto nepadá na váhu, že žalovaná mezi jiným také namítala, že žalobci přísluší zažalovaná částka
vůči žalované společnosti po případě pouze jako přejímatelce závazktt
těžařstva. Není potřebí, šířiti se o tom, že §§y 48 a 53 stanov pensijního
100·
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fondu žalované, vydaných v roce 1919, nemají vlivu na platnost a účiu
nost ustanovení zdejšího zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 299 sb. z.'
a n. Ustanovení čl. 10, A, 2 c) prováděcího nařízení ze dne 30. prosince 1920, čís. 693 sb. z. a n. rGvněž nemluví pro správnost žalobcova
stanoviska, neboť tento předpis uvádí jen jednu z podmínek, jimž musily vyhověti náhradní smlouvy, platné 31. prosince 1918. Že nelze použíti při výkladu §u 6 zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 299 sb. z. a n.
článkÍI 7 a 8 uvedeného prováděcího nařízení, jest zřejmo z jejich obsahu
a z doby jejich vydánÍ. § 7 zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 299 sb.
z. a n. nemění ničeho na předpisu předcházejícího §u 6 a nepřicházi
proto v úvahu při rozhodováni o námitce nepřípustnosti ,pořadu práva.
čís.

4375.

Dopravní řád železniční.
Ze škody vzešlé tím, že na dovozném bylo více vybráno, ručí dráha
jen, prokáže-Ii se její úmyslnost anebo hrubá nedbalost, kdežto ze škody,
vzešlé tím, že dráha ocitla se v prodlení s vrácením přeplatku, ručí
dráha dle všeobecných právnich předpisů.
(Rozh. ze cine 18. listopadu 1924, Rv II 607/24.)

12. března 1923. Není také sporno, že mělo býti správné předepsáno
a vybráno 4.473 Kč 40 h a 3,185.160 M. Stanovisko, které zaujalo ře
ditelství státních drah v Olomouc:i přípisem ze dne 30. března 1923,
vyřizujícím reklamaci žalující firmy ze dne 17. března 1923, že totiž požaduje zapravení nedoplatku 4.473 Kč 40 h, načež vrátí přeplatek
5,211.501 Mk, vyhovuje přesně zákonnému předpisu §u 70 žel. dopr. r.
Jmenovitě nebyla dráha povínna vraceti přeplatek v markách před zapravením nedoplatku 4.473 Kč 40 h, neboť náleží jí na tento přeplatek
zadržovací právo dle §u 313 obch. zák., takže lze od ní žádati placení
jen z ruky do ruky. Jinou otázkou by bylo, zda není žalovaná dráha
povinna náhradou škody, vzniklé žalující firmě poklesem kursu němec
kých marek po 12. březnu 1923. Tu by ovšem platily všeobecné zákonné předpisy o náhradě škody, tedy čl. 282 a 283 obch. zák., dráha
ručíla by však podle nich za pokles kursu jenom potud, pokud byla
s vrácením přeplatku v prodlenÍ. Jelikož nabídla žalobkyni vrácení již
30. března 1923, nejde pokles kursu německých ma'rek po tomto dni
na její účet, nýbrž dle §u 1419 obč. zák. na účet žalující firmy. Že se
rozdíl v kursu německých marek vyskytl také mezi dnem placení, totiž
12. března 1923, po případě dnem reklamace 17. března 1923 a dnem
30. března 1923, nebylo ani tvrzeno, ani soudem zjištěno. Ale i kdyby
takový rozdíl byl a to v neprospěch žalující firmy, musí jej vzhledem
k tomu, že dráze nelze vytýkati

Žalující firma domáhala se na dráze náhrady škody, která pry ]1
vznikla tím, že dráha omylem jí předepsala a od ni vybrala na dovozném více než měla dle tarifu vybrati. O b a niž š í s o u d y uznaly
podle žaloby, Ne j v y Š š í s o u d žalobu zamítl.
Důvody:

S právním posouzením rozepře nižšími soudy nelze souhlasiti. .žalující firma požaduje na dráze náhradu škody, která jí vznikla tím, že
dráha omylem jí předepsala a od ní vybrala na dovozném více, než dle
tarífu měla vybrati, takže žalující firma musila na opatření si němec
kých marek, ve kterých bylo dovozné předepsáno, věnovati více česko
slovenských korun, než kdyby dovozné bylo bývalo vyměřeno správně.
Oba nižší soudy uznaly nárok na náhradu této škody za odůvodněný
dle čl. 282 a 283 obch. zák. a vyhověly žalobě. žalob ní nárok nelze
však posuzovati podle všeobecných předpisů obchodního zákona o ná,hradě škody, nýbrž podle předpisů železničního dopravního řádu
o smlouvě nákladní, který má v §§ 70, 95 a 97 čís. 5 o následcích nesprávného vybrání dovozného zvláštní ustanovení. Podle těchto před
pisů lze náhradu škody, vzniklé straně nesprávným vybráním dovozného,
požadovati jenom, byla-li způsobena úmyslně neb hrubou nedbalostí,
což v tomto případě nebylo žalující stranou ani tvrzeno. Jinak nepříslusi
straně z to hot o důvodu nárok na náhradu škody, nýbrž pouze nárok na vrácení toho, oč bylo více na dovozném vybráno. Není sporno,
že na dovozném bylo sice žalující firmě účtováno 4.518 Kč 40 h a
8,396.661 Mk, že však zaplatila vskutku jenom 8,396.661 Mk a to dne

žalobkyně

zpozdění

ve

vyřízení

reklamace, nésti

Ačkoliv měla dle čl. 336 druhý odstavec obch. zák.
právo platiti dovozné československými korunami, při čemž by ovšem
musila se říditi kursem, určeným a vyhlášeným dráhou (§ 9 žel. dopr. ř.),

sama.

vyhradila si již předem předpis dopravného přes Německo a jeho placení v markách, platila také efektivně, a, zajistivši si takto případný
zisk ze změny kursu, musí nésti i nepříznivé jeho důsledky. žalující
firma nemá proto proti dráze jiného nároku než na vrácení přeplatku
v německých markách, tento nárok nemůže býti však rozsudkem uznán,
poněvadž žalobkyně neučinila k tomu potřebného návrhu (§ 405 c. ř. s.).
Nárok na náhradu škody v československých korunách není zákonem
odůvodněn) pročež musilo býti dovolání vyhověno, a žaloba zamítnut;1.
čís.

4376.

Jde O smlouvu o dilo nikoliv o smlouvu nájemní, převzal-Ii samostatný podnikatel zoráni poli majitele velkostatku svými zřizenci. Za
škodu ze zapáleni staveni jískřením z lokomotivy parniho pluhu ručí
jeho majitel za podmlnek §u 1315 obč. zák. K pojmu zdatnosti zřízenců
při obsluze parního pluhu. Zdatnost nelze stotožňovati se schopnosti
a způsobilosti.
(Rozll. ze dne 18. listopadu 1924, Rv II 614/24.)
Majitelka velkostatku, firma M., zjednala si od firmy P. parní pluh
k zorání pozemků. Větrem zaneseny byly jiskry z komína parního pluhu
na střechu žalobcova domku, jenž vyhořel. ža!obní nárok na náhr"du
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škody proti firmě M. a tn mě P. neuznal pro c e sní s o udp rve
s t o I i c e důvodem po právu. O d vol a c í s o u d rozsudek potvrdil.
Ne j vy Š š í s o u d uznal žalobní nárok proti firmě P. důvodem po
právu.
Důvody:

Dovolatel spatřuje nesprávné právní posouzení v tom, že odvolací
soud považoval smlouvu mezi firmou M. a firmou P. za smlouvu O dílo
nikoli za smlouvu nájemní, že nešlo o služební poměr, nýbrž o samo~
statné, od firmy M. zcela neodvislé, podnikání firmy P., za které proto
neručí firma M., kdežto firma P. že neručí pro nedostatek předpokladů
§u 1315 obč. zák. za své zřízence, o nichž bylo i odsuzujícím rozsuclkem trestním (§ 268 c. ř. s.) zjištěno, že zavinili škodu žalující strany
trestným jednáním, pro které byli odsouzeni, a že firma P. neručí ta1-"é
proto, poněvadž nemohla věděti, že její, ku orání kritického dne užitý
stroj toho dne nebyl způsobilý. Dovolatel uvádí, že jde u firmy P. o podnikatelské ručení, že zřízenci firmy P. pracovali nezpůsobilým strojem
za silného větru, že vadný stroj a silný vítr přivodily škodu, že Zřízenci
nedbali opatrnosti a pozornosti, podle §u 1297 obč. zák. u každého
člověka předpokládané, že za to vše ručí firma P. sama, neboť ručí také,
že její zřízenci mají ony schopnosti a užívají té pozornosti, jakých vyžaduje podle své povahy převzatá práce. Ale že ručí také firma M.,
která nemMe veškeré s jejím podnikem související práce vykonávati
sama, proto je v tomto případě dala vykonati firmou P., tedy používá
rovněž cizích osob při podnikovém provozu. Dovolatel má na mysli
podnikatelovo ručení za podniková nebezpečenství, způsobená podnikovým provozem, li kterého-ž ručení za zřízence neobmezuje se na ru2ení za nezdatnost podle §u 1315 obč. zák. Ohledně firmy P. nemůže
býti dovolání upřena opodstatněnost. Především sluší uvésti, že odvolací soud zcela správně vystihl, žeide mezi firmou M. z jedné, a firmou
P. z druhé strany nikoli o smlouvu nájemní, nýbrž o smlouvu O dílo, když tě
firma P. jako samosta,tná podnikatelka převzala zorání polí svými zří"
zenci vlastním pluhem. Z toho vyplývá, že firma M. neručí žalobci ani
za provinilé jednání zřízenců firmy P., ani za vadnost lokomobily,
které firma P. použila k výkonu převzaté práce. Proto je dovolání po
této stránce bezdůvodné. Jinak je tomu ve příčině firmy P. Odvolací
soud sice správně vyslovil, že tato firma ručí podle §u 1315 obč. zák.
za nezdatnost svých zřízenců, ",Ie míní, že oba zřízenci firmy R_a a K-a
jest v tOmto případě pov.ažovati za způsobilé a zdatné ku práci, kterou
konali za ~nebezpečných poměrů, a to proto, poněvadž R. je zkoušeným
strojníkem a K. zkoušeným topičem, a že všechny námitl,y ohledně
nezdatnosti těchto zřízenců mohly by platiti, kdyby nebyli pro svůj
obor zkoušenými, protože za daných okolností nelze po firmě P. žádati větší pečlivost a opatrnost ve výběru lidí, než kterou firma vynaložila, když k orání vzala zkoušeného strojníka a zkoušeného topiče.
Tento právní názor odvolacího soudu nelze sdíleti, neboť složení zkoušek, kterým nabývá osoba úředního oprávnění k výkonu úředně licentovaného· zaměstnání, neochraňuje ještě pro vždy a za všech oko-lností

..

před • nezdat~?stL Ne':.dat~ým může býtí i ten, kdo vykonal všechny
zkou.sky, uk~ze-It se,. ze pres t? J~ho výkony nejsou takové, aby ospravedlno~aly usudek, •.ze vFkousena osoba je zároveň zdatnou. Pro posouzem zdatnoslI ~nzencu fIrmy P. je rozhodujícím zjištění, že lokomobila nebyla osudneho dne opatřena ochranným košem že stála za ět
v
k;ytých
že byla
k
protoze. prehnva.c pary v ~,:urove komoře, i kdyby byl v lokomobile,
nezab:a~i1 by .vyletu chomace psker. Dále jest rozhodným zjištění, že
z~ oram vyletely JIs~ry z komllla lokomobily, že veliký, tehdá zuřivšl
vItre z,:nesl Je na d?sko~ou střech~ žalobcova domku, ta začala hořeti,
oh~.~ p~enesl se ta ke na tn sousedl1l stavení, čímž byla způsobena škoda,
!~J!Z n~hrady. se vyhořelí domáhají svými žalobami. Dále je rozhodllJI~lm, ze R. I K. odso~zem ~ylt p~áv?platně trestním rozsudkem pro
prestupek §u 459 tr. zak., spachany hm, že dne 26. srpna 1920 v N.
10komo~i1u ?raclho stroje, pod níž bylo topeno uhlím, postavili nedalek~ dosk.o.vych_ domků a tím zavinili, že od jiskry, z komínu vyletěvší,
vZlllkl pozar, a. ze s~ hm d?pUSlIlt ČlllU, z něhož se dá snadno předvídali
nebezpečenstvl. ohne. Take Je rozhodujícím zjíštění, že oba zřízenci byli
H-:.em upozornem na neb.ezpečnost orání, načež oba odpověděli. ab}
svedek byl bez starostr, ze to nechytne. Mínění odvolacího soudu že
z tohoto ojedinělého případu nelze ještě souditi na nezdatnost zříze:1Cú
odporuje předpísu §u 1315 obč. zák. Především nesmí býti přehlíženo'
že ,tímto novelisovaným. předpisem C§ 161/111. novely) bylo ručení
v _~aJmu bezpečnosti zostreno a ustanoveno, že zaměstnavatel ručí za
nezdatnost o.so~r, v)eho podniku používané, i tenkráte, když nevěděl
a n~mr:sll.vedetro Jej! n;zdatnosti. Ručení podle §u 1315 obč. zák.
nem rucemm za VlllU, nybrz za výsledek a podmíněno jest tím že osoby
jic.~ž bylo použito k úkonu, jsou nezd~tny. Zdatnost nemůž~ býti zto~
toznovana se s,chopností a ~p~sobilostL Předpokládá si~e nutně způ
sobilos:: ale zpusobllost mU:.1 by.lI I:rovázena take nejlepší vůlí, skutečně
vrnalozltl sc~opn~str ku znzem dlla, a také se předpokládá náležitá
pile,. dokonala sve.domlt?st ~ naI:rostá dbalost. Nedopatření neubrání
se mkdo, al,; nesml .t~ bylI vedome 'po~~ybení, když někdo sezná chybu
a Vili set.rva, Je to JIZ nedbalost, pn mz nelze mluviti o zdatnosti. UžiJe-II. s,; t:,.chto ,zásad na zjištěný skutkový děj, zřetelně se pozná, že
Jednam znzenc? byl.o hr~~ě nedbalé a že v něm setrvali, ač byli na nebezpečn~st ~veh~ Jednam. upozornění, že nelze pochybovati, že byli
kvykonavam sluz.eb, ~ mn1Z bylt Sjednáni, nezdatni, aje pro užití před
]lISU §u 1315 obc. zak. lhostejno, zdali firma P. o jejich nezdatnosti

blí':.kos~i (~?šky

st~ve~í,

nezpůs~bilou

pro~ozru~

věděla, či nevěděla.

čís.

4377.

... Byla-Ií .výzva doručovací,?! orgánem pouze vhozena do skřínky pro
102 c. ř. s. a nedošlo proto
. k nahradmmu dorucem hm, ze ptsemnnst byla 14 dní na poště uložena.
pnJ~m dOl?,gU, neb~lo ."y~ov~no př~pisu §u

(Rozh. ze dne 19. listopadu 1924, R I 755/24.)
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s O udp r v é

s t O I i c e odmítl odvolání pro opozděnost. R ek II r sní s O II d zrušil napadené usnesení a uložil prvému soudu, hy
ve věci dále jednal. D ů vod y: Stížnost jest důvodná. Bylo-Ii marně
provedeno doručení k vlastním rukám adresáta, jakož i doručení náhradní, poněvadž nebyl zastižen ani adresát ani oprávněná osoba, pokud se týče osoby. uvedené v druhém odstavci §u 102 c. ř. s., odepřely
přijímati písemnost, nutno písemnost uložiti. Dlužno vzíti zřetel na to,
že nutno' se předem pokusiti o oba způsoby náhradního doručení. Ze
zpátečního lístku o doručení rozsudku ze dné 19. dubna 1924 jde na
jevo, že příjemce nebyl zastižen, a že náhradní doručení nemohlo býti
provedeno, pročež poštovní zřízenec na zpátečním lístku a na obálce
napsal »uložen dne 26. dubna 1924«. Předpisy o doručení musí bS,ti
přesně zachovávány, z této poznámky však nejde jasně na jevo, zda se
poštovní orgán řídil přesně zákonem a nelze proto považovati doručení
rozsudku za správně provedené. Proto jest rozhodným, že zástupci,
v plné moci žalované uvedení, rozsudek obdrželi 5. června 1924 a tuto
dobu nutno považovati za den doručení. Poněvadž odvolání došlo
k soudu 12. června 1924, bylo podáno včas.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
D

ů

vod y:

Jak ze zprávy doručovacího orgánu, listonoše S. patrno, byl rozsudek prvé stolice uložen dne 26. dubna 1924 na poštovním úřadě, ježto
prý žalovaná nebyla doma zastižena a náhradní doručení se nemohlo
státi. Dle §u 104 c. ř. s. má se uložení na poště ohlásiti písemnou oznámkou, upevněnou na dveřích bytu, a podle možnosti též ústním sdělením
osobám v sousedství bydlícím. Šetřením dle §u 526 odstavce druh~'
,. ř. s. jest zjištěno, že doručovací orgán, když mu zahradní dvéře ne~·
byly přes zvonění otevřeny, vložil do poštovní skřínky, u oněch dveří
přípevněné, písemní výzvu na adresátku (žalovanou), aby si písemnost (rozsudek prvé stolice) vyzdvihla u poštovního úřadu, a že, když
se tak nestalo, doručovací orgán druhého dne (26. dubna 1924) vhodil
do oné skřínky vyzvání, by si adresátka písemnost u poštovního úřadu
vyzdvihla, jinak ze bude tato pokládána za uloženou na poštovním
úřadě. Formálnosti §u 102 a násl. c. ř. s. jest však přesně zachovati.
Byla-Ii výzva doručovacím orgánem jen vhozena do oné skřínky, při
čemž na příklad ani sousedé ani domácí lidé, klíček od schránky nemající, se nemohou o obsahu výzvy dozvěděti, nebylo vyhověno předpisu
§u 104 c. ř. s. a nedošlo proto k náhradnímu doručení tím, že písemnost
byla 14 dní na poště uložena. V důsledku toho odvolací lhůta počala
běžeti teprve 5. června 1924, kdy písemnost byla zástupci žalované
strany U soudu doručena, a nenabyl proto onen rozsudek formální právní
moci do dne skutečného podání odvolacího spisu k soudu, což se stalo
dne 12. června 1924. Nelze přisvědčiti názoru stěžovatelovu, že nápravu
lze zjednati jen žalobou pro zmatečnost dle §u 529 čís. 2 c. ř. s., ježto
prý jde již o rozsudek, formálně v moc práva vešlý. Má-li býti řeč
o formální právní moci rozsudku, musí při nejmenším dojíti k platnémlll

doručení

na onu osobu, na niž zní soudní doručovací příkaz. Nedošlo-li
k tomuto platnému doručení na tuto osobu nedopatřením doručovacího
orgánu, nelze osobu tu zbaviti řádného opravného prostředku a poukázati ji na mimořádný opravný prostředek §u 529 c. ř,. s., a to ani z toho
důvodu, že prvý soudce, neznaje nesprávnosti prllběhu při doručení,
měl neprávern za to, že je tu rozsudek formální v moc práva vešlý a
proto povolil exekuci. Právem proto rekursní soud zrušil odmítací usnesení prvé stolice a nařídil, aby bylo dále dle §u 468 c. ř. s. jednáno.
čís.

4378.

U cizozemské akciové společnosti lze za »stálé zastupitelstvo pro
tuzemsko neb orgán, jemuž jest svěřeno, obstarávati obchody ve smyslu
§u 99,odstavec třeti, j. n. uznati jen representaci (zastupitelstvo) odpovídajíc! předpisům čl. IV. nařizeni ze dne 29. listopadu 1865, čis. 127
ř. zák., pokud se týče §§ 210-217 čl. XXXII uh. zák. z roku 1875.
(Rozh. ze dne 19. listopadu 1924, R I 891/24.)
Žaloba proti budapešťské firmě zadána byla na zemském soudu
v Praze, jako soudu příslušném místně dle §u 99, odstavec prvý, j. n.
K námitce místní nepříslušnosti s o udp r v é s t o I i c e žalobu odmítl, rek u r sní s o u d zamítl námitku místní nepříslušnosti. Ne jvy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Otázku,- zdali rekursní soud, zrušivší usnesení první stolice, je vázái1
právním názorem, projeveným v zrušovaCÍm usnesení, také při rozhodování o novém, jeho právnímu názoru vyhovujícím usnesení prvé stolice, netřeba tu řešiti, neboť rekurs ní soud se v napadeném u'snesení oct
právního názoru, projeveného ve zrušovacím usnesení, v pravdě ani

neodchýlil. To lze jasně seznati, nepřihlíží-Ii se jen ku znění tohoto
usnesení, nýbrž i k vývoji věci, za kterého k němu došlo. Žaloba se dovolávala sudiště majetku podle §u 99, odstavec prvý, j. n. Žalovaná
strana je popírala, poukazuJ'íc k , tomu; že má na Slovensku továrnv
J'
podniky a sídlo své správy, že tím je pro ni založeno obecné sudiště
podle místa správy ve smyslu §u 75 j. n., a že toto její obecné sudiště
vylučuje sudiště majetku podle §u 99 j. n. Soud první stolice pokládal
námitku nepříslušnosti za bezpodstatnou již podle tvrzení žalované
strany, totiž proto, že sídlo správy na Slovensku není v »(uzemsku«
ve smyslu jurisdikční normy, a zamítl námitku neptíslušnosti, nezabývaje se dále s otázkami, zdali žalovaná strana skutečně na Slovensku
sídlo své správy má, jakého rázu toto její sídlo je a zdali vůbec sudiš:ě,
založené sídlem správy, vylučuje sudiště podle majetku. Rekursní soud
nesouhlasil s názorem prvé stolice, že Slovensko není tuzemskem, a
musil proto přikročiti především k řešení základní právní otázky, zdali
stidiště podle sídla správy skutečně vylučuje sudiště podle majetku.
Na tuto otázku odpověděl rekursní soud kladně a vyslovil zároveň
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právní názor, že pro cizozemskou akciovou společnost - jakou žalo-·
vaná firma nesporně je jest založeno obecné sudiště podle sídla
správy (§ 75 j. n.), tedy sudiště vylučující sudiště majetku podle §u 99
j. n., jež tehdy, má-Ii za prvé - což § 99 odstavec třetí j. n. jinak vyžaduje ohledně ostatních tam jmenovaných podmětů pro založení sudiště majetku v tuzemsku stálé zastupitelství neb orgán, jemuž svě
řeno jest obstarávati obchody, a vyhovují-Ii za druhé tato zařízení před
pisu čl. IV. nařízení ze dne 29. listopadu 1865, čís. 127 ř. zák. S tohoto
svého právního hlediska musil pak rekursní soud ovšem také naříditi,
by bylo zjištěno, zdali žalovaná strana takové sídlo aneb orgány má.
S další otázkou, zdali sídlo správy, jež žalovaná v odpovědi na žalohu
tvrdila, je sídlem správy ve smyslu §u 99 odstavec třetí, j. n. a čl. IV.
citovaného nařízení čís. 127/1865, se rekursní soud nezabýval a aní
zabývati nemohl, neboť mu k tomu scházela právě proto teprve naří
zená skutková zjištění. Vykládá proto dovolací stížnost ono zrušovaCÍ
usnesení mylně, mínÍC, že rozlišuje mezi sídlem správy, pokud se týče
trvalé správy, a mezi sídlem representace a že pokládá sídlo správy,
jak je žalovaná v žalob ní odpovědi tvrdí, za vhodné založiti obecné
sudiště, vylučující sudiště majetku. V důsledku toho je také bezdůvodna
v)'1ka, že se rekurs ní soud od tohoto svého právmho názoru, l1 ájeného
v prvním (zrušovacim) usnesení, odchýlil ve svél1l drnhél1l (napadeném) usnesení, jež staví pojem trvalého sídla na roveň pojmu representace podle čl. IV. nařízení čís. 127 z roku 1865, neboť rekursní SOUG
\' druhém, napadeném, usnesení jen přesněji vyslovuje již původně hájené stanovisko, že zastupitelstva aneb orgány cizozemské akciove ':polečnosti musí vyhovovati předpisu čl. IV. nař. ze dne 29. listopadu
1865, ř. z. č .. 127, pokud se týče obdobným předpisům §§ 210-217
zák. čl. XXXII z roku 1875, má-Ii jimi býti založeno sudiště sídla správy
podle §u 99, odstavec třetí, pokud se týče § 75 j. n. Právní názor, rekursním soudem v obou usneseních důsledně hájený, odpovídá pinč
zákonu. Právě citované předpisy, které v tomto směru pozdějšími před
pisy nebyly podstatně změněny, nedovolují pochyby, že u cizozemské
akciové společnosti za »stálé zastupitelstvo pro tuzemsko aneb orgán,
jemuž svěřeno jest obstarávati obchody« ve smyslu §u 99, odstavec
třetí, j. n. lze uznati jen těmto předpisům odpovídající representaci
(zastupitelstvo). Jen na jejím místě se vede správa a proto lze jen toto
místo podle §u 75 j. n. míti za sídlo společnosti, zakládající pro ni sudiště majetku, vylučující sudiště obecné. Ježto žalovaná ani netvrdí a
rekurs'ní soud podle výsledku konaného šetření právem neshledává za
dolíčeno, že žalovaná firma, má v oblasti čsl. republiky ~ ať již v zemích historických aneb na Slovensku - representaci (zastupitelstvo)
řečeného rázu, není ani třeba řešiti otázku, zda Slovensko je tuzemskem
ve smyslu jur. normy, čili nic, nýbrž lze i bez toho seznati, že pro ni
obecné sudiště vůbec založeno není, tudíž t~ké není vyloučeno sudiš1-ě
majetku podle §u 99, odstavce prvý j. n., jehož se žaloba dovolává. Pro
své stanovisko nemůže žalovaná strana ani těžíti ze zákona ze dne ll.
listopadu 1919, čís. 12 sb. z. a n. z r. 1920. Potvrzením ministerstva
obchodu ze dne 18. června 1924 je jen doloženo, že podniky, které mají
provozovny na Slovensku, ale sídlo v Maďarsku, jsou z á s a cl n ě v y-
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z Ý v á n y podle tohoto zákona, by přenesly svá sídla a hospodářská
vedení do t u zem s k a. Ale neplyne z něho, že i žalovaná firma byla
k tomu vyzvána. Sama také ani netvrdí, že do tuzemska přesídlila a své
hospodářské vedení totiž cel é, jak onen zákon. předpokládá, a nikoli jen ono tuzemských podniků - sem přenesla, naopak uvádí stále,
že má své sídlo v Budapešti. Než, i kdyby také byla bývala vyzvána,
nemělo by to pro tuto rozepři významu, protože podle poslední věty
§u 1 řečeného zákona předpisy o opovědích zůstávají v platnosti, z čeho
jde jasně na jevo, že i vyzval1é podniky musí zříditi v tuzemsku sídlo
správy, které musí k zápisu do obchodního rejstříku opovědčti. Pokud
se tak nestalo, nemají vyzvané podníky, třebaže je jim dovoleno obchody v tuzemsku provozovati, v tuzemsku sídla správy a jím založ"ného obecného sudiště. Zůstává proto rekurs i při posudku věci s tohoto
hlediska bez úspěchu.
čís.

4379.

časopís ,»X« nemá způsobilosti státi na soudě. Pokud muze zmatečnost dle §u 6 c. ř. s. vytýkati osoba jiná, nežli proti niž žaloba smě
řovala. Nahražení osoby, nezpůsobilé jednati na soudě, osobou k tomu
způsobilou, nelze provésti opravou žaloby.

(Rozh. ze dne 19. listopadu 1924, R I 896/24.)
žalobě na časopis »železo, časopis pro obchod železářský a průmysl
kovodělný« o nepřípustnosti exekuce pro c e sní soud p r v é s t o I i c e
vyhověl. O d vol a c í s o u d zrušil napadený rozsudek i s před

chozím řízením pro zmatečnost a odmítl žalobu. D ů vod y: Jako strana
žalovaná označen je v žalobě »Železo«, časopis pro obchod železářský
a průmysl kovodělný: žalovaným může býti jen podmět právní, mající
způsobilost býti stranou sporu, tudíž také Zpílsobilost býti samostatným
nositelem práva závazků. Způsobilost, býti stranou procesní, mají
osoby fysické i právnické, pokud mají způsobilost samostatně platné
závazky sjednávati. Takové způsobilosti žalovaná strana v tomto pří
padě však nemá. Žalován je časopis »Železo« k rukám Jana Hea, nikoli
firma, o· kterou v tomto případě patrně šlo, neboť dle obsahu exekuč
ních spisů vedla exekuci firma »Železo«, vydavatelská a jednatelská
společnost pro obchod železářský sro. V prospektech, které žalující strana v odvolacím sdělení předkládá, činí se propagace jen časo
pisu »Železo«, nikoliv firmě a z připojeného čísla listu toho je vidno, že
vydavatelem a hlavním redaktorem jeho jest Jan H., majitelkou časopisu
toho pak že je firma »železo«, společnost s ručením omezeným, tedy
firma, která vedla exekuci. Časopis »železo«, který je žalován, je tedy
jen majetkovou hodnotou firmy a není samostatným podmětem právním, jemuž by mohla býti přiznána způsobilost ku právům, není samostatnou osobou fysickou ani právnickou. Práva a závazky mohou se
tudíž týkati jen firmy, jejímž zminěný časopis je majetkem, a nikoli ča
sopisu, samotného. Firma »Železo«) společnost s r. O., kromě časopisu
může býti podmětem i jiného majetku nebo majetkového celku a přece
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nemohl by býti takový majetek společnosti žalován, poněvadž rozsudek
proti společnosti jako majitelce nebyl by vykonatelným a byl by bezcenným. Z řečeného plyne, že časopis »Železo«, nejsa právním podmětem, nemá procesní způsobilosti ve smyslu §u 1 c. ř. s. Na nedostatek
tento hleděti je podle §u 6 c. ř. s. z povinnosti úřední v každém období
sporu a je takového rázu, že jej odstraniti nelze. Nedostatek ten. nelze
odstraniti ani opravou žaloby, když nejedná se o nesprávné označení
firmy, jež měla býti ža10vána a kterou strana žalující z exekučnfch spi~ů
znáti mohla, nýbrž když jako žalovaná strana Jako samostatny podmet
uveden je časopis »železo«. Poněvadž rozsudek firmě jako majitelce
časopisu byl doručen a firma má zájem právní i hospodářský, by ne·správný rozsudek a řízeni byly odstraněny, slušelo přiznati firmě »Železo« legitimaci k odvolání a zrušiti rozsudek i řízení jako zmatečné.
NejvyŠší soud

nevyhověl

rekursu.

Důvody:

Výtka nesprávného právního posouzení věci a protispisovosti napadeného usnesení není opodstatněna. Odvolací soud vychází prý z nesprávného skutkového podkladu, že jest žalován časopis »zelezo«,
ačkoliv prý jest z obsahu žaloby vidno, že tomu tak není. Tímto tvrzením ocitá se však stěžovatel sám v rozporu se spisy, neboť jak na rubru
tak i v kontextu žaloby jest uvedena jako žalovaná -strana »železo«,
časopis pro obchod železářský a průmysl kovodělný v P., nikoliv však
. firma »Železo«, časopis a t. d. v P., a není v žalobě naznačeno, že tato
firma jest majitelkou časopisu a jako taková žalována. Nejde o. neúplné
označení jednoho a téhož podniku, nýbrž o žalobu na časopIS, tedy,
jak správně odůvodnil soud odvolací na pouhou majetkovou hodnotu
firmy »Železo«, společnost s obm. r. v P. a žádný samostatný podmět
právní. Odvolací soud posoudil proto věc zcela správně, nepřiznav
časopisu »Železo« procesní způsobilosti ve smyslu §u 1 c. ř. s. Jde
ještě pouze o to, bylo-li lze nedostatek ten odstraniti po rozumu §u 6
c. ř. s. opravou žaloby, jak má stěžovatel za to, nikoliv však soud odvolacÍ. I v té příčině jest souhlasiti se soudem odvolacím, poněvadž
nešlo o pouhé doplněni vadného názvu jedné a téže právnické osoby,
nýbrž o to, aby nahražena byla strana nesprávně žalovaná a k sporům
nezpůsobilá právnickou osobností k sporům způsobilou. Další výtku
stěžovatelovu, že odvolání firmy »Žele20.«, společnost s obm. r., mělo.
býti pro nedostatek pasivní legitimace k sporu zamitnuto, nebyla-li tato
dle názoru odvolacího soudu žalovanou, nelze rovněž shledati odůvod
něnou, neboť doručením rozsudku první stolice jednateli této firmy byla
tato do sporu vtažena a nabyla takto právního zájmu na tom, aby
odstraněn byl zmatečný rozsudek, z něhož jí hrozila majetková újma.
Toto nutné zakročení firmy »železo«, spol. s obrn. L, bylo zaviněno,
jak správně uváctí soud odvolací, žalobcem a proto byl také výrok.o útratách ustanovením §u 41 odstavec prvý c. ř. s. správně odůvodněn.
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4380.

V otázce, zda jest použiti řízení ve věcech nepatrných
rozhodným žalobcovo ocenění v žalobě.
Zvýšení ocenění předmětu sporu není změnou žaloby
žalobniho žádání) dle §u 453 odstavec prvý c. ř. s.

čili

nic, jest

(rozšířením

(Rozh. ze dne 19. listopadu 1924, R I 910/24.)
Žalobce ocenil v žalobě předmět sporu na 250 Kč, při prvém ústním
jednání zvýšil ocenění na 1.000 Kč. Pro c e sní s o udp r v é s t ol i c e žalobu zamítl, o d vol a c í s o u d odmítl žalobcovo odvolání
jako nepřípustné a opozděné, maje za io, že šlo o věc nepatrnou. Ne jvy Š š í s o u d nevyhověl rekursu.
Důvody:

Podle §u 448 c. ř. s., nepřevyšuje-li žádaná v žalobě peněžitá částka
nebo hodnota předmětu sporu 300 Kč, nebo prohlási-li žalobce, že chce
místo předmětu, v žalobě žádaného přijmouti peníz 300 Kč nepřesa
hující, platí pro jednání o takové žalobě zvláštní ustanovení §§ 449
až 453 c. ř. s. Ježto zá.kon ničeho o tom neustanovuje, jak se určuje
hodnota sporu, není-lí žalováno o peníze nebo žalobce neprohlásil, že
chce místo předmětu v žalobě žádaného přijmouti jistý peníz, jest použíti ustanovení o soudní příslušnosti (§§ 54 až 59 j. n.). Platí tedy ocenění předmětu sporu, jež učiní žalobce v žalobě (§ 56, druhý odstavec
j. n.). Ocení-li žalobce předmět sporu částkou, 300 Kč nepřevyšující,
jest podle §u 448 c. ř. s. zavésti o žalobě řízení bagatelní (§§ 448-453
c. ř. s.), leč že by žalovaný prokázal, že předmět sporu má hodnotu
nad meze §u 448 c. ř. s. (min. sprav. k §u 448 bod 1. c. ř. s.). Žalobkyně ocenily v žalobě předmět sporu na 250 Kč a, ježto žalovaná oné
námitky nevznesla, bylo o žalobě jednati podle pravidel bagatelního
řízení a jest rozsudek pokládati za rozsudek o věci nepatrné. Na tom
nemění ničeho okolnost, že žalující strana po zahájení sporu ocenila
sporný předmět na 1.200 Kč. Podle §u 453 prvý odstavec c. ř. s. pře
chází řízení bagatelní v pravidelné řízení před okresními soudy toliko,
překročí-Ii se změnou žaloby, to jest rozšířením žalobního žádání hranice§u 448 c. ř. s. Avšak změnou žaloby po rozumu §u 453 c. ř. s. není
pouhé zvýšení ocenění předmětu sporu. Nemění také na tom, že bylo
o žalobě jednati v řízení bagatelním a že rozsudek jest rozsudkem o věci
nepatrné, ničeho ani okolnost, že žalovaná strana zvýšení ocenění sporného předmětu neodporovala. Proti opačnému mínění žalující strany,
že stačí k přechodu řízení bagatelního v řízení pravidelné, zvýší-Ii žalobce ocenění předmětú sporu přes hranici §u 448 c. ř. s. bez odporu
žalovaného, jest uvésti, že není ponecháno dohodě stran, jaké řízení
v tom kterém sporu má býti zavedeno. Konečně nemůže na tom, že jde
o rozsudek ve věci nepatrné, ničeho změniti ani okolnost, že první soud
jednal v řízení pravidelném. Stalo se tak proti ustanovení §u 448 c. ř. s.,
tedy nesprávně. Z uvedeného jest patrno, že odvolací soud právě vzhle-
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dem k ocenění předmětu sporu v žalobě pokládal rozsudek za rozsudek
ve věcí bagatelní a, protože odvolání nebylo podáno ve 14 dnech od
prohlášení rozsudku, které se stalo v přítomnosti stran (§§ 452 a 464
c. ř. s.), právem odmítl odvolání jako opozděné (§ 471 čís. 2, 474
odstavec druhý c. ř. s.). Pokud odmítl odvolání též jako nepřípustné,
nepřichází tato otázka již v úvahu.
čís.

4381.

Ku platnOllti písemného posledního pořízení nestačí, že svědci se
podepsali pod s p o leč tl Ý nadpis: »svědci posledního pořízeni«.

dodatku ukazujícího na jejich vlastnost jako svědků poslední vůle zevní
va;Iou, a je. P!oto správné us:,csepí prvého soudu, pokud poukáz~lo dě
dlcku ze zavetI, aby protI dedlcum ze zákona vystoupila žalobou.
čís.

4382.

, ?dd~le?í pozůs!:,lo.~tniho jmění jest po případě nutno i před podámm ded.ckych pnhlasek. V tomto období ,(est zapečetěni pozůstalo$ti
a správu dle §u 812 obč. zák. provésti zvláštním správcem.
(Rozh. ze dne 19. listopadu 1924, Rl 920;24.)

(Rozh. ze dne 19. listopadu 1924, Rl 914/24.)
se přihlásíla jednak Františka F-ová ze závěti, jednak
několik dědiců ze zákona. P o z ů s tal o s t ní s o u d poukázal na
pořad práva dědíčku ze závěti, rek u r sní s o u d dědice ze zákona.
N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
K

dědictví

Důvody:

Podle §u 579 obč.zák. v doslovu §u 55 III. dílčí novely jest ku plat-_
nosti závěti, již zůstavitel dal napsatí jinon osobou, zapotřebí krOlll('
ostatních tam uvedených zde v úvahu nepřicházejících náležítostí, by
svědci se podepsali na samé lístině s dodatkem, poukazujícím na jich
vlastnost jako svědků. Není tedy jíž zapotřebí, by dodatek měl určíté
znění, jak tomu bylo dříve, kde zákon žádal, by svědek podepsal jako
»svědek poslední vůle«, nýbrž stačí nějaký dodatek poukazující na tuto
jeho vlastnost. Ale nezbytno jest i nyní, by k podpísu byl přičiněn dodatek, a aby tento dodatek byl přičiněn samým svědkem a tvoříl tak
součást jeho podpisu. Plyne to z jasného a každou pochybnost vylučujícího doslovu zákona, jenž výslovně předpisuje, že svědci se musí
na spisu podepsati s oním dodatkem. Přísná mluva zákona jest určitá
a jasná a nedovoluje jiného výkladu. Jde o předpis formální, který sluší
zachovati přesně. Nelze proto souhlasiti s rekursním soudem, že stačl,
když svědci se podepsali na závěti pod nadpisem »svědci závěti«. Názor ten je nesprávným již proto, že nadpis není dodatkem, jenž pojmově musí následovati tomu, k čemu se přičiňuje, zde tedy k podpisu
svědka (srov. také -ustanovení §u 5 (2) zákona ze dne 6. března 1906,
čís. 58 ř. zák. ohled11ě znění firmy společnosti s omezeným ručením).
Zda si ti, kdož podepsali i závěť pod oním nad písem, byli vědomí toho,
že podpisují poslední vůli zůstavitelky, je nerozhodno, jelikož, i kdyby
to bylo dokázáno, nebyla by tím odstraněna vadná forma závěti, nehledíc k tomu, že zjišťování této okolnosti by se vymykalo z rámce
pozůstalostního řízení. Podle toho trpí závěť zůstavitelčina ze dne 20.
prosince 1921, již podepsali Gustav M. s dodatkem »aus Kleinholletitz«,
Jose! E. s dodatkem »Grossholletitz« a Antonín S. s dodatkem »Gross
Holetitz« a všichní pod nadpisem »Die Testamentszeugen«, avšak bez

P o z ů s t a los t n í s o u d nevyhověl návrhu věřitele, by znzen
byl zvláštní správce odděleného pozůstalostního jmění. Reku r sní
s o u d potvrdIl napadené usnesení. N e j vy Š š í so u d vyhověl návrhu.
Důvody:

Usnese~ím prvé stoljce ze dn,e 24. dubna 1924 byl podle §§ 78 a
128 nesp. nz. opatrovUlkem pozustalosti, k níž se dosud zákonní dě
dícové soudu známí) nepřihlásili, ustanoven jeden z nich, syn zů
stavltelu~. EmIl H;, Usnesení~l1 ze dne 8. července 1924 odepřel prvý
soudce zndlh zvlas!Ulho spravce pro oddělené jmění, ježto jest již zři
zen opatrovUlk pozustalostI, a postup tento byl napadeným usnesením
sch~álen. Hlavním účelem oddělení pozůstalostního jmění od jmění dě
dlcu .P~ rozumu §u 812 obč. zák. jest, by smísení obojího jmění bylo
z.~b!a?eno, pO,kud P?zůstalostní věřítelé nedojdou uspokojení nebo zajlstem .. Takove opatrenl jest nutno i před podaním dědických přihlášek,
neb~ť I v tO,mto obd:,bí mohou věci pozůstalostní, jsoucí v moci osoby,
kt,:ra, pravdep?d.obne bu~e k dědíctví povolána, jí býti bez zapečetěuí
v jejlm schovam ponechany (§ 43 nesp. říz.) a může tato osoba zcjmén,a, byla-Ii již ustanovena opatrovníkem pozůstalosti, při ned~sta
tečnem dohledu obojí jmění smísiti. Tudíž v tomto období k návrhu
~ěřítele, ?dkazovník~ ?ebo ,nepominutelného dědice jest dle §u 44 nesp.
nz"pro~estI z~pečetenr pozustalostí a zavésti dle §u 812 obč. zák. správu
zvlastnrm ,spravcem (srovn. ~ral11z-Ehrenzweig System rak. obč. práva
vyd: V. dll 1.'12 str. 45,3 a. nas!.). Ponechala-Ii by se správa pozůsta
lostI budou Cl mu spoludedlCI, stal by se účel oddělení vlastně zcela problematickým, ježto nelze pochybovati, že právě tímto sjednocením obou
funkcí v jedné osobě jest objektivně umožněno a usnadněno smísení
obého jmění. K tomu ještě přistupuje, že obsah a časové trvání správy
dle §§ 78, .128 a 129 nesp. říz. a správy dle §u 812 obč. zák. nejsou
stejny; sprava dle §u 812 obč. zák. trvá dokonce i po odevzdání pozů
stalosti až do uspokojení nebo zajištění věřitelů. Zákon sám též oba
druhy těchto ~práv v §u 79 nesp. říz. od sebe jasně rozlišuje. I byio
proto dovolaclmu ~ekursu vyhověti a bude nyní věcí prvého soudce,
aby rozhodlo osobe, kterou jest stanoviti za správce jmění odděleného.
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4383.

Zatíženi zasílatelského zboží dobírkou neznamená výhradu práva
vlastníckého pro odesílatele až do vybrání dobírky.
(Rozh. ze dne 19. listopadu 1924, Rv I 429/24.)
Žaloba odesílatele proti zasílateli (spediterovi) o vydání strojů byla
zamítnuta s o u d Y vše c h tří s tol i c, N e j vy Š š í m s o ude m
mimo jiné z těchto
důvodů:

Nelze souhlasiti s dovolánim, že, je-li zasílatelské zboží zatíženo,
dobírkou, přechází vlastnické právo na zaslaném zboží teprve vyplacením dobírky. Tato zásada neplatí ani při smlouvě nákladní, kde stanoví §72 (4) vl. nař. ze dne 13. května 1921, čís. 203 sb. z. a n., že,
bylo-li zboží vydáno, aniž dobírka byla vybrána, má železnice nahraditi
odesílateli škodu až do výše dobírky s výhradou svého nároku vůči pří
jemci. Právě tak má se věc i při smlouvě zasílatelské. Zatižení zasílatelského zboží dobírkou neznamená výhradu práva vlastnického pro odesílatele až do vybráni dobírky. Nebyla-li výhrada taková zvlášť ujednána, přechází naopak vlastnické právo i v tomto připadě skutečným
odevzdáním, je-li pro jeho nabytí u příjemce právní důvod (§§ 380
a 423-429 obč. zák.).
čís.

4384.

Dopravní řád železniční.
Relakcii ve smyslu vyhlášky ze dne 6. záři 1919, čís. 288 Věstníku
pro železnice a plavbu nelze přiznati zboží, které bylo dopraveno do
stanice odesilaci po lodi. Vlečkou ve smyslu vyhlášky ze dne 17. ledna
1920, čís. 19 Věstníku jest rozuměti jen koleje, sloužíci výhradně účelům
jednotlivých hospodářských podniků a tvoříci příslušenství těchto podnikil, pro něž byly zřízeny. Stanici odesílaci jest pouz,e místo, kde 'bylo
zboží odevzdáno dráze k dopravě. Stanice Loubí jest stanicí pobočnou.
(Rozh. ze dne 19. listopadu 1924, Rv I 1304/24.)'
Zásilka soli byla dopravena lodí do Loubí a odtud po dráze přes
do Trutnova, sídla žalující přijatelky zboží. Zaplativší dopravné
domáhala se žalobkyně na dráze vrácení rozdílu, oč by byla doprava
přišla laciněji, kdyby se byla stala přes Německo (Loubí-Liberec).
Pro c e sní s o u cl p r v é s t o I i c e uznal podle žaloby, o d vol a c í
s () u d žalobu zamítl. N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Děčín

D

ů

vod y:

Po stránce právní byla rozepře odvolacím soudem posouzena správně.
Jest nesporno, že podle původní vyhlášky ze dne 6. září 1919, čís. 288
Věstníku pro železnice a plavbu nebyl nárok na vrácení rozdílu mezi

dovozným zaplaccnSrrn podle domácího nákladního tarifu, a mezi menším dovozným, jež by se musilo zaplatiti, kdyby zásilka byla přepravena
aspoň částečně po sousedních cizozemských železnicích, vázán na- ně
jakou podmínku, t5'kající se dovezení zboží na stanici odesílací. Teprve
vyhlaškou ze dne 17. ledna 1920 Č. 19 Věstníku bylo stanoveno, že zboží
musí býti do stanice odesílací dovezeno a ze stanice určení odvezeno
buď povozem neb vlečkou. Důvod, proč došlo k tomuto omezení, nebyl
zjištěn, a nelze proto posouditi, měla .. li jím býti podle úmyslu železničnísprávy dotéena doprava z labských překladišť, tolik jest však jisto, že nová podmínka musí býti vykládána přesně, že tedy refakcie nemůže býti přiznána zboží, které bylo do stanice odesílací dopraveno po
locíi. To uznala i žalující firma sama, neboť odůvodnila zažalovaný nárok tím, že v danem případě musi býti pokládán za odesílací stanicí
Děčín, a že koleje, po kterých bylo zboží z labského překladiště v Loubí
do stanice v Děčíně dopraveno, sluší pokládati za vlečku. Odvolací soud
prohlásil toto odůvodnění právem za mylné. Za stanici odesílací ve
smyslu vyhlášky o soutěžních refakciích a železničního dopravního řádu
lze pokládati jenom železniční místo, na kterém bylo zboží odevzdáno
dráze ku přepravě. Od tohoto místa počíná přeprava železniční, a nelze
již mluviti o dovezení zboží na stanici odésílací. Místo, kde bylo zboží
odevzdáno dráze ku přepravě, musí býti patrno z nákladního listu a
sice z podacího razítka dráhy. Na každém nákladním listu jest předti ..
skem, předepsaným železničním dopravnim řádem, toto razítka Označeno výslovně jako razitko stanice odesílací. Železniční dopravní řád
sám mluví v §u 61 pouze o razítku výpravny a připouští vedle výpravny
hlavní i výpravny pobočné, při čemž přiznává přepravě zboží z těchto
pobočných výpraven vliv na dodací lhůtu (§ 75 (3) Č. 1). Za takovou
pobočnou výpravnu sluší pokládati také stanici Loubí, poněvadž při
jímá jen zboží, došlé po vodě na labské překladiště, podle nákladního
listu a uzavřené nákladní smlouvy musí však tato pobočná výpravna,
která v daném případě přijala zboží k železniční přepravě a opatřila
nákladní listy svým razítkem, býti pokládána za stanici odesílací a nikoliv hlavní výpravna v Děčíně. Proto nezáleží na tom, že v kilometrovníku státních drah není stanice Loubí uvedena, ani na tom, že dráha
počítala dovozné do Trutnova, jako stanice určení, až z hlavní slanice
Děčínské a převozné z Loubí do Děčína zaúčtovala odděleně pod názvem: »vlečné«. Důsledkem správného názoru jest ovšem, že zboží, podanému v Loubí k železniční přepravě, nelze přiznati nárok na soutěžni
refakcie, neboť jiné než po vodě došlé zboží se tam nepřijímá, tento dů
sledek není však, jak dovolatelka míní, nemožný, nýbrž naopak mohl
býti přímo zamýšlen. Z vydané vyhlášky nelze vyčísti, že by bylo úmyslem železní ční správy vyloučiti soutěžně refakcie pouze pří zásilkách
reexpedovaných, a vývody dovolacího spisu, pokud se snaží prokázatí,
že ohledně zásilek došlých po Labi neplatí důvody, ze kterých byly
refakcie při reexpedovaných zásilkách odepřeny, nejsou nijak přesvěd
ČIvé. Z toho, co bylo uvedeno o stanici odesílací plyne také, že vlečkou
ve smyslu vyhlášky o soutěžních refakciích lze rozuměti jenom koleje
sloužící výhradně účelům jednotlivých hospodářských podniků a tvořicí
Civi1.ld rozhodnuti VI.
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příslušenství těchto podniků,

pro něž byly zřízeny, nikoliv však koleie
mezi labským překladištěm v Loubí a nádražím Děčínským. Tyto slou"zí
veřejné dopravě mezi dvěma stanicemi a výpravnami zboží a jsou tedy,
nikoliv pouhou vlečkou, nýbrž částí veřejné železniční trati.
čís.

4385.

Dopravní řád železniční.
Pokud možno poiŽado~ati slevu do~ozného pro uhelný mour.
(Rozh. ze dne 19. listopadu 1924, Rv I 1322/24.)
Žalující společnost domáhala se na dráze vrácení přeplaceneho prý
dovozného za mour, celkem 24.1 17 Kč 70 h. Pro c e sní 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 vyhověl odvolání
žalované potud, že zamítl žalobu ohledně 17.3S9 Kč 80 h. D ů vod v:
Bezdůvodným shledal odvolací soud odvolání pokud byla žalobkyni pfisouzena sleva dopravného ze zásilek před vyhlášenim tarifu, tedy do S.
dubna 1922. Jinak nutno posuzovati věc ode dne 9. dubna 1922. kd,'ž
byla ve věstniku pro železnice a plavbu z S. dubna 1922 pod běž. tís.
vyhlášena sleva, které se žalobkyně domáhá. Názor prvého soudu, že
~eby:o tře~a v nákladních listech deklarovati obsah zásilek (§ 56 (1)
zel. o0l;r. r.) J.ako »~helny mour. (prach) velikosti zrna nejvýše 5 mm,«
je vyvr~acen nakladnlm tanfem dll I. odd. B., který v tomto připadě platí
a Jehoz ustanovenlm se žalobkyně podle nadpisu v nákladních listech
podrobila, takže ji zavazují. Vé všeobecném ustanovení odstavce A lil.
:it. g) předpisuje tento tarif a sice v čís. 1 »zboží jmenované v žel. dopL
r.. nebo v t~nfech budiž oz~ačeno v nákladním listu názvy tam použityml« a v c. 4 »uda-h odesIlatel obsah jen částí označení užívaného o
roztřídění zboží, třeba poukázal na příslušnou položku, jest údaj ta.
kový nepřesným, není-Ii jako pod čÍs. 2 výslovně dovoleno něco jiného.«
Proti těmto jasným a přesným předpisůrn nelze hájiti názor, že rozl1Oduje zvyk a že lze připustiti i zkratky, jen když tím netrpí v obchodě
obvykle žádané uvádění obsahu zásilek. Nestačilo proto také zkrácené
označení zásilek mouru v nákladních listech. šlo o dočasnou změnu
(doplněk) tarifu a, poněvadž byla uveřejněna ve věstníku pro železnice
a plavbu, jak předepisuje nákladní tarif díl I. odd. A v předmluvě pod
č. 2, byla žalobkyně vázána deklarovati v nákladních listech obsah zásilek tak, jak předepisuje nákladní tarif díl I. odd. B na mistech iiž zmíněných. Vzhledem na tyto předpisy je bezvýznamno, že jsou ve ~ěstniku
,Iaběji vytištěna slova »velikosti zrna nejvýše 5 mm« -- vždyť ta právě
o slevě rozhodují. Deklarovala-Ii tedy žalobkyně jinak než je předepsáno,
nese důsledky toho podle § 57 žel. dopr. ř. sama. Chtěla-Ii použíti slevy
na mour, měla a musela již v nákladních listech označiti mour přesnl:
podle tarifu, neboť jen tak upqzornila železniční orgány, že chce slevu,
a dala podnět, aby užili práva podle § 5S CI) žel. dopr. ř. a přesvědčili
se, je-li dopravován skutečně mour zrnitosti vymíněné, a pak i o všech
ostatních podmbkách slevy. Jinak museli tito předpokládati, že odesÍ-
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latelka nečiní nároku na slevu a neměli důvodu ku kontrole, zvláště když
není sporu o tom, že podle položky U 1 cit. nákladního tarifu platila jednotná sazba pro všechny druhy uhli, tudíž i pro mour. Na tom nemůže
ničeho změniti potvrzení, že je v severočeském hnědouhelném revíru všeobecně zvykem označovati tříděné uhlí velikostí nejvýše 5 mm jako moUl',
kdežto uhlí větší zrnitosti od 5 do 10 mm jako ořech III., neboť ani tu
nenahradí zápis v nákladním .listu, výš uvedeným předpisem nákladního
tarifu vyminěný. Dalším nezbytným důsledkem neúplné (nesprávné) deklarace v nákladních listech jest, že dráha nemŮže býti nyní nucena, aby
přiznala slevu uhlí, o němž se následkem protismluvního jednání žalobkyně sama nepřesvědčila, zda vyhovuje podmínkám pro slevu stanoveným, zvláště, zda nebylo přepraveno uhlí větši zrnitosti - nemajíc k pře
zkoumání toho důvodu - a nelze jí proto brániti, by nepoužila předpisu
§n 57 žel. dopr. ř., podle něhož žalobkyně práva na slevu pozbyla.
Ne j v y Š š i s o u d nevyhověl dovolání žalobkyně.
Důvody:

Nesprávné právní posouzení dle §u 503 Č. 4 c. ř. s. vytýká dovolání
odvolacímu soudu neprávem. Vyhláška o tarifní slevě čís. 70/1922 pravi
v šesté rubrice výslovně, že ostatní všeobecná tarifní ustanovení zůstá
vají v platnosti. Platí tedy jmenovitě všeobecná ustanovení o výpočtu
dovozného za zboží nákladní, uvedená v nákladním tarifu dil I. odd. B
pod A III., jejichž odstavec g) Č. 3 zní takto: »Je-li v roztřídění zboží
některé zboží různě larifováno, musí býti v nákladním listu udán dr u II
a . p o vah a tohoto zboží, nemá-li se užívati nejvyššího pro toto zboží
platného tarifování. Zboží, pro něž platí předešlé ustanovení, jest v roztřídění zboží označeno ležatým křižkem.
Pře d e š I é u s t a n o ven í
pl 11 t í ob dob 11 ě i pro t a k o v é z b o ž í, pro něž je s t aD o ven o
tar i f o v á ním i mor o z tří ci ě n í z b O' Ž L« Z tohoto předpisu vyplývá, že žalující firma, chtěla-Ii uplatniti nárok na
nižší tarifování- za-slaného mouru z toho důvodu, že neměl větší zrn0
než 5 mm, byla povinna toto jeho zrno označiti zřejmě v nákladním
listu. Jde-li o lacinější tarif (o tarifní slevu) a přiznává-li se tarifní sleva
kartováním či návratkem, jest nerozhodno. Stejně jest bez významu, že
ve vyhlášce jsou slova »Uhelný mour (prach)« vytištěna tučným písmem, slova »velikost zrna nejvýše 5 mm« písmem obyčejl1ým. Ze srovnání s dalšim obsahem vyhlášky, kde jsou také ještě jiná slova otištěna
tučným písmem, plyne, že se tak stalo pouze pro větší její přehlednost.
V rubrice 13 zmíněné "vyhlášky, kde maji býti uvedeny doklady, dle
nichž se sleva 'likviduje, jest předepsáno, že příjemce musí za účelem
vrácení dovozného předložiti původní nákladní listy. Okolnost, že zrnitost mouru nepřesahovala 5 mm, lze tedy prokázati nákladními listy, a
jenom nákladními listy. Toto ustanovení jest v úplném souhlase s před
pisem § 61 (3) žel. dopr. ř., že nákladní list opatřený razítkem podací
stanice jest důkazem o nákladní smlouvě. Nebylo-li v nčm uvedeno, že
přepravovanf mour nemá většího zrna než 5 mm, není tu potřebného
dokladu o zrnitosti mouru, a následky toho musí nésti strana, neboť
lOl~
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dle §u 57 žel. dopr. ř. ručí odesílatel za správnost a úplnost údajů a
prohlášení pojatých v nákladní list a nese všechny následky, jež vzcjdou z nesprávných, nepřesných nebo nedostatečných záznamů. Nenrávem vytýká žalující firma odvolacímu soudu přílišné ulpění na slo~ech tarifu, uvádějíc, že za mour se pokládá v obcl 1 or:iě výhradně jen
tříděné uhlí zrna nejvýše 5 mm, a že by odporovalo zásadám poctivého
styku, kdyby přes to musilabýii uvedena v náklaéním listu tato jeho
zrnitost jen proto, že jest jako vysvětlivka uvedena ve vyhlášce o tarifní slevě. Žalobkyně neprokázala, že jest všeobecným obchodním zvykem označovati jako mour tříděné uhlí velikosti nejvýše 5 mm. Jediný
důkaz, který nabidla pro toto své tvrzení, totiž potvrzení ministerstva
veřejných prací z 25. srpna 1923, platí jenom pro obvod státního báň
ského ředitelství v Mostě a pro severočeský hnědouhelný revír. Nejvyššímu soudu jest známo z jiných sporů, že v jiných revírech a u kamenného uhlí se jako mour (prach) označuje také uhlí o větším zrnu
než 5 mm a že označení to závisí na velikosti sít, jichž se na jednotlivých dole~h různým způsobem používá při třídění uhlí. Užívá-li se označení »mour (prach)« také pro hrubozrnější uhlí než pro které byla poskytnuta tarifní sleva čís. 70/1922, vyžadovala bez ohledu na uvedené
tarifní předpisy také poctivost obchodního styku, aby bylo vyznačeno
již v nákladním listu, že jde o zboží, pro které bude po případě vymáhána dodatečně tarifní sleva. Nebylo by zajisté sluš no a spravedlivo,
aby strana směla to oznámiti dráze teprve po skončené přepravě, když
dráha se nemůže již o skutečné povaze zboží přesvědčit, právu dráhy,
áby se sama přímým prozkoumáním mouru mohla přesvědčiti o tom,
že jeho zrnitost vyhovuje předpisům vyhlášky, nemůže v duchu dopravních předpisů a zvyklostí býti vyhověno jinak, než že tato zrnitost oe
vyznačí již v nákladním listu.
čís.

4386.

. Byl-Ii smlouvou mezi poštovní správou a pojezdným tomuto: při
znám kromě úhrnné odměny i drahotní přídavek, odvislý od drahotnich
poměrů, jest přídavek součástí smluvní úplaty a není poštovní správa
dprávněna, snížiti tento přídavek z jiných dilvodů, než následkem změny
drahomích poměn'.
(Rozh. ze dne 19. listopadu 1924, Rv I 1323/24.)
Poštovní erár uzavřel v roce 1917 se žalujícím povozníkem smlouvu
v ten smysl, že mu přiznal za pojezdnou službu úhrnnou odměnu 9.000 K
ročně a kromě toho drahotní přídavek měsíčních 250 K.
Vzhledem
k stoupající drahotě byl drahotní přídavek zvyšován a posléze v prosinci 1921 stanoven na 8.960 Kč měsíčně. Výnosem ministerstva po~t
a telegrafů ze dne 20. ledna 1922 byl drahotní přídavek snížen I1J.
5.416 Kč 66 h měsíčně. žalobě, domáhající se na eráru doplacení drabotního přídavku měsíčních 8.960 Kč za dobu od I. ledna 1922 do 15.
července 1922 bylo vyhověno s o u d Y vše c h tř í s f o I i c, Ne jvy Š š í m s o ude m z těchto

důvodů:

Žalovaná strana dovolává se pro nesprávné pr~vní posouzení VěCI,
dovozujíc, že drahotní přídavek, poskytovaný žalobci ke smluvené
úhrnné odměně 9.000 Kč ročně, byl mu přiznán pouze jednostranným,
libovolně změnitelným správním aktem poštovních úřadů, a že 1110bl
tedy kdykoliv býti snížen, po případě úplně odepřen. V písemní služební
smlouvě ze dne 24. května 1917 není o drahotním přídavku zmínky, naopak ustanovuje se tam v §u 12, že pojízdný" nemá z důvodu zdraženi
předmětů, potřebných k provozování poštovných jízd, nároku na odškodnění nebo přídavek ke smluvené úhrnné odměně.
Pro posouzení
soukromoprávního poměru mezi stranami není však rozhodnou, jak
myslí strana žalovaná, a dalo se hájiti, dokud nebyl prvotní § 887 obi'.
zák. třetí dílčí novelou zrušen, výhradně tato písemní smlouva, nýbrž
také, co bylo vedle ní mezi stranami ujednáno, písemnou smlouvu samu
sluší pak vykládati nikoliv jen podle její - ostatně zřejmě zastaralé ~
litery, nýbrž podle pravidel poctivého obchodního styku, při čemž třeba
vypátrati především srovnalou vůli stran a vzíti za tím účelem- zřet.el Q na
okolnosti a projevy stran při ujednávání smlouvy. Z úředních SpISU o
zadání poštovní pojezdné služby žalobci plyne, že se stalo po veřejné
soutěži, při níž se žalobce písemnou nabídkou ze dne 3. břez;1a 1917
uvolil obstarávati tuto službu za úhrnnou odměnu 9000 K ročne a drahotní přídavek 250 K měsíčně. Ministerstvo obchodu přistoupilo výnosem ze dne 14. května 1917, který jest v písemné smlouvě citován, na
žalobcovu nabídku i ohledně úhrnkové roční odměny 12.000 K i ohledně
rozdělení této částky na pevnou úhrnnou odměnu 9000 K ročně a drahotní přídavek 250 K měsíčně, a zmocnilo p~štovní ře~itelství, by o. ,:a~
dání pojezdné služby za úhrnný poplatck ucmilo ~'; zalobcel~ zv~asd:~
smlouvu drahotní přídavek však povolilo hned a pnmo, poukazavsl pn
tom ředitelství, by při polevení drahoty podalo za účele,,: jeho. snížení
neb úplného zrušení zprávu. Drahotní pří;lavek byl t,edy poz~do~an ~ nabídce žalobcově jako část smluvní odmeny, a kdyz erar pn pnjetl nabídky na něj přistoupil, nelze to pokládati za jedn?s.tranné a libovolně
odvolatelné opatření správní, nýbrž za Z~V~ZUjIC~ proj;v sm,luv!":
Smlouva nezavazovala erár pouze ku placem uhrnne odmeny, nybrz 1
ku placení drahotního přídavku. Z celkové úplat~ za provoz~vání pojezdné služby měla býti pouze úhrnná o~měna ~taloll ,a nez,mel1lteln.o~l,
drahotní přídavek měl býti dle svého pOjmu a cI~ovaneho vy~osll mll:~
sterstva obchodu odvislým ocl drahotních poměrll, a 1110hl bylI po pnpadě snížen neb i úplně zastaven. Ale jenom d~ahotlJí poměry a nic jiného mohly a měly tu míti vliv. Tak b~la ,vykladana s~"louva po ce~~u
dobu svého trvání oběma stranamI. Jehkoz drahota stale stoupala, zadal žalobce opětovně o zvýšení drahotního přídavku .a bylo mu. také
úměrně se stoupající drahotou povo~ovan~J naposled v~no~e:l: l!l1l1lste.1ským ze dne 10. prosince 1921 Z,?~OO Kc !,a 8.960 K~ n2~s,cne s plat~
ností od 1. září 1921. I takto zvysen, podrzel drahot11l pndavek pravnI
povahu smluvené odměny za konané práce, erár nebyl oprávněnjej)ecl
nostranně snížiti, pokud se nezměnily drahotní pomery, podle nlchz by!
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vymeTen. Když výnosem ministerstve. pošt a telegrafů ze dne 20. ledna
1922 byl drahotui přídavek žalobcův snížen z 8.960 Kč na 5.416 Kč
66 h měsíčně, nestalo se tak pro změnu drahotnich poměrů, nýbrž,
poněvadž se našel ucházeč, který byl ochoten, se spokojiti se stejnou
nižší odměnou. Že se drahotní poměry, podle nichž byl drahotní pří
davek v prosinci 1921 upraven, již v lednu 1922 změnily, netvrdí žalovaná strana sama, a nebylo to zjištěno. Okolnost, že žalobcův konkurent
se uvolil, konati pojezdnou službu laciněji, nedokazuje sama o sobě ani
snížení drahoty ani nepřiměřenost posledni úpravy žalobcova přídavku,
naopak nebylo popřeno žalobcovo tvrzení, potvrzené i svědeckou výpovědí inspektora Ch-a, že to bylo způsobeno zřizenim automobilové
dopravy v Ch., kterou tamnější povozníci utrpěli na zaměstnanosti.
Dokud však nepolevila drahota, nebyl erár oprávněn, snížiti smluvenou
služební odměnu žalobcovu o část drahotního přídavku. Aby mohl využitkovati nabídky nového lacinějšího uchazeče o pojezdní službu, musil
dálI dříve žalobci smluvenou pololetní výpověď, po výpovědní dobu byl
však povinen žalobci platiti celou smluvenou odměnu, a tou byla netoliko úhrnná částka 9000 Kč ročně, nýbrž i drahotní přídavek tak, jak
byl naposled vzájemným souhlasem upraven, totiž 8.960 Kč měsíčně.
čís.
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K odůvodnění žaloby podle §u 37 ex. ř. se vyžaduje by právo, exekuci vylučující, příslušelo žalobci v době podání žaloby. Nestačí, že je
měl v době výlmnu exekuce.
(Rozh. ze dne 19. listopadu 1924, Rv I 1662/24).
Žaloba dle §u 37 ex. ř. byla zamítnuta s o u d Y vše c h tří s t o I i c,
N e j v y Š š í m s o ude m z těchto
důvodú:

Žalobce, jenž podle §u 37 ex. ř. vznáší žalobou odpor proti exekucí,
zavedené žalovanou stranou, musí po rozumu tohoto ustanovení prokázati, že mu na předmětech zasažených exekUCÍ přísluší právo, jež činí
předsevzetí exekuce nepřípustným. Názor žalobce v dovolání, že k odů
vodnění žaloby vylučovací stačí, že příslušelo žalobci na zabavených
předmětech takové právo v době v Ý k on u exekuce a že se nevyžaduje
- Jak za to má odvolací soud, - aby mu toto právo příslušelo také
ještě v době podání žaloby, nebe sdileti. Nedáť se s doslovem §u 37
ex. ř. uvésti v soulad, zejména však ne s účelem tohoto zákonného ustanovení, směřujícího k tomu, b.y ona osoba byla chráněna, jíž by bylo
vedení exekuce ku škodě. Není-li takového práva, jež činí exekuci nepřípustnou, není ovšem také důvodu, by bylo chráněno. Ve sporném
přípz.dě bylo nižšími soudy zjištěno, že žalobce po exekučním zabavení
koně prodal jej Juliu Sch-ovi, jenž se stal jeho vlastníkem brzo po tomto
zabavení a zejména byl jím v den žaloby, podané žalobcem. Tímto prodejem a odevzdáním koně vzdal se žalobce· práva, jež mu příslušelo
Dodle §u 37 ex. ř., odporovati exekuci žalobou.
.

čís.

V řízení rekursnim
prováděti ústní líčení.
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o návrhu na zrušení neb obmezení exekuce nelze

Ustanovení §u 251 čís. 6 ex. ř. nelze použiti, počne-li se živnost provozovati teprve po výkonu zájmu.
(Rozh. ze dne 19. listopadu 1924, R II 367/24).
Návrhu dlužníka, by byly z exekuce vyloučeny movitosti, jichž prý
ku provozu své živnosti, s o u d pr v és t o I i c e vyhověl,
rek u r sní s o u cl návrh zamítl. N e j v y Š š í s o u cl nevyhověl dovolacímu" rekursu.
potřebuje

D ú vod y:
Dovolací rekurs vytýká řízení rekursního soudu vadnost, protože nebyla o rekursu vymáhající věřitelky slyšena stěžovatelka a tím byla jí
odňata možnost, aby se o skutkových tvrzeních odpůrkyně vyjádřila,
a dovolává se ustanovení §u 45 ods,avec třetí ex. ř. Při tom však pře
hlíží, že ústní jednání se stranami jest podle §u 45 odstavec třetí ex. ř.
provésti jen v prvé stolici O návrhu na zrušení, neb omezení exekuce)
pokud jej nečiní vymáhající věřitel, a že rekursní soud dal doplniti pouze'
šetření ve smyslu §u 526 c. ř. s. a §ů 55 odstavec druhý a třetí a 78
ex. ř., ktere nevyžadovalo již ústního jednání se stranami. Domáhá-li se
stěžovatelka zrušení exekuce, pokud jde o zabavené zrcadlo, hnědý
šatník a 3 židle z důvodu, že těchto předmětů nezbytně potřebuje ku
provozu své živnosti dámské švadleny (§ 251 čís. 6 ex. ř.), bylo její
věcí, by prokázala, že zabavení stálo se neprávem, jsouc provozu této
její živnosti na úkor. Než dovolací rekurs připouští, že jest správným
zjištění rekursního soudu, že dlužnice živnost ohlásila až třetí den po výkonu zájmu. Neměl tudíž výkonný orgán zákon. důvodu, by z exekuce
vylučoval při výkonu zájmu nějaké předměty, potřebné ku provozování
krejčovské živnosti stěžovatelky, když ji ve skutečnosti dosud neprovozovala a ani sama vyloučení věcí těch z exekuce z tohoto důvodu
nežádala, ač výkonu zájmu osobně byla přitomna. Stížnost jest na omylu,
domnívajíc se, že ustanovení §u 251 čís. 6 ex. ř. lze použíti i tehdy,
když se živnost teprve po výkonu zájmu počne provozovati, poněvadž
prý i dalšín; pokračováním v exekuci jest její provoz ohrožen. Otázku,
zda a které předměty mají zůstati povinnému ku provozu jeho osobní
živno·sti, ve smyslu §u 251 čís. 6 ex. ř., jest však řešiti podle doby, kdy
se exekuční zájem koná, a, není-li v této době živnost ještě provozována,
nelze provedené exekuci důvodně, vytýkati, že je nepřípustnou, poněvadž
v době výkonu exekuce nebylo lze na zabavené předměty ani ještě ustanovení §u 251 čís. 6 ex. ř. použiti.
čís.
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Tříleté promlčení §u 1489 obč. zák. počíná dobou, kdy se škoda a
osob" toho, kdo jest náhradou povinen, staly poškozenému známy. Vě-
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domost poškozeného musí býti úplná, taková, jaké jest
dání žaloby.
.

potřebí

ku po-

(Rozh. ze dne 19. listopadu 1924, Rv II 559/24).
, Ohled~ě předchozi.h? děje poukazuje se na čis. sb. 2996. Tehdejší
zalovany zal oval po te zalobou, zadanou na soudě dne 5. března 1924,
svého bratra o náhradu škody 3.800 Kč. O b a niž š í s o u d y žalobu
zamítly, majíce za to, že jest promlčena. N e j v y Š š í s o u d zrušil
roz~udky obou nižších soudů a vrátil věc prvému soudu, by ji znovu
prOjednal a rozhodl.
Důvody:

,,
,I
rl

i
I
,i
:·1

I

Dlužno při svědčiti dovolaleli, že nižší soudy posoudily rozepři lleserávně po stránce právni, vyhověvše námitce promlčení.
Všeobecný
predpls §u 1489 obč. zák. o promlčení nároku na náhradu škody roze- .
znává, podobně jako obdobný, ale přesnější, předpis §u 6 zákona ze dne
9. srpna 1908 čís. 162 ř. zák. o promlčení nároků z úrazů automobilových, promlčení dvojí; obecné, třicetileté, nezvěděl-li poškozený o škodě
neb o osobě škůdcově nebo, byla-Ii škoda způsobena zločinem, a zvláštní,
tříleté, jsou-li škoda a osoba škůdcova poškozenému známy. Počíná pak
promlčení v onom případě již škodlivou událostí, v tomto případě však
teprve, když se škoda a osoba škůdcova, správněji osoba toho, kdo jest
povInen náhradou, staly poškozenému známy. Nauka i prakse vykládají
!ento .předpis tak, 'že vědomost poškozeného musí býti úplná, taková,
jaké jest potřeba ku podání řádné žaloby. Nestačí pouhá domněnka,
třeba určité vědomosti a to nejen o škodlivé události samé, nýbrž i o
jejím škodlivém účinku a o osobě, která za škodu ručí. V tomto případě
nenastala škodlivá událost, totiž úraz klisny, pro který musila býti utracena, v majetku žalobce, nýbrž vojenského eráru. žalobce neutrp'ěl škody
již touto škodlivou událostí, nýbrž teprve, když erár ho učinil za škodu
zodpovědným a když rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 3. října 1923 j.
č" Rv II 213/23 čís. sb. 2996 byla tato jeho zodpovědnost uznána. Teprve
: tOh,oto soudního rozhodnutí nabyl žalobce bezpečné vědomosti o své
skode a mohl podati na bratra žalobu. Dřívější žaloba by byla musila
býti buď zamítnuta pro předčasnost nebo bývalo by musilo býti řízení
o ní přerušeno až do rozhodnutí sporu mezi žalobcem a erárem, neboť
tento spor byl předurčujícím pro otázku, zda utrpěl žalobce škodu. Ani
:e škodlivé ~dá~osti ani. ze žalo~y, podané n.a něho erárem, nenabyl
zalobce určlte vedomoslt o tom, ze bude musIt eráru nahraditi škodu
nýbrž teprve z právoplatného soudního rozhodnutí o této žalobě. Prot~
počíná tříletá promlčecí lhůta teprve doručením tohoto rozsudku, totiž
dnem 19. října 1·923, nynější žaloba byla dne 5. března 1924 podána
v ~as.~ nen;ěl~ býti zamítn~ja jak~ pro~lčená. Jelikož nižší soudy, pokladaJIce namltku promlče111 za oduvodnenu, uvažovaly o žalobním nároku ve věci samé jen mimochodem a neúplně, a neučinily jměnovitě
potřebných skutkových zjištění o popřeném tvrzení, že žalovaný použil
koně pod sedlem bez vědomí a svolení žalobcova, zůstalo řízení neúplným, a nezbylo než zrušiti rozsudky nižších soudů a vrátiti rozepři
procesnímu soudu k dalšímu jednání.

čís.
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. Eráru vzniká nárol, na zaplacení licenčního poplatku za vypálení
lihu teprve jeho uvolněnÍl1 .. Zanikl-li do té doby líh náhodou, nelze licenční poplatek požadovati.
(Rozh. ze cine 19. listopadu 1924, Rv II 567/24).
Žaloba eráru o zaplacení
zamÍ ~nub s o II d Y vše c h
z těchto

licenčního poplatku
tří s t o I i c, N e j

za vypálený líh byla
v y Š š í rn s o II cl e m

důvodil:

. D~volání napad:, rozsudek od::.olacího soudu jenom pro nesprávné
I?rav~1 ,P0souzel11 vecI dle §iu 503 CIS. 4 C. ř. s. Uznávajíc, že zažalovaný
hcenc111 poplatek nema prav111 povahy veřejné dávky, nýbrž smluvního
závazku, snaží se z interního výnosu ministerstva financí ze dne 5. září
1918 čís .. 95756 dovoditi, že bylo povinností žalovaného, by zaplatil
tento):?platek so~časně s výrobní daní hned při výrobě pálenky, a že
pozdo)sl zkaza pale~.k~, nastavší dříve ještě, než byla dána Lihovou
plodeJnou v Praze pnplsem ze dne 2. ledna 1919 žalovanému k volnému
použití, jde i v příčině placení licenčního poplatku na jeho vlastní účet.
Dovolání není v právu. Citovaný výnos ministerstva financí neustanovuje
že licenční poplatek musí býti v každéni případě zaplacen současně
s ~~ľo?ní dávkou" a nezmiňuje se o možnosti, že by, jsa zaplacen, mohl
byli vyrobcem vracen, kdyby lih mu nebyl ponechán k volnému použití.
Am nepř!mo .nelz,; to z výn.o~~ dovoditi. Neprávem dovolává se žalující
strana predplsu, ze fInanC111 urad prve stohce má vyrozuměti o každém
povolení k pálení dozorčí a berní úřady a při tom jim oznámiti, »ob bezw.
welche .Menge dleses Erzeugnisses der Partei zur lreien Verfligung liberlassen 1st, und Wr welche mi t h in zugleich mit der ProduktionsabO'abc
die Lizenzgeblihr entrichtet werden muss«. Výnos tu zřejmě rozez~ává
případy, ve kterých finanční úřad sám ponechá straně výrobek k volnému nakládání hned, když udělí povolení k pálení což však se mohlo
státi jenom, nepřesahoval-Ii výrobek množství 25 IÚrů absolutního alkoholu, a případy ostatní, při nichž rozhodnutí o uvolnění výrobku bylo
vyhraženo společnosti S. později Lihové prodejně, jež za tím účelem
dle zmíněného výnosu musily býti o každém povolení a o každém skut~čné,m. pálení přímo uvědomovány. Jenom v onom případě musil býti
hcen~m poplatek zaplacen s výrobní dávkou při početí výroby, v případě
druhem stal se splatným teprve, když S., popřípadě Lihová prodejna
prohlásrly, že na vyrobenou lihovinu nečiní nároku a ponechávají ji
výrobci k volnému použití. Tak správně vyložilo výnos již okresní finanční ředi!elstv!, ul?živši vý.nosem ze dne 15. října 1918 žalovanému při
povolem k vyrobe za povmnost jenom, aby zaplatil výrobní daň a nabidl výrobek společnosti S. ku koupi, a dodalo, že licenční poplatek
bude mu dodatečně předepsán z onoho množství, které mu S. ponechá.
Tak vykládala výnos také Lihová prodejna, neboť dávala žalovanému
jeho výrobky vždy k volnému použití pod tou podmínkou, že z a p I a t í
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Vždyť důkaz o nemožnosti oplození muze manžel vésti různým
způsobem, Tak na přiklad tim, že prokáže, že tělesné obcování, z něhož
dítko mohlo býti zplozeno, pro jehonepřitomnost bylo nemožno, nebo
tím, že přes to, že s matkou ditěte tělesně obcoval, ji neoplodnil pro

II příslušného berního úřadu licenčl'Í poplatek 10 K z hek~olitrového
stupně alkoholu, Teprve tímto uvolněním vypáleného lihu vznikl nárok
eráru na zaplacení licenčního poplatku a nastala povinnost žalovaného
k jeho zaplacení. Nade vší pochybnost plyne to z předloženého pozděj'š!
ho výnosu ministerstva financí ze dne 9, března 1921 čÍs, 19,586, kterým
byl výnos ze dne 5, září změněn, líh vyrobený z ovoce v produkčních
lihovarech generelně uvolněn pod podmínkou, že bude licenční poplatek

vem.

současně

soudu, že nemožnost oplození nelze prokázati

svou neschopnost, oplodniti, a ovšem i tím, že prokáže, že v kritické
době neobcoval s manželkou vůbec, neboť, neobcoval-li s ní, nemohlo

nastati oplození. Touto úvahou padá již

ohledně starých zásob nařízeno,
aby byly jménem lihové komise dodatečně uvolněny a 1i cen ční po pia t e k vy br á n, Zažalovaný lícenční poplatek ve výši 2733 Kč
50 h jest požadován z množství 273,35 litrů absolutního alkoholu, ktere
dle zjištění nižšich SOUdtl byly zničeny dne 9, prosince 1918 vojáky při

s výrobní dávkou zaplacen, a

Pálenka byla tehdy ještě pod závěrou a vyhražená volnému
rozhodnutí Lihové prodejny v Praze, Teprve dopisem ze dne 2, ledna
1919 oznámila tato žalovanému, že nečiní na pálenku nároku a dává ji
žalovanému k volnému použití, zaplatí-li licenční poplatek, Toto prohlášení bylo však ohledně zničené pálenky již bez všeho významu, Lihová prodejna nemohla dáti žalovanému k volnému použití líh, kterého
již nebylo, a žalovaný nemohl býti zavázán platiti licenční poplatek za
líh, který mu nebyl a nemohl býti k volnému použití ponechán, poně
vadž ho nebylo, Zničením lihu dříve, než bylo Lihovou prodejnou o něm
předepsati

z

něho

žalovanému

nemůže dítěti oddůkaz, že nedošlo
tělesnému obcování, svědectvím

v kritické době §u 163 obč: zák k
manželky byl by ve spojeni s jinými důkazy a zejména i s výpovědi žalobce jako strany bezcenným a vadným, vždyť provedení tohoto důkazu
zpravidla jinými prostředky vůbec není možno, Nelze tudíž bezcennost
a vadnost těchto důkazů pouhým poukazem na § 158 bez uvedení bližších okolnosti odůvodňujících tento názor, míti za opodstatněnu, Bylo
proto, když nedostačovaly provedené důkazy z jakéhokoliv důvodu k
průkazu sporných a pro rozhodnuti závažných okolností, že manž~,]é
v kritické době §u 163 obč, zák spolu tělesně neobcovali, připustiti dů
kaz výslechem stran, a, jelikož odvolaCí soud přes shora zmíněné odvolací důvody tak neučinil, jest odvolací řizení neúplným a jest také uplatněný důvod podle §u 503 čís, 2 opodstatněn,

licenční

zamítnuTa právem.

4391.

žaloba o oduznání manželského původu dítěte.
Stačí průkaz, že nedošlo v době § 163 obč. zák. k pohlavnímu styku.
Svědectvi matky lze hodnotiti ve spojení s ostatními průvody (§ 272

c.

ř.

čís.

s.).
(Rozh, ze dne 19, listopadu 1924, Rv II 626/24,)

Žaloba rnanžela o od uznání manželského původu děcka byla obě
man i ž š í m i s o II d Y zamítnuta, Ne j vy š ší s o u d zrušil rozsudky
obou nižších soudů a vrátil věc prvému soudu, by ji znovu projednal
a rozhodL
.

o ú vod y:
Jak soud prvé stolice, tak zejména odvolací soud, zamítnuvše žalobu, vycházely z právně mylného hlediska, že by žalobě bylo lze vyhovětí jen tehdy, kdyby manžel prokázal naprostou nemožnost tělesného
obcování podle §u 158 obč, zák Podle doslovu tohoto ustanovení má
ovšem manžel prokázati, že dítě nemohlo jím býti zplozeno, Ve výkladu
slov »nemožnost zplození« judikatura kolísala, V dřívějších rozhodnutích
vyžadoval se důkaz nemožnosti soulože, v poslední době upouští se
od tohoto přísného výkladu a má se průkaz o tom, že nedošlo v kritickě
době §u 163 obč, zák, k pohlavnimu styku, za dostačitelný, A to prá-

že k souloží

tvrzení, že dítě jest nemanželským, s a 111 o o S obě
ňati právo manželského zrození, nelze však tvrditi, že

poplatek, žaloba eráru na zaplacení tohoto poplatku byla nižšími soudy
'čís.

stanovisko odvolacího
důkazem,

nedošlo, i když byla objektivně možna, Posoudil tudíž odvolací soud
tuto věc po stránce právní nesprávně, Avšak odvolaci soud pochybil
také v dalším, pokud se totiž obírá s výtkou odvolání, že řízení v první
stolicí zůstalo neúplným, když prvý soud nepřipustil přísežný výslech
otce dítěte o tom, že v kritické době s matkou dítěte nesouložiL V §u
158 obč. zák. jest sice ustcnoveno, že an.i cizoložství matky, ani její

plenění.

rozhodnuto, pominula možnost,

přisné

,
I

4392.
Zaopatřovaci požitky bývalých zaměstnanců na velkém majetkt' pozemkovém (zákon ze dne 18. března 1921, čí" 130 sb. z. a n.).
Pro zařazení zaměstnance do té které skupiny jest v zásadě rozhodnou jeho poslední skutečně vykonávaná služba. Nepoužil-Ii však zaměst
navatel zaměstnance ze své vůle k vyšším službám, ač jmenováním a
zvýšením platu uznal jeho způsobilost k nim, jest zaměstnance zařaditi
do této vyšší skupiny.
, (Rozh, ze cine 20, listopadu 1924, Rv,1 1138/24,)
Žalobce domáhal se na žalovaném majiteli panství placení zaopatřo
vacích požitků dle skupiny sedmé, O b a niž š í s o u d y přiznaly žalobci zaopatřovací požitky pouze dle skupiny třetí, jež byl též žalovaný
uznaL
N e j v y Š š i s o u cl přiznalžalobcí zaopatřovací požitky dle skupiny šesté,

o ů vod y:
žalobcem uplatněný dovolací důvod podle § 503 čís, 4 c-ř, s,
/nesprávné právní posouzeni věci) jest opodstatněn, Jest zjištěno, že
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žalobce byl dekretem ze dne I; li,stopadu, 1918 jmen~lVá~ l,esním.0?zo:cem (Forstwart) s platem revIrmho lesnJh~ 1600 K~ I?cne ~. s ~nslus
nými kvinkvenálkami, že však přes toto .sve Jmen.ovam a ~v~~em dosavadního platu i nadále konal pouz~ slu~by haJ~e~o ~rvm .Indy. S.oud
odvolací v souhlase se soudem prve stohce zastava nazor, ze dle predpisll § 10 zákona ze dne 18. března 1921 čís. 130 sb. z. a n. a P?dle
vysvětlIvek k tomu ustanovení ve vládním nařízení ze dne 13. kvelna
1921 čís. 189 sb. z. a n, pro zařazení žalobce jako bývalého zaměstnance
na velkém statku pozemkovém do některé ze skupin zaopatřovacích požitků v tabulce uvedených, jest jedině rozhodnou jeho posledně skutečně vykonávaná služba, a přísoudíl~a:?bci zao.~atřovac.í ~ožitky P?dle
3. skupiny tabulky jako hajnému prv~1 tndy., ArcIt .o?p~vld~ ten!o na~or
doslovu právě citovaných norem a Jest take ve vetsme pnpadu spravným. Avšak pro řešení tohoto zvláštního případ~ pravld~a §u ,10 ,zak?na
nelze použíti. V materiáliích není uvede~o, pros pro, zarazem. byvalych
zaměstnanců na velkém statku pozemkovef)! do nektere ze skupm zaopatřovacích požitků, v tabulce uvedených, má býti roz?odnou posledně
konaná služba. Zákonodárný důvod tohoto ustanovem Jest v techmce
zákona. Služební poměr zaměstnanců, o které jde, nebyl a není dos,ua
jednotně upraven, jako na př. služební poměr s!átních nebo sam~sprav~
ných zaměstnanců. Při množství zaměstnavatel u a nedosta!ku predpl~u
rázu donucovacího jednotliví zaměstnavatelé upravlh sluzebnl, pom,;r
svých zaměst~anců nikoliv dle ied~otného systém~. a dle ;;teJnych zasad, nýbrž zpusob úpravy byl ruznym pk ':0 do .vyse. p,latu a postupových lhůt, tak co do titulů, jež zaměstnancum pn .stejn<;m zpu:.ob~ z~
městnání náležely. Jednotná úprava jejich zaopatrovaclch pozltku za:
konem ze dne 18. března 1921 čís. 130 sb. z. a n, musrla proto nutne
vycházeti z jiných, spolehlivějších směrnic a jak? tak~vá jevila se nej- .
vhodněji právě posléze konaná služba. Tyto sluzby za~on podle JejIch
vlastnosti a hodnoty roztřídil do 11. SkUPIll, podle mchz pak stanovena
výše zaopatřovacích požitků. Při tom nesmí b~ti př~hliženo, že tím ~e
měla překonati obtíž, jež se stavěla jednotné uprave v cest~ proto, z~
jednotlivé systémy úpravy služebního poměru u ,různých, zamestnavatelu
se od sebe odlišovaly. Shora uvedená ustanovelll ,ukaz.ujl pouz~.c e s5~,
kterou jest nejsnadněji spravedlivě zaopatřovacl pozltky určlÍl, neresl
však zá'roveň pochybnosti, jež se vyskytují při postu~u po0le ní. Nel!;"
také uvésti žádný rozumný důvod, proč by melo pravIdlo, ze rozhoduJe
posléze konaná služba, platiti také při řešen.í otázkyc která ;:lužb~ je~t
rozhodnou, když bývalý zaměstnanec konal j,mou sluzbu, nez ]"ka byla
na dotyčném velkostatku při jeho postavelll, l!tulu a ~latu obvyklou,.
Zákon ze dne 18. března 1921 čís. 130 sb. z. a n. stanovl, do ktere skupiny sluší zaměstnance zařaditi, když je jisto, že zp~sob jeh~ z~n.\ě~t
nání jest v úplné shodě s jeho postavením, platem a tItulem, n~leze]lclm
mu podle konkretní faktické. úpr,avy sl.u~<;bn!ho po!něru na v,elke;~l statku
pozemkovém, kde jest zamestnan, neresl vsak otazky, ktera s,luzba rozhoduje, když zaměstnanec riekon~l sl,Už~y:. kterou ~y dle. sveho po,'tavení (titulu a platu) měl konal!, nybrz ]lnou sluzb~. Predpo~la?a se
totiž obyčejný případ, že bývalý zaměstnanec. vykonaval :kut~cn~, on1!
službu jež mu' náleží. V tomto sporu jde vsak o takovy mlmoradny
případ: Žalohce byl dekretem ze dne 1. listopadu 1918, iehož pravost
o

strany uznaly, bez omezení povysen na lesního dozorce. Uvádí-li ~e
v dekretě, že byl jmenován za svou zdatnou činnost v lesní službě lesním
dozorcem (Forstwart) v revíru S. a že mu byl přiznán základní plat.
revírního lesního - tedy ještě vyšší, než by mU byl podle služební hodnosti náležel - s pětiletými přídavky, byl jím služební poměr k zaměst
navateli nově upraven. Nešlo tedy pouze o poctu žalobci prokázanou,
nýbrž o skutečné jeho povýšení. Přes to nekonal od té doby služby
lesního dozorce, nýbrž zastával na dále službu hajného první třídy. Dle
zákona spadá služba hajného první třídy, kterou posléze konal, do kategorie 3 tabulky, služba lesního dozorce (Forswart), kterou dle svého
posledního jmenování měl konati, do 6. kategorie. Rozhodnutí sporu
zavisí tedy dle shora uvedených úvah na řešení otázky, na čí vrub jde
okolnost, že žalobce nekonal služby, která mu dle povýšení náležela.
Dle zásad občanského zákona nemá sice zaměstnanec zpravidla nároku
vůči zaměstnavateli na určitý způsob zaměstnání. Avšak na druhé straně
nemůže také býti pochybnosti O tom, že nedostatečné zaměstnání nebo
zaměstnání jiným způsobem není zaměstnanci na újmu, neboť zásada
§u 1155 obč. zák. (nové znění), že zaměstnanci náleží také úplata za
služby, ke kterým nedošlo, když zaměstnanec byl je ochoten konati, ale
pro okolnosti, jež se vyskytly na straně zaměstnavatele, je konati nemohl, platí obdobně také pro ostatní jeho nároky, tedy i pro jeho nárok
na zaopatřovací požitky podle zákon" ze dne 18. března 1921 čís. 130
sb. z, a n, Když je jisto, že žalovaný zaměstnavatel nepoužil služby zalobce jako lesního dozorce z vlastní vůle, tedy pro okolnost, vyskytnuvší se v jeho osobě, ač jmenováním jeho lesním dozorcem a mimořádným zvýšením platu jeho způsobilost k tomuto služebnímu povolání uznal, ano vyznamenal, jest nepochybně oprávněn závěr, že žalobce
tím nepozbyl nároku na zařazení do oné sKupiny zaopatřovacích požitků, která mu dle jeho posledního jmenování lesním dozorcem náleží,
neboť i při ukončení své činné služby toto služební postavení měl a plat
podle něho pobíral. Rozsudky: obou niž.ších: soudů neposoudily věc
po stránce právní správně, přisoudivše mu zaopatřovací požitky pouze
<,odle 3. skupiny a nikoliv podle 6. skupiny tabulky.
čís.
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Zákon o obchodních pomocnících ze dne 16. ledna 1910, čís. 20
zák.
. Nárok zaměstnance na plat za celou dobu řádné výpovědi, ježto byl
vypověděn v kratší lhůtě, podléhá průpadu dle §u 34 zák. o obch. pom.
Předčasné propuštění nevyžaduje vždy, by poměr byl rozvázán
s okamžitou platnosti.
ř.

(Rozh. ze dne 20, listopadu 1924, Rv 1 1297/24.)
Žalobce byl

zaměstnán

jako obchodní pomocník u žalovaného. Dne

31. prosince 1921 dostal výpověď ku dni 31. ledna 1922. Žalobou, za-

danou na soudě dne I. prosince 1923, domáhal se žalobce na žalovaném
platu za měsíce leden - březen 1922 po odečtení platu, jejž byl obdržel
za měsíc leden, Procesní soud prvé stolice uznal podle ža-
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loby, o d vol a c i s o u d žalobu zamíti. Ne j v y
dovoláni.

D

ů

Š

š i s o u cl

nevyhověl

vod y:

Odvolací soud založil své rozhodnuti na zjištění, že žalobcův služebni poměr k žalovan,ému byl rozvázán výpovědí k 3L lednu 1922
a že žilobce podal žalobu až L prosince 1923, a z u,:tanov:ní §§ú,29
a 34 zák. o obch, pomocnících ze dne 16, ledna 1910, c, 20 r. z, dohcd,
že žaloba měla býti podána v propadné lhůtě šesti měsíclt po 3 L lednu
1922, tedy nejdéie do 3L července 1922 ~ ž; tímt? dne?, uh~sl ~á:Ok
žalobcův, nebyv soudně vymáhán, Jeho pravl11mu nazOru jest pnsVedCl~1.
V § 34 zák, o obch, pom, jsou šestiměsíč~í pr?r,adno~ lhůtou podm[něny, mimo jiné, také nároky obch, pomoc~[ka V;[C[, za;ne~tna~atelr, v, ~u
29 zák vytčené, na náhradu platu pro neoduvodnene predcasne pro~ustc
ní ze služby buď za dobu smlouvou přesně určenou, nebo, byla-Ir služebnísmlou~a ujednána na neurčitou dobu, za dobu,_ k:erá by mu~i1a
uplynouti při řád n é výpovědi. Zákon v § 29 mluve o neduvodnem,
předcasném propuštění zaměstnancovu, neodkazuje ani na ustanoveni
§u 27 zák, které zase jen příkladmo uvádí důležité dltvody, opravňujíc!
zaměstnavatele k předčasnému propuštění zaměstnance, Není tedy pajer,;
předčasného propuštění omezen ustanovením § 27 zák, a jest posoud[Í!
podle okolností každého případu zvláště, bylo-Ii propuštění zaměstnan
covo předčasným a bez důležitého důvodu, Takovým jest po rozumu
§u 29 zák. i propuštění obchodního pomocníka, když zaměstnavatel,
neuplatni v ani 'zvláš'ního důležitého důvodu ku předčasnému propuštění
použil k rozvázání služebního poměru, v~povědi" příčící. se výpov~dní
době buď smluvené, nebo zákonem urcene, zejmena kdyz pouzd vypovědi kratší a propustil obchodního pomocníka dříve, než byl oprávněn,
tedy předčasně, ne š c tře řád n é v Ý ~,o věd ~ sl:,lou~ou nebo, ~á
konem stanovené, Zákon měl také tyto pnpady predcasnero rozvazant
služebního poměru v u 29 na mysli, když vyhradil obchodnímu pomocníku náhradní nárok na plat za celou dobu řád n é v Ý p o věd L O takový právní důvod opírá se ,pr~vě žal?b~'"doli~~j!c! že o~žalo~aný ne~
správnou výpovědí čtyřnedelnr (spravne]! mes[cl11) zrusrl predcasne
služební poměr se žalobcem, porušiv zákonné ustanovení, že výpovědní
Ihů'a nesmí býti kratší než 6 týdnů a že výpověď musí býti dána za
podmínek §u 20 (1) zák o obch, Eom" dovolávajíc se ust~no~ení .čl:
liL vl. nař. ze dne 24, června 1920 C[S, 395 sb, z a n" v dobe vypoved[
účinného (vl. nař. ze dne 29, prosince 1921, čís, 498 sb, z, a n,), jimž
byla suspendována platnost odsl. 2, §u 20 zák, o obch, pom, Podle materiálií ku §u 34 zák
obch, pom, měly býti kratší propatlnou lhůtou
podmíněny právě jen nároky, prýštící z předčasného, neodůvodněného
rozvázání poměru služebního, z toho důvodu, že již podle své povahy
vyžaduií rychlého uplatnění a rozhodnutí o nich a že také hned po zrušení po'měru dají se takové nároky účinněji vymáhati, poněvadž 'pro ně
rozhodné skutkové okolnosti lze snadněii zjistiti využitím průvodních
prostředků, dosud po ruce jsoucích, Takovou povahu má i nárok vymáhaný a nelze přisvědčiti dovolacím ~ývodům,. pokud snaží se d.olíčití,
že žalobní nárok této povahy nema, am poukaz na ustanove", § 23

°

Ods~. 2. zá+ko~a nen,Í příp'~dl1il11, poněvac!ž zdl: jde o nárok proti úpad-

kove pods,ate, kteremu j[Z predp[sy úpadkového řádu zajišťují ochrany
v před,:ostním 'pořadí (§ 33 zák, o obch, pom, a § 51 čís, 2 kOI1k. ř,).
Spr,avn~m ne!" ani naz~r" že předčasné propuštění vyžaduje vždy by
sluz:b,111 pome.r byl rozvazan s okamžitou účinností, neboť zákon nebrání
zam~~t:1avate!1,
poshověl zalTIě~t.n~nci v Jeho vlastním záJmu, když
p~l11ely l:ev~zaduJJ, aby byl okamzlte svého zaměstnání zbaven. Dalši
vy~ody, ~e zalobee odvozuje svůj náhradní nárok z porušení smlouvy
sluze~!!í -zJ.l~vaný~~, přiČ! s~ spis~m" poněvadž ze žaloby je zjevno, a
byl? jlZ ;;hola d?lrce;lO',ze z,alobm narok je založen na skutkovém tvrzem z"e zalovany nesetnI z ak o n n Ý c h pře d p i s Ů, zejména čl. IlL
vl. nar. ze, dn,; 24, čer~n,a ] 920 čís, 395, jímž byla výpovědní lbú:a urče
na na 6 tydnu a to jeste jen za podmínek §u 20 (1) zák. o obch Rom
Bylo ote,dy na, hl?bci"by, svůj náhradní nárok uplatnil žalobou v p;opad~
n~ Ihute 6 mes[cu,,,~:Z[C[ ode dne po zrušení služebního poměru Ž3lovanym, ktery, jak nl:s[[n~ soudy bylo zjištěno, jej zrušil dnem 31. ledna
1922, Nepodal-Ir vsak zalobce svou žalobu v propadné lhůtě I. j, do 3L
červ;nc,e 1922, k níž ~ moci úřední jest soudům hleděti, zanikl jeho žalobm narok a odvolac[ soud posoudil věc s právního hlediska bezvadně
když z tohoto dŮVOdu žalobu zamítl.
'

br

čís.
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• Nabylo-Ii usnese~í, potvr~ují~í v~ro~nání, účinnosti právě v den 19.
kvetna..1923, vztahuje se nan predp.s clo III. zákona ze dne 26. dubna
1923, C'8. 99 sb. z a n.
, Spor směnečný nelze spojiti se sporem obecným. Stalo-Ii se však
prece, tak.}1 strana toho nevytýkala (§ 196 c. ř. s.) .nelze tomu odporovah v nzení opravném.
'
Uznal-Ii odvolací soud, třebas omylně odvoláni za včasné nelze
tomu odporovati.
'
,
(Rozh, ze dne 20, lístopadu 1924, Rv I 1329/24,)

Ž~,lovaný dluhoval žalobci kupní cenu za dodané víno' 6,610 Kč a
i1~ pUjčovnc[:;,za nádoby 70 Kč, tedy celkem 6680 Kč, účet byl spla:nym nejpozde]l dne 24, března 1923, žalovaný k částečnému krytí této
pohledávky vy;'al žalobci směnku na 2829 Kč 79 h, splatnou 15, dubna
1923, Usnes,;mm,:~ d~e 22; un?ra 1?23 bylo o jmění žalovaného zavedeno vyrovnavac[ nzem, k nemuz take žalobce přihlásil svou pohledávku,
Dle ~rotokolu z,e dne 29,bř;zna 19?3 v němz dlužník doplnil svů.i pů
vodl11 rvyr,..ovnacI navrh, zavazal se zalovaný, že na pohledávky věřitele
zaplaŤ! 2~%, splatných ",e 4 p,ololetních lhůtách, počínaje 6 měsíců
po potvrzem vyrovnam, pn čemz se podrobil co do dalšího vedení závodu, až do úp!néh,~ zaplacení ujednané kvoty dozoru zvláštního věři
te!ske~o komlte s um ucmkem, že, kdyby neuposlechl poukazů tohoto
kor;llte, jmeno;,itě neskládal ř~dně účtů, oživly by celé pohledávky věři
te,lu; Tento navrh byl pak zakonnýmí většinami věřitelů přijat Vyrovnall[ bylo schváleno usnesením vyrovnacího soudu ze dne 5, května
1924, v němž však výhrada oživnutí pohledávek věřítelů uvedena byla
Jen všeobecně pro případ, že by splátky kvoty nebyly včas zaplaceny,
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K podáni dlužníkovu ze dne 24. května 1923 bylo usnesení toto usneSením ze dne 25. května 1923 opraveno v ten smysl, že oživnuti celých
pohledávek věřitelů má nastati, pakliže by se dlužník nepodrobil příka
zům věřitelského komité ve smyslu výše uvedeném. Žalobce domáhal
se zaplacení celé své pohledávky, obmezené o 443 Kč 11 h, jež dlužník
teprve za sporu zaplatil a opíral svůj návrh. o prodlení žalovaného,
který již prvé splátky včas, to jest dne 5. listopadu 1923 nezaplatil.
žalobě bylo vyhověno s o u cl y vše c h tří s t o I i c. N e j v y Š š i m
s o ude m z těchto
důvodil:

ž.alobce odůvodňuje svuJ nárok jednak ustanovením §u 57 vyr. f.
v doslovu čl. III. zákona ze dne 26. dubna 1923 čís. 99 sb. z. a n., jednak
tím, že prý žalovaný nedbal příkazů věřitelského komité, jak se byl
smírem zavázal. V tomto směru zjistily oba nižší soudy, že žalovan1
svým povinnostem vůči věřitelskému komité úplně dostál, a právem
proti dospěly k závěru, že z tohoto důvodu žaloba není opodstatněna.
Jest však také přisvědčiti názoru obou nižších soudů, že v tomto případě
nastaly účinky § 57 vyr. ř. v doslovu článku III. zák. ze dne 26. dubna
1923 čís. 99 sb. z. a n. již po samém zákonu. Pro rozhodnutí otázky, kdy
jest ustanovení čl. lll. zákona použíti také na vyrovnání, zahájena přea
působností zákona (před 19. květnem 1923), jest rozhodno, kdy bylo
ujednané vyrovnání vyrovnacím soudem p r á v o P I a t n ě. schváleno.
Usnesení vyrovnacího soudu, jímž schvaluje vyrovnání, má ráz konstitutivní; dokud nedošlo k právoplatnému potvrzení vyrovnání, nejev!
účinků. Došlo-li tedy kp r a v o p I a t n é m u potvrzení teprve po účin
nosti novely, nutno na vyrovnání bezvyjimečně použíti ustanovení čl. III.
zákona (důvody plenárního rozhodnuti Nejvyššího soudu ze dne 21.
října 1924 č. pres. 641/24). V·tomto př!padě bylo vyrovnání schváleno
usnesením vyrovnacího soudu ze dne 5. května 1923. Spisy vyrovnacího
řízení nevykazují sice, zda a kdy usnesení toto bylo vyvěse no na desce
v"rovnacího .soudu, aČ právě ode dne této vyhlášky počíná běžeti lhůta
rekurs ní bez ohledu na to, zda a kdy bylo usnesení doručeno účastníkům
také přímo (§§ 49, 52, 63 vyr. řádu, § 174 konk. ř. a § 115 c. ř. s.;
čís. sb. n. s. č. 2477). Leč vyhláška na soudní desce mohla se státi.
nejdříve v den vydání usnesení to jest dne 5. května 1923 a končila
by v tomto případě rekurs ní lhůta dnem 19. května 1923, kdy mohl
býti rekurs ještě s účinkem podán, takže toho dne usnesení ono určitě
nenabylo ještě právní moci. Téhož dne však počal již působiti zákon
ze dne 26. dubna 1923, čís. 99 sb. z. a n: a jeví proto dle tol)O, co
bylo uvedeno, čl. lIl. zákona plnou účinnost. Netřeba se tudíž obírati
otázkou, zda vyrovnání bylo schváleno již usnesením ze dne 5. května
1923, či teprve usnesením ze dne 25. května 1923, poněvadž tytéž účin
ky nastaly by i v tom i onom případě. Ježto žalovaný, jak nesporno, již
prvé splátky nezapravil, nesplnil včas a plně potvrzeného vyrovnání, a
pozbyl proto dle §u 57 vyr. ř. v doslovu novely všech výhod z vvrovnáni
a jest nárok žalobcův na úhradu celé pohledávky po srážce úplacené
části odůvodněn. V vývodům dovolací odpovědi dlužno uvésti ještě toto:
Jest sice formálně nesprávným, že nižší soudy spojily k společnému

pľ~lednáváI~í l'aktL~l:r~í ~por vse sporem ~~11ě~ečný1l1, l1:boť v obou jde
o luzné zpusoby n:,elll. Lec tohoto. spoIelll stra~,y. pri ústním jednání
nevytkly (§ 196 c. r. s) a nelze 'proto teto formalnl zavadě odporovati
teprve v nze~1 opravnel11., SteJlle jest nerozhodno; že odvolání proti
iOz~udku pr;re st,ohce ve ve CI směnečné bylo podáno opozděně. OdvolaCl S~U? mel o~s~m od seb:~ námitky ani nečekaje) zkoumati, zda nem
o~volam opozd;ne (§ 471 CIS. 2 c. ř. s.), a shledal-li je opozděným,
n~el Je usneS;llIm odmítn?,:ti (§,47 4 odst. 2 a 495 c. ř. s.). Uznal-II
vsak odvolacl soud odvolam za vcasné, byť i omylně, nelze tomu odporovah al;1 rekursem, ~~ 519 c. ř. s.) ani dovoláním, poněvadž vadu tuto
llelz~ zaradltI. pod z~Qny v paral?rafech oněch vyčetmo uvedených dů
vodu. Nelze, JI zej1uena podradlh alll pod dovolací důvod §u 503 čís.
2 ,neb 3. c. r. s., neboť tyt~ důvody vztahují se jen na vady a rozpory,
Jez maJI vliv na rozhodnuh o nároku, předmět sporu tvořícím nebo-li
na řešení hmotněprávní otázky případu.
'
čís.

4395.

By~a-li kráva prodána s úmluvou, že se v určité době otetí jde nes!alo-h se tak, o nárok ze správy, lhůta dle §u 933 obč. zák. P~činá
vsak t~prve dnem, kdy ~ylo lze bezpečně zjistiti,· že kráva není březí.
. Lhu~ dle §u 93,3 ~bc ••zák. lz~ ~Iuvou, stran prodlomiti. Zvláštního
uJednanl o prodlouzem Ihuty nenl treba prevezme-Ii prodávajícl ručení
za ~!astn~st, jejíž jsoucnost nebo jejíž n~dostatek dá se zjistiti teprve po
delsl dobe.

(Rozll. ze dne 20. listopadu 1924, Rv I 1445/24).
žalob~e kO,upil od, ž~lova,ného krá~u s výslovno,: podmínkou, že kráva. Jest 4~ meslce br~Z1 ..Jezto se krava v u)ednane době neotelila, domahal se za:obce zrusem smlouvy a vrácení kupní ceny. Pro c e sní
s o ': d P rve s t o II c e uznal podle žaloby, o d vol a c í s o u d žalobu
zamltl pro opozděnost. N e i v y š š í s o u d zrušil rozsudek odvolacího
soudu a vrátil mu věc, by dále o ní jednal a znovu ji rozhodl. Po právní
strance uvedl v
důvodech:

Dov91atel uplatni! dů~ody podle čís. 2 a 4 §u 503 c. ř. s. a sluší
uznat!, ze JSou opodstatneny oba, neboť se sporné věci nedostalo v odvolacnn! rozsudku právního posouzení správného a následkem toho zů
~talo i Odvol~cí řízenI neúplným. ,Nejprve dlužn'o zdůrazniti, že jde o
zalobu ze sl'ravy, mkoh o nahradu skody, tedy o žalobu vázanou na lhůtu
která zpraVidla počíná »dodáním«; ale ve příčině které nebrání zákon'
poku~ jde o jiné vady, nežli ty, jež jsou vypočteny v §u 925 obč. zák:
~ n~r. mll11~terstv:,- spravedlnosti ze dne 10. listopadu 1916 čís. 384
r. zak.,. by za~~bn} lhuta n;b?,la ~ohodou shan přiměřeně prodloužena.
Takoveho zvlastmho uJednam nem zapotřebl když prodávající převezme
ru?ení Z!; ~ě.iakou v I a s t n,o s t, jejíž jsou~nost nebo jejíž nedostatek
ma se z)lshh teprve po delsí dobe. Podle nenapadnutého zjištění bylo

c
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ujednanou podmínkou sporného kupu, že je prodávaná kráva 4Y2měsíce
březí. Poněvadž jde v tomto případě o vlastnost dobytčete, za kterou se
prodávající zaručil výslovně, jejíž jsoucnost, jak je všeobecně známo
ale jak to také vyplývá ze znaleckého posudku, dá se bezpečně zjistiti
teprve uplynutím delšího času, kdyžtě březivost je často i několik týdnů
před otelenim nezjistitelná, nebylo, jak to povaha věci přinášela, zapotrebí, by byla výslovně ujednána delší doba ručební, nýbrž v tomto
připadě dlužno šestinedělní lhůtu počitati teprve ode dne, kdv je spolehlivě prokázáno, že kráva neni březi, neboť teprve tímto okamžikem
vznik,á, a uskutečňuie se nárok ze správy, a tím obI?žikem teprve
\'zchazI kuplteh moznost, aby tento narok mohl uplatnil!. Počíná tedy
\ tomto případě lhůta ku žalobě podle §u 933 obč. zák, teprv·" řečený,ll
ckamžikcm, Odvolací soud mínil, že tuto dobu dlužno počíta,ti ode dne
drdání krávy prodávajícím kupiteli, tedy ode dne 10. ledna 1924 a na
tom základě považoval žalobu za opozděnou, Neposoudil tím spornou
věc po právni stránce správně, podle čís. 4 §u 503 c. ř. s. uplatněný
důvod dovolací je tím opodstatněn.
čís.

439.6.

1

t
j
I

~I
I
I

míti za to, že bylo povinností žalovaného, by toulavého psa ze svého
dvora vykázal, a, když tak neučiníl, když naopak svolil, aby byl při
běhlík opětovně na jeho dvoře trpěn, ba dokonce krmen a, odběhl-Ii bylo řečeno v dotyčném zjištění, že »s vědomím a vůlí příslušníků domácnosti«, což by dávalo tušítí, že se pes dovoloval - zase byl příjímán
a ponecháván ve dvoře, nelze pochybovati, což ostatně částečně postřehl
soud prvé stolice, vyřknuvší to s omezením, že řečený pes nebyl u žalovaného stá I e chován, - že žalovaný z vlastní vůle učinil ze sebe osobu,
která jest oprávněna ve vlastním jméně rozhodovati, jak má býti pes
opatrován a chován, že proto musí býti považován za jeho chovatele
aspoň potud, pokud tohoto toulavého psa na svém uzavřeném dvoře
ponechal, neboť, stalo-Ii se tak, převzal tím okamžíkem na sebe povinnosti chovatele podle §u 1320 obč. zák., o nichž nedá se podle doslovu
zákona souditi, že vzcházejí jenom tam, kde běži o dlouhodobé a trvalé
chovatelství. Žalovanému ukládal již předpis §u 1297 obč. zák., aby bud'
toulavého psa netrpěl na svém dvoře, nebo, když se ho ujal a jej krmil,
postaral se také o jeho náležíté opatřeni a dozor nad ním. Proto jest
uznati, že byl žalovaný povínen podle §u 1320 obč. zák. důkazem, že
se níjak a ničím neprovinil ve příčině náležitého opatřeni řečeného ps"
a dozoru nad nim.

CMvatelem psa (§ 1320 obč. zák.) jest, kdo dovoloval toulavému
psu, by se na jeho dvoře občas zdržoval a tam byl krmen.
(Rozh. ze dne 20. listopadu 1924, Rv I 1447/24).
žalobkyně byla na dvoře žalovaného pokousána cizim psem, volně.
tam pobíhajícím. žalobní nárok na náhradu škody o b a niž š i s o u d y
neuznaly co do důvodu po právu, N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky
obou nižších soudů a vrátil věc prvému soudu, by ji znovu projednal a
rozhodl.

D

ů

vo d y:

Zjištěno, že byla dovolatelka kousnuta dne 7. června 1923 na dvoře
žalovaného černým, špiclu podobným psem, tam volně pobíhajícím.
který s vědomím žalovaného častěji přibíhal na jeho dvůr, tam s vě~
domín žalova·ného krmen byl jeho služebnou a jmenovitě před 7. červnem
1923 se zdržoval na dvoře, o čemž žalovaný také věděl, neboť jej viděl,
a pes s vědomím a vůli příslušniků domácnosti opět se vzdaloval. Z tohoto zjištění usoudil soud prvé stolice, že řečený pes nebyl u žalovaného
stá I e cho,;'án: a že proto žalovaný nemůže, býtí považován ve smyslu
§~ 1320 obc. zak. za Jeho chovatele, odvoJacl soud schválil tento právní
nazor s dodatkem, že pes nebyl vde ten c í žalovaného, že protožalovaný nemůže býtí považován za jeho chovatele. Právem vůči tomu
dovolatelkauplatňuje dovolací důvod čís. 4 §u 503 c. ř. s. Za chovatele
zvířete podle §u 1320 obč. zák. dlužno považovati osobu, která jest
oprávněna ve vlastním jméně rozhodovatí, jak má býtí zvíře opatřeno
a hlídáno, tedy, byť i to byl zpravidla držitel, nemusí jím býtí ani držítel
aní detentor. Bylo zjištěno, že toulavý pes pobíhal, když se udála škod~
livá příhoda, na dvoře žalovaného. S hlediska §u 1320 obč. zák. dlužno

Čís.
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Novela o právu manželském.
Předcházel-li žádosti za rozluku ve sporu o rozvod rozsudek pro
zmeškáni, jftnž zjištěno cizoložství jednoho z manželů, jest pro povolení
rozluky dle §u 17 zák. lhostejno, zda manželé napotom obnovil! manželské společenství. šetření o okolnostech, nastalých po rozvodu, nelze
konati.
(Rozh. ze dne 25. listopadu 1924, R 1901/24).

V

předchozím

sporu o rozvod bylo rozsudkem pro zmeškání uznáno

ua rozvod z viny manželčiny. Napotomní žádosti manžela o povolení

rozluky o b a niž š i s o u d Y vyhověly. N e j v y
dovolacímu rekursu,

Š

ší soud

nevyhověl

Důvody:
Stěžovatelka, vytýkajíc, že souhlasnýmí usneseními nižších soudů
byl porušen zákon v předpisu §u 17 a 14 rozlukového zákona, odůvod
~uje tento svůj názor tím, že nemělo býti nižšími soudy přehlédnuto,
ze její manžel se dopustíl dokázaně cizoložství a že oba manželé po
právoplatností rozsudku o rozvodu obnovili manželské společenství.
Dovolací stížnost není opodstatněna. Stěžovatelka pojímá nesprávně
činnost, předpísem §u17 zákona ze dne 22. kvdna 1919, čís. 320 ·sb.
z. a n. soudům pro řízení tam bliže uvedené uloženou, která vzhledem
k tomu, že předcházel ve sporu o rozvod rozsudek vydaný pro zmeškání,
záleží v tom, že soudu jest zkoumati, zda skutečnosti žalobcem ve sporu
tom přednesené, a jsoucími tehda po ruce prllvody nevyvrácené, které'
1
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rozsudku byly za základ položeny, byly by již tehdy k tomu stačily, bl'
na jejich podkladu byla povolena rozluka, a nikoli jen rozvod, kdyby
byla prosba žalobní směřovala na rozluku. Prvý soud proto neprávem
{) žádosti manžela o povolení rozluky konal šetření o skutkových okolnostech, které se udály po vydání rozsudku ve sporu rozvodovém; slova
zákona (§ 17 cit. zák.) »na základě konaného šetření« vztahují se, jak
vyslovil nejvyšší soud ve svém rozhodnutí ze dne 13. června 1922 Rv
1681/22 čís. sb. 1711 stěžovatelkou v její dovolací stížnosti citovaném,
a jí tedy známém - pročež se na bližší jeho odůvodnění odkazuje - jen
na skutkové okolnosti, kt~ré by-vše zjištěny v právoplatnémlDzsudku
rozvodovém, mohou jedině býti podkladem a dLlvodem výroku o povolenr
rozluky. Dle toho jest v tomto nesporném řízení naprosto lhostejno,
zdali se žadatel dopustil rovněž cizoložství, a odvolání se na předpis
§u 14 rozlukového zákona nemá zde místa, když manželka na svého
manžela žaloby o rozvod pro cizoložství jím spáchané nepopala ani jeho
cizoložství jinak nebylo zjištěno. Rovněž tak jest zde právně bezvýznamnou okolnost, že manželé v roce 1921 - po vydání rozsudku ve
~poru rozvodovém obnovili manželské společenství, neboť manžel
žádal za povolení rozluky ve smyslu §u 17 cit. zák. z důvodu manželčina
cizoložství rozsudkem zjištěného (§ 13 písm. a) cit. zák.), nikoli z dů
vodu nepřekonatelného odporu (§ 13 písm. i) cit. zák.) ve smyslu §u
15 a 16 tohoto zákona, při němž jedině nutno by bylo zabývati se bliže
otázkou obnovení manželského společenství po provedení rozvodu.

•
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Nebyla-Ii při dražbě nemovitosti vůbec učiněna nabídka, nelze řízení
zastaviti dle §u 200 čís. 3 ex. ř., nýbrž jest použiti §u 151 ex. ř.
Venkovský mlýn s pilou, poháněný vodnl silou, jest venkovs~
statkem ve smyslu §u 151 ex. ř., nikoli však mlýn obchodní, třeba k nemu přináležejí pozemky.
(Rozh. ze dne 25. listopadu 1924, R I 930/24).

s o 'u d p r v é s t o I i c e zastavil dražební řízení ohledně mlýna
z důvodů §u 200 čís. 3 ex. ř. Rek u r sní s o u d vyhověl rekursu vymáhající věřitelky potud, že vypustil i napadaného usnesení slova: »z dů
vodů §u 200 čís. 3 ex. ř.« D ů vod y: Rekursu nutno přiznati oprávnění.
Soudce prvý pochybil v tom, že zastavil řízení exekuční z důvodu §u
200 čís. 3 ex. ř., Tohoto případu však zde není, neboť tento zákonný
předpis vztahuje se pouze na případ, že vymáhající věřitel před počátkem
dražby upustil od pokračování v exekuci, což má dle téhož předpisu
zákonného dále za následek, že pro vykonatelnou pohledávku vymáhajícího věřitele nemůže před projitím půl roku od zrušení navržena býti
nová dražba. V případě, o který jde, nebyla u dražebního roku učiněna
nabídka, což je stejné jako kdyby při stání dražebním bylo méně nabízeno, než činí nejmenší podání, a tu jest rozhodný předpis §u 151 ex.
ř. Z doslovu posledního odstavce tohoto zákonného předpisu plyne
patrně, že dražební řízení sluší sice zrušiti, když nejmenší podání učiněno

kovský, ncb pozemek ve smyslu tohoto zákonnéh<? ustanovení či o ne11lovLost jinou. Spisy exekučními jest zjištěno, že předmětem exekuce

jest mlýn. Odhadní cena jeho i s pozemky činí 366.394 Kč,. z čehož při
padá na mlýnské budovy 72.000 Kč, na vodní sílu a turbinu 147.500 Ke,
na pilu 19.710 Kč, na dalši strojní příslušenství 1540 Kč a 2300 Kč,
tedy na mlýn jako takový s přislušenstvím 284.425 Kč. Jedná se tu tedy
o podnik převážně průmyslový, neboť na zemědělský podnik zbýVá
z odhadní ceny pouze okrouhle 82.000 Kč. Poněvadž předmětem dražebního řízení není ani statek venkovský ani pozemek, nýbrž mlýn, tudíž
podnik průmyslový, může zavedení nového dražebního řízení nastati i
před uplynutím 6 měsÍcll od dražebního stání a nebyl proto dodatek
pojat do napadeného usnesení, že zrušení dražebního řízení se děje dle
§u 200 čís. 3 ex. ř., oprávněným.
Ne j vy Š š í s o II d změnil usnesení rekursního soudu v ten rozum,
že se z usnesení exekučního soudu vypouštějí sice slova »dle §u 200
čÍs. 3 ex. ř.«, ale zároveň se toto usnesení doplňuje výrokem: »Před
8. únorem 1925 nemůže býti nová exekuce vnucenou dražbou navržena«.
Důvody:

·tI
čís.

nebo dosažel!o nebylo, že však při venkovsk}'ch statcích a Ll pozelllkú
nemůže bS'ti znova zavedení dražebního řízení navrženo, pokud neuplyne
půl roku od stání dražebního. Jedná se o to,: zda běží zde o statek ven-

RekursnÍmu soudu dlužno přisvědčiti v tom, že ze zrušovacího usnesení prvního soudu vypustil citaci §u 200 čís. 3 ex. ř., neboť exekuce
nebyla zrušena, jak tento zákonný předpis předpokládá, proto že vymáhající věřitel ustoupil od pokračování v exekuci, nýbrž proto, že nebyla
učiněna při dražbě žádná nabídka, tedy dle §u 15 I ex. ř. po případě §u
188 poslední odstavec ex. ř. Nelze však souhlasiti s rekursním soudem,
že nemovitost dlužníkova není venkovským statkem dle §u 151 ex. ř.,
a že proto může býti dána znovu do dražby před uplynutím šesti měsÍCŮ.
Pojem venkovského statku byl exekučním řádem převzat z § 231 obč.
zák. a jest zajisté širším, než pojem obyčejné hospodářské usedlosti,
která se jím nejčastěji rozumí. Tomu-Ii tak, nelze si představiti realitu,
na kterou by název »venkovský statek« tak vhodně dopadal, jako na
obyčejný venkovský mlýn s pilou, jakým jest dle popisu v odhadním
protokole mlýn dlužníkův. Není mlýnem obchodním, jest poháněn pouze
vodní silou a jest se soběstačným polním hospodářstvím o více než
I I ha vlastních pozemků hospodářským celkem. Pouhá okolnost, že na
mlýn s vodní silou a zařízením připadá z celkové odhadní ceny 284.125
Kč, na hospodářská stavení s pozemky a příslušenstvím jenom 82.058
Kč 46 h, nezbavuje mlýn ještě právní povahy venkovského statku a
nečiní jej domem ve smyslu §u 231 obč. zák. a § 151 ex. ř. Jinak by
(~všel11 bylo, kdyby šlo o mlýn obchodní, při němž přikatastrované pozemky a jejich cena by měly význam jen podřízený. Jelikož dlužníkův
mlýn takovým mlýnem není, nutno na něj vztahovati předpis třetího
odstavce §u 15 I ex. ř., že u venkovských statků a pozemků nelze učiniti
návrh o nové zavedení dražebního řízení před půl rokem ode dne bezvýsledného dražebního roku, a bylo rozhodnouti, jak se stalo.
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4399.

Pro výši bolestného (§ 1325 obč. zák.) jest rozhodnou kupní síla
v době vynesení rozsudku prvého soudu.

peněz

•

(Rozh. ze dne 25. listopadu 1924, Rv I 925/24).
Žalobce byl při srážce vlaků dne 27. června 1920 těžce porančn.
žalobou ze dne 6. května 1922 domáhal se na dráze kromě jiného též
bolestného 120.000 Kč. P rO c e sní s o udp r v é s t o I i c e přiznal
rozsudkem ze dne 29. května 1923 žalobci bolestného 40,000 Kč. O dvol a c í s o u cl rozsudek potvrdil. N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání žalobcovu.

4;,

Důvody:

Byť bylo správným, že nárok na bolestné vznikne v tom okamžiku.
kdy úrazem byly osobě, na těle poškozené, způsobeny bolesti, přece
ještě neplyne z toho, že bolestné by mělo býti určeno dle měnových
poměrů tehdejší doby. Dle §u 1325 obč. zák. m u s í osoba, na lěle poškozená bolestné žádati a nezáleží proto na tom, že žalobce m o h I
svůj ná(ok na bolestné uplatňovati již dne 27. června 1920. Za takovo,u10 žádost za bolestné jest pokládati teprve žalobu, podanou dne 6. kvetna 1922, neboť žalobce v řízení před prvým soudem nenabídl se prokázati, že bolestné od žalované strany požadoval již dříve, a sluší proto
užíti předpisu §u 406 c. ř. s., z něhož plyne, že při stahovení požadovaného bolestného jest přihlíželi ke kupní síle peněz v čase vydání

rozsudku prvého soudu.
čís.

4400.

Prvá věta čl. 336, druhý odstavec obeh, zák. má na mysli dva rozdílné případy t. j. že určitý druh peněz není v platišti v oběhu, nebo
že jest jen přepočitací měnou.
.
Pokud jest připustna změna žaloby na cizí měnu v žalnbu na Kč.
Bylo-li placeno v cizí měně a domáháno-li se vrácení platu v Kč,
jest pro výpočet kursu rozhodno, zda dlužník jedna~ bezprávně (pro?:
smluvně) čili nic. V onnm případě dlužno vzíti za základ kurs, za neJz
si platitel cizí měnu opatřil, v tomto případě jest použíti pravidla čl.
336, druhý odstavec obch. zák.
(Rozh. ze dne 25. listopadu 1924, Rv I 1355/24).
Žalující tuzemská firma koupila od italské firmy seno a zaplatila
kupní cenu v lirách. Splništěm sn;louvy byla, Praha. )ež!o s; ~apotom
zjistilo při dodávkách manco, domahala se na zalovane vracem b.960·50
lir a za prvého sporného jednání změnila žalobní žádost na 54.669,71 Kč:
Pro c e sní s o udp r v é .s t o I i c e přiznal žalobkyni 44.023 Kč 05 h.
D li v o cl y: Žalobce 'domáhal se žalobou zaplacení 15.960'50 lir s úroky

...~.

a změnil tuto prosbu žalobní při prvnim sporném roku v návrh na od,ouzeni žalovaného k zaplacení 54.664'71 Kč z toho dlivodu, že si musel
opatřiti liry k zaplacení účtů žalované strany v druhé polovici srpna
1921 za kurs 342.50 Kč. Žalovaná strana proti této změně namítala až
teprve při třetím sporném jednání, že žalující strana nežaluje o náhraClu
škody, nýbrž z kontokorentu a kontokorent byl veden dle úmluvy v lirách. Dle § 235 odstavec čtvrtý c. ř. s. nejde o změnu žaloby, poněvadž
žalobce beze změny žalobniho důvodu místo předmětu původně žádaného, žádal interese. Avšak, i kdyby bylo lze spatřovati v tom změnu
žaloby, dlužno míti za to, že žalovaný k této změně dal svolení, poně
vadž nenamítaje ničeho proti ní, o změněně žalobě jednal (§ 235 odstavec druhý C. ř. s.). K tomu se podotýká již nyní, že žalobce, jak
níže bude doloženo, nežádal jako interese více než v původní žádosti.
Jest nesporno, že žalovaný účtoval e'.'ou pohledávku v lirách a že mu
žalobcem v lirách také byla zaplacena. Žalobce nyní žádá vrácení toho,
co indebite žalovanému s vého času zaplatil. Jest tedy nepopíratelně
oprávněn žádati vrácení těchže věcí nebo věcí téže hodnoty, jako svého
času indebite plnil. Jest přirozeno, že kdo oprávněn jest žádati vrácení
věci, nemusí se spokojiti s vrácením věci znehodnocené nebo ceny věci
v mezičase klesnuvší. Je-li tedy žalobce oprávněn žádati vrácení lir,
nemusí se spokojiti s nižší jejich hodnotou nynější, nýbrž může žádati
hodnotu jejich v době bezpovinného plnění.' žalovaný zajisté by se a
vším právem bránil proti náhradě interese, kdyby cena lir byla v mezičase stoupla, a žalující strana by se domáhala náhrady nynější vyšší
ceny. Soud má za zjištěno, že placení účtů žalované strany státi se mělo
po předložení duplikátů nákladních listů. Z těchto nákladních lisŤÚ zjistil
soud, že zboží bylo dodáno v září a říjnu 1921, v téže době muselo se
tedy státi také placení účtovaných částek. Podle svědectví Jindřicha S-a
je soud přesvědčen, že žalující strana již v druhé polovici srpna 1921 si
opatřila liry k placení účtů žalované strany za kurs 342.50 Kč. Úředními
zprávami Pražské bursy je konečně zjištěno, že kurs liry italské stoupal
až do konce listopadu 1921, takže stálo 100 lir dne 31. října 1921 414 Kč.
žalující strana jest oprávněna žádati vrácení lir v hodnotě, v jaké sama
je platila, tedy nejméně za kurs 342.50 Kč a je nerozhodno, jaký kurs
měla italská lira v den podání žaloby anebo v den změny žalobní žádosti. Podle tohoto kursu přepočítána činí pohledávka žalující strany,
kterou právem uplatňuje proti žalo\éanému, 42.472.05 Kč. O d vol a c í
s o u d žalobu zamítl. D ův o d y: Soud odvolací, uváživ, že lira nebyla
pouhou přepočítací měnou a li plništi v oběhu není, nýbrž že naopak v ní
pohledávka žalované italské firmy placena býlí měla, usuzuje na rozdíl
. od prvého soudu, že ani pro srážky žalobkyní požadované českosloven
ské měny použíti nelze a že tedy toho se domáhající žalobní prosbu
zamítnouti bylo. Na zaplacení požadovaných srážek v italských lirách
nebylo lze uznati, ježto v ten smy~1 znějící jednáni nahraženo bylo žalobní prosbou o placení v měně československé. žalobkyně nemliže pro
své stanovisko dovolávati se toho, že se žalovaná změně žalobní prosby
včas neopřela (§ 235 c. ř. s.), neboť nešlo o pouhou změnu žaloby,
nýbrž o otázku měny ve smyslu čl. 336 obch. zák. a v tom směru žalovaná
ve sporu skutečně námitku uplatnila.
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Ne j vy Š š í s O II d zrušil napaden)' rozsudek a vrátil věc odvolacímu
soudu, aby ji po případném dalším jednání znovu rozhodl.
D

ťI

vod y:

Dovolání vytklo právem napadenému rozsudku nesprávné posouzení
právní, záležející v mylném výkladu čl. 336. druhého odst. obch. zák.
Oclvolací soud přehlédl, že v první větě tohoto odstavce má zákon na
mysli dva rozdílné případy, t. j. že určitý druh peněz v místě platebním
není v oběhu, nebo že jest jen přepočítací měnou. Platištěm vzhledem
k zažalované pohledávce jest patrně Praha. Tato okolnost nebyla vzata
ve sporu v odpor, a není proto třeba uvažovati o správnosti tohoto před
pokladu. Další skutečností jest, že v tomto místě platebním nejsou
v oběhu italské liry, na něž zněla zažalovaná pohledávka. Tato okolnost
postačí k tomu, by jednáno bylo věcně o změněné prosbi: žalobní, a není
třeba zabývati se otázkou, zda liry jsou jen'přepočítací měnou. Vzhledem
k tomu, že došlo ke změně žalobní prosby, což uznává i soud odvolaci,
rozhodnuvo ní po stránce.věcné, bude nyní uvažovati, do jaké mÍly je
tato nová prosba odůvodněna skutkovými zjištěními. Půjde dále o stanovení přepočítacího kursu, bude-Ii žalobní nárok uznán v podslatě
oprávněným. Žalující firma doplnila změnoužalobní prosby skutkový
přednes, obsažený v žalobním spise, dalšími okolnostmi, dovozuj'íc,
že žalovaná strana při účtování aspoň některých položek počínala si
nesprávně. Z toho je patrno, že žalobkyně domáhá se na žalované náhrady škody, v kterémž případě byla by ovšem odůvodněna žalob ní prosba
co do požadovaného přepočítacího kursu podle § 1323 obč. zák. Stejně
posuzuje věc í soud první stolice po stránce právní, přiznávaje žalobkyní
právo žádatí vrácení lir v hodnotě, jak je sama platí1a, než je plní1a žalované straně indebite. Tohoto označení užívá takřka ohledně všech
položek. Skutková zjištění procesního soudu byla vzata Žalovanou stranon odvoláním v odpor, avšak odvolací soud nejednal vůbec po této
stránce. Musí býti proto odvolací řízení v tomto směru doplněno. Pokud odvolací soud při úvaze o jednotlivých položkách přistoupí na skutkové zjištění, že žalovai1á strana jednala bezprávně, protismluvnč, a- že je
proto povinna k náhradě škody dle obecných předpisů obč. zákona, bude
žalobní nárok co do přepočítacího kursu oprávněn ve výši uznané soudem první stolice ohledně jednotlivých položek. Pokud nebude splněn
tento předpoklad, bude nntno přepočítati částky zažalované původně
v italských lirách na Kč podle pravidla vysloveného v čl. 336. 2. odst.
obch. zák.
čís.

4401.

Exekuční zabavení pohledávek dlužníka, jež se stalo v posledních
60 dnech před zahájením vyrovnacího řízení o jeho jmění, stalo se zahájením vyrovnacího řízení bezúčinným a poddlužník byl po té oprávněn
plniti dlužníku. V tomtol případ I]; neobživuje skončením vyrovnacího
řízení zástavní právo věřitelovo. Plnil-lí poddlužník správci vyro<vnávací
podstaty, nemůže se věřitel po skončení vyrovnání na správci domáhati
vydání peníze.
(Rozh. ze dne 25. listopadu 1924, Rv I 1416/24).

Pohledávky společnosti A. byly zabaveny pro žalobkyni a jí k vybrání přikázány v 60ti denní lhůtě před zahájením vyrovnávacího řízení
o jmění společnosti A. Poddlužník zaplatil pohledávky za vyrovnacího
řízení vyrovnaCÍmu správci. Po skončení vyrovnací.ho řízení domáhala
se žalobkyně na vyrovnacím správci zaplacení oněch pohledávek. P r 0cesní soud prvé stolice uznal podle žaloby, odvolací soud
zaloby zamítl. Důvod y: Žalující strana tvrdí, že svolila k zaplacení zabavených pohledávek k ruce vyrovnávacího správce, dokud o osudu jich
nebude ve smyslu vyrovnávacího řízení rozhodnuto. Vyvozuje z toho, že
žalovaný, ježto její práva na zabavené pohledávky následkem zastavení vyrovnávacího řízení ve smyslu §u 12 vyr. ř. obživla, byl povinen, zabavené pohledávky jí vydati. S názorem tímto souhlasiti nelze.
Dle §u 12 vyl'. ř. zanikají oddělovací práva, nabytá v posledních 60ti
dnech pr-ed zahájením vyrovnávaciho řízení exekuCÍ uhražovací nebo
zjišťovací, zavedením vyrovnávacího řízení, obživnou však, jakmile řízení
se zastaví. V tomto případě jest zjištěno, že exekuce povolena byla dne
20. prosince 1922, doručena dne 23. prosince 1922 a vyrovnací řízení.
zahájeno dne 19. února 1923, tedy, že uplynulo do vyhlášení vyrovnávacího řízení 60 dnů. Z toho plyne, že práva, žalující stranou ku zabaveným pohledávkám nabytá, zanikla, že žalující strana neměla vůbec
práva, pohledávky od poddlužníků požadovati ani žádati, by zabavené
pohledávky byly k soudu (k ruce jiného) složeny, ježto právo to pří
slušelo jedině poddlužníkům. Následkem toho byli poddlužníci oprávněni
>,ohledávky přímo svému věřiteli společnosti A. platiti, aniž bylo zapotřebí k tomu svolení strany žalující. Dlužníci také, byť i k vyzvání
žalující strany, zabavené pohledávky zaplatiti žalovanému jako vyrovnávacímu správci, jehož povinnosti vymezeny jsou v §u 31 vyl'. ř. Tímto
zaplacením zaniklo exekuční právo žalující banky a zabavené pohledávky
splynuly s vyrovnávací podstatou. Z toho však plyne, že zaplacením zaniklé právo exekuční nemohlo již obživnouti, ač vyrovnávací řízení bylo
zastaveno. A poněvadž pohledávky zaplaceny byly žalovanému jako vyrovnávacímu správci, tedy do vyrovnávací podstaty, nikoli jeho osobě,
není žalující strana oprávněna žádati na žalovaném, by jí zabavené pohledávky vrátil, leda, že by se byl žalovaný za ně osobně zavázal,
což však zjištěno nebylo.
Ne j v y ŠŠ Ís o II d nevyhověl dovolání.
Důvody:

OdvolaCÍ soud posoudil věc správně po právní stránce. Soud první
stolice, OdSOlldiv žalovaného k zaplacení, neodllvodnil žalobního nároku
po právní stránce, ježto neuvedl zákonného předpisu, nárok ten opravňujícího. Ani dovolatelka není s to tak nčiniti. Žaloba byla právem zamítnuta. Zavedením vyrovnacího řízení pozbyla žalobkyně práv, získaných z pov61ení exekuce, a nabyla téhož postavení, jako ostatní věřitelé,
kteří nemohli se dovolávati platného práva zástavního k určité části
jmění. Zastavením vyrovnacího řízení nemohlo oživnouti její zástavni
právo, ježto mezi tím zástava a tím i právo zástavní zanikly zaplacením
pohledávky dříve zabavené. Zilplacení to stalo se s tímto účinkem věři
teli, ne žalovanému, a žalobkyně ani netvrdí, že by měl peníze ty žalo-
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vaný v rukou. Rozhodným je dále skutkové zjištění, že žalovaný nezavázal se osobně vůči žalobkyni k ničemu, co by opravňovalo žalobní
nárok. Konečně nebylo prokázáno, že se žalovaný dopustil opomenutí
povinností vyrovnacího správce vůčí žalobkyni jako věřitelce bez ohledu
na zaniklé právo zástavní, k němuž podle zákona nemusil přihlédnouti,
ježto ho nebylo.
čis.

4402.

Odškodnění manželky dle §u 1266 obč. zák.
Náhradn~ nárok manželky nesahá za hranice §u 91 obč. zák., bll
nesmí s ním býtianí zcela ztotožňován. Nemiiže býti požadován Zll dobu
minulou, ovšem lze odsouditi k dávkám, které dospějí teprve po vydání
rozsudku. Manželka nemůže se dovolávati okolnosti, že ji živil její otec.
Nárok dle §u 1266 obč. zák. sruno sobě se nepromlčuje, ovšem ale ná-

rok nll jednotlivé dávky.
(Rozh. ze dne 25. listopadu 1924, Rv I 1485/24).
Manželství stran bylo rozloučeno z viny žalovaného manžela. Manželka domáhala se napotom žalobou zadanou na soudě dne 14. listo~
padu 1923 na manželi jako dostiučinění dle § 1266 obČ. zák. zaplacení
24.000 Kč a počínajíc 1. listopadem 1923 měsíčního důchodu 600 Kč.
Procesn'í soud prvé stolice přiznal žalobkyni 7.100 Kč a po~
čínajíc 15. listopadem 1923 měsíční důchod 225 Kč. O d vol a c í s o u d
vyhověl odvolání žalovaného potud, že zamítl žalobu ohledně 7.100 Kč.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl odvolání ani té ani oné strany.

o ů vod y:
Žalobkyně spatřuje nesprávné posouzení právní v tom, že odvolací
soud, zamítnuv její žalobu ohledně 7.100 Kč s příslušenstvím, vyslovil,
že dostiučinění podle § 1266 obč. zák. nesahá za hranice nároku podle
§u 9Tobč. zák. a že z toho důvodu přísluší dovolatelce pouze ode dne
podání žaloby. Dovolatelka dovozuje, že, když ji její otec živil, ztenčilo
se tím jeho jmění do výše nákladů s její výživou spojených, a že to bude
míti kdysi v zápětí, že dovolatelka bude zkrácena na dědickém podílu
po svém otci. Dále míní, že, když ji živil její otec, nepozbyla tím nároku
podle §u 1266 obč. zák. protí žalobci, poněvadž by jinak mohia nákla,dy
na její výživu patřící ušetřiti. žalovaný spatřuje nesprávné posouzení
právní v odvolacím rozsudku z toho důvodu, že odvolací soud nepřihlédl
k jeho námitce, že je žalobní nárok promlčen, což vyplývá z toho, že
jsoucnost náhradního nároku počíná vzejitím a prokazatelností škody,
že pro budoucnost je naprosto neznámo, zdali žalobkyni vůbec vzejde
nějaká škoda, že tedy předpisu §u 406, druhé věty c. ř. s. v této věci
nemělo býti užito, jelikož by mohl býti odsouzen teprve, když by skutečně nastala s p I a t n o s t žalobních nároků (§ 406 prvá věta c. ř. s.).
Dovolacími vývody stran nebyly však vyvráceny správné, věci i zákonu
vyhovující důvody odvolacího rozsudku, jež dovolací soud sdílí. Mluví-Ii
zákon v §u 1266 obč. zák. o úplném dostiučinění, sluší poukázati k tomu,

I
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že pojen~ toho urč~~ je v předp!su § 1323 obč. zák., a že to má podle
toh?to,pre?plsu ?yh n~J~nom na,h,:adou skutečně utrpěné škody, nýbrž
1 pr~m~ren!n: odskodnemm za ~sly zisk. Přihlédne-li se ku stěžejnizá
sade tehoz ~redplsu, podle kte;eho má škůdce uvésti všecko ve předešlý
~tav, a, r:em-h !O mozno, -mUSt nahraditi odhadní cenu, pozná se, že II
z~lob~yne, ~tera rozlukou manželství jenom z manželovy viny pozbyla
naroku a prav podle §§ 91 a 92 obč. zák. její úplné dostiučinění zřetelně
spo?ívá v poz.bytém náro,ku v);'Ži~ovacíl~. ~ak je také správným právni
zaver odvolaclho soudu, ze JeJl ~ahradl1! narok nesahá za hranice §u 91
obč. zá~., ale nes!"í zůst3'ti nepovšimnuta další okolnost, že podle §§ 91
a92 obc. zak. vyzlvovacl povmnost manželova za trvání manželství sou'lISl s J~ho postavením jako hlavy rodiny, s manželčiným podrobenim
se. pod Jeho I~~C a s j~jím závazkem žíti s manželem ve společné domacnosh a byh mu napomocnou při jeho výdělečné činnosti. Z toho
vyplývá naopak, že nárok rozloučené manželky podle §u 1266 obč. zák.
nesmí býti zúplna ve příčině svého rozsahu stotožňován s nároky podle
§u ~ I a ,92 obč; zák Poněvadž je nárok podle § 1266 obč. zák. v podstat~. vyzlvOVaCJ1l! naroke1l1, nemůže býti požadován za minulou dobu,
ale JInak zase mUze podle § 406 druhé věty c. ř. s. nastati odsouzení
také k dávkám, které dospějí teprve po vydání rozsudku. Okolnosti
že žalobkyni živil její,ote~, nen;ůž~ ~e dovolávati ona, neboť to je samo~
s~atnym,.o § 104~ ob~. zak',0l'lfal'clm se nárokem otcovým. Není oprávne~a ,,:ytykah zkrac~?1 na dedlctvl, když jí bylo volno nárok podle § 1266
obc. zak. uplatn,ltl dnve, a to tak, by nevzala škodu. Ani otázka promlčení
ne~yb od~olaclm soudem posouzena nesprávně. Nárok podle § 1266
obc. zak. Jest nárokem spočívajícím na právu rodinném a osobním ten
tedy sám o sobě podle § 1481 obč. zák. nepodléhá promlčení. P~kud
Jde o yr~mlčení jednotlivých dávek vyživovacích, které arci podléhají
pr~mlcenl podle § 1480 obč. zák., nepřichází toto v tomto připadě vůbec
v llvahu,
v
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Můž~-li člel1e~ družstva dle stanov býti pouze člen určité politicl(é '
st!any, J~s~ v,~lna ~romada družstva oprávněna vyloučiti člena, jenž
presta1 ~yti pt;lslušmkem strany, vystoupiv z ní nebo byv z ní vyloučen,
Usnesem valne hromady družstva o vyloučení člena není vadným proto
že ve vyhlášce o svolání valné hromady nebylo uvedeno jméno člena'
o jehož vyloučení se mělo jednati, nýbrž jen naznačeno že se bude jed~
nati o vyloučení člena.'
,

(Rozh. ze dne 25. listopadu 1924, Rv 11503/24).
Žalobce přistoupil dne 15. prosince 1921 za člena žalovaného stavebníh;:, druistva, čsl. strany socialistické, zapsaného společenstva s r.
o..Sloziv zaplSn,: a dva podíly, úplně dostál povinnostem uvedeným
v §u 25 st~nov. Zalobce byl dříve příslušníkem čsl. strany socialistické,
byl ale z teto strany vyloučen. Dne 14. řijna 1923 konala se valná hro~,ad~ žalov,a,ného druž,s}va, k.terá byla fádně vyhlášena a jako předmět
"enl1lho poradkll vyhlasen tez mezI Jlnym »návrh před~tavenstva na vy-
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loučení 4 člcnů«, aniž by jména těcht'JJ, ku vylo~čení r:,avržených čl~nů
byla ve vyhlášce uvedena. Při této valne hromad~ byl.zalobce vyloucen
s poukazem na § 17 slanov s .tím, že jeho člen~tvl. nem v souhlasu s .Intencí prvního odstavce §u 17 stanov. Podle prve vety ~u 17 .stano~ »c!o;nem může býti příslušník českosl?venské str~ny so.clahsÍ1cke«. V zalobe,
domáhající se soudního výroku, ze usnesem val ne hromady staveb~.lho
družstva čsl. strany socíalistické, zapsané spol..s r. o. ze dne 14. nj~a
1923, pokud jím byl žalobce z družst~a vyloucen, jest.neplatne,.a ze
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členství žalobcovo v žalovaném druzstvu jest po prav,:,. ~pl~tnoval

žalobce: 1) valná hromada žalovaného družstv~, VylOllClvSI zalobc~
z družstva, porušila stanovy, zejména llstanovem, ~. 18 stanov, ktery
důvodu vyloučení, valnou hro~nad,ou pro, vyloučem ~alobce llvedel;eho,
nezná; 2) žalované družstvo žada]1c za statm stavebm po.dpOl u vydaval?
se za družstvo obecně prospěšné a tedy mkohv za druzstv,o jen je.dne
politické straně sloužící, jako. tak?vé by p.odporu. stavebl:1 neobd:~elo
a dostalo skutečně podporu jen ]3ko dru~:tv,: ~s.e~becne plOspesn",
3) členy žalovaného družstva ,byl}, ne!e~ pn~lusmcI. ~sl., strany socJal!stieké, nýbrž i osoby jiné, ktere pnslusmky teto. pohtJcke strany nebylI'
4) žalované družstvo při přejímáni členů neža~al? vyka~u o to.~, ze
člen jest též příslušníkem čsl. strany s?cia.l!sÍ1cke zeJ:"ena n;z~?al?
předložení legitimace; 5) žalobcI by,1 ~an .lede~l z ?nech bytu, Jlmlz
mohlo dísponova~i ministerstvo sOCJalm pece, jemuz brla vyhr."zen~
disposice ohledně 10% bytů v domech žal.ovaného .druzstva, najemCl
těchto bytů musili býti při uzavření sm!ouvy cleny dru:stva, ale nemusIl!
býti příslušníky čsl. strany socialisticke. Zalovane druzstvo naproh tomu
namítalo: a) valná hromada, vyl~učivší žalobc,;, z ~r:lŽs~va, Jednala elle
stanov neboť členem družstva muže bYÍ1 Jen pnslusmk csl. strany soc~
~1isticÚ, a, přestal-Ii někdo, jako ž8:obce, býti příslušníkem této. polItické straný, porušil tím povInnost clenskoou, s~anovaml" mu ul~zenQ~l
a jeho vyloučení dle §u 18 3tanov jest o?uvodneno; b) zalov,ane dr~z
stvo vzniklo pod acgidoll ceskoslovcnske strany soc,lahshcke, a 111e:o
podporova:; jen zájmy příslušníků ~~t0.:tra.n~ pohÍ1~ke; cl. kd~by druzstvo iako členy trpělo mezi sebou tez pnslusmky J111ych pol!hckych str~n,
prohfešovalo by se tím proti stanovám, a ?,ohlo .by ~lYtl obchO~n1l1~
soudem poháněno k zodpovědnosti; d)podmmka pnslusnostJ k:, .nejake
politické straně nevylučuje ještě prospěšnost: druzstva,;, ei v lete} 923
byli všichni náiemci v domě žalovane~o druzstva: Iden SIce, bylI clen~
družstva, ale nebyli příslušníky strany csl. soclahsbcke, ~y:vam,. a?y s.
dodatečně .přihlásili za členy teto ]J0lit, stra.~y, a .Iso:,. nym v.sl;hnl nalemcI
též příslušníky čsl. strany soclalIsÍ1cke; f) Jlz v pnhlas~e za ~le!:a.chuzstva;
kterou musí každý podepsati, je .vý.sl~vn~ uvedeno, ze l~azd'y cl~n 111;l81
býti příslušníkem čsl. strany SOCJallsÍlcke. S? u d Jr ves t ?, II <; e za~
lobu zamítl. D ů vod y. Podmínkou členstvl druzstva Je pnslusens~vl
člena ku čsl. straně socialistické. Prvé větě §u 17 stanov nelze rozumeh
jinak, než že ukládá členům povinnost, státi s.e a býti příslušníkem. z~m~
něné politické strany, to vyplývá jak z prvé vet~ §u 1 tak I z margmalm
rubríky předcházející §u 17. a 18. stanov. Treba okoln?st ta~o meZI
povinnostmi, uvedenýmí v §u 23 stanpv uve~ena n~byla. vyslov ne:, nelze
míti o tom pochybnosti, že tuto povmnost clenove druz~tva map; Jest
sice zjištěno, že věkteří svědci aspoň do srpna 1923 bylI cleny druzstva,
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2niž byli přislušníky čsl. strany socialistické. Než okolnost tato jest nerozhodna, neboť tím je pouze prokázáno, že žalované družstvo trpělo
mezi sebou i členy, nejsoucí příslušníky politické strany, jež družstvo
založíla. Ve sporu tomto jde však o to, zda valná hromada žalovaného
družstva byla oprávněna žalobce z družstva vyloučiti proto, že byl z politické strany vyloučen, a následkem toho přestal býti jejím příslušní!(em.
Ježto žalobce jak jest nesporno pozbyl příslušenství ku čsl. straně socí e
alistické, mohla ho valná hromad.a právem z družstva vyloučiti dle druhého odstavce §u 18 stanov, ježto žalobce nemůže již splniti povinnost
uvedenou v §u 17 stanov ohledně příslušnosti k určité politické straně.
Dlužno proto ve směru tom ještě zkoumati jen, zda žalované družstvo zachovalo se dle §u 13 stanov, vyhlásivší jako předmět denního pořádku
na valné hmmadě mimo jiné též vyloučeni 4 členů, aniž by dotyč
né členy, mezi nimi i žalobce, uvedlo výslovně jménem. Vzhledem k ustanovení §u 15 stanov ve spojení s § 13 stanov má soud za to, že nebylo
třeba uvésti jména členů k vyloučení z družstva navržených, nýbrž, že
stačilo, že ve vyhlášce bylo uvedeno co předmět denního pořádku vyloučení 4 členů, Neboť, kdyby byla uvedena ve vyhlášce i jména dotyčných osob, byla by se dověděla o tom i širší veřejnost, na věci
zájmu nemající, zájem ten mě1í pouze členové družstva, jimž již z vyhlášky bylo patrno, že se jedná o vyloučení členů družstva, jichž jména
se zajisté dověděli již na valné hromadě, pokud jim již známa nebyla.
Zbývá konečně rozhodnouti další spornou otázku, zda žalobci byl v domě žalovaného družstva přidělen jeden z oněch bytů, ohledně nichž si
vyhradilo ministerstvo sociální péče disposici. Ve směru tomto by se na
prvý pohled zdálo, že otázka ta je pro rozhodnutí o žalobní prosbě bezvýznamná, a že by se tudíž vůbec nemusila rozbírati, ale zdání to jest
klamné, Soud vzal za zjištěné, že osoby, jimž ministerstvo vyhrazené
byty přidělilo, musily se státi členy družstva, že však nebylo nutno, aby
se staly též příslušníky čsl. strany socialistícké, ježto ministerstvo sociální péče na politickou příslušnost oněch nájemců žádnou váhu nekladlo.
Kdyby tedy žalobci se zdařil důkaz, že mu byl přidělen jeden z oněch
bytů v domě družstva, .nemohlo by dle náhledu soudu žalované družstvo vyloučiti žalobce z družstva pro nesplnění shora uvedené povinnosti,
stanovami uložené, byť i byl žalobce následkem vyloučení z politické
strany pozbyl jejího příslušenství, neboť pak by mohl býti žalobce čle
nem družstva jako nájemce bytu, minísterstvem mu přiděleného, aniž
by musil býti příslušníkem vůbec nějaké politické strany. Než žalobci
se důkaz ve směru tom jím vedený nezdařil. O cl vol a c í s o u cl uznal
podle žaloby. D ů vod y: Spor točí se o výklad ustanovení prvé věty §u
17 stanov žalovaného družstva znějící: »členem může býtí příslušník
Československé strany socialistické«. zejména o slůvko »může«. Prvý
soud dospěj k názoru, že této prvé větě nelze rozuměti jinak, než, že
ukládá členl!m povinnost státi se a býti příslušníkem politické strany,
totiž Československé strany socialistické; to prý vyplývá jak z prvé věty
§u 1 tak i z marginální rubriky, předcházející §ům 17 a 18 stanov.
Ustanovení §u 1 neobsahuje však ničeho o příslušnosti k uvedené straně
politické a z margínálnich rubrik nelze ve prospěch názoru soudu prvého
nic dovodíti. Soud prvé stolice je náhledu, že slovo »může« znamená
»musí«, Jde především o to, zda zakladatelé stavebního družstva a zři-
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něna .ho vyloučiti; StaJ?-1i se tak, stalo se neprávem a usnesení je ncplat,ne. žalobce, tre?a ze vystoul'l~ ze strany, ~epřestal tím býti členem
dru~st~a. Soud prvy, uznav opacne, posoudil vec po stránce právní ne-

zovatelé stanov byli si vědomi rozdílu slov »může« a »musí«, a proč

nepoužili tohoto výrazu. Měli-Ii zřizovatelé stanov na mysli - a nemuže
býti přece o tom nejmenší pochybnosti, že význam slova »muže« a
»musí« a rozdíl mezi nimi nejen jim známi býti mohl, ale znám býtt
musil - že slovo »může« má znamenati vlastně »J11usí« použili výrazu
neurčitého a dusledky toho musí býti přičteny na vrub jejich (§§ 869,
915 obč. zák.). Spíše nutno souditi, že zřizovatelé stanov vědomě ne c '
použili slova »musí«, poněvadž ho použíti nemohli a nesměli. Žalované
stavební družstvo je společenstvem s ručením obmezeným po rozumu
zákona ze dne 9. dubna 1873 čís. 70 ř. zák. Účelem těchto společenstev
jest podporování výdělku a hospodářství vlastních členu svépomocí. To
je vlastním účelem družstva. Sledování jiných účelu, zejména politických,
je úplně vyloučeno a za tímto cílem nesmí zřizování družstev býti povolováno. (Rozh. ze dne 16. prosince 1908 R II 970/8 Adl. CI. 2796).
Mohl-Ii by býti členem družstva jen příslušník té které politické strany,
byl by tím sledován jistě - ne-Ii převážně - cíl politický. Slova »musí«
nemohla býti tedy do stanov pojata proto, poněvadž by stanovy v takovém znění schváleny býti nemohly a nesměly a zápis do rejstříku společenstev byl by odepřen. Že si toho přeqstavenstvo bylo dobře vědomo,
vyplývá z toho, že přijímalo za členy dr'Užstva osoby, které nebyly pří
slušníky Československé strany socialistické, jinak by bylo vědomě a
hrubě porušilo stanovy. je dále zjištěno, že osoby, jimž ministerstvo
sociální péče vyhražené byty v domech žalovaného družstva přidělilo,
musily se státi členy družstva, ale nebylo nutno, aby se staly příslušníky
čsl. strany socialistické. Dle výpovědi svědka H. nařídilo to ministerstvo
sociální péče výnosem ze dne 20. listopadu 1920 písemně a žalované
drUžstvo netvrdí, že se ohradilo proti tomu, by za členy přijati byli i nepříslušníci čsl. strany socialistické. Z toho plyne zřejmě, že za členy
družstva nejen mohly, nýbrž dokonce musily býti přijaty osoby, lderé
nebyly příslušníky oné politické strany. Ovšem lze namítnouti, .jaký
má vlastně význam ona věta § 17 a proč by za takového stavu věci zakládala strana politická (a to plyne zřejmě z označení družstva) družstva pro příslušníky snad jiných politických stran. Družstvo po rozumu
zákona má býti družstvem obecně prospěšným. Přes to má představen
stvo při přijímání členů dle §u 17/2 volnost - »0 přijímání členu rozhoduje představenstvo; členy mohou se státi« .... tak, že muže přijímati
jen příslušníky jisté politické strany, vyjímajíc případ, že musí přijati
určitý počet členu, navržených ministerstvem sociální péče. Nemá tely
odstavec prvý §u 17, jmenovitě sluvko »mUže« při přijímání ~lenů významu. Ovšem zřizovatelé družstva zajisté pomýšleli na to, by členové,
kteří v domech družstva nabyli bytu, nemohli si byt podržeti, kdyby
přestali býti jeho členy, a hleděli odpomoci tomu prvou větou §u 17
slůvkem »může«, chtějíce mu dáti ten smysl, jako nyní činí, poněvadž
slůvko »musí« tam vsunouti nemohli. NespriJ.vnost názto1tI soudu prvého
vyplývá také z toho, že členy družstva mohou l'ýti i právnické osoby
(§ 17 stanov), ač osoby takové nemohou býti příslušníky strapy politické. je-Ii však názor soudu odvolacího správným, padají další závěry
soudu prvého. Nemusil-li býti žalobce jako člen družstva příslušníkem
československé socialistické stranY, nebo, byv jím, vystoupil, neprohřešil
se tím proti stanovám družstva a nebyla proto valná hromada opráv-

spravne.
Nejvy
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ů

vod y:

Odvola;:í soud,. vyloži~ mylně ustanovení §u 17 stanov (společenské
smlouvy) ;<:lov,aneho druzstva, 'poso~dil věc nesprávně po právní stránc:. V prvn! rade n.elze souhlaslÍ1 s nazorem, že výklad stanov ve smyslu
prednesu zalovane strany odporuje zákonu ze dne 9. dubna 1873 čís
70 ř. zák. Žalované družstvo sleduje účel hospodářský, a nikoli politický'
I když ?:nezilo ~Ienstvi ?a příslušníky určité politické strany, ježto vzhle~
dem k u.c,elus~emu m~sl byh ,on;ez.eno na určitý počet členů. Vlastní t. j.
hospodarsky učel druzstva zustava proto nedotčen i ustane-vením f'.u 17
sta~o~. ,Sporná jest p.rvní věta ~u 17, z?ějící: Člen;lTI múže bjtr pří
slusOlk ceskoslovenske strany soclahsÍ1cke. Slovo »muže« nelze zaměniti
za S~OV? »m~~sí«',b~ze změny celé ~ěty, jež by potom musila zníti: »člen
mUSl bY!1 p~I,slu~.mk:n; at;I.«. Take Je zavrhnouti výklad, jakoby členem
n;ohh by~ (ez p~I~lusmcI Jmenovan~ stra,ny, což odporuje pojmu stavebmh? druzstv.a teze ,strany, p~hhcke. jezto však zmínka o příslušnosti
k o Jmenovane strane P?hhcke ~e. ~?Jlouvě"~p.?lečenské má nutně svůJ
duvod, nelze ustanovem to vylozlÍ1 JInak, nez ze členem družstva může
býti jen příslušník československé strany socialistické. Příslušnost k této
st;aně je .t~dí~.po~i~ností členů družstva, povinnosti té pak neplní, kdo
pres:~l byh pnslusmkem strany, vystoupiv z ní anebo byv z ní vyloučen,
a :nuze ~ro!o podle ~u 18 stanov býti valnou hromadou vyloučen. Skutecn,:st, ze cleny druz~tva ,byly I osoby, nenáležející k jmenované straně,
nasvedcuJe Jen tomu, ze predstaventvo nepočínalo si při jich přijetí podle.
§u 17 stanov, ale ostatní členové družstva nemohou z toho dovoditi
p~o sebe pr.áva mi;no. meze ~tan0v. Postup ministerstva sociální péče
pn ,zadava111 vyhrazenyc~ bytu vymyká se taktéž z těchto mezí, a platí
o ~em vzhledem k ostat111111 c1enů111 družstva totéž, co bylo shora řečeno.
DusI~d~em !oho byla žaloba právem zamítnuta. Usnesení valné hromady,
tykaJlcI se zal obce, stalo se platně ve smyslu stanov, a to i po stránce
§u 13. Družstvo vyhovělo při nejmenším požadavku společenské šetr~osti, kdy~ ve. vyhlášce, u,veřejhěné v, časopise nejmenovalo žalobce jako
clena, jenz ma byh z druzstva vyloucen, tím méně bylo k tomu povinno.
Postačilo proto sdělení, že bude se jednati o vyloučení několika členů.
Důsledkem toho přestal býti žalobce členem družstva a není žalobní
nárok po právu.
'
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Nákladní automobil jest odevzdán, byly-Ii
od magnetu a skřínky.

r

předány

certifikát a

(Rozh. ze dne 25. listopadu 1924, Rv I 1644/24.)

klíče

1633
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Vylučovací

žaloba dle §u 37 ex. 1. ohledně nákladního automobilu
byla obě man i ž š í m i s o u d y zamítnuta. N e j v y Š š í s. o ~ d zrušil
napadený rozsudek a uložil odvolacímu soudu, by o odvolam dale Jednal
a znovu rozhodl.
D

ů

vod y:

Dovolání, opírajícímu se o dovolacf dúv,o~ §u ,503 čís. 4 c'. ř. s., nelze upřítí oprávnění. Odvolací soud ma ZJ.1St~~~, ze v prosmcl 19}2 s~
manželé N-ovi dohodli vzhledem k nastava]Iclmu rozvodu manzelstvl
o úpravě svých majetkových poměrů,a že při tom Anna N-ov~,převza~a
od svého manžela nákladní automobIl, Jenz tehdy byl v garazl R-ove.
Odevzdání a převzetí automobilu se stalo dle zjištění odvolacího soudu
v ten způsob, že manžel odevzdal manžel~: certifikát a klíče od m:,gnetu
a skřínky, aniž by spolu šli do garáže, ~ mz by! automobIl us~hovan. ~I~
náhledu odvolacího soudu nestalo se tImto zpusobem hmotne odevzdam
automobilu dle §u 426 obč. zák., a odev.zdání symbolické ~le §u 4~7 obě.
zák. ktcré dle názoru soudu druhé stoh ce se stalo, nestacIlo ku prevodu
vlastnictví, poněvadž hmotné odevzdání bylo možným. Z t?ho .učinil odvolací soud právní závěr, že Anna N-ova nenabyla vlastmctvl automobilu a nemohla proto též vlastnictví ~oho převésti na ,žal~bkym. N,~
právem (§ 503 čís. 4 c. ř. s.). Odev~d.a~1 dle §u ~27 obc ..zal~. ]Cst pnpustno nejen, když hmotné odevzdam Jest .nemoznym, nybrz.' teh.~y,
když je obtížným. Že hmotné odevzdáni nakl~d.ního .3lUtomobllu V.':Zl~
cího několik metr. centů z ruky do ruky Jest vecI obtrznou, nelze vazne
pochybovati. Stačilo tudíž ,k" odevz?ánf automo~ilu předání, nástroje,
jímž přejímatelce bylo umozneno uvazah se ve vyhra~.nou drzbu au~o~
mobilu (421 obč. zák.). Předání klíče ~ magnetu a skr2nce a ~de~.zda2'~
certifikátu stačilo by ledy k odevzdam automobdu, predpoklada]Ic, ze
tím přejímatelce bylo umožněno uchopiti se výhradné jeho clržbj,.neboť
tím nastalo by vlastně za tohoto predp.oklad~ hmo.tne sokutec.~: odevzdání pouze symbolické, vždyť predamn; onech. nast:-oJu (khcL!) a :
byla by přejímatelka skutečné a výhradne fyslcke moznostr d:sposlcm
nad automobilem a iest tudíž úkon, kterýž tuto moc zprostrcdkoval
(převzetí nástroj~) n{koli symbolickým,. nybrž skutečnýn; ak!:,m u~ho,
povacím (§ 312 obč. zák.) (Randa Besltz str. 438). Nem totr! potrebl:
by vždy věc přecházela z ručky ~o ;učky. Zakonu Je .vyhoveno, kdyz
věc přejde s vůlí předavatelovou prevestr k m vlastmetvl - I V Jeho nepřítomnosti z jeho disposiční ~oci do. hmotné moci nabyvatelovy,
jenž má vůlí vlastnictví k ní nabytI (VIZ Sblrka Nowa~ rozh. ,ČIS. 1417).
Předpokládajíc že ony klíče umožnily nabyvatelce, vyhradne mocI nad
automobilem s~ uchopiti, jest případ zmíněný v §u 427 obč. zák. dán.
Otázkou tou+o zda odevzdání klíčů umožní! o N-ové uchopití se výhradné
držby autom;bilu, se však odvolací soud následkem mylného svého
právního názoru nezabýval.

.r:

čís.
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Zaopatřovací požitky bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém (zákon ze dne 18. března 1921, čís. 130 sb. z. a n.).

I

Není zmatečností, neřídil,1i se prvý soudce předpisem §u 15 (2) zákona ze dne t8. března 1921, čÍS. 130 sb. z. a n.
Nárok příslušející zaměstnankyni jako takové a jako vdově po zaměstnanci. Chudinské podpory, před 6. květnem 19.21 pravidelně poskytované, jsou zaopatřovacími požitky.
Byly-Ii předloženy včas doklady dle §u 11 prov. nař., jest pokládati
platy, přiřčené za dobu od 1. ledna 1920 do kvétna 1921, za splatné
dnem 6. května 1921, od kteréhož dne jest je zúročiti.
(Rozh. ze dne 25. li,topadu 1924, Rv I 1653/24.)
žalobě bývalé krmičky na panství žalovaného a vdovy po kočím na
témž panství o placení zaopatřovacích požitků dle zákona ze dne
18. března 1921, čís. 130 sb. z. a n. s úroky od 7. května 1921 z peníze
za dobu od 1. ledna 1920 do 30. dubna 1921 a z květnové splátky, bylo
obě man i ž š í m i s o u rl y vyhověno, o d vol a c i m s o ude m
z těchto d ů vod ů: Jak již uvedl prvý soud, nedomáhá se žalobkyn~
přiznání a placení zaopatřovacích požitků ve smyslu zákona ze dne
18. března 1921 čís. 130 sb. z. a n. z důvodu svého vdovství po zemřelém
svém manželu, jako bývalém zaměstnanci na velkém pozemkovém majé/ku žalovaného a zároveň jako bývalá zaměstnankyně u žalovaného,
nýbrž v prvé řadě jen jako bývalá zaměstnankyně, a teprve, kdyby tento
její nárok nebyl důvodným uznán, jako vdova po svém manželu. Prvý
soud správně zabýval se následkem toho nejdříve onou otázkou a zodpověděl ji právem kladně. Pro rozřešení otázky té jsou totiž směrodatna
zjištění prvého soudu, která, poněvadž se stala bezva~ně, přejal i soud
odvolací po rozumu §u 498 c. ř. s. za podklad svého rozhodnutí. Ze zjištění těch jde na jevo, že žalobkyně po dobu 29 rokú a to od r. 1879 až
do roku 1908 zaměstnána byla na velkostatku L. jako děvečka řezáním
krmení, vozením hnoje, poklízením a čistěním kráv, jich dojením a krmením, že v této své vlastností zaměstnána byla na velkostatku trvale,
ie měla za to deputátní byt a čtvrtletní deputát, že v roce 1908 vystoupila z práce jen následkem utrpěného úrazu, který u výkonu této
své služby utrpěla, a dostávala pak od panství vždy na svou žádost
podporu, že deputát vyplácen jí byl jednak v penězích, jednak v paturálíich. Že žalobkyně dostávala pak na zvláštní žádost svou z L-ského
chudinského fondu roční podporu za rok 19105 K, za leta 1911-1913
00 15 K, v letech 1914-1919 po 8 K; v roce 1920 10 Kč, a v roce 1923
60 Kč, není mezi stranami sporno. Soud prvý zjistí!, že když chudinského fondu bylo použito na rakouské válečné půjčky, vypláceny byly
podpory ty na účet hlavní pokladny. Došel-li prvý soud na základě
všeho toho ku přesvědčení, že žalobkyně sloužila na velkém pozemkovém majetku žalovaného nepřetržitě po dobu 29ti let jako děvečka
a krmička dobytka, a že byla v trvalém služebním poměru, jak jej zákon
předpokládá, kterýžto poměr souvisel bezprostředně se zemědělskou
výrobou, dlužno to po značiti za správné. Také otázku, zda podpory,
Jež žalobkyni vypláceny byly vždy jen na její žádost, a které jí byly
pravidelně poskytovány před 6. květnem 1921, mohou býti pokládány za
zaopatřovací požitky ve smyslu zákona a prováděcího nařízení k němu,
Civii'lnf rozhodnuti VL
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rozřešil soud prvý správně v tom směru, že tu jde o dary z milosti" a že)
ježto poskytovány byly žalovaným žalobkyni před 6. květnem 1921 pra c
videlně, z důvodu trvalého služebního poměru, přísluší žalobkyni dle
zákona nárok na placení pense jako bývalé zaměstnankyni žalovaného.
Že dle tabulky zaopatřovcích požitků náleží žalobkyně jako "krmička«
nebo "děvečka« do skupiny prvé, a že jí přísluší nárok na výměru a placení pense dle této skupiny první, dovodil rovněž prvý soud správně.
Vždyť bylo zjištěno, že krmičkou dobytka na velkém pozemkovém majetku žalovaného byla a že postavení její bylo trvalé. Výpočet nároku
žalobkyně dle percent jest správný, nebyl také odvoláním žalovaného ani
napaden. Pokud jde o 5% úroky z jednotlivých částek a měsíčních platebních lhůt, žalobkyni přiznaných, bylo na tyto prvým soudem rovněž
právem uznáno. Vždyť to odpovídá provád. nařízení k §u 10 zákona.
Výtka odvolatelova, že prvým soudem směsovány byly pense zaměst
nance s pensí vdovskou, je bezpodstatná. Nic takového se nestalo, jak
ostatně vysvítá to z toho, co již bylo uvedeno.

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Nejvyššímu soudu neušlo, že se prvý soudce neřídil předpisem §u 15
(2) zákona ze dne 18. března 1921 čís-o 130 sb. Z. a n., dle něhož mělo
býti řízení provedeno podle ustanovení o řízení před s o u d Y o k r e sním i. Než zmatečnost, ke které by bylo hledělI z povinnosti úředni,
tímto formálním pokleskem přivoděna nebyla. Výtka, že odvolací soud
nesprávně posoudil věc po stránce právní (§ 503 čís. 4 C. ř. s.), není
odůvodněna. Dovolací soud sdílí právní názor soudu odvolacího, a, při
dávaje se k důvodům napadeného rozsudku, připomíná na vývody dovolacího spisu ještě toto: Podle podání, jímž vrácená žaloba byla znova
předložena, a jež tvoří se žalobou jednotný celek, domáhala se žalobkyně měsíčního důchodu 97 Kč 50 h jako bývalá zaměstnankyně na
velkostatku žalovaného a pop ř í pad ě (in eventum) t é h o ž dů
chodu jako vdova po bývalém zaměstnanci. Při ústním jednání ze dne
9. května 1924 doplnil zástupce žalobkyně žalobu v ten způsob, že žalobkýni jako vdově po trvalém zaměstnanci u žalovaného přísluší nárok,
obsažený v žalob ním návrhu, který se číselně doplňuje tak, jak uvedeno
v jednacím protokolu (55 Kč měsíčního důchodu), pro ten případ (in
eventum), nebude-li vyhověno první prosbě žalob ní. V tomto prohlášeni
nelze spatřovati změnu žalobního důvodu, aniž tedy změnu žaloby, neboť
žalobkyně, trvajíc plně na žalobním nároku, o mez i I a toliko původní
eventuální návrh žalobní. Než, i kdyby šlo o změnu žaloby, nebyla by
to změna nepřípustná, poněvadž zástupce žalovaného při témže roku
výslovně prohlásil, že nenamítá nic proti změně žalobního nároku (§ 235.
odstavec druhý C. ř. s.). Zákon ze dne 18. března 1921 čís. 130 sb.
z. a n. upravuje jednak zaopatřovací požitky bývalých zaměstnanců
na velkém majetku pozemkovém, jednak zaopatřovací požitky osob, pozLlstalých po takových zaměstnancích. Nárok vdovy podle §u 6 tohoto
zákon přísluší těm vdovám, které nemají samy jako zaměstnankyně

nároku dle §§ 1 až 5. Podle zjištění nižších soudů byla však žalobkyně
sama zaměstnankyní ve smyslu dotčeného zákona a přísluší jí tedy nárok
prvotní dle uvedených paragrafů. Nepochybil tudíž odvolací soud pokud, nezabývaje se otázkou v d o v s k é pen s ežalobkyně, zjišťoval
s a m o s ta t n Ý nárok žalobkyně jakožto zaměstnankyně, zvláště když
nemá v zákoně opory názor dovolatele, že žalobkyně, provdavši se za
Františka ž-a, který byl rovněž zaměstnancem žalovaného, pozbyla
svého vlastního prán zaopatřovacího a podržela jen nárok na vdovskou
pensi. Jen tehdy bylo by tomu tak bývalo, kdyby byla žalobkyně po
svém provdání zanechala práce a zaměstnání na. velkostatku žalovaného.
Zjištěn byl však opak, neboť nižší soudy vzaly za prokázáno, že žalobkyně byla na velkostatku v L. po dobu 29 roků, a to od roku 1879 do
roku 1908 (tedy i po svém provdání Za Františka Ž-a po sedmnáctileté
službě a po jeho odchodu ze služby a smrti) trvale a nepřetržitě zaměstnána jako děvečka a dojička.
Že žalobkyně dostávala podporu
jako v d o v a kočího Františka ž-a, nebylo nižšími soudy zjištěno, naopak soud prvé stolice vycházel z předpokladu, že podpory byly jí poskytovány z důvodu ~ jejího ~ trvalého služebního poměru, a proto
nelze hleděti k důsledkům, jež dovolatel odvozuje z opačného tvrzení.
Že pak nezáleží na tom, že podpory byly žalobkyni poskytovány ~
původně z l-ského fondu chudinského (později, jak zjištěno, byly
vypláceny na účet hlavní pokladny), nýbrž jen na tom, že jí byly před
6. květnem 1921 pravidelně poskytovány z důvodu trvalého služebního
poměru. na velkém pozemkovém majetku, správně vyložily nižší soudy,
poukázavše k §u 1 a) zákona ze dne 13. března 1921 čís. 130 a k čl. I
§ 1 odst. 5 nařízení vlády ze dne 13. května 1921, čís. 189 sb. Z. a n.
žalovaný odepřel před podáním žaloby placení požadovaných požitku
nikoli proto, že mu žalobkyně nepředložila dokladů po rozumu čl. 1 § 9
(3) a § 11 (1) nařízení vlády ze dne 13. května 1921, čís. 189 sb. Z. a n.,
nýbrž proto, že zásadně neuznal uplatňovaného nároku. Když pak žalobkyně, předloživši před podáním žaloby ony doklady, vyhověla před
pisu zmíněného §u ll, a platební povinnost žalovaného byla ve sporu
přes jeho odpor soudem uZl1ána, bylo příslušné platy podle čl. I § 10
nařízení ze dne 13. května 1921, čís. 189 sb. Z. a n. pokládati za splatné,
pokud jde o dobu od 1. ledna 1920 do 30. dubna 1921, a o prvou mě
síční lhůtu za květen 1921, dnem 6. května 1921, další pak měsíční
lhůty vždy prvním dnem toho kterého měsíce. Proto byl 5%ní
úrok z příslušných platů právem přiřčen lak, jak vysloveno v rozsudku
prvého soudu, a není odůvodněna námitka žalovaného, že jest povinen
platiti úroky teprve od rozsudku prvého soudu.
čís.

4406.

Jde o nájem, účastný ochrany nájemců, přenechal-Ii podnikatel po·
žívatin za úplatu celu ve své chladírně ku konservování.
(Rozh. ze dne 25. listopadu 1924, Rv I 1685(24).
Žalující obcc přenechala žalovanému ve své chladírně celu za ročnf
úplatu. Proti soudní výpovědi z cely vznesl žalovaný námitky, jimž
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s o udp r v é s t o I i c e nevyhověl a ponechal výpověď v platnosti.
O d vol a c í s o u d výpověď zrušil, maje za to, že tu jde o smlouvu
o dílo (poskytování chladu), již nelze zrušiti výpovědí.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Dovolací soud nesdílí právní názor odvolacího soudu, že zde jde
přes to nelze vyhověti dovolání. Není sporno, že žalující městská ob~c přen~c~ala žalo~a:,é finll~
za roční úplatu 1500 Kč jednu celu ve sve chladlrne. Jehkoz z.al?van~
fírma v této místnosti konservuje a po dobu tohoto konservoval11 lake
uschovává máslo a zeleniny, jedná se v podstatě o nájemní poměr, neboť
předmětem smlouvy jest používání nesp?třebitelné věci (:ely v c?ladírně) za určitou úplatu. Ježto jde o mlstnos~ ~ chladlrne,. rozuml. se
samo sebou, že pronajímatelka jest pov1l1na, uarzovatt prona]:,tou .n.llstIlOSt v takovém stavu, by jí nájemník mohl pOUŽíti k umluvenemu ucelu,
že tedy jest povinna, starati se o to,. by cela byla. ch~adnou. T~t~ pOV1l1nost žalobkyně odpovídá ustanovem §u 1096 obc. zak. a nemem mčeho
na právní povaze sporné .smlouvy, kt.erá v podstatě je'S~ náj~mnI s;nlouvou. Jako taková podléha ustanovem zakona o ochrane na]emnrku, pk
jest zřejmo z §§ 30 a 31 tohoto zákona. N~zor. dovolat,;lky, že zde Jest
pachtovní smlouva 've smyslu §u 1091 obc, zak., nema opory v prednesu stran. Pro nedostatek soudního svolení k výpovědi ve smyslu §u 1
citovaného zákona bylo spornou výpověď zrušiti, jak správně učinil
odvolací soud, ovšem z jiných důvodů.

o služební smlouvu neb o smlouvu o dílo, než

čís.

nálezem za přivzetí obou stran«. Tím provádí zákon jenom zásadu, uvedenou V stát. zákL zákoně ze dne 21. prosince 1867, čís. 144 ř. zák.
čL 15 o moci soudcovské, převzatou i do ústavní listiny rep. čsL§ 105,
dle něhož »ve všech případech, ve kterých úřad správní podle zákonů
o tom vydaných rozhoduje o nárocích soukromopiávních, volno je straně,
tímto rozhodnutím dotčené, po vyčerpání opravných prostředků dovolávati se nápravy pořadem práva. Podrobnosti upravuje zákon«. Jde
o samostatné právo, dané zákonem účastníkům ve správním řízení
ohledně jích soukromých práv, které podléhá zásadám promlčení občan
ského zákoníka pokud zvláštním zákonem není nic jiného stanoveno.
Lhůta, do které jest se nespokojenému účastníku obrátiti na soud, by
výší odškodného určil, není ve vodním zákoně stanovena a prováděcí
zákon k §u 105 ústavní listiny čsL dosud nevyšeL Poněvadž jde o lhůtu
propadnou, jejímž uplynutím, nedodrží-li se, zákonem stanovené právo
zaniká, musí býti zákonem přesně a jasně určena, obdoby zde užítí nelze.
Proto nelze souhlasiti s náhledem, zastávaným v komentáři PayreraGrossmanna »Das osterr. Wasserrecht, 1886« str. 680 a sl., že dlužno
použíti obdobně ustanovení §u 94 vod. zákona mor. o 14 denní lhůtě
odvolací, též proto ne, že nelze souhlasiti ani" vysloveným tam názorem,
že právo, dovolávati se nápravy pořadem práva, jest prostředkem opravným. Jdeť o dvě zcela různá a samostatná řízeni před úřady správními,
u nichž lze opravné prostředky vyčerpati (sr. § 105 úst. list. čsL), a před
soudy, kde pořad stolic je rovněž přípustným. Když tedy 14 denní lhůty
odvolaci nelze použíti, je jasno, že delší nějaká lhůta promlčecí dosud
neuplynula a je proto návrh na určení odškodného podán v čas a je
o něm jednati a rozhodnouti. Bylo proto dovolacímu rekursu pro zjevné
porušení zákona dle §u 16 nesp. říz., 37 a 87 vod. zák. mor. a 24 vyvlastň, zák. žel. ze dne 18. února 1878, čís. 30 ř. zák. vyhověti.
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Moravský vodní zákon.
Lhůta, do které jest se nespokojenél!lU účastníku obrátiti na. so~d!
by určil výši odškodného, není ptedepsana. Obd?~y o 14 denm lhuOO
odvolací dle §u 94 mor. vod. zákona nelze tu pouzltl.
(Rozh. ze dne 25. listopadu 1924, R II 368/24).
Žádost, by bylo určeno odškodné za ~yvlastně,ný 'p.ozemek dle §u 87
moravského vodního zákona, byla o b e man I z s I 01 I S o u d y zamítnuta, ježto nebyla podána ve čtrnácti dne:? po výmě~e oďško?:,.~ho
správním úřadem. N e j vy Š š í s o u d zrusII, u~nesenr obo~ mzs!c~
soudů a uložil prvému soudu, by znovu rozhodlo navrhu na odskodnenl.
Dtivody:
Z ustanovení §u 17 říš. zákona vod. a §§ů 37 a 87 vod. zák. mor.
plyne, že účastník, ,který není spokojen. s yýměr~u od~kodného vodoprávním úřadem, muže navrhnoutI určem ~yse odskod~eho sou?em d~e
zásad řízení vyvlastňovacího. Zákon pravI: »~espo~oJ1-h se hm (vyměrou odškodného) účastníci, bud' obnos odskodneho určen soudmm

čís.

4408.

Bylo-li v roce 1915 zažalováno 300 K, řízení ponecháno v kilidu II po
1923 (čl. II zákona ze dne 8. čel1Vna 1923, čís. 123 sb. z. a n,)
vynesen rozsudek prvého soudu, jde o věc nepatrnou. Řízení ve věcech
nepatrných nelze převésti v řízení řádné tím, že strana spor, původně
bagatelní, ocení napotom nad hranici pro řízenÍ' ve věcech nepatrných.

1.

červenci

(Rozh. ze dne 25. listopadu 1924, R II 369/24).

V žalobě, zadané v roce 1915, byl předmět rozepře oceněn žalobci na
300 Kč. Řízení bylo ponecháno v klidu. Navrhujíce pokračováni ve
sporu, zvýšíli žalobci dne 8. března 1923 oceněni předmětu sporu n.a
2.000 Kč, s čímž žalovaní souhlasili. Pro c e sní s o udp r v é s t o 11c e rozsudkem ze dne 9. května 1924 žalobu zamítl, projednav ji dle
zásad řízení ve věcech nepatrných. O dv o 1 a c í s o u d zrušil napadený
rozsudek a nařídil prvému soudu, by znovu a to v řádném řízení jednal
a rozhodl: D ů vod y: Soudce ncprávem jednal ve věci v řízení o věcech
nepatrných a vynesl též takový rozsudek, následkem čehož se stalo, že
rozsudek, nebyv doručen stranám, nemohl sloužiti patřičně za pod~lad
řízení odvolacího, čímž dotčeno právo odvolatele podle §u 482 c. r. s.

H,38
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Postup ten měl tedy dle názoru odvolacího soudu vliv na vyčerpávajíci
projednání a důkladné posouzeni věci, což by se státi nemohlo, kdyby
byl rozsudek stranám doručen a odvolatel mohl postupovati dle cit.
zákonného ustanovení. Názor prvního soudu, že jest mu dle ustanovení
zákona ze dne 8. června 1923, čís. 123 sb. z. a n. čl. ll. jednati bagatelně
a to vzhledem k ocenění v žalobě ze dne 17. června 1915 na 300 K následkem §§ 54 a 60 j. n., není správným. Neboť, byť i hranice řízení
bagatelního byla cit. zákonem posunuta až k 300 K, postrádá zákon ten
přechodného ustanovení pro takové spory, v nichž bylo dříve řádné ří
zení ustanoveno a v takovém případě sluší vzhledem k ustanovení § 5
obč. zák., že zákony zpět nepůsobí, i nadále v řádném řízení pokračovati,
což zde tím spíše má místa, ježto hodnota předmětu byla před působ
HOStí citovaného zákonného ustanovení souhlasně stranami zvýšena na
2.000 Kč a jedná se zde o předmět, který tuto cenu ba vyšší cenu skutečně má a jedná se tedy zde jen o opatření na pravou míru přivedeného
ocenění žalobního předmětu následkem znehodnocení peněz, válkou při
voděného (§ 936 obč. zák), při čemž odvolací soud má za to, že forma
řízení nemá a nesmí tak dalece mítí vlivu, by v pochybnost uváděla
materielní stránku nároku žalobcova tím způsobem, že následkem odpadnutí forem, chránících jeho nárok pokud se týče majících vliv na dů
kladnější posouzení a rozhodnutí jeho, tento nárok takovému důklad
nějšímu posouzení přiveden nebude, což se stane, když formy ty se zachovají. V tomlo případě se nelze dovolávati obdoby přechodného ustanovení § 502 odstavec třetí c. ř. s., obsaženého v čl. Vl. § 30 cis. naL
ze dne 1. června 1914, čís. 118 ř. z. na základě § 7. obč. zák.; neboť
nemá-Ii čl. ll. zák. ze dne 8. června 1923, čís. 123 sb. z. a n., pozmě
Ilující § 448 c. ř. S., přechodného~ ustanovení o tom, jak naložiti se spory,
jichž hodnota činí přes 100 Kč až do 300 Kč, a jež před platností toho
zákona již byly zahájeny, jest vším právem za to míti, že zákonodárce
ca stanovení takového přechodného ustanovení jistě nezapoměl. A proto
je přihlížeti k § 5 obč. zák., že zákony nepůsobí zpět. Proti tomu nelze
důvodně namítati, že § 5 obč. zák. nemá platnosti pro předpisy práva
formálního. Neboť předpis § 448 c. ř. s. v novém znění, není čistě rázu
formálního, proto že se jeho nOv)rm zněním děje hmotným právům stran
velká újma: Jest totiž straně, v bagatelním sporu podlehnuvší, odňata
rnožnost, by se odvolala k vyšším stolicím a tak po případě dosáhla
rozhodnutí v její prospěch vyznívajícího. Odvolací soud pokládá proto
své rozhodnutí dle § 496 čís, 2 c. ř. s. odůvodněným.
N e j v y Š š í soud zrušil napadené usnesení ~a uložil odvolacímu soudu, by, nehledě ku svému odchylnému právnímu názoru, vyřídil odvolání
dle zásad platných pro řízení ve věcech nepatrných.
D

ů

vod y:

Článkem ll. zákona ze dne 8. června 1923, čís. 123 sb. z. a n. byla
rozšířena hranice pro spory nepatrné až do sumy 300 Kč. Poněvadž
zákon tento nemá přechodných ustanovení, zda a pokud se vztahuje též
ua spory, před jeho působností již zahájené, dlužno dle obdoby (§ 7 obč.
zák.) zásady, vyslovené v ,čL XVIII odstave, třetí cís. nařízení ze dne

1. června 1914 čís. 118 Í. zák. účinnost jehovztahovati i na spory, v nichž
nebylo přede dnem započetí jeho působnosti, tedy přede dnem 1. čer
vence 1923, vydáno rozhodnutí a v nichž nebylo před tírj, dnem skončeno
ústní jedn4ní (§ 415 c. ř. s.). Náhled odvolacího soudu, že dlužno dle
zásady §u 5 obč. zák., že zákon nepůsobí zpět, obmeziti působnost novely pouze na spory zahájené teprve po 30. červnu 1923, jest právě mylným, neboť předpis ten (§ 5) vztahuje se pouze na právo hmotné, jak
vicluo z jeho obsahu a z od,stavce pátého uvoz. pat. ze dne 1. června 1811
čis. 946 sb. z. s. Předpis §u 448 c. ř. s. a čl. 11. cit, zák. ~ roku 1923 jest
však- předpisem práva formálniho, práva veIJcího a není zůstaveno stranám, by srovnalou vůlí ho měnily Poněvadž uvedený zákon neobsahuje
přechodného ustanovení, působí ihned i na případy dosud nevyřízené a
vztahuje se tudíž i na tento spor, jenž byl sice zahájen za platnosti dří
vt!ších zákonných ustanovení roku 1915, avšak skončen byl teprve rozsudkem ze dne 9. května 1924, tudíž po započetí účinnosti zmíněné novcly. V žalobě, podané 27. června 1915, ocenili žalobci předmět sporu
na 30U K. (§ 56 j. n.). Toto ocenění předmětu sporu, provedené žalobCI
v ž a lob č, jest ohledně příslušnosti soudu závazným, jak pro soud,
tak i VllČi odpůrci a nelze ho v řízení před okrcsnín~d soudy vúbec zmčniti
(§ 60 j. n.). Poněvadž zákon ničeho odchylného neustanovuje, jest ocenění to závazným i pro použití z p ů s o buř í z e n i, neboť, ač § 54 j. n.
mluví pouze -o příslušnosti soudu, nelze o tom pochybovati, že se určuje
spolu se soudní příslušností i zpúsob řízení příslušnému soudu odpovídající. Pro bagatelní řízení platí z toho odchylka toliko v tom případě,
ze by žalovaný namítal a prokázal, že předmět sporu nemá ceny §em 448
c. ř. s. předpokládané, což se však v tomto případě nestalo. Bylo tudíž
tento spor projednati počínajíc dnem I. července 1923 dle zásad řízen!
ve věcech nepatrných (§§ 449 a 453 c. ř. s.). Na tom nezměnilo se nieeho ani tím, že hlobci v návrhu na pokračování ve sporu dne 8. břez
na 1923 zvýšili ocenění sporu na. 2.000 Kč a že před skončením sporu
obě strany souhlasně ocenily předmět sporu .na 5.000 Kč, neboť dle
§u 453 c. ř. s. pouze změna žaloby mMe způsobiti přechod řízení bagatclního v řízení řádné, před okn:sními soudy pravidelné, když totiž rozšířením žalobního žádání se překročí hranice v §u 448 c. ř. s. stanovená.
Pouhé zvýšení ocenění před11lětu sporu není však změnou žaloby
po rozumu §u 453 c. ř. s., ani .změnou právního zájmu na neprodleném
určení sporného práva neb právního poměru (§ 228 c. ř. s.), jak žalobci
ve svém odvoláni omylem tvrdili. Je-li tomu tak, není pochyby o tom, že
po 1. červenci 1925 bylo nutno na tento spor použíti předpisů o řizení
ve věcech bagatelních a vyhlásiti též rozsudek bagatelní dle § 452 c. ř. s.
Mylně posoudil tedy věc 1,0 právní stránce soud odvolací, zrušiv rozsudek prvního soudu z důvodu, že měl býtivyhlášen a d.o ruč e n stranám rozsudek dle zásad pravidelného řízení, předepsaného pro spory
odkázané před soudy okresní.
čís.

4409.

Přikázání knihovní pohledávky ku vybrání bez jejího přl,'dchozího
zabavení .nezakládá věcněho práva na zastavené nemovitosti. Pro účin-

1640

1641

nost poznámky o přikázání pohledávky k vybrání jest nutným
kladem právo zástavní.

předpo

(Rozh. ze dne 25. listopadu 1924, R II 383/24.)

s o udp r v é s t o I i c e přikázal zbytek nejvyššího podání Dru.
K-ovi, ježto na řadu přicházející knihovni pohledávka Františka P-a
byla přikázána ku vybrání Dru. K-ovL Rek u r sní s o u d přikázal zbytek nejvyššího podání Františku P-ovi.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Souhlasiti jest se stěžovatelem jen potud, pokud poukazuje k tomu,
že směrodatným pro rozdělení nejvyššího podání jest jedině knihovni
stav, zjevný z knihovního výtahu (§ 214 ex. ř.). Avšak právě tohoto
knihovního stavu dovolává se stěžovatel ve svůj prospěch zcela neprávem, neboť dotyčný knihovní zápis (pol. 23), arciť nesprávný, poznamenává pouze přikázání ku vybrání zabavené pohledávky pod pol. 3/10;
nevkládá však k ní žádného práva zástavního, jak by toho bylo zapotřebí
podle ustanovení §u 320 ex. ř. Přikázání samo o sobě bez předchozího
zabavení pohledávky nezakládá žádného věcného práv" na zastaveně
nemovitosti a proto také žádného práva na uspokojení z nejvyššího podání za prodanou zástavu (§ 451, 454 pokud se týče §§ 447, 461 obč.
zák.). Stačí v tom směru poukázati na ustanovení §§ 303 odstavec prvý,
308 ex. ř., dle nichž se přikazují pouze pohledávky zabavené a to dle
míry práva zástavního pro ně zřízeného. Přikázání jest vedle jiných způ
sobů zpeněžení zabavených pohledávek (§§ 317-319 ex. ř.) pouze pravidelným způsobem takového zpeněžení, tedy pouhým prostředkem
právo zástavní realisujícím, nikoliv však právo to zakládajícím. Pro
účinnost poznámky o přikázání pohledávky ku vybrání jest tudíž nutn)'m
př.edpokladem právo zástavní a poněvadž ho stěžovatel podle stavu pozemkové knihy nenabyl, nepřisluší mu žádný nárok na uspokojení z nejvyššího podání jen důsledkem a v pořadi oné poznámky. Usnesení rekursního soudu jeví se býti sice v podst2.!ě správným, avšak s odllvodněním onoho usnesení, pokud se odchyluje od těchto úvah nejvyššího
soudu, souhlasiti nelze.
čís.

4410.

Pokud může si soud vyžádati nový posudek znalecký. Učinil-li tak
soud, ač nebylo k tomu zákonných podmínek, lze tomu odporovati dů
vodem čís. 2 §u 503 c. ř. s.
(Rozh. ze dne 25. listopadu 1924, Rv II 516/24.)
žaloba Maxe E-a o zrušení kupni smlouvy byla obě man i ž š í m i
s o u d y zainítnuta.
N c j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky nižších soudit. a odkázal věc
soudu prve stolice, by o ní dále jedhal a ji znovu rozhodl.

Důvody:

Ve sporu jde hlavně jen o to, zda Max E., který dle usnesení ze dne
13. listopadu 1920, byl pro slabomyslnost obmezeně zbaven svéprávnosti, byl způsobilým k právnim činitm dne 23. května 1919, kdy společně se svojí manželkou uzavřel se žalovanými manželi kupní smlouvu,
o jejíž nicotnost se žaluje. Okolnost tato byla ve sporu zkoumána jednak
dle výpovědí svědků o duševním sta.vu žalobce, jednak dle posudku
znalcl! z řízení o zbavení svéprávnosti, dále diíkazem znaleckým, jímž
byli pověřeni lékaři psychiatři Dr. Hynek T., ředitel ústavu pro choromyslné v O. a Dr. Augustin N., primář téhož ústavu. Znalci tito, jimž
odevzdán k použiti při posudku též soukromý posudek lékaře ústavu pro
choromyslné v B. Dr. Artura Sch.-a a lékaře Dra. Sch.-a v M. O., podali
nález a posudek písemně. Znalci vyslovili v něm souhlasné mínění. Procesní soud uznal posudek ten nedostatečným, aniž nějak odiívodnil
tento svůj úsudek, a usnesl se k návrhu žalované strany na opětném znaleckém posouzení přibráním jednoho psychiatra z. německé university
v P., kteréžto usnesení pak později, kdy již spis byl odevzdán dožáda_
nému soudu k provedení tohoto dúkazu, k návrhu strany žalované mimo
ústní jednání změnil v ten rozum, že má býti k tomuto opětnému znaleckému posouzení přivzat ještě druhý nový znalec. Oba takto nově ustanovení znalcí prof. Dr. D. a Dr. W. podali po předchozím zkoumání stavu
žalobce a jeho manželky posudek, jenž se úplně rozchází s posudkem
psychiatrií v O. v otázce, zda žalobce byl v době ujednání smlouvy způ
sobilým ke správě svých záležitosti. Oba nižší soudy rozhodly na to ve
veci přihlížejíce jediné k druhému posudku, aniž přihlédly též k posudku
pIvnímu, anebo odůvodnily dodatně nedostatečnost nebo menší jeho
věrohodnost. Dovolatel poukazuje právem na vadnost postupu nižších
stolic. Ježto souhlasný posudek podaný znalci Drem. T.~em a Drem.
N-em neměl vad vytčených v §u 362 první větě druhého odstavce c. ř. s.,
neměl procesní soud právní možnosti, by učinil v pIíčině znaleckého dů
kazu další opatření uvedené v témže odstavci v §u 362. Možnost tu při
znává zákon soudci jen tehdy, jeví-Ii se podaný posudek nedostatečným,
z čehož vyplývá, že nepostačí, prohlásí-Ii soudce prostě podaný posudek
za takový, "niž by vytkl, v čem nedostatek jeho shledává. Jen v tomto
případě mohou vyšší stolice přezkoumati správnost postupu soudcova
v řízení diíkazním. Nesprávným svým postupem vyvolal soud první stolice druhý posudek, docházející k opačnému závěru, než posudek první.
Vzhledem k nedostatku odborných znalostí nebyl soud s to posoudit!
správnost těchto posudků a rozhodnouti se důvodně pro jedeu z nich.
Zákon poskytuje soudu možnost vyžádání nového posudku jen pro nedostatek, nikoli pro nesprávnost piívodního posudku. Nedostatku však
při prvním posudku nebylo, a o správnosti jeho nemohl soud uvažovati.
Nebylo proto důvodu k podání dalšího posudku, a tim, že k němu přece
došlo, postaven byl soud před dva posudky sobě odporující, aniž byl s to
odůvodniti, proč pokládá jeden z nich za správný a druhý nikoliv. To
platí zejména pro tento spor, v němž rozhodnutí soudem spočivá z největší čásÍí na posudku znaleckém. V tomto postupu procesního soudu,
jejž schválil i odvolací soud, 2. ve vytvořeném takto stavu skutkové i
rrávní nejistoty, spočívá vada řízení podle §u 503 čís. 2 c. ř, s., jež, ne ..
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púsobíc zmatečnosti, jest s to zameziti úplné vysvětlení a důkladné posouzení sporu. Náprava vady této může se státi jedině tím, že procesní
soud položí za základ skutkového zjištění posudek znalců Dra. T -a a
Dra. N-a, aniž by prozatím přihlédl k druhému posudku jako k průvod
uÍlnu prostředku. Za to však bude k tomuto posudku, jenž pojat byv do
něho, stal se skutkovým přednesem žalované strany, přihlížeti jako
k otázkám položeným znalclun již slyšeným podle §n 289 c. ř. s. Budiž
proto posudek znalců Dra. D-a a Dra. W -a sdělen znalcům Dru. T -ovi
a Dru. N-ovi za tím účelem, by se o něm vyjádřili, po případě posudek
jimi podaný doplnili, přihližejíce k okolnostem v posudku tom uvedeným, pokud se jevi jako otázky podle §u 289 c. ř. s. Setrvají-li oba tito
znalci na svém posudku, po pI'ípadě, budecli dodatný jich posudek souhlasným a nebude-Ii nedostatečným podle §u 362 odstavec druhý c. ř. s.,
n"bude důvodu, by podán hyl posudek další, a aby k posudku Drů. D-a
a W-a přihlédnuto bylo jako k průvodnímu prostředku. V tomto případe
nechť spokojí se procesní soud s prvním posudkem jako průvodním
prostředkem a postupuje dále podle §u 272 c. ř. s. V opačném případě
bude ovšem třeba, by nižší soudy postupovaly podle §u 362 druhého
odstavce c. ř. s. způsobem, jejž uznají samy za účelný, pokud bude odpovídati zákonu.
čís.

na

4411.

Zákon ze dne 18. března 1921, čís. 130 sb. z. a n. nezaložil nároků
zaopatřovací požitky, nýbrž jen upravil nároky již tu jsoud.
Nároků ua požitky nemá zaměstnanec, jenž při účinnosti zákona ještě

sloužil.
.
Pmlhým trváním služebního poměru na velkostatku po 10 let nenabyl
ještě zaměstnanec nároku na služební požitky.
aktivně

(Rozh. ze dne 26. listopadu 1924, R I 935/24).
žalobu dělnice na velkostatku, opustivší službu dne 30. dubna 1924
na majitele velkostatku o placení záopatřovacích požitků, pro c e s n i
s o udp r v é s t o I i c e zamítl, o d vol a c í s o II d zrušil napadený
rozsudek a vrátil věc prvému soudu, by, vyčkaje pravomoci ji znovu
projednal a rozhodl. N e j v y Š š í s o u d zrušil usnesení odvolacího
soudu a uložil Il,U, by nehledě k použitým dťtvodům zrušovaCÍm, rozhodl
O odvolánÍ.
Důvody:

Odvolací soud vychází ve svém usnese-ní z názoru, že zaměstnanec,
jenž byl před počátkem účinnosti zákona ze dne 18.. března 1921 čís,
130 sb. z. a n. po 10 roků v trvalém služebním poměru ve velkém pozemkovém majetku, nabyl podle §u 3 a 4 tohoto zákona nároku na pensi
aže tedy i žalobkyně, ježto před uvedenou dobou nesporně po 10 roků
na velkostatku žalovaného byla zaměstnána, před pokládajíc ovšem, že
nebyla jen sezonní dělnicí (čl. I k §u 1 předposlední odstavec prov. naJizení ze dne 13. května 1921, Č. 189 sb. z. a n.), nároku na pensi nabyla,
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a dále vychází z názoru, že žalobkyně, nabyla-li nároku na pensi, má
nárok na zaopatřovací požitky podle svrchu uvedeného zákona i když,
jak jest nesporno, při počátku účinnosti toho zákona ještě ve službě byla
a ji teprve dnem 30. dubna 1924 opustila. Uvedené názory odvolacího
soudu, jež vedly k zrušení rozsudku prvého soudu, nejsou však správny.
Mylným jest názor, že zaměstnanec na velkém pozemkovém majetku,
byl-Ii v trvalém služebním poměru, nabyl podle §u 3 a 4 zákona ze dne
18. března 1921, čís. 130 sb. z. a n. nároku na pensi, dokonal-Ii před
početím tohoto zákona 10 let služby na velkostatku. Mylným jest tento
názor, protože uvedeným zákonem se nátok na pensi nezakládá. Kdo
bez ohledu na tento zákon jinak, bud' ze smlouvy nebo ze zákona na při
klad ze zákona ze dne 5.. února 1920, čís. 89 sb. z. a n" nebo podle
zvyklosti nároku na pensi neměl, teprve zákonem ze dne 18. března 1921
čís. 130 sb. z. a n. ho nenabyl. To plyne ze samotného nadpisu zákona,
ježto podle něho se zákonem tím zaopatřovací požitky bývalých zaměst
)lanců na velkém pozemkovém majetku toíiko upravuji. To plyne také
z ustanovení §u 1 zákona, ježto uvádí jako bývalé zaměstnance, na
které se zákon vztahuje, zaměstnance, kteří a) jež poč a I i požívati
zcopatřovacích požitků, b) na byl i nároku na vyplácení pense dři v e,
než zákon počal působiti. Že zákon ze dne 18. března 1921, čís. 130 sb.
z. a 11. nároku na pensi nezřídil, nachází své potvrzení též v motivech
k tomuto zákonu. zejména v důvodové zprávě k vládnímu návrhu (tisk
čís. 1130), kdež se výslovně praví, že účelem zákona jest zabezpečiti
zaměstnance již pen s i o n o van é. (Viz také rozhodnutí Nejvyššího
soudu uveřejněné ve sbírce n. s. čf§.. 1931, 2567, rozhodnutí ze dne 7.
Hjna 1924 Rv II 402/24 a jiná). § 3 a 4 uvedeného zákona, na něž se
odvolací soud odvolává, žádného nároku na pensi nezakládají, ježto
stanoví jen, jak vypočísti jest míru zaopatřovacích požitků zákonem
upravených. žalobkyně tudíž, i kdyby byla v trvalém služebním poměru
na velkostatku žalovaného a nikoli jen sezonní dělníci, COž zjistiti bylo
11apadeným zrušovacím usnesením prvnímu soudu uloženo, nenabyla ná)'oku na pensi tím, že dokončila před působností zákona ze dne 18. břez
na 1921, čís. 130 sb. z. a n. na velkostatku žalovaného 10 let služby.
Co se týče dalšího stanoviska odvolacího soudu, že žalobkyně, nabyla-li
na základě trvalého služebního poměru nároku na pensi před 6. květnem
1921, kdy zákon ze dne 18. března 1921, čís. 130 sb. z. a n. počal pů
sobiti (§ 16), má nárok na zaopatřovací požitky podle tohoto záJmua,
i když při počátku účinnosti zákona ještě byla v činné službě a teprve
později vstoupila do neaktivního poměru, není ani toto stanovisko
správné. Vzhledem k tomu, co shora uvedeno, nepřichází ovšem v úvahu
nárok na pensi, dokonáním 10 leté služby podle názoru odvolacího soudu
nabytý, nýbrž nárok na pensi, z něhož žalobkyně odvozuje své právo
požadovati zaopatřovací požitky podle uvedeného zákona, totiž nárok
na pensi, jehož prý žalobkyně nabyla podle zvyklosti dle jejího tvrzení
na velkostatku žalovaného zachovávané, že se přiznávalo výsl1)žné
zaměstnancům již po 30 letech služby. Podle zákona ze dne 18. března
1921, čís. 130 sb. z. a n. a to podle §u 1 patři zaopatřovací požitky
tímto zákonem upravené b Ý val Ý m zaměstnancům, kteří, jak již shora
uvedeno, a) již počali zaopatřovacích požitků požívati, b) nabyli nároku
na vyplácení pense dříve, než zákon začal p[1sobiti. O případ §u 1 písm.
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a) se nejedná. Co se týče zaměstnanců v §u 1 písm, b) uvedených,
ježto výslovně mluví se tu o b Ý val Ý c h zaměstnancích a o zaměst
nancích, kteří nabyli nároku na vy plá cen í pense, není pochybnosti
o tom, že mínění jsoLl zaměstnancí, kteří pří počátku působnosti zákona
bylí již mimo činnou službu, tedy kteří z činné služby před tím vystoupili. Že tomu tak, vidno i z prováděcího nařízeni ze dne 13. května 1921,
čís. 189 sb. z. a n.; podle tohoto nařizení jsou totiž bývalými zaměstnanci
po rozumu §u I zákona ze dne 18. března 1921, čís. 130 sb. z. a n., pokud
nárok na vyplácení pense odvozován jest ze smlouvy, nebo ze zvyklostí,
ti kdo před 6. květnem 1921 vstoupili v neaktivní poměr, tedy v činné
službě jíž nebyli. Uvedené stanovisko potvrzeno jest též vzpomenutými
shora motivy zákona a to jak původním návrhem jeho (tisk čís. 679), tak
vládním návrhem ,(tisk čís. 1130) a též zprávami sociálně politického
a zemědělského výboru (tisk čís. 1471 a 573). Poukázati jest zejména
na odůvodnění uvedené v motiveéh pro to, že účinnost zákona odložena
byla na 30 dní po vyhlášení jeho. Stalo se tak dle onoho odůvodnění
z ohledu na dos!ouživší,ale pro bídu, která by je v pensí čekala, do
výslužby nevstoupívší zaměstnance, aby mohli před počátkem účinnosti
zákona, vstoupiti do pense a se tak účastnými státi dobrodiní nové Úc
pravy zaopatřovacích požitků. Z toho, co uvedeno, jest vidno, že k rozhodnutí o žalobním nároku není zapotřebí zjišťovati okolnosti v napadeném usnesení uvedené, zdali žalobkyně byla na velkostatku žalovaného
v trvalém služebním poměru, či jako sezonní dělnice, jak dlouho a zdali
zvyklost poskytovati zaopatření již po 30 letech zam'ěstnancům byla na
velkostatku žalovaného zachovávána. Z toho plyne, že zrušovací usnesení
odvolacího soudu není odůvodněno.
čís.

4412.

Domáhá-Ii se věřitel zaplacení z nemovitosti n~ základě zástavmno
práva, mohou v pořadí knih;ovni pohledávky dojíti uhražení jen ty náklady procesrn a eJ<ekuční, které souvisejí s vymožením pohledávky
z této nemovité věci.
(Rozh. ze dne 26. listopadu 1924, R I 939/24).
S o udp r v é s t o I i c e, rozvrhuje nejvyšší podání za vydraženou
nemovitost, přikázal knihovnímu věřiteli v pořadí pohledávky též útraty
exekuce na svršky. K odporu zadnějšího knihovního věřitele, vyloučil
p r v Ý s o u d z příroku útraty oné exekuce. Rek u r sní s O u d napadené usnesení potvrdil. N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu
rekursu.
Důvody:

Pokud jde o nepřisouzení útrat mobilární exekuce z nejvyššího podání za prodané, povinnému patřící ideelní polovice jeho nemovitostí,
jest názor soudu rekursního, v napadeném usnesení vyslovený správným.
Z předpise. §u 447 obč. zák. plyne, že pojem a účel práva zástavního

jes! ten, aby věřitel z jisté věci, ~dyby z~vazek v ~rčitý čas splněn nebyl,
dosel zaplacem. Z toho plyne, ze, kdyz Jde o vec nemovitou ze které
s~ v~máhajícI věřitel svého .zaplacení ~o~áhá, ve smyslu §; 16 knih.
zak. Jen. ty n,:klady procesllI. a exek~cm mohou v pořadí pohledávky
knlhov!,l. uh!-azem dOJIli, ktere souvlse]1 s vymožením pohledávky z této
nel~ovlte vec!. Ustanoven.1 §u 216 čís. 4 odst. 2 exek. ř.shoduje se
s pr~dplsem ~~ 16 kmh. zak. a neobsahuje předpis ien žádného pravidla,
ktere by rozSlrovalo zasadu §u 16 knih. zák. ve prospěch útrat exekuce
odděleně na jiné jmění téhož dlužníka, v tomto případě na nemovitosti
vedené, neboť řád exekuční nechtěl tvořiti nějaké nové hmotné právo
!1aopak c~ se tkne 'příslušenství, šetřil zásad platného hmotného práva:
Opak z predplsu §u 14,41 a 74 exek. ř. nevyplývá, neboť tyto předpisy
prava formálního mají na zřeteli jen způsob spojení, zrušení a omezení
exekuce ve prospěch dlužníka a vyslovují jen nepochybnou povinnost
dlužníkovu, by veškeré náklady řízení exekučního, které věřiteli byly
způsobeny, nah:adil, nijakse vš~k nedotý~ají svrchu uvedených předpísů
prava matenellllho a na nIch mceho nemenI.
čís.

4413.

Dopravní řád železniční.
. Nákl~dy, )ež vznikly zadržením zásilky pro celní závadu, nejsou
)}utrataml« prepravy ve smyslu §u 69 žel. dopr. ř.
, ~,tojné a ~~é popla!ky, třebas byly zaviněny celn; překážkou, nále,zejl k ved~ejsilJn pop~atkum, o nichž platí stejná pravidla jako o vlastmm dovoznem. Dráha jest povinna, zapsati zdržné i stojné do nákladního
listu .~ výplatou jich jest povinným příjemce. Vydala-li mu dráha zboží
bez jlC~ ~aplac~ní a ,neuplat";i1a-l.i svého zástavního práva do tří dnů
po ~y~m, z!ratrlaJ)ravo d~m~hah se zaplaicení na svých předchůdcích.
Je-Ir sucastneno pn doprave VIce drah, ručí za tuto nedbalost solidárně.
(Rozh. ze dne 26. listopadu 1924, Rv I 1403/24).
Žalovaná, tuzemská firma, zaslala do Rakouska zboží jež bylo na
h:anici celním úřadem dne 7. srpna 1920 pozastaveno a t~prve dne 29.
brezna 1?21 uvo!r:ě,??' Žalobě dráhy o zaplacenístojného a skladného
bylo o b e man I z s I m I s o u d y vyhověno, o d vol a c í m s o ude m
mimo jiné z těchto d ů vod ů: žalovaná, jak je nesporno, podala dne
30. června 1920 na železniční stanici v Liberci vagonový náklad tkalcovských ~ta:,ů k př,epravě na adresáta v lnšpruku. V příslušném nákladmm Irste vyplnena byla rubrika »platební záznam odesílatelův«
poznámkou,»franco«.Jento ?eomez~ný zá~nam výplatní má podle §u 69
(4). a (5) z;1. dopr. r. ten vyznam, ze zavazala se odesílatelka, zaplatiti
c:le dov.?zn~ a m~~o to 'poplatky a výdaje, jež vzešly na stanici odesílací
az do I;'f1jeŤ1 .~bozl. k prep,ra;ě. Na. poplat~y a výdaje ~ dopravní řád
oznaš~)e ,oboJ1,!ake ~polec~ym Jme;nem »utraty« ~ které vzešly teprve
po Tr1Jetr ,;bozl k p.re~rave, ~e zaznam ten nevztahuje. Kdyby byla
chtela odeSIlatelka nestr I tyto utra ty, byla by to musila v nákladním listě
prohlás}ti zvláště.
o~volání, opírajícím se o předpisy právě uvedené
a krome toho I o predpls odst. (2) cit. § 69 podle kterého pravidlem po-

y
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ukazuje se zaplacení dovozného na příjemce, jakož í o § 72 (4) a § 100
téhož dopravního řádu ve spojení s čl. 429 ob ch. zák. uplatúuje žalovaná
hlavně, že nebyla dráha oprávněna, vydatí zásilku příjemci, dokud nebyly jím zapraveny útraty za přepravné vzníklé, a že učinivší tak
přece, zodpovídá za škodu, kterou tím žalované způsobíla a která, co
do rozsahu, rovná se uplatňovanému žalobnímu nároku, pokud by nárok
ten byl uznán za oprávněný. Soud odvolací nazírá však na věc zcela
jínak, přikloniv se ve směru tom k náhledu soudu prvé stolice. Shora
uvedený § 69 má nadpis »placení dovozného«. Z toho již jest zřejmo,
že všude, kde mluví se v §u tom o poplatcích a výdejích, míněny jsou
jen útraty, které se vztahují k vlastní přepravě. útraty musí býti vynaloženy výhradně za tím účelem, aby výkony přepravní buď vůbec umožnily, neb účelné jich provedení aspoň usnadnily. V případě, o němž se
zde jedná, dala žalovaná, jak zjistil procesní soud stolice prvé a jak má
za prokázáno i soud odvolací, k přepravě tkalcovské stavy opotřebené,
předložila však vývozní povolení na stavy nové. Zásilka byla následkem
toho dne 7 .srpna 1920 v pohraniční stanici Horní Dvořiště ~ český
Heršlák celními úřady pozastavena a zabavena, což mělo v zápětí, že

celá zásilka uvázla na této stanici až do 29. března 1921, kdy byla opět
uvolněna. Vzhledem k tomu, co bylo již shora uvedeno, nemůže býti ani
řeči o tom, že náklady, tímto zdržením způsobené (stojné a skladné),
lze zařaditi mezi útraty přepravy ve smyslu §u 69 a padají tudíž všecky
důsledky, jež vyvodila žalovaná, předpokládajíc opak toho.
N e j vy Š š í s o u d žalobu zamítl.
Důvody:

Odvolací soud správně vystihl, že rozhodnutí sporu závisí na. rozře

šení právní otázky, zda lze žalované stojné a skladné zařaditi mezí útraty
přepravy ve smyslu §u 69 žel. dopr. ř., a odůvodnil náležitě SVLlj názor,
že tak učiniti nelze. Bezpodstatny jsoll proto dovolací důvody čís. 1 a 2
§ 503 c. ř. s., uplatňované pro domnělou mezerovitost důvodů odvolacího soudu, pro kterou prý nelze jeho rozsudek bezpečně přezkoumati,
a pro zamHnutí návrhu na výslech znalců o obvyklém významu výplatného záznamu. Posouditi význam tohoto záznamu po stránce právní není

úkolem znalce, nýbrž soudu. Za to jest opodstatněn dovolací důvod nesprávného, právního posouzení dle §u 503 čís. 4 c. ř. s., neboť nelze
přísvědčiti odvolacímu soudu v tom, že zažalované stojné a zdržné poplatky nenáležejí k těm vedlejším poplatkům, o kterých platí táž pravidla, jako o vlastním dovozném. Požadované stojné a zdržné vzniklo
zadržením zásilky v pohraniční stanicí pro celní překážku. Jaký byl dů
vod celní

překážky,

a kdo

měl

na ní vinu, jest pro posouzení nároku

dráhy na zaplacení výloh přepravních nerozhodno. Zažalovaný nárok
opírá se o ustanovení §u 65 žel. dopr. ř. a čl. 10 mez, úmluvy, tedy
o právní normy, které upravují práva a povinnosti stran při smlouvě
nákladní. Výše požadovaných poplatků jest stanovena nákladním tarifem
díl I. odd. B., tedy opět normami, platnými pro smlouvu nákladní. Ani
v železničním dopravním řádě, -ani v tarifu není ustanovenC které by rozlišovalo síoin6 a zdržné, zaviněné celní překážkou, od stojného a zdržněho, zaviněného jinými příčinami. Vždy mají tyto poplatky touž právní

povahu v.ed,lejších. poplatků, n~ něi má dráha týž smluvní nárok jako
na ~lastm ??VOZl~e} a pro ktere ,ma steJne zastavní právo na přepravo
vanem ~bOZl dle cl. 40? obch. za,k. a ,čl. 21 m. úmluvy, jako pro vla,stní

'~i

I
I

do~ozne. POdl,e ~~ 68 ze!. dopr. r. a cL 11 m~z. úmluvy bylo povinnosti
drahy, by zdrzne, 1,~toJ~e zapsala do naklad~llho listu, což samo by bylo
zav~zovalo.pozde]S1 ~rahu" by Je vybrala pn vydání zboži od příjemce,
amz bylo treba neJake doblrky nebo dodatečného příkazu odesílatelova.
Výplat,ní záznam odesílatel~v byl sic~ ne?mezený dle §u 69 (4) žel.
dOpL r., ale dle §u 69 (5) zel. dopr. 1'. a cl. 12 mez.-ú. nevztahoval se
na vedlejší poplatky, vzniklé po přijetí zboží ku přepravě, proto byl
placením zažalovaných poplatků povinen pří je m c e. Dráha (stanice
určení) byla dle § 76 (5) žel. dopr. ř. a čl. 20 mez. ú. povinna vybrati
je. od něho při vydání z~?ží a uplatniti zástavní právo, na zboží pro ně
vaznoucl. Vydala-II zbozl bez zaplacení a neuplatmla zástavního práva
do tři dnů po vydání, ztratila právo, domáhati se zaplacení na svých
předchůdcích a může se držeti pouze příjemce (čl. 412 obch. zák. čl.
23 (2) mez.-ú.). Jelikož žalující dráha a dráhy rakouské ručí za splnění
n~kladn! smlouvy: solidárně, ručí obě za zanedbání právě uvedených
pr.edplsu. Narok zalujlcl drahy na zaplacení zažalovaných poplatků pommul protí žalované zasílatelské firmě jako odesílateli zboží tím, že poplatky ty nebyly vybrány od příjemce zboží a nebylo dráhou uplatněno
zás~~vn.í právo" na zboží pro. ně váznoucí. K témuž, pro žalující stranu
nepnzlllvemu vysledku se dOJde, posuzuje-li se zažalovaný nárok jako nár?k na za~lc~e~1Í nedoplatku na vedlejších poplatcích vzniklého chybným
J1C~ VYPoclta~.nll. Ku doplacení jest dle §u 70 (2) žel. dOpL ř. povinen
opet Jenom prljemce, ponevadž mu zboží bylo vydáno a výplatní záznam

odesílatelův se na nevybrané zdržné a stojné nevztahovaL Pro náiof,
~e ~na u~tanovení :,eplatí o zahlovaných poplatcích, lze uvésti jenom,
ze § 65 zel. dopr. r. Cllll ode s I I a tel e zodpovědným za nedostateč
nost cel nich papírů a ukládá mu, by zaplatil stojné a zdržné takto za~iněné. ~učení odesílatelovo jest tu však výslovně vázáno na podmínku,
ze se draha nedopustIla sama zavinění. V tomto případě se dráha zavinění dopustila tím, že nezapsala zažalované poplatky do nákladního
lIstu, nevybrala jich při vydání zboží od příjemce a neuplatnila zástavního práva, na zboží pro ně váznoucího, proto jest žalovaná firma jako
odesílatelka prosta ručení. Doslov §u 65 žel. . dopr. ř. nestačí zajisté
s~m o sobě, by bylo možno z něho dovozovati, že ohledně výluh, vznikIych zadržením zboží na cestě pro celní překážku, nemá platiti stežejní .
zásada platných norem o nákladní smlouvě, že vstupem příjemce do
smlouvy přecházejí na něho všechna práva i všechny povinnosti odesilatelovy, t~kže jednak příjemce jest povinen zaplatiti všechny pohledávky
zdopravm, s1l11~uvy (§ 76 (1) (4) žel. dOpL ř.), jednak dráha jest po-

vI.nna od neho vsechny tyto pohledávky (jako dovozné, přirážky k dovoznemu, poplatky, dobírky, celní poplatky a jiné výlohy) vybrati (§ 76 (5)
žel.dopr. ř.). Aby takový výklad byl možný, musilo by to býti řečeno
stejně jasně a určitě, jak se to stalo v §u 60 (4) žel. dopr. ř. o přiráž
kách k dovoznému, u nichž arci jest výjimečné ustanovení odůvodněno
jejich odchylnou právní povahou, neboť nejsou mzdou za vedlejší výlohy, nýbrž konvencionelní pokutou za nepravdivé vyplnění nákladního
hstu nebo zanedbání předepsaných bezpečnostních opatření. Právě ze
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rozliodn)'m pro určení dalších dů~leclkú, zeJmena i kúrsu (měny).
\T den reklamace 27. července 1922 činil kurs mad1 arských korun na
pražské burse za 100 m. k. peníze Kč 2.875, zboží Kč 2.97'5. Činilo tedy
382.659 k. m. v Kč 11.001·45 Odečte-Ii se tato částka od úhrnné škody
22.089,20 Kč zhývá čistá nenahrazená škoda 11.087,75 Kč.
N e j v y Š š í s o u d ohnovil rozsudek prvého soudu.

srovnání předpisu §u 60 (4) žel. dopr. ř. a § 65 žel. dopr. ř. plyne, že
odesilatel byl v § 65 žel. dopr. ř. uveden jako strana zavázaná jenom
z toho prostého důvodu, že při celním odbavení pouze on přichází v úvahu
jako smluvník, a že neměly býti dotčeny a změněny teprve v pozdějších
ustanoveních železničního dopravního řády obsažené předpisy o vstupu
do smlouvy nákladní a jeho povinnostech. Žalující dráha požaduje zazalované poplatky od žalované zasilatelské fírmy neprávem, žaloba jest
neodůvodnčna a musila býti změnou rozsudků nižších soudů zamítnuta.

čís.

Dopravní

4414.

řád železniční.

Je-li obecnou obchodní cenu vyjádřenou v Kč zaplatiti v korunách
a dráha byla s placením v prodleni, jest povinna nahraditi
rozdíl mezi obchodní cenou vyjádřenou v Kč a částkou v českosloven
ských korunách, které se rovnala plalCená částka v maďarských korunách
svou kursovní hodnotou v den skutečného placení.
maďarských

(Rozh. ze dne 26. listopadu 1924, Rv I 1435/24.)

Firma K. zaslala zboží do Maďarska, kam došlo v poškozeném stavu
r:ásledkem vyloupení zásilky. Škoda činila 22.089 Kč 20 h. Firma K. po,toupila nároky z dopravní smlouvy žalující pojišťovně, jež reklamovala dne 27. července 1922 náhradu škody u ředitelství maďarských drah
v Budapešti. Ředitelství uznalo nárok žalobkyně na náhradu škody a poukázalo jí dne 4. října 1923 382.659 maďarských korun. Žalobě na
československý erár O zaplacení 21.395 Kč 63 h (22.089 Kč 20 h 632 Kč 49 h) pro c e sní s o ud p r v é s t o I i c e vyhověl, o d v o I a c í s o u d přiznal žalobkyni pouze 11.087 Kč 75 h. D ů vod y:
Žalovaný erár uznal svou povinnost k náhradě škody v úhrnné částce
22.089 Kč 20 h po odečtení náhrady, kterou maďarské dráhy vyplatily
částkou 382.659 m. k. Pozastavil jen, že byly tyto maďarské koruny
přepočítány v kursu v den výplaty a nikoli v den podání reklamace u maďarských drah, tedy 27. července 1922. První soud odůvodnil své stanovisko tím, že se musí žalobkyni dostati náhradou škody tolik, by nárok
její, odůvodněný článkem 34 mez. úml. a § 88 žel. dopr. ř., byl úplně
kryt. Názor ten pokládá soud odvolací za mylný. Pro zjištění správného
kursu může býti rozhodnou jen doba, kdy byl vznesen náhradní nárok
ze ztráty zboží. Nárok ten vzniká ztrátou zboží, ježto však nelze den·'
ztráty zjistiti, ustanovuje žel. dopr. ř. v § 90 dobu, kdy jest zboží považovati za ztracené, a lze jej uplatniti teprvé po uplynutí této lhůty reklamací podle §u 98 žel. dopr. ř. t. j. ohlášením náhradního nároku.
Teprve tímto ohlášením projeví poškozená strana úmysl, domáhati se
náhrady škody v určité výši, jím určuje se poměr mezi poškozenou stranou a dráhou, povinnou k náhradě škody, které je tím dána možnost,
zaujati právní stanovisko k ohlášenému nároku, a tento den je proto

Důvody:

1

Zdejší rozhodnutí ze dne 2. května 1923, Rv I 1472/22, uveřejněné
pod čís. 2566, jehož se <;lovolává žalovaná strana ku podpoře svého
právního, odvolacím soudem převzatého názoru, že pro přepočítání cizí měny, ve které byla oceněna škoda, vzniklá při železniční přepravě
zboží, na měnu domácí, v níž má býti náhrada placena, rozhoduje vždy
kurs dne reklamace, týkalo se případu, kde škoda byla oceněna v korunách rakouských před ustálením jejich kursovní hodnoty, a platiti se
mělo v korunách československých, kde tedy škoda byla vyjádřena ve
měn" s ustavičně klesající tendencí a měla býti zaplacena ve měně poměrně stálé. Stanovením dne reklamace jako rozhodného dne pro pře
počítací kurs obou měn byla škoda vzniklá poklesem kursovní hodnoty
rakouské koruny rozdělena mezi poškozenou stranu a dráhu tím způ
sobem, že kursovní ztráta ode dne naložení zboží do dne reklamace byla
připočtena na vrub poškozené strany, kursovní ztráta ode dne reklamace až do dne placení náhrady uložena dráze. Jest spravedlivo, by
tuto druhou ztrátu nesla dráha, neboť reklamací škody ocitla se v pro~
dlení, jest tedy povinna nahraditi straně škodu, způsobenou jí opozdě
ným placením, a tato. náhrada nemůže býti omezena na úrok z prodlení
dle §u 1333 obč. zák. v případě, že strana neutrpěla újmu pouze nemožností, užívati kapítálu ode dne jeho splatnosti do dne jeho zaplacení, nýbrž ještě další škodu poklesem vnitřní hodnoty kapitálu. Kdyby
dráha neměla hraditi také tuto další škodu, byla by svým prodlením
nespravedlivě obohacena na úkor poškozené strany. Naproti tomu nelze
spatřovati nespravedlivosti v tom, že kursovní ztráta, vzniklá ode. dne
naložení zboží do dne reklamace, byla uložena poškozené straně, neboť
dráha ocitla se v prodlení teprve reklamací škody, nemůže býti proto
činěna zodpovědnou za škodu, která vznikla poklesem kursu před reklamací, a záleží výhradně na poškozeném, aby svůj náhradní nárok
uplatnil hned po jeho vzníku a tak se vyhnul ztrátám, hrozícím z poklesu kursu. Projednávaný případ jest podstatně jiný, než případ svrchu
uvedený. Škoda byla tu zjištěna v korunách československých, tedy
v měně poměrně stálé, placena pak byla v korunách maďarských, tedy
ve měně s trvalou tendencí klesající. Užil-li přes to odvolací soud i tu
zásady, že pro přepočítání obou měn jest rozhodným kurs v den reklamace, uložil na rozdíl od případu hořejšího kursovní ztrátu ode dne podání zboží na dráhu až do dne reklamace dráze, kursovní ztrátu ode dne
reklamace do dne placení pak poškozené straně. Toto rozdělení příčí se
zřejmě skutečnému zavinění, neboť opozděním reklamace byla vinna poškozená strana, opozděním placení však dráha. Proto nelze v tomto pří
padě užiti zásady, že pro přepočítání obou měn jest rozhodným den reldamace. Podle §u 336 obch. zák. byla maďarská dráha oprávněna,
Clvil,,1 rozhodnuti Vl.
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reklamovanou škodu 22.089 Kč 20 h zaplatiti v domácí měně, tedy v korunách maďarských, byla však povinna tak učinitípodle kursu v den
splatnosti požadované náhrady, totiž v den reklamace 27. července 1922,
a mimo to byla povinna také skutečně platiti v tento právě uvedený den.
Jelikož platila teprve 4. října 1923, když kurs maďarské koruny již opět
značně poklesl, jest dráha povinna podle zásad nahoře rozvedených
nahraditi žalobkyni mimo úroky z prodlení také ještě kursovní ztrátu,
kterou maďarské koruny zatím utrpěly. Ztráta ta spočívá v rozdílu mezi
požadovanou a uznanou částkou 22.089 Kč 20 h a onou částkou v česko
slovenských korunách, které se rovnala placená částka v maďarských
korunách svou kur50vní hodnotou v den skutečného placení. První soud
posoudil proto správně rozepři po stránce právní, když placenou částku
382.659 maď. korun přepočetl na československé koruny podle kursu
v den placení, totiž 4. října 1923 na 693 Kč 57 h a odsoudil žalovaný
erár ku zaplacení nedoplatku, takto vypočítaného.
čís.

věku a že jí tedy bude manželství plniti a splniti svou povinnost k manželské souloži v té míře, jak to odpovídá jeho pohlavním potřebám a že
ji tedy nemůže omluvití pro nesplnění nebo omrzelé plnění této povinnost jemnocit, na kterýž se vyl~louv~. ~ižšiso,:dy ,zjistily, že ku man~
želské souloži docházelo dvahate az tnkrate tydne, a neshledaly z te
příčiny spoluvinu u žalobkyně, majíce za to, že nejde o provinilé odepírání soulože. Nejvyšší soud nevidí důvodu, by se od tohoto názoru odchýlil' k důvodům nižších soudů bylo by uvésti, že ve sporu ostatně

nevyšlo nic, co by, svědčil? pro,ti ton~u, že ,se ~alovaný n~. kane: s tímt~
skromějším plněmm manz~lske povl.nn,oslI pre,:e sp?k,?JII .a ze krome
toho vysvítá z jeho vlastn~ch ~vrzeom, ze tato S!U~V~'."-lSJ mlfa rosky~o
vaně manželské soulože ma svuJ duvod ve chladne]sl povaze a citovem
založení žalobkyně, tedy ve vrozených vlastnostech, takže žalobkyni již
z tohoto důvodu k vině přičítána býti nemůže. Ostatně lze těžko, jak
soud první stolice uvádí, postihnouti příčinný vztah této okolnosti k manželskému provinění žalovaného.

4415.

V tom že manželka zav.dala podnět k cizoložství manželovu ti)n, že
mu odpír~la soulož, nelze spatřovati její spoluvinu na rozvodu, jehož se
domáhala z důvodu manželova cizoložství, neodpírala-U soulož provitůle.
(Rozh. ze dne 26. listopadu 1924, Rv I 1588/24.)
K žalobě manželky uznal pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e
manželství rozvedeným z viny manželovy. O d vol a c i s o u d rozsudek
potvrdíl.
N e j v y Š š i s o u d nevyhověl odvolání.
Důvody:

Žalovaný napadá rozsudek odvolacího soudu dovolacím důvodem
/:lu 503 čís. 4 c. ř. s. jednak v tom směru, že nebylo uznáno při vysloveni
rozvodu manželství zároveň na spoluvinu žalobkyně, jednak pro nepři
měřenou výši přiřknutého výžívného. V onom směru poukazuje dovolatel
k tomu, že žalobkyně, ač zdravá a silná paní, odepírala mu častěji pohlavní soulož anebo mu jí dopřávala jen s nechutí a tím sama zavdala
oříčinu k tomu, že se dopustil cizoložství, z něhož na rozvod manželstv!
~ jeho viny bylo uznáno. Obrací zejména pozornost na vlastní tvrzeni
žalobkyně, že manželstvi nebylo prý již od počátku šťastným, ježto on
jest o 18 roků starší než ona a spíše robu~tní p~vahy, kdežto ~na zase
že jest něžněji a jemnocitněji založená, takze k vulI tO~1U~O rozdllu v:mkaly různice, ježto prý žalovaný tohoto Jemnocitu nesetni a v ma~zeI~
ských stycích vůči ní přiměř~ného ohle~u. a š~trnostl ,~1edba~, ta~ze JI
mnohdy napadla myšlenka vraÍllI ~e dom~, J3ko~ I na JeJl se;:nan!, z,e m,l.!
odepírala soulož velmi zřídk~ ~ ze k m d?chazelo. dvakr,at, az tr~ha!
týdně v čemž prý spatřovalI Jest zahalene vlastm doznam odeplfam
souloŽe. Dovolatel poukazuje k tomu, že žalobkyně mohla a měla si
uvědomiti před sňafkem, že si béře statného, silného muže v "mužném

čís.
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Sesí1ení rukojemského závazku za vyrovnání není zvláštní výhodou
věřiteli.

Zmocnění

dané

přijatelem směnečnémll věřiteli, by Si!11ěnku

doda-

tečně vyplnil' tím, že mu odevzdá nevyplněnou směnku, neni vůči při
iateli časově obmezeno protestem, nýbrž
bylo směnky použito.

stačí,

stalo-Ii se

dřive,

než

(Rozh. ze dne 26. listopadu 1924, Rv I! 741/24.)
Směnečný platebni při kaz proti Antoninu M-ovi na 4.000 Kč byl k ná-.
mi tkám žalovaného ponechán pro c e sní m s o ude m p rve S t o I ,c e V platnosti. O d vol a c í s o u d rozsudek potvrdil.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Jde jen o to, zda byla žalob ní sm,ěnk~. vy?ána za tím účelen:" a,by:
se žalující fírmě dostalo ve vyrovnaclm nzem Richarda M-a zaJI~t,em
vyššíkvoty, než ostatním věřitelům, tedy výhody dle §u 47 vyrovn. ra?,:
nepřípustné a neplatné. Oba níŽší. soudy, z)ist!ly, že ~e ž~lovaný záru,cm
listinou ze dne 16. února 1923, tedy Jeste pred zahaJemm vyrovnaclho
řizeni což se stalo usnesením krajského soudu ze dne 2. května 1923
zaručil za pohledávku žalující firmy proti svému bratranci Richardu
M-ovi 27.000 Kč, které tento dluhoval jako kupní cenu za žalobkyní mu
dodanou mouku, a že za. tím účelem podepsal také směnku na týž peníz
znějící, že pak, když při vyrovnávacím roku nemohlo býti .docíle,no vyšš!
kvoty, než 35%, se kterou však žalobkyně nebyla s~ok?]ena, zalovany
k žádosti zástupce žalobkyně Bertolda T -a se uvolIl, ~e vz~ledem ~e
ové záruce podepíše nové směnky do výše 40% pohledavky zalobkyne,
které však budou opatřeny také podpisy zpúsobilých rukojmí, poněvadž
Hi'!-
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1652
směnka
směnek

na 27.000 Kč neposkytovala potřebné jistoty Jednou z těchto
jest také směnka žalobni. Z těchto zjIštění usuzuJe odvolací
soud právem, že nešlo o poskytnutí zvláštní výhody žalobkyni jako vě
řitelce Richarda M-a, nýbrž jen o sesílení již trvajícího rukojemského
závazku žalovaného, na němž žalobkyně učinila závislým souhlas k při
Jetí 35% kvoty od Richarda M-a. Uváží-Ii se, že ze směnky na
27.000 Kč ručil Antonín M. za celou pohledávku žalobkyně, při vydání
nových směnek však jen do 75%, poněvadž mu zbytek 25%, jak bylo
zjištěno, byl prominut, nemůže býti řeči o poskytnutí výhody ve smyslu
§u 47 vyr. ř., když záruka žalova'ného sama zůstala c1le §u 48 vyr. ř.
vyrovnáním nedotčena. Ale i kdyby se sesílení závazku Antonína M-a
přibráním směnečných rukojmí mohlo pokládati za novou, zvláštní výhodu, poskytnutou žalobkyni za vyrovnávacího řízení Richarda M-a,
neměla by, aspoň co do žalobní směnky, vůbec významu, poněvadž žalovaný ve skutečnosti rukojmího neopatřil, padělav dle vlastního doznání
podpis udánlivého rukojmího Ignáce P-a, ohledně něhož také směnečný
platební přikaz z tohoto důvodu byL zrušen. Dodati jesf ještě, že nebylo
závady, by žalobkyně odevzdanou jí ne zcela vyplněnou směnkn neopatřila svým podpisem jako vydat elka až po protestu, neboť zmocnění,
dané přijatelem směnečnému věřiteli, aby směnku dodatečně vyplnil tím,
že mu odevzdá nevyplněnou směnku, není vůči přijateli časově obmezeno protestem, nýbrž stačí, stalo-li se dříve, než bylo směnky použito,
zejména před žalobou, předpokládaje ovšem, že se vyplnění nestalo
protí úmluvě (min. nať. ze dne 6. října 1853 čís. 200 ř. zák.). Právní posouzení věci soudem odvolacím jest tudíž v podstatě správné ..

rckursního, s~udu, že vZ~llecl;m k ustan?vení §u 272 nesp. říz. platí
pro soudlll odhad nemOVitostI, provedeny ve smyslu §u 17 nařízení ze
dne '23. září 1920, čís. 545 sb. z. a n. za účelell1 vyměření dávky z pří
růstku hodnoty nemovitostí předpisy exekučního a odhadního řádu, ale
z povahy věcí plyne a také v §u 33 odhadního řádu pro nemovitosti ze
dne 25. července 1897, čís. 175 říz. zák. výslovně jest uvedeno že mímo
řízení exekuční jest ustanovení odhadního řádu užíti jen obdob~ě, pokud
tomu dotyčné předpisy neodporují. Ohledně dávky z přírÍ1stku hodnoty
nemovitostí nelze však s povahou tét~ dávky a s předpisy o ní platnými
srovnati, že by se od vyšetřené odhadní ceny nemovitostí m~la při stanovení hodnoty nemovitostí odpočítávati cena výměnku nebo podobných
dočasných, osobních břemen na nemovitostech váznoucích (§ 144 ex.
ř. a § 21 odh. ř.). V tom směru stačí poukázati na ustanovení §u 5
(2) nařízení ze dne 23. září 1920, čís. 545 sb. z. a n., dle něhož sluší
k ceně zcizovací nebo nabývací přičísti užitky zcizitelem vyhražené a
břemena nabyvatelem převzatá, jakož i hodnotu ostatních vedlejších
plnění, a na ustanovení odst. ,(5) téhož §u, podle něhož tam, kde to nařízení uvádí, nastupuje místo zcizovacích nebo nabývacích cen, rozuměj podle odstavce (2) vypočtených, obecná hodnota nemovitosti
v době nabytí nebo zcizení. Z tohoto ustanovení jasně plyne, že při stanovení ceny nemovitosti při odhadu k cíli vyměření dávky z přínlstku
hodnoty výměnek nebo podobná osobní břemena odpočítávatí nelze.
Nižší soudy, ustanovivše odhadní hodnotu nemovitostí jen zbytkem po
odpočtení hodnoty výměnku a dávek pro Čeňka a Barboru Č.-ových na
nemovitostech váznoucích, zřejmě pochybily.
čís.

čís,
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Při odhadu za účelem vyměření dávky z přírůstku hodnoty nemovitostí (nařízení ze dne 23. záři 1920, čís. 545 sb. z. II n.) jest použíti
obdobně odhadního řádu ze dne 25. července 1897, čís. 175 ř. zák. Od
vyšetřené odhadní ceny nemovitostí nelze odpočítati cenu výměnku nebo
. podobných, dočasných břemen váznoucích na nemovitostech.

(Rozh. ze dne 2. prosince 1924, Rl 969/24).

s

o udp r v é s t o I i c e provedl odhad za účelem vyměření dávky
přírůstku hodnoty, ustanovil prodejovou cenu na 106.543 Kč 97h,
odpočetl od ní hodnotu výměnku a dávek váznoucích pro Čeňka a Barboru č-ových ve výši 41.550 Kč, takže odhadní cenu stanovil na 64.993
Kč 97 h. Rek u r sní s o u d k rekursu zemského inspektorátu pro
zemské dávky napadené usnesení potvrdil. Ne j v y Š š í s o u d změnil
napadené usnesení v ten rozum, že určil hodnotu nemovitostí na
106.543 Kč 97 h.

z

D a vod y:
Dovolací rekurs, jenž vytýká napadenému usnesení zřejmou nezákonnost (§ 16 nesp. řízení), jest opodstatněn. Jest sice správné stanovisko

Zmatečnost ve smyslu §u 477 čís. 9 c. ř. s. není založena tím, že se
rozsudek odchyluje od správné, zákonem předepsané lonny (na př., že
přísoudiv nižší než požadované výživné, nezamítl ohledně zvýšku žalobu). Zmatečnost předpokládá, že jednak zněni rozsudku jest nedostatečné, jednak, že následkem této vady nelze rozsudek přezkoumati za
každých okolností a každým soudem. Lze-li výkladem zjistiti, co soudce
zamýšlel, není tu zmatečnosti. Lze po připadě napraviti vadu postupem
dle §u 419 c. ř. s.

(Rozh. ze dne 2. prosince 1924, Rv I 1184/24).
žalobě nemanželského dítěte proti otci o placení výživného do 6.
roku dítěte 100 Kč, do 14. roku 180 Kč a od té až do způsobilosti dítěte
k výživě 260 Kč měsíčně vyhověl pro c e sní s o udp r v é s tol i c e
potud, že přiznal žalobci do 6. roku 60 Kč, do 14. roku 80 Kč a dále·
až do způsobilosti k samostatné výživě 100 Kč měsíčně. O d vol a c í
s o u d nevyhověl odvolání žalovaného a uvedl v otázce, o niž tu jde,
v d ů vod ech. Zmatečnost dle §u 477 čís. 9 c. ř. s. spatřuje odvolatel
v tom, že první soudce opomenul v rozsudečném výroku výslovně žalobu, pokud se domáhala vyšších částek výživného, zamHnouti a že prý
proti předpisu §u 404. c. ř. s. nevyřizuje všechny návrhy a že v c1úvodec.:h seD za,mítnutí ohledně vyššího žádaného vý'živného nezmiňuje tak,
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že dúvody jsou prý v rozporu s rozsudkem, pokud se týče úplně chybí.
Jest prý zde zmatečnost shora uvedená neb alespoň vada dle §u 496
čis. 1 c. ř. s., ježto věcné návrhy nejsou úplně vyřizeny. Soud odvolací
vyhradil si rozhodnutí o zmatečnosti až po ústnim odvolacím jednáni
vzhledem k tomu, že uplatňována byla současně s odvolacím důvodem
dle §u 496 čís. 1 c. ř. s., nebo jinak by muselo ní rozhodnouti dle§u 471,
473 c. ř. s. v sezení neveřejném. Vytýkané zmatečnosti dle názoru odvolacího soudu zde není. Dle §u 477 čís. 9 c. ř. s. jest tu rozpor rozsudku
jen tehdy, když nejsou udány žádné dúvody anebo když výrok rozsudku
jest neúplný, takže nemuže býti přezkoumán, nebo jest sám sebou v rozporu. Když se žaluje o placení výživného, stanoví soud výživné dle sve
volné úvahy dle §u 273 c. ř. s. a není nutno, by zamítal žalobu ohledně
výživného, které přisouzeno nebylo, jak se neděje ani při žalobě o náhradu škody. Stačilo tedy, když první soudce v rozsudku jasně a určité
vyslovil, které výživné přisuzuje, jak se také stalo. Není tedy správná
výtka, že v rozsudku scházejí dúvody.
,
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání žalovaného, opravil však
fozsudečl1y'T výrok v tom směru, že se zamítá žaloba co do více požadovaného výživného 40 Kč měsíčně do 6. roku dítěte, 100 Kč měsíčně do
14. roku a 160 Kč měsíčně do způsobilosti dítěte k samostatné výživě.
D

ů

vod y:

žalovaný uplatňuje proti rozsudku odvolacího soudu zmatečnost ve
smyslu §§ 477 čis. 9 a 503 čis. 1 c. ř. s. z těchže dúvodů, jako ji uplatňoval odvoláním proti rozsudku prvé stolice. Avšak již odvolaci soud
správně vyložil, že rozsudek první stolice nebyl zmatečným proto, že
prvý soudce opomenul zamítnouti nárok žalobkyně na výživné, pokud
přesahoval přisouzené částky. Tytéž důvody plati i pro rozsudek odvolacího soudu. Zmatečnost ve smyslu §u 477 čis. 9 c. ř. s. není založena
tím, že rozsudek se odchyluje od správné, zákonem předepsané forml'.
Je k ní potřeba, by jednak znění rozsudku bylo nedostatečné, jednak,
by následkem té vady bylo nemožno rozsudek přezkoumati, a to pře
zkoumati za každých okolností a od každého soudce. Lze-li rozsudek
přezkouma:i tím způsobem, že je možno výkladem zjistiti. co soudce
zamýšlel, neni tu této zmatečnosti. V tomto případě uvedl prvý soud
v rozsudku, jaké jsou mlajetkové poměry žalovaného, a že vzhledem
k nim uznal za přiměřeno počáteční výživné 60 Kč. To znamená, že vyšší
výživné považoval za neodůvodněné a nárok na ně za,mítl. Nelze tedy
tvrditi, že by pro své rozhodnutí nebyl ,uvedl žádných důvodů. Proto
také není správné tvrzení, že jest rozsudek odvolacího soudu zmateč
ným, protože neodstranil uvedené vady. Tuto vadu bylo možno opraviti
'dle §u 419 c. ř. s., protože se jedná vzhledem k důvodům rozsudečným
o zřejmou nesprávnost v rozsudkovém výroku. Proto dovolací soud
opra,vu provedl.
čís.

4419.

Poukázal-li věřitel svého dlužníka, by platil jeho věřiteli, nabývá
poukazce, jakmile stal se poukaz úplným, k poukazatelově pohledávce

práva vylučujícího neb odlučujícíl"o (§ 10 konI<. ř. a § 10 vyl'. ř.) dle
toho, zda sta,1 se poukaz na místo čí k vůli zaplacení poukazníka. '
(Rozh. ze dne 2. prosince 1924, Rv I 1214/24).
ž"iuvané společenstvo poskytlo žalobci zápůjčku s tím, že žalobce
na ně akreditiv, zřízený pro něho u firmy Sch. Dne 12. října
1922 došlo žalovaného společenstva prohlášeni firmy Sch. o přijeti žalobcovy poukázky. Dne 5. června 1923 bylo o žalobcově jmění zahájeno
vyrovnací řízení, jež skončilo vyrovnánim na 35%. žaloba, domáhající
se na hlovaném společenstvu zaplacení poukázaného penize, byla
obě man i ž š í In i s o u d y zamítnuta, o d vol a c í m s o ude m mimi jiné z těchto d II vod ll: Tím okamžikem:, když žalované strany došlo
prohlášeni firmy Sch. o přijetí poukázky žalujíciho, nabyla žalovaná
Jlodle §u 1400 obč. zák. bezprostřední nárok na poukázaných 114.000
Kč a tím okamžikem, kdy žalovaná poukázku přijala (dne 12. října 1922),
nemohl žalobce dle §u 1403 obč. zák. poukázku již odvolati. Od té d'oby
nebyl tudíž věři'elem poukázané pohledávky žalobce, nýbrž žalovaná,
tato však měla povinnost, by valutu v okamžiku, kdy skutečně došla
(§ ADl obč. zák.) připsala žalobci k dobru. V době zahájení vyrovnaciho řízeni, dne 5. června 1923, nepřináležela tudíž pohledávka u firmy
Sch. žalobci, nýbrž ža,[ované. Dle §u II vyr. ř. nejsou však práva na vyloučení dotčena zahájením řízení vyrovnávacího. Totéž by platilo i tehdy,
kdyby se byla poukázka stala nikoliv ku kryti, nýbrž k zajištění žalované
poněvadž i pro osobní věřitele, kteří před zahájením řízení vyrovnacÍh~
smlouvou získali k zajištění svých nároků jisté části dlužníkova jmění
-- k nimž patři zajisté i pohledávky, i když nejde o pohledávky
knihovní, - platí ustarovení, týkající se práv na oddělení, tak že ani
taková práva dle §u II vyr. ř. zahájením vyrovnaciho řizeni nejsou
dotčena.
"
N e j v y Š š i s o u d nevyhověl dovoláni.
převede

Důvody:

Lze připustiti, že spornou poukázkou žalované společenstvo nenabylo práva vylučovacího. Právy vylučo.vacimi ve smyslu §u 11 konk. ř.
a §u 11 vyr. ř. rozumí se věcné neb osobní nároky na vyloučení věci.
nepatřících dlužníkovi, z úpadkové po případě vyrovnávací podstaty.
Podstatným pojmovým znakem vyloučení jest tedy, že jeho předmět,
totiž vylučovaná věc, nenáleží dlužníkovi, že právem tr,U nepřísluší. Poukázkou, byť i úplnou, stala-li se, jako v tomto případě, za účelem placení, nikoli na místě placení, nepřestává však poukázaná pohledávka
býti pohledávkou poukazatelovou, neboť původní ustanovení §§ 1408,
1409 obč. zák., která sta"ěla takovouto poukázku na roveň postupu
(cesi), po vydáni třetí dílčí novely k občanskému zákoníku již neplatí.
Podstatou poukázky jest dvojí zmocnění: zmocnění poukázaného (asignata), by na účet poukazatele (asignanta) něco plnil, a zároveň zmocnění příjemce poukázky (asignatáře), by od poukázaného na účet poukazatelův, ale svým vlastním jménem vybral to, co poukázaný má
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plniti (§ 1400 věta 1. obč. zák.). Příjemce poukázky nabyvá tedy po-ukázkou, přijata-li vůči němu poukázaným, přímého nároku proti poukázanému na poukázané plnění, ale nemusí použiti práva takto mu poskytnutého, nýbrž může se držeti poukazatele. Dokud nepoužije práva
proti poukázanému, jest vlastníkem poukázané pohledávky poukazate!.
Teprve, když poukázaný skutečně \,Iní a příjemc~, poukázky přijme pl?ě
ní, zanikne spolu s poukazatelovym dluhem tez poukazatelovo pravo
k poukázané pohledávce. Nelze tudíž souhlasiti s názorem odvolacího
soudu, že od toho okamžiku, kdy žalované společenstvo došlo prohlášeni
bankovní společnosti Sch. (poukázaného) ze dne 12. říjr:~. 1922, že při
jímá poukázku žalujícího Bedř!cha H-a (po~k~zatele).' ,:e:ltelel~' poukazané pohledávky byl nrkohv zalobce, nybrz zalovany uvernl ustav; že tedy v době, kdy vyrovnávací řízení bylo zahájeno - 5. června 1923,
_ pohledávka za bankovní společností Sch. náležela žalovanému společenstvu nikoli žalobci; - a že proto žalovanému společenstvu pří
slušelo p;ávo vylučovací ohledně předmětu této pohledávky t. j. částky
114.000 Kč s přís!. Těmito úvahami jsou vyřízeny veškeré vývody, zabírající převážnou část dovolacího spisu,. jimiž žalobc.e b;ojí, proti ~mí
něnému právnímu názoru soudu odvolac.tho a dokazu]~, ze z,alo~anemu
společenstvu nepřísluší právo vylučovacl. Ale Ílm nem U1C zlskano pro
žalobce, neboť dovolací soud se přidává k právnímu ná20ru prvého soudu že žalovanému společenstvu při zahájení vyrovnávacího řízení pří
sl~šelo ohledně poukázané pohledávky právo odlučovací, kter~ nebyl;:r
dotčeno zahájením vyrovnávacího řízení (§ 11 ?ds!. 1 vyf. r:). Pn
úplné poukázce za účelem placení ,(§ 1400 druha veta obč. zak.) nabývá příjemce poukázky, jak již podotčeno, přímého nárok? proti poukázanému na poukázané plnění a zároveň práva, by se na, učet, poukazatele, ale svým vlastním jménem UČInil z~placena z ~?ukazane pohledávky, Rozumí se samo sebou, že tím okamzlkem, kdy prtlemce poukazky
dojde prohlašení poukázaného o přijetí, poukázky, pouka,zatel, ač, zatíl':
zůstane vlastníkem poukázané pohledavky, pozbude pIava vol ne s m
vládnouti, poněvadž by jinak byl mařen účel poukázky, totiž, uspokojení
příjemce poukázky z poukázané pohledávky, Proto take ,od ,toho o~a:
mžiku poukazatel nemůže odvolati poukázky (§ 1403 obc., zak), Treh
osoby pak (poukazatelovi věřitelé) mo~?u po ,té k )?oukazane P?hledávce nabýti práv j~n bez ujmy .. starslho pra~a p,rtjemce ~oukazky.
Právo příjemce poukazky, uspokOJItI se ;- poukaza~e p~hledavky. lest
tudíž právem na uspokojení a proto pravem odlucov~cln; po rozum~
§u 10 konk. ř. a §u 10 vyr. ř. t. j. nárokem na oddelene uspokOjeni
z určitých věcí dlužníkových, Okruh těchto p;áv ??lučovacích ne~í kon~
kursním řádem, pokud se týče vyrovnaVaClnl radem ~ymezen, kt~ra
práva jsou právy vylučovacími, posu:ov,ati jest dle prava' o?čanskeho
(srv. Bartsch 372 p. 5). Také v par;retn;m Spl~U ke konkursnlmu a vY.,rovnávacímu řádu se výslovnězduraznu]e, ze se v §u 10 konk, r.
(a v 10 vyf. ř.) jen jako nejdůležitějši a nej~astěj,ší prá~a odlučovací
uvádějí jmenovitě právo zástavní, prava zadrz,?vacl a prav,a u~poko]o
vací. Není tedy správným názor dovola~elův, ze o?lučov~cl.R.I:ava JSou
v §u 10 vyr. ř. (konk. ř,) uvedena výčetne a to..~ak, ze ,neJslI~elslm z nl<:;h
jest právo zástavní, nejsl~bším práv~. ze ,zaj~sťov~clho prevo~u, a ze
jiným právům tam uvedenym nelze pnzna,1 raz prav odluČovaclch. Od-

lučovaCÍ

právo žalovaného společenstva, t. j. uspokojiti se z poukázané
pohledávky po jeji splatnosti před ostatními oprávněnými, vzniklo, jak
uvedeno, tím:, že poukázaný dne 12, října 1922 oznámil žalovanému společenstvu, že přijímá žalobcovu poukázku; při zahájení vyrovnávacího
řízení 5. června 1923 - tedy již trvalo - proto nebylo dotčeno vyrovnávacím řízením, i mohlo tudíž žalované společenstvo, když poukázaný - bankovní společnost Sch. - dne 3. ledna 1924 zapravil na poukázanou pohledávku částku 114.000 Kč s přís!', použíti jí bez ohledu
na učiJlJ~né a pc tvrzené vyrovnání k účelu, k němuž se poukázka stala,
totiž k uhrazení dluhů žalobce a firmy Moritz T. do výše těchto dluhů.
Nevadí, že žalované společenstvo přihlásilo k vyrovnávacímu řízení celou svou pohledávku, vždyť tenkrát ještě nevědělo, zda něco po případě
co obdrží od poukázaného, zvláště když tento musil teprve žalobou
býti poháněn k plněni. Ostatně zástupce žalovaného společenstva přI
vyrovnávacím roku dne I. září 1923 výslovně vzhledem k pravděpodob
nosti, že pohledávka bude kryta poukázkou (asignací) u bankovní společnosti Sch. (a se zřetelem k postupu knihovních pohledávek) požadoval právo hlasovzCÍ jen pro 30% omezené úhrnné pohledávky.
čís.
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Převzaty-li prodatelem cenné papíry (akcie) v určité ceně na srážku
z kupní ceny, jest nárok na zaplaceni rozdílu mezi jmenovitou cenou
akcii a cenou, za niž byly převzaty, nárokem ze správy, jest-Ii opodstatňován tím, že nemají cen;y, za niž byly převzaty a že nejsou prodejné, ač kupitel ujistil prodatele opakem.

(Rozh. ze dne 2. prosince 1924, Rv 11383/24.)
Žalobci, prodavše žalovanému a jeho manželce dlil11 a obdrževše na
zbytek kupní ceny, pokud nebyla hotově zaplacena, 125 akcií mlýnll
v H. kus po 580 Kč, domáhali se na žalovan'ém, který převzetí akcií na
srážku kupní ceny s nimi ujednal] zaplacení rozdílu mezi nominální cenou akcií a cenou 580 Kč, za kteroll akcie převzali, jednak z důvodu, že
akcie nemají uvedené, ceny a nejsou prodejné, čímž je žalovaný při při
jetí akcií prý ujistil, a mimo to z důvodu náhrady škody, protože žalovaný, ujistiv je uvedenou cenou akcií a jejích prodejností, uvedl je
v omyl.Žal·Jba byla zamítnuta s o u d Y vše c h tří s t o I i c, N e jv y Š š í m s o ude m z těchto
důvodů:

Pokud se žalobní nárok opírá o to, že akcie nemají ceny 580 Kč a že
nejsou prodejné, že však žalovaný žalobce touto cenou a prodejností
akcií ujistil, zamítl odvolací soud žalobní nárok z důvodu, že jako nárok
ze správy nebyl uplatňován v 6měsíční lhůtě §u 933 obč, zák. a že tím
zanikl. Toto stanovisko odvolacího soudu jest správné. Není pochybnosti, že žalobní nárok z onoho důvodu uplatňovaný jest nárokem ze
správy, toho žalobci také nepopírají, není sporu o tom, že akcie byly ža-

1658
lobcům

1659

odevzdány iiž dne 15.

července

1922 a ježto § 933

obč.

zák.

jasně stanoví, že 'nárok ze správy u věcí movitých jest uplatňovati v 5
měsících ode dne odevzdání věcí, jinak že zaniká, není pochybnosti, že

žalobní nárok, pokud uplatňován jest jako nárok ze správy, zanikl. Stanovisko žalobců, že nemělo k projiti lhůty býti soudem přihliženo, ježto
žalovaný této okolnosti neuplatňoval, jest mylný. K zachování propaduých lhůt jest přihližeti z moci úřední, mimo to však žalovaný, jak vidno
z protokolu o ústním jednání ze dne 25. června 1923 uvedenou okolnost uplatňoval.
čís.
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Ručení dráhy (zákon ze dne 5. března 1869, čís. 27 ř. zák.).
Jde o důvod vyviňující dráhu, byl-li poškozený sražen pod vlak
davem tlačícím se ku přijíždějicímu vlaku.

(Rozh. ze dne 2. prosince 1924, Rv I 1473/24.)
žalobce byl davem hrnoucím se k přijíždějícímu vlaku podražen,
lokomotivou vlaku zachycen a těžce poraněn. žalob ní nárok proti dráze
na náhradu škody uznal pro c e sní s o udp r v n í s t o I i c e co do
duvodu z polovice po právu. O d vol a c í s o u d nevyhověl odvolání
žalova.ného eráru.
N e j v y Š Š Í s o II cl, neuznav zažalovaný nárok ani z polovice po
právu, žalobu zamítl.

o ti vod y:
Oovolatelovu spoluvinu s hlediska §u 1304 obč. zák. na žalobcově
úrazu spatřoval odvolací soud v tom, že bylo samozřejmou povinností
nádražního a u přijíždějícího vlaku službu konajícího personálu, by zabránil cestujícím nastupování do jedoucího ještě se pohybujícího vlaku,
jakož i tlačení se ku vlaku do jeho nebezpečné blízkosti, že však této
samozřejmé povinnosti nevyhověl ani službu konajíci úředník Jan Z.,
očekávající vlak před kolejí, po které vlak vjížděl do stanice, ani železniční zřízenec Alois R., jenž byl rovněž na peronu. Odvolací soud
míní, že i. když úředník Josef Č. cestující mezi první k?lejí stojí~í napominal, by dali pozor, že přijiždí vlak, a toto napomenuÍl pak s mlsta, kde
očekával vlak, opětoval, nebyli tím službu konající úředník a zřízenec
dráhy zbaveni povinnosti starati se o to, by cestující nastoupili do vlaku
v pořádku, aby se za jízdy netlačili do vlaku, a došlo-li k tomu, jim v tom
zabrániti. Odvolací soud vysvětluje, že se tak mělo státi »nějakým l energickým a účelným zpusobem.«. Ale odvolací soud zjišťuje, Ž:' se žalobci
jeho úraz přihodil tím způso~em, že se k )e~~?mu ]e?o,:cI';'u va\\onu
bud' samovolně, nebo byv strzen davem, pnbllZll tak tesne, ze bud byl
sražen tlačícími· se cestujícími nebo stupátkem jedoucího vagonu a tak
se dostal pod vlak. Ani službu konající úředník, ani kdokoli jiný ze železničního. na pero ně službu konajícího personálu nemá povinnosti, by
udržoval pořádek brachiální moci, jako snad měl odvolací soud na
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:~l~sli) uznav, že měl železniční personál tlačenici cestujících ku přijíždě
J1C:~1U ~ dos~d se pohybuj!címu vlaku ~abrániti nějakým energickým
a uceln,rrr: zpuso.b~m. Je take nap~osto ne]lsto, z?3'li by se byl bezbranný
personal zelezl1lcl1l neceho takoveho mohl odvazl ti . vůči většímu davu

jehož chování nesvědčilo o žádoucí ukázněnosti a jenž by starostlivost
o. jeho těles~ou be~pečnost p.ra,:děpod,~bně považoval za nedovolený
zasah do prav platlclch pasazeru. SlusI uznati vzhledem ku předpisll
§u 1297 obč. zák., že za takového stavu jedná každý jednotlivec na
svůj vrub a na nebezpečenstvi, vždyť to je také obsah občanské svobody
a neodvislosti, by jednotlivci nemusili býti poháněni poručníkováním a
donucovánímI úředním ke všemu, co každému káže zdravý rozum. Vždyť
velkoměstský strážník na nebezpečné křižovatce ulice také nemusí energi~ky napomínati obecenstvo, by 'lelezlo pod kola pádících aut, nýbrž
kazdý ví a musí věděti, jak si má za určitých, zvláště nebezpečných
okolností počínati. Byl-li žalobce stržen pod vlak tlačícím se davem,
kazal mu zdravý rozum, by se do toho davu vůbec nevmísil, aby se nepřipojoval k těm, kdož usilovalí naskočiti do vlaku ještě jedoucího. Pak
mu ?yI v 'pr~é řadě .úť.az ~působen těmi neznámými, vlastně nezjištěným<i,
ne-II nezjlshtelnýl111 lidmi, ale v druhé řadě zpusobil si jej sám, že nedbal obyčejné opatrnosti, každému člověku normálního rozumu vrozené.
Byl-li žalobce stržen pod vlak stupátkem, když se vlak ještě pohyboval,
zavinil si svůj úraz výlučně sám, že se, ač i jemu zákon v §u 1297 obč.
zák. ukládá' úkony zdravého rozurmu, přiblížil jedoucímu vlaku tak
blízko, že již podle všeobecných pravidel a obyčejné zkušenosti životni
ir.Jusil nahlížeti a věděti, že tím ohrožuj.e ne-Ii svůj život, asp·oň tělesnou
bezpečnost. Když však, jak dovolací soud uznává, žalobcův úraz zaviněn
byl třetími osobami nebo zavinil se jej žalobce výlučně sám, pozbývá
hlobní nárok zákonné důvodnosti, neboť pak žalovaným orokázáno
vyvinění podle §u 2 zákona ze dne 5. března 1869, čis. ř. zák.
čís.

4422.

Zákonné předpisy, týkající se úpravy služebního poměru obecních
znzencu.
Zákon ze dne 17. prosince 1919, čís, 16 sb. z. a n. na rok 1920 nevztahuje se na zaměstnance měst statutárních.
Nové úpravy požitkové zaměstnanců Pražské Městskél spořitelny
(platné od 1. března 1920) nemůže se dovolávati ten, jehož služební
poměr byl rozvázán dříve, než úprava byla schválena usnesením obecního zastupitelstva.
(Rozll. ze dne 2. prosince 1924, Rv 1 1599/24.)
Žalobce byl zaměstnancem Městské spořitelny pražské a byl v roce
1910 propuštěn. Sporem domohl se v roce 1913 na Spořitelně placení
pense. Po nové úpravě úřednických pensí, platné od 1. března 1920,
domáhal se žalobce na Spořitelně rozdílu mezi pensí mu vyplácenou a
vyššími požitky stanovenýmí od 1. března 1920. Žaloba byla zamítnuta
s o u d Y vše c h tří s tol i c, Ne j v y Š š í m s o u cl e m z těchto,
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důvúdů'

žalobce zakládal právní dúvod žaloby ve spísu žalobním n~ novOU
úpravu platů nastalou dnem 1. března. 192~. Potom. cltov~l ~!ce. rOzptylene řadu zákonů na další doklad sveho naroku, avsak pn I!cem dne
6. září 1923 prohlásil, že nemění žalo~.ní podkl,:d, že. ž~l~bním dů~odem
zůstává služební smlouva chce ne! patrne zmmena nova uprava
platů _ a že zákon citoval pro upcvn.ění svých požada;,k.ů. DI~žn~ se
tedy především zabývati onou novo~ upravou, zdal! z ~1J. zalobm narok
plyne. Tu netřeba aní zabývati se otazkou, zda tato núva uprav~ vztahúvala se jen na základní služné, příbytečné a ván~čni dary, Jak tvr?1
Spořitelna, čili jak tvrdí zase žalobce, take na pnd:,vky ~alečne, nakupní, mimořádné podpory, jichž se žalobc.~. d.omaha, ackol! I tato
otázka dá se každému nepredpoJatemu čtenar,r .upravy doc':!a .snadn~
vyřešiti; nýbrž stačí úplně výslovné ustanove~l. up~avy .obs.azene v. JeJl
čl. 17 dle něhož se tato úprava nevztahuje na uredmky, Jlchz akhvm poměr ~Iužební anebo poměr vůbec byl rozvázán před schválcni:n J~jím
sborem obecních starších (obecním zastupItelstvem), a na uredmky,
jimž dal výbor před tímto schválením výp?věď, ~ č~hož,jde, .že žalob~e,
který nesporně již v roce 1910 přes ta! byh a~!Jvm~, uredmkem. spor!telny, byv ze služeb propuštěn, což úvsem' na ]e~ú zalobu súudm.m vyrokem změněno na pensionování, na tuto novou upravu se odvolavah a
nároky z ni pro sebe údvozovati žádným způsúbem nemůže. Zbývají
tedy jen ty předpisy zákonné, jichž se dúvolává. ]S?U tú: 1) zákony .z.~
dne 23. července 1919, čís. 443 a 444 sb. z. a n., zakon ze dne 30. zan
1919, čís. 536 sb. z. a n. a zákon ze dne 15. dubna 1920, čís. 312 sb. z.
?n. 2) zákon ze dne 12. srpna 1921, čís,. 289 sb. z. a n. 3) zákon ze dne
20. prosince 1922, čís. 394 sb. z. a n. 4) zákon ze dne 21. ~;osJ11ce 1921,
čís. 495 sb. z. a n. Ad 1). Zákon ze dne 15. dubna 1920, CIS. 312 sb. z.
a n. upravuje dle nadpisu svého drahotní. příd.avkJ;' ~ředníkům. obecr:ím
v čechách na Moravě a ve Slezsku, pkoz I ured111kum okres111m v Cechách okr'esním cestmistrům na Moravě a ve Slezsku a konečně staropensi~tům a praví: v § 1, že úřednící, na něž se vztahují zákony•.ze dne
23. červencé 1919 čís. 443 a 444 sb. z. a n. a ze dne 30. zan 1919,
čís. 536 sb. z. a 11.' mají zákonný nárok na drahotní a nákupní pfídavky
ve stejné výši jako úředníci státní. V §u 2,• .že ~ředn.íků~]1 obecním I okr;,sním, kteří odešli na trvalý odpočmek, pr:~lusI tyz nar?k. I;a d:ahot~1 a
nákupní přídavky, jaký v obdobných .pn~adech .ma]1 uredmcI. sta.tm
rovnocenné kategorie a stejné doby sluzebm. I kdyz se ve pro.spech zalobce předpokládá, ačkoli to pr.ávě test .ot~zkou mezI strana~1 sporn?u,
že žalobce, jak si tu vlastnost sam pnkla?a: ]~st v~kutku pensl~novanym
úředníkem "Obecním, tedy pořád samozre]me vy.zadu]e. se predpoklad
§u 1, aby se na něho vztahovaly zá~ony tam cltovane .• Nez ty se na
něho naprosto nevztahují, neboť: zakon ze dne 2~. cervence 1919,
čís. 443 sb. z. a n. t. j. vlastně zákon ze dne 29. kvetna 1908, ČI~. 3~
z. zák. pro čechy ve znění jeho_ upr~vující dle nadpisu svého sluzebm
poměry úředníků při ?b~ích v cecha~h:na Morave ~. ve Slez~~u s~a
noví v §u 44 výslovne, ze ustanovem Jeho nevztahu)1 ~e n~ uredmk~
statutárních obcí vůbec kdežto Praha takovou statutarm obCI t. J. obCI
s vlastním statutem (zákon ze dne 27. dubna 1850, čís. 85 z. zák.)

jest, takže tohoto zákona žalobce žádným způsobem dovolávati se nemůže; další zákon ze dne 23. července 1919, čís. 444 sb. z. a n. vlastně
ve znění jeho zákon ze dne 3. října 1907, čís. 63 z. zák. pro Čechy, jedná
o služebních poměrech okresních úředníků, takže opětně na žalobce
nedopadá; konečně zákon ze dne 30. září 1919, čís. 536 sb. z. a n.
upravuje hmotné poměry cestmístdl při okresních silničních výborech
na Moravě a ve Slezsku, jímž žalobce také není. Ad 2). Tento zákon
jedná sice o úpravě přídavků a výpomoci zřízencům a pensistům okres...;
ním v českých zemích, avšak - nehledě opět ku sporné vlastnosti žalobce jako pensisty obecního - jen tak, že jak zřízencům (§ 1) tak
pensistům (§ 2) přiznává je ve výši, v jaké přísluší zřízencům státním
jen tehdy, pak-Ii se na ně vztahují zákony ze dne 17. prosince 1919,
čÍs. 16 a 17 sb. z. a n. Avšak pohříchu tyto zákony opět se na žalobce
nevztahují a vztahovati nem1ohou, neboť: Zákon ze dne 17. prosince 1919
čís. 16 sb. z. a n. na rok 1920 upravutiící služební poměry trvale ustanovených zřízcncú při obcích v Čechách, na Moravě a ve Slezsku vztahuje
se již dle svého čl. I §u 1, dle něhož ustanovení o b e c n í c h z ř íz e n í v zemích těch úhledně obecních zřízenců se doplňují a mění, toliko na t. zv. obce venkovské t. j. všecky městské i vesské obce vyjímajíc vždy ob c e s v I a st ním s t a t u tem, na něž se tedy nevztahuje.
Praha a tedy žalobce opětně pod tento zákon nespadají. To plyne jasně
nejen z toho, že kde zákon chtčl, aby se vztahoval i na obce statutární,
tam to na příležitostném místě výslovně řekl, jako se to stalo v zákoně
ze dne 7. února 1919, čís. 76 sb. z. a n., kterým se již dle nadpisu měnl
J. doplúují »některá ustanovení dosavádních ob e c n í c h zří z e n í
a mě s t s ký c h s t a t u t ů v československé republice«, nebo v zákoně ze dne 12. srpna 1921, čís. 329 sb. z. a n. o přechodné úpravě finanč
ního hospodářství obcí a měst s právem municipálním (finanční novela),
kde v §u 57 opět se činí zmínka o m ě s t s ký c h s t a t u tec h, že
pozbývají platnosti, pokud se týkají finančního hospodářství. Mimo to
plyne i ze vzniku zákona (čís. 16/19), že chtěl se vztahovati jen na
venkovské obce a ne na města statutární, jak to jasně jde z porovnání
iJsku c. 1040, 2010 aí 1919. V návrhu tisk 1040 totiž v §u 1 výslovně
bylo citováno obecní zřízení pro čechy ze dne 16. dubna 1864, čís. 7
z. zák., které dle svého čl. I. pro statutární obce neplatí, ale postřehlo
se, že bud' musí tam býti citována také obecní zřízení pro Moravu a pro
Slezsko, anebo žádné, ani tedy zřízení obecní pro čechy, a tak ústavní
výbor v tisku 201(, upravil znění §u 1 konečně tak, jak je nyní, kde se
jmenují zřízení všech m českých zemí, avšak podle data a čísla se necitují. Ale též již proto, že se tam jmenuje »obecní zřízení« v čechách,
nevztahuje se to na Prahu, jejíž statut má název »obecní řád«. Zákon
ze dne 17 .. prosince 1919, čís. 17 sb. z. a n. pak upravuje služební ,po_
měry zřízenců a cestářů při o k r e sní c h zastupitel stech v čechách
a okresních silničních výborech na Moravě a ve Slezsku a nemůže proto
z něho žalobce pro sebe opět ničeho dovozovati. Ad 3. Tento zákon
jedná o služebních a odpočivných požitcích zaměstnal1ců státních neb
v podnicích, ústavech a fondech státních a státem spravovaných; na zaměstnance obecní a obecních ústavů tedy se nevztahuje. Ad 4. Tento.
zákon v dovolání Chybně citovaný co čís. 459 upravuje výhody poskytnuté státním a jiným veřejným zaměstnancům z důvúdů mimořádných
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poměrů. Tu odvolával se žalobce na § 3, který však jen stanoví, že názaměstnanců župních, jakož i úředníků okresů a obcí a fondů a
ústavů jimi spravovaných, musí býti sní žen y na moru nároků zaměst
nanců s'Mních, pokud je přesahují odiosní to výsada, z níž ničeho pro
žalobcův nárok získati nelze. Není tedy potřeba rozhodovati ani otázku,
zdali Městská spořitelna pražská je ústavem obecnim neb obcí spravovaným, neboť i pak-Ii jest, tak přece dovolané zákony se na úřed

roky

nictvo jej í nevztahuji, protože Praha jest obcí statutárnÍ.

Cís. 4423.
Okolnost, že uz,avřeno vyrovnání, lze uplatňovati žalobou dle §u 35
ex. ř., třebas bylo vyrovnání skončeno dřlve, než-Ii vzešel exekuční
titul.
útraty sporu nemajl povahu samostatné pohledávky. 'účinnost vyrovnání vztahuje se na lltraty za všechny úkony, které spadají před
hájeni vyrovnávaclho řízeni.

,,3-

(Rozll. ze dne 2. prosince 1924, Rv 11652/24).

o

žalobcově jmění bylo dne 28. dubna 1923 zahájeno vyrovnávací
jež skončilo vyrovnáním na 36%, potvrzeným usnesením ze dne
18. listopadu 1923, jež bylo stranám doručeno dne 3. prosince 1923.
Žalovanému příslušela proti žalobci pohledávka z kom,sionářského
obchodu, ji" vysoudil na nynějším žalobci ve sporu, v němž rozsudek prvéřízení,

ho soudu byl vynesen dne 10. ledna 1923, odvolacího soudu dne 22.
března 1923, zrušující usnesení dovolacího soudu dne 25. října 1923
a pravoplatný rozsudek prvého soudu dne 16. prosince 1923. Pohledávka
žalovaného byla v žalobcově vyrovnání přihlášena a žalobce složil dne
24. listopadu 1923 pro žalovaného na soudě prvou vyrovnací splátku.
Usnesením ze dne 13. února 1924 povolil exekuční soud proti žalobCI
exekuci pro pohledávku žalovaného s příslušenstvím. žalobě, domáhající se zrušení exekuce, pro c e sní s o udp r v é s tol ic e vyhověl.
D ů vod y: Nehledě k tomu, že dne 3. prosince 1923, kdy bylo naposledy ústně jednáno ve sporu mezi stranami, neměl ani žalobce ani žalovaný v rukou soudního usnesení o tom, že narovnání jest právoplatné,
nemohl žalobce namítati, že narovnáním: tím se pohledávka žalovaného
snížila na 36% původního obnosu, a i kdyby tak učinil, nebylo by se
moh~u k tomu přihlédnouti, poněvadž snížení toto dle §u 57 (2) vyr.
ř. (novela ze dne 26. dubna 1923, čís. 99 sb. z. a n. čl. llI) platí pouze
pro případ, že dlužník splnil včas a plně potvrzené vyrovnání, takže
v opačném případě, jakož i v případě odstavce (1) téhož §u 57 zrušuje
se vyrovnání a má dlužuík platiti plný obnos; vyrovnávací řízení nesta·vi
sporů (§ 7 konkursního řádu a con!.) a jest proto spor rozhodnouti bez
ohledu na ně, neboť obě strany mohou trvati na tom, by se rozhodlo,
kolik činí původní pohledávka věřitelova; kdyby byl názor žalovaného,
že žalobce měl namítati snížení pohledávky soudním vyrovnáním, správným, pak bylo by nutno částečně zamOtnouti žalobní žádost pro tentokráte a musil by věřitel v případě §u 57 vyr. ř. žalovati 7I10VU, což jest
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~.e~lyslitelno. Rozsudkem ze dne 16. rosince 192
", ,
CII11 pohledávka žalovaného a z ní jest I;:U
.
3 bylo }j!steno, kolik
kvotu ve splátkách ujednaných. Jest lh p~v.men ~aplahl! zalobce 36%ní
lovaného zjištěna rozsudkem v d . os, eJno, yla-h pohledávka žapotvrzujícího narovnál'l vždyť byalanYtm .a} pOd Pbr,avoplatnosti usneseni,
'.
. Sporno jest' pouze zda ".u r"JlZ
,
CI'h o nzem.
b v.o te zahajen'
.
I vyrovnava_
útraty 2.996 Kč 58 h přiznané žalov~~? ce Jes povmen zaplatiti celé
p;osince 1923, tedy po skončení v ro~II~~v;ep;ve"roz~ud,kem dne .16.
2~1 o nzem, CI pouze jIch
cast, ktera vznikla za tohoto řízoní ble
dlejší poplatky vzniklé do zaháj;ní' říze §u . ,(1) ,vy;ovn. ř. mají vet
tedYp'a~ticipují stejnou kvotou jako tatol1lk~:l~ t~r~~~ s .~Ohl~dávkou,
hledetl j.1ko k příslušenství pohledávky' a' t ' t ad slm u ratam nelze
obnosem .(§§y 27 a 24 a contr) z"
., .les je . e y zaplahl! plným
1 b'
.. alOVdaemu vzmkly ve spor
'
,o cem,. az do zahájení vyrovnávacího
řízení t. i. do 28
u se zautraty nzem v I. stolici upravené penízem tia I 604 Kč 66 h' dubInla 1923
..
a v . stolICI
715 Kč 10 h a tyt . t t t' b '
sudkem ze dne 19~ ~r~si~CťeI9;~e by~ p~lznány žal?vanému až roztvoří její příslušenství ve sm slu §u ~~uttsne s pO~ledavkou samotnou,
má platiti žalobce 36% kvoru' ost t ' , \ vyrO~f\: r. a ~roto také z nich
rovnávacímu řízení a tam ~u bal ne :a ~vany j~ ta ke přihlásil k vys ktero~ se účastnil vyrovnání, čini1~ ~elk:~a~r-7~~z~, k~ho pO,hl,::dávka,
z~plat~t, mu na prvých 4 splátkách o 824 Kč 25 h' c
h, m.eI zalobce
' prvou splatku v dobe jej! splatnosti právem slož"! 24 p r t
spor v tu dobu nebyl ještě fO.~hod~ IS opad,u 1923 k soudu, poněvadž
povinnosti platiti (§ 1425 obč Záko~~t slozen~m. tl!~. byl, sproštěn své
žený byl žalovanému z'slán 'D 1" b a P?zdejl zandIl, ze obnos sloo In~sl ~trlat vz~iklých po zahájeni
vyrovnávacího řízení 676 Kť 76
zap a I za ovanemu 28 ledna 1924
tedy před ovolen'
hlasného pjednesull1~tr~~eks~~~'tn~ ~~~ě s~f~~lení exekuc~ byly dle sOuKč 25 h, z nichž jedna za lacena žalova !I y vyrovnacl kvoty po 824
nlU zaslána schovacím úřtdem civ
j ~em~ 8. proslI1ce 1923 a druhá
.,
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nějakého vyjímečného postavení ve vyrovnání, vyrovnání platí ohl:dn~
všecn pohledávek, před zahájením vyrovnávání vzniklých, a vyrovnavacI
řád jako zvláštní zákon teprve po vydání exekučního řádu byl vyhlášen.
Dle §u 24 vyr. ř. požívají vedlejší závazky, k nimž patří i útraty sporu,
které vznikly do zahájení vyrovnávacího řízení, stejného pořadí s pohledávkou. V tomto případě vznikly útraty, které v rozsudku ze dne 16.
prosince 1923 byly upraveny na 2.996 Kč 58 h, jak před zahájením tak
i po zahájení vyrovnávacího řízení. útratami prvými jsou útraty za výkony, které byly v době před zahájením vyrovnání předsevzaty. Tyto

útraty byly upraveny v rozsudku ze dne 19. ledna 1923 pemzem na
1 604 Kč 66 h a v rozsudku ze dne 22. března 1923 na 715 Kč 10 h. Na
t~m nemůže ničeho změniti ta okolnost, že oba rozsudky byly zrušeny
a útraty novým rozsudkem ze ~ne 16. pro,since 1923 .znovu přis.ouz~ny
penízem 2.996 Kč 58 h, když utraty ty pred zaha]emm vyrovnavaclho
řízení skutečně vznikly a obno-sy 1.604 Kč 66 h a 715 Kč 10 h v těchto
novl' upravených útratách jsou obsaženy. Žalovaný pak sám tyto útraty
k vyrovnání přihlásil, jsa si vědom toho, že do výrovnávacího řízení náležejí. Pokud se týče splatných lhůt po 824 Kč 25 h a útrat po vyrovnáni
vzniklých 675 Kč 76 h, byly tyto ještě před exekucí zaplaceny.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
D ů vod y:
Odvolací soud považoval žalobu' a to plným právem za žalobu podle
§u 35 odstavec prvý druhá věta ex. ř., proto není potřebí obírati se dovolacími vývody, spočívajícími na předpokladu, odvolacím sou~em
opuštěném, že jde o žalobu podle §u 36 čís. 1 ~x. ř. Dovo1atel o spatru]e
nesprávné právní posouzení v tom, že odvolacl soud uznal duvodnost
žaloby podle §u 35 odstavec prvý druh.á .věta ex. ř .• U.?í s,~jde .n~ tom..'
zda mohl povinný v předchozlm exekucm trtul utVOrtVSlm rtzenl casove
uplatniti skutečnosti nárok rušící nebo odstavující. Těmi bylo podle
žaloby soudně schválené vyrovnání (nabyvší právní moci 18. listopadu
1923) a iím nastalá změna ve výši a splatnosti pohledávky. Dovolatel
míní, že když v dotčené rozepři skončeno bylo řízení (§ 193 c. ř. s.)
dne 3. prosince 1923, že měl žalobce časově možnost skutečnosti, nárok
rušící ncb m;stavující, v řečené rozepři ještě uplatniti. Leč dovolatel pře
hlíží, že se vyrovnávací řízení nedotýká jsoucnosti pohledávky, v rozepři
na něm neodvisle uplatňované, že jmenovitě nezrušuje této pohledávky,
že dokonce, nedodrží-li vyrovnací dlužník platebních lhůt, samočinně
obživuje celá pohledávka, takže námitka zahájeného řízení vyrovnávacího
jest ohledně pohledávky, k tom:!-Ito řízení přihláš:né, ~Ie samos~atně
v rozepři na něm neodvIsle uplatnovane, bez pravmho vyznamu a učm
nosti, proto ve sporném řízení ani nemůže býti vznesena s úspěchem.
To odvolací soud vystihl velmi správně, vyřknuv, že o pohledávce musI
býti v f<)zepři rozhodnuto bez ohle~u na vyro~n~cí ří~ení,. které nestav!
sporů. Mohl tedy námitku schváleneho vyr,ovnam vznestt zalo?c; ]ed~n.~
způsobem §u 35 ex. ř. uvedeným, vydanym na ochr~nu dluzmka VU~I
formálním předpisům exekučního řádu. Leč odvolacl soud neposoudil
spornou věc nesprávně po stránce právní ani v otázce útrat přisou~e~ý:h
eS konečnou platností arci až dne 16. prosmce 1923. Dovolatel mnu, ze

jeho útratový nárok vzešel teprve pravom'ocí řečeného rozsudku, tudíž
teprve pravomocí rozsudku nastaly předpoklady pro vznik tohoto nároku,
a poněvadž vyrovnací řízení bylo skončeno dlouho před tím, že se jeho
účinky nemohou vztahovati na jeho útratovou, teprve 16. prosince 1923
vzešlou pohledávku. Ani to není správným. útraty sporu, o něž jde, nemají povahu samostatné pohledávky, prýštící z nějakého právního jednání dlužníkova po zahájení vyrovnávacího řizení. I ve vyrovnacím řádu
(§ 24), je vyslovena jejich akcesorní povaha, že totiž, jsouce příslu
šenstvím hlavního nároku, sdílejí i jeho právní osud. Také nečiní vyrovnací řád účinnost vyrovnání na útraty závislou na tom, kdy vznikl
nárok na náhradu útrat, nýbrž kdy vznikly útraty samy. Vztahuje se tedy
účinnost vyrovnání k útratám za všechny výkony, které spadají před
zavedení vyrovnávacího řízení, a jest lhostejno, zda byly již určeny neb
dokonce přisouzeny, zda jde o útraty soudního zakročení anebo mimosoudního jednání, na všem tom nezáleží,

neboť

v této

příčině nečiní

zákon

rozdílů.
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I spory vyšších zaměstnanců jsou věcmi prázdninovými.
Tím, že soud prvé stolice neodmítl opozděné dovolání, není vylouceno, by tak neučinil soud odvolací (dovolací).

(Rozh. ze dne 2. prosince 1924, R II 403/24).
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl rekursu žalovaného do usnesení ode
volacího soudu, jímž bylo dovolání žalovaného odmítnuto jako opozděné.

D ů vo d y:
Odvolací rozsudek doručen byl žalované straně ll. července 1924,
dovolání podáno bylo v předpokladu, že tato rozepře není prázdninovou, dne 2. září 1924, tedy, jelikož o prázdninovou rozepří jde, po uplynutí 14 denní lhůty, neboť dobu soudních prázdnin nelze včítati do odvolací lhůty, která běžela i za soudních prázdnin a proto odvolací soud
napadeným usnesením právem stěžovatelčino odvolání odmítl pro
opozděnost. Míní-li stěžovatelka, že nejde o prázdninovou rozepři, je
v neprávu. Prázdninovými nejsou podle §u 224 čís. 5 c. ř. s. jenom rozepře, v §u 49 čís. 6 j. n. uvedené, jak to zřejmě vyplývá z rozličného
doslovu obou citovaných předpisů. Podle pramenů (srov. Materialie I.
str. 781 a 786) je zřejmým zákonodárcův úmysl, aby prohlášením' za
prázdninové uspíšeny byly spory zaměstnanců, poukázaných zpravidla
jenom na služební platy a nemohoucích bez značné škody vyčkávati rozltodnutí sporu až po uplynutí soudních prázdnin, a také je zřejmým zákonodárcův úmysl, aby se toto, zvláštními důvody vynucené opatření
vztahovalo na vyšší zaměstnance, stejně jako nižší, neboť důvod pro
toto opatření je u ObOll skupin týž. Nelze schváliti ani další míněni
stěžovatelky, že s hlediska §u 507 c. ř. s. byl jedině soud I. stolice
oprávněn, dovolání jako opozděné odmítnouti, a že, když tak neučinil,
byl odvolací soud vázán jeho usnesením, kterým bylo dovolání přijato
Civilnl rozhodnut.! Vl.
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Tento názor nelze odvoditi s doslovu onoho předpisu, IT"ajícího
Jedině na mysli, by opozděné dovolání bylo již odmítnuto v první stolici
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Zní-li závazek v ten smysl, že dlužníci nejwu oprávněni odebirati
pivo odjinud než z určitého pivovaru, nemůže se oprávněný na nich do~áhati náhrady škody (ušlého zisku) proto, že odebrali pivo z jiného
pivovaru.
(Rozh. ze dne 3. prosince 1924, R I 856/24.)
Na hostinci v B., náležejícím nyní žalovaným, vázlo břemeno odebírati pivo z pivovaru v D., náležejicího žalující pozůstalostí. Ježto žalovaní závazku nedodržovali, vymohla si žalobkyně proti nim rozsudek
ze dne 12. září 1922, jímž vyhověno žalobě o zjištění, že žalovaní nejsou
op;ávněni odebírati pro svůj hostinec pivo odjinud než z pivovaru v D.
a zalovaní, ods~uzeni dále zdr~eti ,se odebírání piva pro svůj hostinec
O?JInud nez z pIvovaru v D. Jezto zalovam napotom odebirali pivo z jineho pIvovaru, domáhala se na nich žalobkyně náhrady ušlého zisku.
Pro c e sní s o udp r v é s tol i c e žalobu zamítl o d vol a c i
s o u d zrušil. napaden{ rozsudek a vrátil věc prvému soudu, bý, vyčkaje
pravomocI, JI znovu projednal a rozhodl.
Ne j vy Š š í s o u d zrušil usnesení odvolacího soudu a uložil mu,
by dle toho, co níže uvedeno, o odvolání znovu jednal a rozhodl.

D

ů

vod y:

. V rá~ci t?hoto sporu retřeba zabývati se otázkou, zda výčepní
z a p o v e dnI pravo na usedlostI žalovaných knihovně vložené, uznati
lze vzhledem na cís. patent ze dne 7. září 1848, Č. 1180 sb. z. a n. a
?statní o tomto předmětu jednající zákonné předpisy za právně účinné
íako břemeno reální, neboť žalující strana zakládá žalobní nárok hlavně na
rozsudku ze dne 12. září 1922, jímž závazek ze smlouvy vyplývající byl
oproti žalovaným právoplatně zjištěn. Z toho důvodu netřeba se dále
š~řiti o oněch vývodech rekursu, jirr;,ž žalovaní napadají názor odvolaclho soudu, že závazek ten stíhá žalované jako závazek osobní, dovozujíce, že jej jako osobní závazek nikdy a ničím nepřevzali a že prohlášením svým ze dne 24. listopadu 1908 uznali jej jenom ze skutkového
a právního omylu jako břemeno reální. Vzhledem k nesporné skuteč
nosti, že ;;hora cit. rozsudek závazek ten vůči nim právoplatně zjišťuje,
odp~da vsec~en spor o tom, zda a v které povaze závazek ten oproti nim
nada!e po pravu trvá po tak dlouho, pokud se žalovaným nepodaří rozsudek tento novÝm rozhodnutím soudním zvrátiti a odkliditi. Přes to·
však jest při právníl11 posuzování tohoto sporu především na zřeteli po-

rozsudečný

oprávněni

a nenastupovalo zbytečnou a marnou cestu instanční. Není tím vzato odvolacímu soudu právo, a ovšem i povinnost, včasnost dovolání znovu
přezkoumati, a pozná-li, že je opozděno, je .odmítnouti. To vyplýva
ostatně i z úvahy, že by jinak podle názoru stěžovatelky byl dovolací
soud povinen vyřizovati i opozděná i nepřípustná dovolání, kdyby
o včasnosti a přípustností rozhodovaly jenom soudy prvé stolice.
čis.

závazek žalovaných záleží jedině v tom, že nejsou
odebírati pro svůj hostinec v B. pivo odjinud než z pivovaru
v D.a že se mají zdržeti toho, by pivo brali odjinud než z tohoto pivovaru. Závazek jejich směřuje tedy jedině k tomuto opominutí a nikoli
k tomu, že by měli pivo odebírati z pivovaru v D.;tohoto posléz zmíně
ného výsledku má býti arciť docíleno onou zápovědí, jež, nesmějíc býtr
přestoupena, zavázané uvádí vzhledem ná provoz jejich hostinské živnosti ve stav donucení, pod jehož vlivem se snad na konec pro to rozhodnou, že budou odebírati pivo z pivovaru jim pro odběr volného.
Tímto sporem' domáhá se strana žalující toho, by jí žalovaní nahradili
450 Kč jako škodu, která jim prý vzešla tím, že odebrali - ne dbajíce
oné zápovědi - 50 hl piva z jiného pivovaru v úhrnné výši požadovaných 450 Kč. Tím, že žalovaní odebrali pivo z jiného pivovaru, nevzešla
přímo a vůbec ani vzejíti nemohla žalující straně žádná škoda. Zisk ji
ušel jedině z té příčiny, že žalovaní toto pivo neodebrali z pivovaru v D.
Dle shora vytčeného rozsudečného závazku nejsou však žalovaní povinni odebírati pivo z tohoto pivovaru; že tedy pivo z tohoto pivovaru
neodebrali, není na jejich strané protiprávním opominutím; protiprávním
jednáním jest jedině, že pivo vzali z jiného pivovaru, z něhož však žalující straně škoda přímo nenastala a nastati ani nemohla. Strana žalující
uznává sama, že právní řád uznává závazky tohoto druhu ze platné a
účinné jen v povaze čistých práv zápovědních (§§ 313, 351,1459 a 1482
obč. zák.) a jest logickým důsledkem! toho, že jim přiznati lze právem
ochranu zase jen v tOI11 rozsahu, který této jejich právní povaze odpovídá. Z toho vyplývá, že z porušeni těchto závazků nelze uplatňovaŤ!
nároky, které z právniho dosahu jich vybočují. Domáhá-li se tedy žalující strana na žalovaných náhrady zisku ušlého jí tím, že žalovaní shora
dotčené množství neodebrali z jejího pivovaru v D., ač tito k tomu dle
svého rozsudečného závazku povinni nejsou, pokouší se tím čistě omissivní závazek žalovaných přeměniti v závazek k určitému jednání, totiž
k odběru piva z pivovaru v D., neboť jedině při tomto posléz změně
r;ém závazku odběru a jeho protiprávním porušení bylo by právně
možným a přípustným, domáhati se za ostatních zákonných předpokledů
náhrady tohoto úbytku zisku. Tohoto druhu nároky vzniklé z protiprávního přestoupení takovéhoto omissivního závazku nelze tedy uplatňo
vati; oprávněnému přísluší jen nárok, aby zavázaný proti zápovědi nejednal a k vymožení tohoto vykonatelného nároku mMe voliti jedině
pořad dle §u 355 ex. ř. Žalujicí straně bylo tedy volno na základě vykonatelného rozsudku, jejž má, jedině tímto pořadem exekučním hledati
odpomoci proti protiprávnímu přestupování zápovědi se strany žalovaných; nárok na náhradu ušlého zisku není však tímto protipr,ávním pře
stoupením zápovědi odůvodněn w nemůže tudíž dojíti právního prů
chodu. Že žalující strana na tento závazek v tomto smyslu správně
i nazírala, pro to svědčí dluhOPIS, jejž ve sporu předložila. Zapůjčivši
zalovaným 650 K zavázala je, aby do 25 roků odebírali z jejíhop,tvovaru
pivo s tím, že zápůjčka tato sama sebou zanikne, dostOjí-li tOl11uto závazku, že ale může býti zpět žádána, když by v té době tomu závazku
nadostáli, z důvodu kondikce causa data causa non secuta. Úmluva tato
přimyká se úplně povaze tohoto právniho poměru, jak byla shora nadržeti, že
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Domáhá-Ii se pouze fakticky odloučeně žijícl tltanželka na manželi
výživného, lze ve sporu jednati o otázce zavinění toho kterého manžela
na rozchodu.
(Rozh. ze dne 3. prosince 1924, R I 951/24.)
Žalobě manželky na manžela, jenž se byl od ní odstěhoval, o placení
výživného, pro c es n i s o udp r v é s tol i c e vyhověl, o d vol a c í
s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc prvému soudu, by, vyčkaje
pravomoci, ji znovu projednal a rozhodl. D ů vod y: Prvý soud vychází z mínění, že žalovaný jest v každém případě povinen žalobkyni
poskytovati výživu, i kdyby ona byla zavdala podnět k rozvratu v manželství a zrušení společné domácnosti, a míní, že o vině žalobkyně múže
býti rozhodnuto toliko ve sporu o rozvod nebo rozluku. S tímto míněním
nelze však souhlasíti. Manžel jest povinen po zákonu poskytovati své
m1anžeIce výživu ve společné domácnosti .(§§ 91 a 92 obč. zák.). Zavinila-Ii tedy manželka svým jednáním nemožnost společného soužití a
neplní-Ii své povinností ze smlouvy manželské, nemůže žádati plnění
smlouvy té na svém manželu. I když manžel nechce ji příjmouti do společné domácností, nemůže býti nucen, by důvody toho uplatňoval žalobou
o rozvod nebo rozluku, ale, má-li takové důvody, může je uplatňovati
námitkou proti žalobě manželčině o výživné. žalovaný uplatňoval jako
důvody ty, že ho manželka sama opustila, že ho vyháněla, nadávala mu,
nevařila a dopouštěla se krádeží, pro něž často ve společné domácnoslt
konány byly četnické prohlídky, které žalovanému společnou domácnost
znemožnily. Prvý soud o těchto okolnostech, které soud odvolací má za
podstatny, nejednal a důkazů o nich neprovedl, takže dle §u 496 c. ř. s.
nezbylo než rozsudek zrušiti a věc vrátiti prvému soudu.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu.
Důvody:

Stěžovatelka má za to, že ve sporu o výživném manželky nelze jedzavinění té které strany na faktickém! rozchodu stran, že o víně
či nevině na rozvratu manželství lze jednati toliko; ve sporech o rozvod
a rozluku manželství, jelikož nelze ve sporu o výživné předbíhati řešení
otázky, která může býti právoplatně rozřešena pouze ve sporu o rozvod
nebo rozluku manželství a že opačný postup by znamenal schvalování
svémocného zrušení manželského společenství, jež jest §em 93 obč. zák.'
bez předchozího ' ipovolen'í odděleného. bydlištEi zakázáno,. Neprávem.
V případech svémocného souhlasného zrušení manželského společenství
93 obč. zák.) jest nucen soud zabývati se důvody tohoto zrušení,
vyžadují-li toho námitky žalovaného. Touto předběžnou otázkou viny čl
neviny jednoho z manželů na jich rozchodu bude se musiti sond zabývati, i kdyby nebyl příslušným ku pravoplatnému řešení o otázce té, jakmíle otázka ta má materielně právní význam pro: rozhodnutí sporu.
Vždyť soud musí někdy řešiti předběžné otázky týkající se i práva
spr<\vního, pokud tomu nepřekážeji zvláštní předpisy, jsou-Ii otázky ty

nati o
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pro jeho rozhodnutí předurčujícího významu. (§ 190 c. ř. s.) Náhledu
tomu nevadí, že by se mohl vyskytnouti případ, že by ve sporu o výživné
1110hla předběžná otázka viny jednoho z manželů nesprávně býti rozhodnuta, neboť ani pravoplatným rozsudkem o výživném nemůže nastati definitivní újl11'a právům manželů, nebo"ť jim není tím zabráněno, by nezahájil jeden z nich U příslušného soudu žalobu o rozvod nebo rozluku,
v němž by pak s konečnou platnosti o vině jednoho neb obou manželů
na rozvodu neb rozluce se rozhodlo. Potom by ovšem manžel, podlehnuvší ve sporu o výživu, ale zvítězivší ve sporu o rozvod nebo rozluku,
mohl žalobou dle §u 35 ex. ř. vznésti námitky proti nároku vyživovaCÍmu. (Viz judikát čís. 253 býv. nejv. víd. soudu ze dne 16. dubna 1918,
čís. pres. 55/18.) Tomu není na závadu rozh. Nejv. soudu ze dne
31. ledna 1922, č. j. Rl 25/22 (čís. 1453 sbírky n. s.), neboť v rozhoOhodnutí tomto uplatněn toliko názor, že v řízení o prozatímné opatřen!
odděleným bydlištěm (§ 382 čís. 8 ex. ř.) nelze posouditi oprávněnost
námitek manželových proti přijetí m'anželky do společné domácnosti a že dlužno o nich rozhodnouti ve sporu o rozvod manželství. Tím však
se nikterak nevylučuje probírání těchže námitek ve s por u jiném, jako
je ku př. spor o výživu, pokud obsah námitek těch tvoří otázku, pro
spor ten předurčující. Dle §§ 91 a 92 obč. zák. jest povinna manželka
býti manželi nápomocnou v jeho domácnosti a živnosti. Pak-li manželka
bezdůvodně manžela opustila, nebo manžel měl závažné dlivody zrušiti
spolužiti s ní, tak že mu vlastní vinou není nápomocna' v jeho domácnosti a živnosti, nebude povinen, jí výživu poskytovati ani in natura ani
v penězích, čemuž ani ustanovení §u 93 obč. zák. nemůže býti na závadu.
Manžel háií se v tomto sporu obojími důvody, jednak, že ho manželka
bezdůvodně opustila, jednak že se dopouštěla krádeží a jiných nepří
stojností, pro něž ji nemohl více ve společné domácnosti trpěti a nazpět
přijati. Řešení otázky manželčiny výživy bude záviseti na průkazu, kdo
z manželů zmíněný rozchod zavinil. Prvý soud důsledkeml svého nesprávného právního náhledu, že o těchto otázkách lze rozhodovati pouze
ve sporu o rozvod nebo rozluku, o rozhodných v tom směru skutečno
stech nejednal a důkazy o nich neprovedl, ač otázky ty jsou významu
rozhodného a předurčujícího pro otázku povinnosti manželovy k výživě
manželky.
čís. 4427.
Nařízení ze dne 13. září 1920, čís;. 532 sb. z. a n. má na mysli jen takové pohledávky a závazky, které byly splněny za souhlasu obou stran
a bez výhrady, a nikoliv případy, kde věřitel zaplaceni odepřel přijati
nebů při jal je jen s výhradou.
..
BylO-ii soudem povoleno přerušení sporu dle nařízení ze dne 21.
dubna 1921, čís. 173 sb. z. a lL, a žalobce si do. povoluljiícUW usneseni
nestěžoval není mu zabráněno, by se nedomáhal pokračování ve sporu
z důvodu, Že nebylo zákonných podmínek ku přerušení sporu.

(Rozh. ze dne 3. prosince 1924, R I 973/24.)
Usnesením ze dne 28. listopadu 1923
dle nařízení ze dne 21. dubna 1921,

řízení

přerušil
čís. 173

rek u r sní s o u d .
sb. z. a n. žalobce

(;
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pokračováno,

nestěžoval,

I i c e toml1to návrhu vyhověl, rek u r sní s o u d jej zamítl.
N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení první stolice.
Důvody:

Je nesporno, že jde o závazky, na které se vztahuje § 11 písm. cl vl.
ze dne 13. září 1920, čís. 532 sb. z. a, rl. okud se týče vyhlášky min.
lin. ze dne 4. února čís, 4.001/161/11/3/1922, uveřejněná v úředním
listu ze dne 11. února 1922 čís. 34. Není proto SPOtnOU měna, ve kte'ré
jest tyto závazky splniti, neboť stanoví § 11 písm. c) tohoto vl. nař., že
i v těchto případech dlužno úroky a splátky, dospělé ku splatnosti po
odluce měny československé od měny rakousko-uherské splatiti ve měně
československé. Ustanovení to podle' poslední věty prvého odstavce
§u 11 a uvedeného vl. nař. o·všem se netýče pohledávek již zaplacených.
Ale o takové pohledávky tu nejde, neboť vládní nařízení má na mysl!
jen takové pohledávky a závazky, které byly splněny za souhlasu stran
a bez výhrady, a nikoliv případy, kde věřitel, ať již důvodně či bezdů·
vodně, zaplacení odepřel, pokud se týče přijal jen s výhradou, jak patrně
za účelem odstraněni veškerých pochybností výslovně bylo stanoveno
v §u 2 odst. (1) čís. 7 a odst. (2) vl. nař. ze dne 7. srpna 1922 čís. 265
sb. z. a n. Z toho plyne, že v tomto případě vůbec nebylo podmínek pro
přerušení sporu podle §u 2 vl. nař. ze dne 21. dubna 1921 čís. 173 sb.
z. a n. a slušel,o proto návrhu žalobkyně, by v řízení bylo pokračováno,
vyhověti, jak správně učinil prvý soud. Nevadí, že usnesení rekurs ní ho
soudu ze dne 28. listopadu 1923 nebylo napadeno dovolacím: rekursem,
neboť, slušelo-li vyhověti žádosti, kdyby případné příčiny přerušení byly
odpadly, slušelo tak učiniti tím spíše, jakmile se ukázalo, že jích tu
vůbec nebylo. Žalobkyně na odův,odnění svého návrhu právem se dovolává §u 1 vl. nař. ze dne 4. dubna 1924 čís. 154 sb. z. a n., který ustanovení vládního nařízení ze dne 21. dubna 1921 čís. 173 sb. z. a n. rozšiřuje
též na pohledávky po 26. únoru 1919 postoupené, ale vyjímá případy,
o které tu jde, a to zřejmě proto, že byly upraveny jinak již dřívějším
vl. nař. ze dne 13. září 1920, čís. 532 sb. z. a n.
nař.

!
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Důvody:

navrhl však napotom, by v řízení hyl o
ježto tu nebylo dúvodu k přerušení. S o udp r v é s t o-

si do tohoto usnesení

\

Dovolání žalobcovu, pokud vytýká nesprávné právní posouzení včer
(§ 503 Č. 4 c. ř. s.), nelZ0 upříti ~p~ávněn~. Nej~yšší_ soud sdílí SIC~
názor odvolacího soudu, že na vzdam se dedrctvrmoz.no soudltr take
z konkludentních činů dědicových ve smyslu §u 863 obč. zák., jež v uvážení všech okolností nepřipouštějí rozumného důvodu, aby bylo o tom
pochybováno, že dědic dědictví se ,vzdal. Ustanove~í ~.u. 863 jest zata,děno do 17. hlavy občanského zakonrka, pOjednavajlcl o smlouva:"
ap r á vn í c h jed n á ní c h v ů b e c _(nov. ]JI. ~ 78) .a ji! z t~ho p_Iy~e,
že k oné zásadě jest příhlížeti nejen pn ~mlouvach, nyb,'z I p';r kazdem
právním jednání, při němž projev vůle jest skutečno str, tvonCI pravo.
Leč v tomto případě nestačí skutkové zjištěné okolno_str ~ tom~, by se
mohlo s bezpečnosti míti za to, že se žalobc~ vzdal vesk~ryeh narok~ na
pozůstalost po své zemřelé matce. ?dvol~cr .soud do~plva k o~ačnemu
názoru jen z úvahy, že se žalobce pres ~petne vyzvam ned?s,tavll k pro·
jednání pozůstalosti a to ani tehdy, kdyz mu bylo Vo obeslanr z~ dn~ 30.
srpna 1918 notářem, jenž jak,o soudní kom\sa~ pozustalost p~oje.dnaval,
pohrozeno následky§u 120 nesl'. pat. Nehledrc anr k ton~u; ze I obsah
této pohrůžky ( ... so wird der Nachlass sofort den berelts erbse.rkl.l.rten Erben gleichteilig eingeantwortet und sohm aut Ihr e e t w a 19 e n
b e s o n der e n W ii n s che keine weitere Rticksrcht genommen
werden«) mohl zůstaviti žalobce v pochybnostech co d,o přesné úpravy
jeho dědických nároků ještě za říz~ní ~o~ůstal?stního,. nelze z P?ul;é
pasivity žalobcovy vzhle~em k p;ojednanr po~ustalos_tl d?vozovatr, ~e
se zřekl veškerých nároku na pozustalost, to trm mene, jezto z prohla·
šení žalobcových za řízení poz'lstalostního, jmenovitě_ z onoho ze d~e
20. května 1918 vychází právě opak. Nezamklo-II v~ak nedosta,,:enw;
se žalobce k proiednání pozůstalosti jeho právo dědrcke, mohl se nmoku
svých domáhati 'kdykoliv za promlčecí lhůty žalobou ve smyslu §u 823
obč. zák., jak také učinil.
čís.

4429.

D,opravní řád železniční.
. •
Přirážky k dovoznému jsou pokuto.u P?uze za n; e p; a v_~ ! _v e
označení ,obsahu nikoli za označení nepresne nebo neuplne. Pnrazku
nelze vybírati p;oto, že u předmětů delšíc~ s~drt1 ?let~ n~yla v ~á
kladním listu uvedena délka. Nejasnost tanlmch predplsll Jde na ucet
dráhy.
(Rozh. ze dne 3. pros.ince 1924, Rv I 1450/24).
o

čís.

4428.

Předpisu §u 863 Qbč. zák.
dědic se opětovně

lze pQUžíti i, jde-li o vzdáni se dědictví,
nedostavil k projednání pozůstalosti, ač
mu byl,o pohrozen,o následky §u 120 nesr. říz., nelze spatřovati vzdáni
se dědictví.

V tom, že

(Rozh. ze clne 3. prosince 1924, Rv I 1357/24).
žaloba dědice o vydání pozůstalosti byla obě man í ž š í m i s o u·
d y zamítnuta. N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudek odvolacího soudu
a vrátil mu věc, by o odvolání znovu rozhodl.

ii

žalující firma dopravila dráhou železný plech. Ježto žele~ný plech
l.ebyl v zásilce označen jako delší 7 m, ač byl dlouhy I I] 111,
vybrala dráha od žalobkyně přirážku ~ dovoznému; žalobě
proti dráze o vr ácení přirážky pro c e s n I s O udp rve s t O irc e vyhověl. D ů vod y: Jest rozho;Inouti otázku, j~-Ii pr? ~elezn~ plech
- černý delší 7 m označení obsahu zasilky v na~ladm_m h~t: zelezn] plech
černý« dle platných reglementárních a taflfnl,~h predp~su ,skutecne _ne:
správným udáním obsahu zásilky a byl-Ir tudrz ku spravnemu oznacelll
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obsahu této zásilky odesílatel povinen označiti obsah zásilky v nákladním
listě výslovně jako »delší 7 m«. Dle posudků znalců dlužno otázku tu řešíti
ve smyslu §u 56 bod (1) d) žel. dopr. ř. čsl. žel. tarif nákladní ze dne
1. srpna 1921, kterýžto § mezi jiným obsahuje ustanovení, že odesílatel
má zapsa'i do nákladního listu označení zásilky podle jejího obsahu,
u zboží kusového též počet kusú, obal a adresu, nebo místo ní znamem
a č'slo. Železnice múže též při nákladech vozových žádati označení obsahu podle počtu a obalu, připouští-li to náklad. Předměty uvedené
v příl. C buďtež pojmenovány názvy tam použitými a vyznačeny připo
jením slova podmínečně. V dodatečném ustanovení IV, bod (2) k tomuto § 56 jest poukaz: o údaji obsahu viz též odd. B. V tomto odd. B'
(čsl. žel. larif díl I. odd. B ze dne 1. srpna 1921) jest označení zásílky
v odd. A. III. g stanoveno toto: Zboží jmenované v žel. dopr. ř. nebo
v tarifech budiž označeno v nákladním listě názvy tam! použitými. Ostatní zboží, jmenovitě ono, které v tarifech jest souhrnně označeno, jako
jiné' nebo zvláště jmenovanó, budiži pojmenováno názvem' obchodně
obvyklým, není-li bo, názvem jinak obvyklým. V žádném z těchto ustanovení, která jedině jsou rozhodujícími o tom, jak má býtí obsah zásilek
v nákladním listě označen, není stanoveno, že by odesílatel byl povinen
označovatí obsah zásilky v nákladním listě též podle její délky nebo
pocJle jiných rozměrů. Železné plechy jsou jm!enovány v položce Ž-5-b
k roztřídění zboží žel. tar. díl L odd. B. bez jakéhokoliv obmezenídélky
nebo jiného rozměru; byl-li tedy v tomto případě obsah zásilky označen
v nákladním listě »jako železný plech černý«, dlužno pokládati označení
toto za úplně správné, poněvadž zboží (železný plech černý) v taritu
ž-5-b jmenované bylo v nákladním listě označeno názvem v tomto taritu
použitým, jak to předpisuje shora citované ustanovení čsl. žel. nákl.
tarifu díl I. odd. B odst. A. lIl. g. Stanovisko žalované strany, která se
odvolává na ustanovení §u 60 žel. dopr. ř. znalci v tomto případě nemohou sdíleti z toho důvodu, že bylo již vyvráceno nejkompetentnějším
železničním orgánem' a síce stálým tarifním výborem býv. rak. uh. a
bos. herceg. drah, do kterého'ž výboru vysílaly jak bývalé státní dráhy
tak i soukromé dráhy své nejlepší tarifní odborníky. Také po převratu
byly železniční správy stejného názoru o tom, že dopravce není povinen
předměty delší 7 m též nábytkové vozy jako takové v nákladním listě
označovati, jak o tom svědčí služební předpis býv. buštěhradské železnice čís. 252 z r. 1921, který právě k oddílu B-Vll žel. tarifu na ustanovení toto poukazuje. Soud přidal se úplně k tomuto posudku zna!cú
a nabyl přesvědčení, že odesílatel nebyl v tomto případě dle platných
ustanovení povinen označiti zásilku v nákladním listě výslovně jako
delší 7 m a není tedy nutno z okolnosti, že tak neučinil, dovozovati, že
obsah zásilky byl udán nesprávně. Naopak jak shora již bylo uvedeno,
byl obsah zásilky v tomto případě označen v nákladním listě dle platných
ustanovení úplně správně a nemuže tudíž dráze býti přiznáno právo,
aby v tomto případě vybrala přirážku k dovoznému pro nesprávné udáni
obsahu zásilky ve smyslu §u 60 žel. dopr. ř., který v tomto případě
neplatí, poněvadž se nejedná o obsah zásilky a o zkoumání obsahu,
nýbrž o rozměr zásilky. O d vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdil.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
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Jak žalovaná strana sama v dovolání praví, závisí rozhodnutí rozepře pouze od řešení právní otázky, zda byl zasílaný železný černý plech
správně označen v nákladním listu, když nebyla udána jeho délka, která
Činila 10 m, tedy více než 7 m, a měla proto dle železničního nákladního
tarifu díl I. odd. B, hlava B Vll vliv na vypočítání dovozného. Také
v tom sluší při svědčiti dovolání, že tarifní předpisy nutno vykládati
přesllě. Ale právě tento 'přesný výklad, řídící se jenom vyjádřeným
smyslem a nikoliv tarifně politickými úvahami, svědčí proti náz",ru

1
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žalované strany, že odesílatel jest povinen, v nákladním listu ozn?čiti
zboží všemi znaky, které mají dle tarifu vliv na vyměření dovozného,
a že pochybení v tomto směru zavazuje ku placení přirážky k dovoznému. Podle §u 60 žel. dopl'. ř. dlužno platiti tuto přirážku, byly-li udány
II e spr á vně o b s a h, váh a n e b poč e t k u s ů z á s i I k y. Slovo
"nesprávně« značí tu stejně jako v §u 57 žel. dopr. ř. tolik, jab) »nepravdivě«; nesprávným označením obsahu zásilky lze rozuměti jelj takové, ze kterého by plynulo, že jde o jiné zboží, než skutečně bylo lBloženo. Bylo-li v tomto případě zboží označeno správně, jako železný
p1ech černý, ale bez udání jeho rozměrů, nelze mluviti o označení n e~ tJ r á v n é m, totiž nepravdivém, nýbrž leda o ozn:lf~eni n e Ú pln é 111.
Podle §u 57 žel. dopr. ř. ručí odesílatel sice za, správnost, za Llplnost
i přesnost údajů, pojatých v nákladní list, a nemůže si stěžovati, když
pro ne ú jl ln é a ne pře s n é označení zboží se mu vyměří dovozné
podle vyšší sazby, než by při úplném a přesném označení náleželo; při
rážky k dovoznému jsou však pokutou pOuze za neoravdiv2 označení
obsahu, nikoliv za označení nepřesné neb neúplné. Mimo to r,elze llveciené označení obsahu pokládati ani za neúplné, neboť, jak první soud
správně uvedl, není ani v železničním řádě ani v. tarifu předpisu, který
by podle doslovu odesílatele zavazoval k udání délky zboží v nákladním
listu. I kdyby dotyčné v prvním rozsudku podrobně uvedené tarilnl
předpisy podle svého doslovu připouštěly výklad, že i rozměry zboží
třeba v nákladním listu uvésti, mají-li význam pro vypočítání dovozného,
musily by pro svou nejasnost a nezřetelnost v tomto směru býti vykládány proti dráze, poněvadž jsou po právní stránce podmínkami, které
určila dráha pro smlouvu přepravní, a musí býti proto dle §u 915 obč.
zák.' vykládány v neprospěch strany, jež užila nejasného výrazu. Nelze
pokládati ani tarifně politický účel, kterým žalovaná strana svůj výklad
odúvodňuje, v tomto případě za spravedlivý. Přesahuje-Ii délka zboží
7 m, činí jeho nakládání potiže, pro které tarif stanoví jednak zvýšení
dovozného, jednak ukládá v dilu I oddělení B pod A V odesílateli, by
zboži sám naložil. Ačkoliv tedy dráha není povinna, přezkoumávati
skutečnou povahu zboží a jest oprávněna, říditi se při vyměření dovo·zného označením zboží v nákladním listu, přece nemůže jí ujíti, že zboží
má větší délku než 7 metrů, naopak musí býti při podání zboží tato
okolnost bez ohledu na obsah nákladního listu zjištěna. Správně vyložil
proto stálý tarifní výbor v zasedání ze dne 13. prosince 1912 platné
tarifní předpisy v ten rozum, že se přirážka k dovoznému nemá vybírati,
když' u předmětů delších 7 metrů nebyla délka v nákladním listu uvedena, nýbrž že se má nákladní list vrátiti odesílateli ku doplnění, a pro-
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hlásil dále, .že není důvodu k nějaké změně tarifu, tedy ani v tom směru
by' byl pro]evený ~ázor v něm jasněji vyjádřen, ani v tom směru, by
pnrazka k dovoznemu se musila plal!l!. K nazoru stálého tarifního výboru přistoupila československá státní železniční správa tím, že zachovala v ~eskoslov_~n~k_~m železnič~ím nákla"dní,m tarifu ze dne I. srpna
1921 vsechna dnve]sl ustanovem o oznacem zboží v nákladním listu
I o place.nfpřirážek k do_vozné~u beze změny. Výklad, který žalovaná
strana dava uvedenym predplsum, nutno proto pokládati za mylný.
čís.

4430.

U jednánlm pozdější splatnosti vyrovnávaci kvoty nevzdal Se věřitel
práv, plynoucích z ustanovení §u 57 vyr. řádu ve znění novely ze dne
26. dubna 1923, čís. 99 sb. z. a n.
, Význam usnesení, schvalujícího vyrovnáni.
V řízeni vyrovnávacím neděje se likvidace pohledávek věřitel neni
povine~ súčastniti se vyrovnávacího řízení a nemůže přijíti o úrokovou
pohl~~!Ivku tím, že dl!1.žník '! předložené!m seznamu věřitelů u pohledávky vente1e neuvedl tez dluzných úroků.
'
(Rozh. ze dne 4. prosince 1924, Rv I 1299/24).
. _ zalob~ ,:eřitele, domáhající se na dlužníku zaplacení celé pohledávky,
lezto d1uzmk nesplal!l vyrovnací splátky, pro c e sní s o udp r v é
s t o I i c e vyhověl potud, že pří znal žalobci 592 K 12 h. O d vol a c í
s o u d přiznal žalobci dalších 1.099 Kč. N e j vy Š š í s o u d nevyhověl
dovolání ialovaného.
Dírvody:
Především přisvědčiti jest názoru odvolacího soudu, že v úmluvě
kteroli se prodlužuje splatnost závazku, nelze spatřovati novad dl~
§u 1376 obč. zák., ježto není tím změněn ani právní důvod závazku
ani hlavní jeho předmět; jde o pouhou změnu vedlejších smluvních usta~
novení po rozumu §u 1379 obč. zák. Proto správně dovozuje odvolací
soud, že ujednáním pozdějšÍ splatnosti vyrovnávací kvoty žalobkyně
nevzdala se práv plynoucích jí z ustanovení §u 57 vyr. řádu ve znění
novely ze dne 26. dubna 1923 Č. 99 sb. z. a n. Okolnost, zda dovolatel
v lIstopadu 1923 původně chtěl platiti dluh více ho tížící, to jest vyrovnávací kvotu, a nikoli dluh další, nepadá na váhu, když dodatečně přijal
návrh zástupce žalobkyně a zapravil onen další dluh a přijal poshovění
vyrovnávací kvoty. V celém jednání nelze ani spatřovati neplatné jednání
dle §u 58 vyr. ř., ježto jde o jednání pOo provedeném vymvnání. Ani
v tom směru nelze při svědčiti názoru dovolatelovu, že na vyrovnávací
řízení k jeho návrhu zavedené nevztahuje se ustanovení článku 111. zákona ze dne 26. dubna 1923, čís. 99 sb. z. a n., ježto vyrovnáva.cí návrh
přijat brl zákonnou většinou věřitelů před účinností zákOona, totiž již
dne 9 . .aubna, 1923. ljstano,:,e?!. této ~ov,ely nevztahuje se totiž na vyrovnal1l, ktera byla pred lell ucmnosÍ1 lIZ soudem právoplatně potvrzena, kterouž zásadu tento nejvyšší soud' vyslovil plenárním usnesením ze

1924, čís. pres. 641/24 sb. n. S. čís. 4.277. Av,ak v iOJ1to
schvalovací usnesení, jímž potvrzeno bylo vyrovnání, nebylo
pravoplatným již před účinností novely, ježto bylo v den, kdy novela
nabyla účinnosti (19./5. 1923) teprve vydáno a na desce soudní vyhlášeno, takže dle §u 63 vyr. ř. a 174 konk. řádu stalo se pqvoplatným
teprve dne 3. června 1923. Význam schvalovacího usnesení není pak
prostě ten, že vyrovnávací soud béře vyrovnání pouze na vědomí, naopak soud prozkoumává je v tom směru, zdali není tu důvodů, pro které
by potvrzení musilo anebo mohlo býti odepřeno (§ 50 a 51 vyr. ř.).
lJsnesení vyrovnávacího soudu, jímlž schvaluje vyrovnání, má tedy ráz
~ o n s t i t u t i v n i, a, dokud nedojde k právoplatnému potvrzení vyrovnání, nejeví účinku. Došlo-Ii pak ku pravoplatnému potvrzení teprve
po vejíti novely v platnost, jak tomu jest v tomto případě, nutnOo na
vyrovnání bezpodmínečně použíti ustanovení článku III novely, a nastalo
tedy obživnutí zažalované pohledávky v plné původní její výši. Pokud
jde o část úrokovou, odvolací soud, doplniv řízení výslechem svědka,
provedl potřebná zjištění a vyvrátiv opačný názor prvého soudce, správně
dovodil, že úroková pohledávka jest po právu, a zjistil její číselnou výši.
V tomto směru budiž uvedeno: Účinky nesplněného vyrovnání snaží se
dovolatel odvrátiti též poukazem na to, že prý při návštěvě Ladislava
B-a z konce ledna nebo v počátku února 1924 byla výše úroků sporná,
a že prý žalobkyně žádala celé úroky a nikoli pouze vyrovnávací kvotu
z nich. Ale otázka ta jest pro spor nerozhodna. V řizením vyrovnávacím
neděje se likvidace pohledávek, a věřitel není povinen účastniti se vyrovnávacího řízení (§ 53 vyr. ř.). Proto žalobkyně .o úrokovou pohledáv,
ku nemohla přijíti tím, že žalovaný v předloženém seznam!U věřitelů
u pohledávky žalobkyně neuvedl též dlužné úroky a že ona přihlášky
neučinila. Úroková pohledávka není dotčena ani ustanovením §u 24 vyr.
ř., který rovněž neobsahuje žádných hmotněprávních předpisů, jak dovolalel neprávem míní. Je-Ii tedy mezi vyrovnávacím dlužníkem a jeho
věřitelem pohledávka (ať na jistině, ať na příslušenství) spoma, vyřídl
se .otázka tato cestou sporu. Popírá-li dlužník bezdůvodně jsoucnost
nebo výši pohledávky a neplatí-li v čas, musí nésti sám důsledky toho,
a to i pokud se tyto jeví v obživnutí celých pohledávek. Dovo,lalel dle
zjištění odvolacího soudu odepřel placení, prohlásiv, že si to rozmyslí,
bude-li chtíti platiti, že to žalobkyně nepřihlásila've vyrovnání; až do
dne rozsudku dovolatel nezaplatil vyrovnávací kvoty ani z kapitálu ani
z úroků, a ani netvrdí, že tehdy při návštěvě B-ově byl ochoten platiti
vyrovnávací kvotu i z úroků. Nesplnil tedy včas a řádně vllči žalobkyni
vyrovnání, pročež ho právem odvolací soud odsoudil bez omezení na
vyrovnávací kvotu.
dne 21.

října

případě

I

I

l
~
j.

čís.
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Odpůrčí řád.

Mimo úpadek není splnění splatného a pravého závazku odporovatelným, Ovšem lze i mimo úpadel> odpOorovati .obmyslnému jednání a
pletichám mezi jedním věřitelem a dlužníkem, směřujícím k tonm, by
tento věřitel měl z nich prospěch a ostatní škodu. S hlediska §u 2 odp.
řádu jest nerozhodno, zda poškozovací úmysl dlužníkův vztahoval se
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právě na odporujícího věřitele či na jiné a zda pohledávka odporujícího

věřitele

byla tu již v době zkracujícího právního jednání dlužníkova
či zda vzníkla teprve později.
'
,(Rozh. ze dne 4. prosince 1924, Rv I 1591/24).

Žalovaný vedl proti dceři žalobkyně exekuci a zabavil nábytek. Žalobkyně tvrdíc, že jí dcera nábytek prodala, domáhala se, by bylo uznáno její vlastnictví k nábytku a by exekuce naií byla prohlášena nepří
pustnou. Žaloba byla zamítnuta s o u d Y vše c h tří s t o I i c, Ne jv y Š š í m s o ude Ul z těch to
dtivodů:

Prvý soudce na základě provedených důkazů má. za zjištěno, že
manželé Adolf a Anna K-ovi, zeť a dcera. žalobkyně, odevzdávajíce jí
nábytek na zaplacení jejího dluhu, jednali v úmyslu, své věřitele poškodítí, a že tento úmysl byl žalobkyni znám. Odvolací soud převzal
toto zjíštění. Dovolatelka poukazuje na to, že dle zjíštění nižších stolic
byl jí nábytek postoupen na zaplacení skutečné její pohledávky, což
nelze prý podř<\diti pod § 2 čís. 3 odp. ř, Avšak zákon v prvních třech
případech §u 2 odp. ř, nerozeznává jednotlivé druhy právních jednáni
a zahrnuje v ně proto i případy, kde zřízena byla zástava nebo stalo
se uspokojení věřitelovo (ať způsobem v §u 1413nebo způsobem v §u
1414 obč. zák, uvedeným), stalo-li se za dalších podmínek v §u 2 odp.
ř. stanovených, Z §u 30 a 31 konk. ř. jest ovšem patrno, že mimo úpadek
prosté plnění splatného a pravého závazkus·amo o sobě není ještě odporovatelným, Zejména pouhý' úmysl, poskytnouti jednomu věřiteli jen
výhodu před ostatními, zásadně mimo úpadek nestačí, ježto mimo úpadek neplatí pravidlo o rovnom'ěrném uspokojení všech věřitelů. Jinak
má se však věc, jde-li v těchto případech o něco více, totiž o obmyslná
jednání a pletichy mezi jedním věřitelem a dlužqíkem k tOm!u čelící,
by tento věřitel měl z nich prospěch a ostatní škodu, Případy tyto spadají již pod § 2 odp, ř. a mohou býti rúzné. Úmysl, poškodíti věřitele,
není tu, - jak dovolatelka míní, - pouze v těch případech, zcizí-ll
dlužník věci své za nízký peníz nebo peněz stržených nepoužije k prospěchu ani jednoho z věřitelů nebo když prodej jen předstírá; úmysl
takový může se zračiti i v jiných činnostech, V tomto případě bylo
v měsíci červenci 1923 podáno proti manželům K-ovým více žalob o
placení vyrovnávací kvoty a pak vedeny byly i exekuce. Dle samútného
tvrzení žalobního, - na což odvolací soud velmi případně poukazuje,
.~ došlo za těchto pro manžele K-ovy neutěšených poměrů k rodinné
poradě mezi žalobkyní a manžely K-ovými, jak by tito mohli svou exestenci zachrániti, a k dohodě o tom, aby si pro obchod najali nějaké
místnosti v B. Tito neměli do toho všeho peněz, a žalobkyně jim skýtala
zápůjčky, a. na zaplacení těchto zápůjček jí manželé K-ovi přenechali
sporný nábytek, který jim pak tato zase později půjčila. Při tom odvolací soud vyvrátil tvrzení žalobkyně, v odvolacím spise uvedené, že
půjčkam, jejími byly dluhy manželů K-ových placeny, naopak vzal za
zjištěn opačný úmysl manželů K-ových, totiž že sporné předměty pro-
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d~Ii: aby ~vé ~~řitele zkr~tiIi, až,: !alobkyně o tomto jejich úmyslu
vedela a dale tez dovodil, ze dle z]lstených okolností věděti o něm také
l11usi~a. Tomu-li všemu. tak, nejde na straně manželů K-ových o plněnI
praveho a splatného zavazk~, zákonu odpovídající .a jen v případě úpadku dle §u 30 a 31 konk. r. odporovatelné, nýbrž o zúmyslné ztenčení
majetkového fondu, nanějž byli věřitelé jejich odkázáni, za tím účelem
aby si man~elé ~-ovi na útroaty věři~elůo založiH novou ex!stenci. UvažUjí-I;
se tedy veskera ona ]ednanr m'anzelu K-ovych v cele své souvislosti,
nelze lochy~ovati, že t~ jdoe ? zkrácení věřitelů po rozumu §u 2. čís, I
odp, 1'., a ]ezto I ostatm nalezltostl odporovatelnosti po rozumu těchto
zákonných předpisů jsou dány, právem byla žaloba vzhledem ke vzne~ené námitce, odporovatelnosti zamítnuta, K vůli úplnosti se podotýká,
ze pro vlastm posouzení věCI v tomto případě poměr příbuzenský nebyl
ro!~o~ující. Nemohlo býti pr~to d~volání vyhověno, a podotýká se jen
jes~e, ,z~ s hlediska §u 2 odp. 1'. jest nerozhodno, zda poškozovací úmysl
dluzmku vztahoval se právě na vymáhajícího věřitele či na jiné, a zda
P?hle~á~ka žal?vaného byla zde již v době zkracujícího právního jednám dluzmkova, CI zda vZlllkla teprve později (§ 8 odp. ř.).
čís.

4432.

Zmeškal-li zákonný zástupce nesvéprávné strany rok k ústnímu jednání, jest vynésti k návrhu druhé strany rozsudek pro zmeškáni.
(Rozh. ze dne 9. prosince 1924, R I 958/24).
V řízení o uznání otcovství a placení výživného nedostavil se k prvému roku poručník žalujícího děcka. Návrh žalovaného, by vynesen byl
rozsudek pro- zmeškání, s o udp r v é s t o I i c e zamitl rek u r sní
s o u d zrušil napadené usnesení a uložil prvému soudu
o věci dále
po zá!,onr: joed~~1. D ů vod y: vývvo~ům stížnosti nelze ~příti oprávnění.
Je-!I zaluFcl dlte zastoupe~oporucn}kem, vztahují se na ně podle §u 5
~. r. S. vsechna ustanovel1l o stranach. Bylo-Ii tedy poručníkovi doruceno 22, srpna 1924 obeslání k roku na 5. září 1924 a poručník se přes
to nedostavil, jest podle citovaného předpisu vydání rozsudku pro
zmeškání podle §u 396 C. ř, S. na místě (judikát čís. 233), neboť v řízení
sporn~m jest jedn~ní a opomenu~ zástupce pokládati za jednání a opomenuÍl zastoupeneho, Pro odeprem rozsudku pro zmeškání,. které se
může státi jen z příčin §u 400 čís. 1) až 3) C. ř. s" nebylo důvodu,
a soudu nalézacímu na rozdíl od soudu poručenského nepřísluší by
zastupoval zájmy jedné strany, třeba by to byl chráněnec (§§ 21 a' 233
obč. zák. a § 2 nesp, říz.), kterýžto postup by odporoval stěžejním
zásadám procesního práva. Bylo proto stižnosti vyhověti a .bude věcí
procesního soudu, by rozsudek vydal.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

ty

Důvody:

Rekursní soud právem zrušil usnesení prvé stolice a správně odů
vodnil své rozhodnutí. Poručník žalujíciho dítěte zmeškal rok k ústnímu
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jednání u procesní~o soudu. Tot? z:neškání p~atí z~ zmeškání str~2Y jín;
zastoupené, protoze ustanovem zakona o oh an,ach se vztahuJ'. ta~e
k jejich zákonným zástupcům (§ 5 c. ř, s.) a,;zako~ neustanovuJe vyjimky pro následky zmeškání procesně nezpusobllych stra~. (§§, 3?6:
442 c. ř, s.). Ta okolnost, že snad poručník neby:l poučen p~1 podavanl
žaloby o právu žádati o zřízení zástup~e, chudy~h.' neb~ ~e. byl, nesprávně poučen o tom, musí-li se k jednam ,dostavItI, nemem !lIčeho na
tomtO' stavu. Procesní soud neměl tedy duvodu (§ 402 c. r. s.), by
odmítl návrh na vynesení rozsudku pro zm~šk~ní. O~tat,e,~ se odkazuje
stěžovatel na důvody plenárního ro~hodn,utI byv. n~J;'yss,lho ,soudu z~
dne 22. června 1915, Č. pres. 179, judlkat č. 2~3" urednr, sblrka 1650
a Právník 966/15, na něž již rekursni soud strucne poukaza!.
čís.

4433.

Poddlužníku přisluší právo k rekursu po~e co do ~lateb!!íl1;o ,z~azu
v usnesení exekuci povolujícíim, nikoliv proh usneSefll o přikazant pohledávky k vybránÍ- Vznikly-li neoprávněným ~asa~eníim r,oddlužnu:a
vymáhajícímu věřiteli útraty, jest poddlužník povtnen, by mu Je nahradIl.
Přikázání k vybrání pohledávky, od jejíhož zabavení neuplynulo do
vyhlášení úpadku 60 dnů, nelze povoliti za řízen! úpadkového, třebas
bylo za ně žádáno již před vyhlášením úpadku.
(Rozh. ze dne 9. prosince 1924, R 1 962/24).
Ku vydobytí peněžité pohledávky proti !,ob,e~tu }',-ovi byla usnesením ze dne 24. května 1924 povolena vymahajlcl venteJce exekuce za·
bavením pohledávky dlužníka proti firmě J. Platební, zápověď byla doručena poddlužnicí dne 26. května 1924. Dn,e 19, cerv,en~~ ,I 9?,~ vyhlášen byl na 'jmění Roberta T -a úpadek K navrhu vymaha]lcl ventelky
přikázal s o udp r v é s tol i c e usnesením ze dne 11., srpna 1924
navrhovatelce k vybrání pohledávku, zabavenou usnese~lm ze dne 24.
května 1924, K rekursu poddlužnice a správce úpadkove podstaty. r ek u r sní s o u d návrh vymáhající věřitelky na přikázání pohledav,~~
k vybrání pro tentokráte zamít!. D ů v ? d y: ~tí~no~te:n, n~lze upnt~
oprávnění. Dle ustanovení §u 305 ex. ř, predpoklada pnkazal1l zaba;,,:ne
pohledávky k vybrání, že pohledávka předem byla zabavena.,', neb?! jen
zpeněžení zabavené pohledávky jest přípust,n~. V to?:t~ pnpade b~la
ovšem pohledávka o jejíž přikázání ku vybram bylo zadano, usnesemm
ze dne 24. května' 1924 zabavena. Zabavení toto dle ustanovení §u 294
ex. ř. dlužno pokládati za vykon~né doručenír;' platební ~ápovědi poddlužnici což stalo se dne 26. kvetna 1924. lezto usnesenU11 ze dne 19.
červenc~ 1924, tudíž před uplynutím lhůty 60 dn~ od výkonu, zabavení
vyhlášen byl na jmění strany povinné ú~a?ek: ktery, dos~d skonc~n neby:l ,
nutno dnem vyhCášení úpadku exekucl1l }asta;rm prav?" jeh,:~ v~n:,a~
hající strana na pohledávce povinné strane protI. poddluZlllCI pnsluse]lcl
nabyla, pokládati za uhaslé (§ 12 konk. ř.). Nem?h!o .proto po tomto
dni býti již povoleno přikázání pohledávky k vybram, ]3k se· stalo napadeným usnesením, Se zřetelem na tyto důvody a v::hlede!" ~ to:'.'u,
že zahájené úpadkové řízeni nebylo ještě skončeno a ze opetne obzlv-

práva, vymáhajicí věřitelkou nabytého není vyloubylo sice stížnostem vyhověno a napadené usnesení změněno,
však jak svrchu uvedeno,
N e j vy Š š í s o u cl vyhověl dovolacímu rekursu vymáhajícího vě
řitele potud, že rekurs poddlužnice odmítl a odsoudil poddlužnici k náhradě polovice útrat dovolacího rekursu vymáhající věřitelce, jinak dovolacímu rekursu nevyho·věl.
nutí

oddělovacího

čeno,

D

ů

vod y:

Poddlužnice nepodala rekurs proti usnesení o zabavení nároků a
pohledávek dlužníkových, nýbrž až proti usnesení exekučního soudu
o přikázání k vybrání. Poddlužníku přísluší však podle §u 294 poslední
odstavec ex. ř. právo rekursu jen proti platebnímu zákazu v usnesení,
exekuci povolujícím, nikoli proti usnesení o přikázání k vybrání, takže
v tomto směru nebyla poddlužnice k rekursu oprávněna, jejímu rekursu
nemělo býti vyhověno, nýbrž měl býti jako od osoby neoprávněné podaný odmítnut. Ježto dovolací rekurs v tomto směru měl úspěch a ježto
vymáhající straně neoprávněným zasáhnutím poddlužnice do běhu exekučního řízení byly způsobeny útraty, bylo jejich náhradu pokud
týkají se poddlužnice - této podle §§ 41 a 50 c. ř. s. a §u 78 ex. ř.
uložiti.
Pokud .ide o rozhodnutí rekursního soudu o rekursu správce úpadkové podstaty dlužníkovy, není dovolací rekurs oprávněn. Usnesení,
povolující zabavení nároku a pohledávek dlužníkových, doručeno bylo
poddlužnici dne 24. května 1924, takže teprve tímto dnem nabyla vymáhající věřitelka podle §u 294 odstavec druhý ex. ř. zástavního práva,
jak již rekursní soud správně uvedl. Protože však úpadek vyhlášen byl
na jmění dlužník" usnesením ze dne 19. července 1924 právě zmíněného
dne, tedy v době, do které od vykonaného zabavení neuplynulo ještě
60 dní, uhaslo toto odlučovací právo vymáhající věřitelky podle §u 12
(1) konk. ř. zaháíením úpadkového řízení samo sebou a proti každému,
aniž bylo třeba nějakého návrhu, Pokud snad může toto právo podle
§u 12 (1) druhá včta konk. ř. zase obživnouti, netýká se tohoto připadu.
Přikázání k vybrání povoleno bylo exekučním soudem až usnesením ze
dne 11. srpna 1924, tedy v době, kdy zástavní právo již bylo uhaslo,
kdy tedy nároky a pohledávky dlužníkovy již nebyly zabaveny, takže
přikázání k vybrání stalo se neprávem (§ 303 ex. ř.) a byl proto správce
úpadkové podstaty oprávněn tomuto usnesení rekursem odporovati. (VIZ
také Bartsch-Pollak, kom. ke konk. ř. při /:lu 12 .str. 127 pOZll. 27).
Lhostejno Jest, že vymáh,ající věřitelka spojila podle §u 303 odstavec
druhý ex. ř. návrh na přikázání s návrhem na zabavení již před vyhlášením úpadku, a lhostejno také, z jakého důvodu se rozhodnutí exekuč
ního soudu zpozdilo, neboť jedině rozhodnou okolností iest, že za úpadku nelÍ1ůže jíž býti zahájeno řízení ke zpeněžení. uhaslého odlučovacího
práva. Přikázání k vybrání jest zajisté, jak vymáhající věřitelka sama
uznává, zpeněžením, které však nebylo zahájeno iiž návrhem, nýbrž
teprve soudním povolením, které však v tomto přípndě již platně státi se
nemohlo, takže nepřichází tu v úvahu předpis §u 12 (2) konk. ř., který
má na mysli případy, kdy řízení za účelem zpeněžení jest již v běhu
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době
~rušiti

vyhlášení úpadku. Takové již z ahá jeTI é řízení možno ovšem
jen na dožádáni úpadkového komisaře nebo na návrh správce
úpadkové podstaty (viz také Bartsch-Pollak str. 127, pozn. 23, 24).
Rozhodnutí rekursniho soudu odpovídá tedy v tomto směru zákonu.

v

čís.

4435,

V nesporném řízení se připouští dovolací rekurs do zrušovacího
usnesení rekursního soudu.

Zákon O silostrojích ze dne 9. srpna 1908, čís. 162 ř. zák.
Provoz silostroje jest přenechán na vlastní úČ,et 31 nebezpečenství,
když vlastník odevzdal silostroj smlouvou někomu jinému na určitou
nebo neurčitou dobu k disposici tak, že po tu dobu vlastník přestává
býti pánem vozby, pozbývaje možností s nim nakládati. Použila-\!i třetí
osoba silostroje, konajícího zároveň obvyklou službu pro majitele ku
zkoušce řidičské, nezbavuje se majitel silostroje ručení za škodu' při
jízdě té silostrojem způsobenou.
'

(Rozh. ze dne 3. prosince 1924. R I 967/24.)

(Rozh. ze dne 9. prosince 1q24 R J 979/24.)

čís.

V
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pozůstalostním řizení

zrušil rekursní soud usnesení prvého soudu
a nařídil mu, hy, doplně řízení, znovu rozhodl. Dovolací rekurs do tohoto
usnesení rek u r sní s o u d odmítl pro nepřípustnost.
Ne j vy Š š í s o II d změnil napadené usnesení v ten rozum, že prohlásil dovolaCí rekurs přípustným.

Automobil žalované firmy srazil se s motorovým vozem žalujíci
obce a poškodil jej. žalobu obce o náhradu škody pro c e sní s o u d
'1' r v é s t o I i c é zamitl, o d vol a c í s o u d zrušil napadený rozsudek a
vrátil věc prvému s,oudu, by ji, vyčkaje pravomoci, znovu projednal a
rozhodl.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu.
Dů

D

ů

vo dy:

v o cl y:

Rekursní soud, odvolav se na předpis §u 527 odstavec druhý c. ř.s.,
odmítl dovolací rekurs z toho důvodu, že napadeným usnesením zrušena
byla odevzdací listina pozůstalostního s,oudu a že fomuto soudu bylo
nařízeno, by po doplnění řízení znova rozhodl, takže prý dovolací rekurs
jest nepřípustný. S tímto názorem rekursního soudu' nelze souhlasiti.
Jde o projednání pozůstalosti, tedy o řízení nesporné podle cís. pat. ze
dne 9. srpna 1854 čís. 208 ř. zák., který nemá předpisu jako jest předpis
z §u 15 nesp. pat., jenž ve případech tam uvedených dovoluje rekurs
užíti, protože zmíněný patent má o opravných prostředcích zvláštní, od
civilního řádu soudního odchylná ustanovení. V nesporném patentu nen:i
vůbec předpisu, z něhož by názor rekursního soudu bylo možno odůvod
niti. Neopak, z §u 16 nesp. pat., jenž připouští mimořádný dovolaci rekurs d o pot v r z u j i c í h o rozhodnuti rekursniho soudu jen za zvláštních předpokladů, lze souditi, že jinak jest dovolací rekurs vždy pří
pustný, pokud nejde o případy §u 14 odstavec druhý nesp. říz. Také
u §u 15 nesp. pat., jenž ve příp'adech tam uvedených dovoluje rekur,
soudce první stolice do usnesení rekursního soudu, aniž by rozeznával·
mezi změňujícím a zrušujícím usnesením, lze vyvozovati, že jako soudci
přísluší i straně rekurs do zrušovacího usnesení. Zmiňuje-li se § 14 odstavec prvý nesp. řiz. jen o rekursu do z měň ují c í h o opatření nadřízeného soudu, nelze z toho pro opačný názor nic vytěžiti, protože podle celého znění §u 14 jest jasno, že zákonodárce nechtěl tam rozhodovati otázku, zdali dovolaci rekurs jest přípustným do zrušovacího usnesení rekursního soudu, nýbrž chtěl jím vyloučiti r o z k I a d do opatřenl
nadřízeného soudu (v tom smyslu; také judikát bývalého Nejvyššího
soudu ve Vídni uveřejněný pod č. 1502 příl. k Věstn. 1914).

Odvolacím soudem bylo zjištěno, že automobil žalované strany, ří
zený jejím zkoušeným šoferem, měl dovésti asi 24 hl. piva do Š., že za
tím účelem jel tam přes Plzeň, že za této příležitosti bylo dovoleno zástupcem žalované firmy spolužalovanému Antonínu Sch-ovi, by použil
tohoto automobilu ke složení řidičské zkoušky, aby převzal po dobu
zkoušky řízení automobilu, že šofer žalované firmy Josef S. po dobu
zkoušky seděl vedle Antonína Sch-a na automobilu, na němž byly sudy
s pivem, žalované firmě patřící, určené do Š. Podle §u 1 odstavec třetí
"utomobilového zákona nestačí pouhé propůjčení, by ručení bylo sva_
leno na vypůjčitele, nýbrž k tomu se vyžaduje pevný poměr smluvní,
podle kterého podnikatel vozby vstupuje v nebezpečenstvi a užitek. Je
tedy provoz silostroje přenechán na vlastní účet a nebezpečenství, když
vlastník odevzdal silo stroj smlouvou jinému, na určitou nebo neurčitou
dobu k disposici tak, že po tuto dobu vlas,lník přestává býti pánem
vozby, pozbývaje možnosti s ním nakládati. Přihlédne-li se k tomu, co
zjištěno, jmenovitě, že šlo pouze o to, by spolužalovaný Antonín Sch.
použil automobilu žalované firmy, konajícího pro tuto dobu obvyklou
službu, totiž automobilu naloženého pivem a toto odvážejícího na určité
místo, ku složeni řidičské zkoušky a že šofer žalované firmy Josef S.
po dobu zkoušky seděl. vedle Antonína Sch-a na automobilu, na němž
byly sudy s plvem, žalované firmě patřící, určené do Š., jest opodstatněn závěr, že nešlo o propůjčení silostroje někomu jinému na určitou
dobu k disposici tak, že po tuto dobu vlastník přestává býti pánem vozby, pozbývaje možnosti s ním nakládati, nýbrž že šlo o užiti Antonina
Sch-a ku spoluobstarání určité záležitosti žalovaného pivovaru, byť i
Antonín Sch. obstarával při tom a tím zároveň také svou záležitost, totiž
vykonával tím šoferskou zkoušku. Když tedy odvolací soud vyslovil, ie
Civ'llnl rozhodnutí Vl.
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žalovaná firma ručí za zavinění Antonína Sch-a podle §u 8 autom. zák ..
nepochybil po stránce právního posuzování sporné věci. Míní-Ii stěžo·
válel, že sluší rozlišovatí jednak jízdu se zbožím žalované firmy, jednak
orovedení zkoušky, které tvořilo jízdu úplně samostatnou, přehlíží, že
Šlo o jednu jedinou jízdu. Také nelze sdíleti dovolatelův právní názor, že
provádění zkoušky, které se mělo státi osobou k tomu svým úředním
postavenim mimořádně kvalifikovanou, bylo záležitostí zkušebního komisaře, a že se žalovaná firma, svěřivší auto pro úřední zkoušku což
však nebylo zjištěno, poněvadž Antonín Sch. byl jenom zkoušencem,
nikoli zkušebním komisařem - musila se domnívati, že nečiní nic nesprávného a že se tím nedopouští nijaké neopatrnosti. Po této stránce
správně uvedl odvolací soud, že bylo věcí žalované firmy, aby učinila
veškerá opatření, vhodná, by bylo zabráněno jakékoliv škodě, a že,
stala-Ii se škoda Sch-ovým zaviněním, ručí za ni ona. Pokud jde o § 53
odstavec druh}' ministerského nařízení ze dne 28. dubna 1910 čís. 81
ř. zák. a nutnost řízení silostrojů osobami k tomu zkou~enými (§§ 22 a
23), bude ještě zjistiti, zda šlo ve skutečnosti o řízení auta nezkoušeno.uosobou, když pravý řídič vozidla Josef S. seděl vedle .zkoušeného kandIdáta a tedy měl mad možnost té chvíle řízení stroje převzíti, ve kteréžto
příčině "ebylo učíněno nižšími soudy nijaké zjíštění. Mínění stěžovate
lovo, že automobil byl po dobu Sch-ovy zkoušky úplně ve provozu pří
slušného itřadu, který sám jedíně a pouze s ním disponoval, že ,iízda
s nítu stala se za účelem zákona předepsané a upravené kontroly státnl
a že žalovaná firma na její výkon neměla ani zájmu, ani vlivu, nemá nejmenší opory ve shora uvedenému zjištění odvolacího soudu.
čís.

4436.

Zákon o_ zajištění půdy drobn~1tl pachtýřům ze dne 27. května 1919,
318 sb. z. a n.
Požadovatel není povinen, by spokojil se s náhradnint pozemkem,
propůjčí-li vlastníku na požadovaném pozemku služebnost, umožňující
mu, by hospodařil na svém, pozemku.
'
čís..

(Rozh. ze dne 9. prosínce 1924, R I 981/24.)

vlastníkově majetku nebo kdyby mu bylo jinak užívání jeho pozemku
znel11iožnčno nebo značně stíženo;. nebo když potřebuje požadovaného
pozemku k účelům tamže uvedeným; vždy za dalšího předpokladu že

I

~
I

nabídne pachtýři rovnocenný pozemek náhradní. Není-Ii s to tak uči~iti
přikáže se požadovaný pozemek pachtýři, i kdyby vlastník' trpěl újmu;.
naznačenou v §u 5 pož. zák. Také z toho vyplývá, že v případech, upravených zákonem ze dne 27. května 1919, čís. 318 sb. z. a n., jest silnějším
právem požadovací nárok pachtýře, nikoli vlastnické právo dosavádního
majitele, jak stěžovatel se domnívá. Poněvadž pak ustanovení §u 5 jest
rázu výjimečného, dlužno je v pochybnostech vykládati ve prospěch
pachtýře. Zda v případě, o který jde, nabízený náhradní pozemek jest
rovnocenný, zda tedy byla splněna první a hlavní podmínka §u 5, nebylo
zjištěno. Než i kdyby tomu tak bylo, nebyl by stěžovatel v právu, neboť
požadovatelé -zřídili na požadovaných pozemcích v prospěch pozemkového majetku vlastníkova služebnost, podrobně uvedenou v usnesení
prvého soudu, a jest zjištěno, že po zřízení této služebnosti ne bud e
vlastníkovi užívání jeho pozemku ani znemožněno, ani značně stíženo.
čís.

~,

Sdružení majitelil lesu v čechách, na Moravě a ve Slezsku muže býti
zastupováno též jedním nebo několika spolučleny.
Rekurs musí udávati duvody, z nichž usnesení napadá, nevyhledává
se však, by byly poznačeny svým technickým jménem, nýbrž stačí, jsou-U
zřejmy z vývodů rekursu.
(Rozh. ze dne 9. prosince 19?4, R I 987/24.)
Návrhu eráru, by protí »Sdružení majítelů lesů v čechách, na Moravě
a ve Slezsku«, zastoupenému dvěma jeho členy, ku zajíštění pohledávek
eráru bylo povoleno prozatímní opatření dle §u 379 ex. ř. obstávkou
pohledávek, jež prý má odpůrce uloženy u zemské banky v Praze,
s o II d P r v é s t o líc e vyhověl, rek u r sní s o u d návrh odmítl.
N e j v y Š š í s o ud obnovil usnesení prvého soudu.

s

o u d Y vše c h tří s tol; i c přiznaly drobnému pachtýři pozemek, požadovaný dle zákona ze dne 27. května 1919, čís. 318 sb. z. a. n.
N e j v y Š š í s o u d uvedl v
d

ů.

v o de c h:

"i)ožadovaci nárok, propů.jčený drobným pachtýřům zákonem ze
dne 27. května 1919 čís. 318 sb. z. a n., jest síl něj š í, než právo dosavádního vlastníka. Tento musí zásadně usloupiti pachtýřům', pře
nechati jim požadovaný pozemek a spokojiti Se! peněžitou náhradou.
Dle zákonodárcových záměrů má se pachtýřům dostati právě toho po_
zemku, na. nějž nabyli nároku dlouholetým obděláváním. V Ýji meč n ě
ponechá se dle druhého odstavce §u 5 dotčeného zákona požadovaný
pozemek vlastníkovi, kdyby jeho přídělem bylv utvořeny! enklavy ve
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Důvody:
česká finanční
půrci označenému:

prokuratura v Praze jménem eráru navrhla proti od»Sdružení majitelů lesů v čechách, na Moravě a ve
Slezsku, zastoupenému Dr. Ervínem N-em, a Drem. Z-em« k zajištění
své tvrzené pohledávky 22,688.356 Kč 22 h prozatimní op,atření podle
§u 379 čís. 3 ex. ř. ob'stávkou pohledávek, které odpůrce navrhovatelky
prý má na své jméno uloženy u Zemské banky v Praze. Pro rozhodnutí
o navrženém prozatímním opatření netřeba řešiti otázku, jaké právní
povahy ono »Sdružení« jest a v době podání návrhu bylo, zejména zda
šlo o takový útvar společenstevní, při kterém právo uznává nejen zvláštní jmění společenské, nýbrž i jednotnou representaci všech členů ,na
venek pod společnou firmou, jako jest tomu u obchodních společností
a společenstev; či zda o spolčení účelové podle §§ů 1175 a dalších obč.
106'"
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zák, které jako takové nemá způsobilosti státi na soudě (rozh. čís. 1917
sb. n. s.). Netřeba tuto otázku řešiti, protože ani v tom ani v onom pří
padě není pochybnosti o tom, kdo jest odpůrcem ohrožené strany a jaké
jmění má býti obstávkou zasaženo. V prvním případě šlo by o lirmu,
která jako taková má podle tvrzení navrhovatelky na své jméno pohledávky u Zemské banky v Praze; ve druhém případě náležely by zmíně
né pohledávky jako společné jmění podle §§ů 1183 a 1192 obč. zák. všem
společníkům ve "Sdružení« spolčeným. Aní v tomto druhém případě nevadí shora uvedené označení odpůrce navrhovatelky věcnému vyřízení
návrhu, když jsou uvedeny lysické osoby, které společníky zastupují.
Také společnost podle obč. zák., jako spolčení lysických osob k urči
tému účelu mŮže na veřejnost vystupovati jako společnostní podnik,
je-li označena dle pravdy bud' jmény všech společníků, neb aspoň jmény
oněch společníků, kteří toliko souhrnně označené společníky zastupují
(§ 1190, § 1201 obč. zák). Vždyť aní společníci účelového spolčení
nemusi předsebráti právní jednání vškhni osobně což by při
velikéml jich počtu nebylo vždy ani možno - nýbrž mohou svě
řiti provozování dotyčných záležitostí jednomu nebo několika spolučlenům, kteří pak za ně jednají jako zmocněnci. Takoví dva zástupci
uvedeni jsou také v návrhu ohrožené strany a jejich zástupčíoprávněni
nebylo nikým bráno v pochybnost, naopak z plné moci právního zástupce "Sdružení majitelů lesů« uložené ve spisech rozepře jde na jevo,
že 'jí právě tito dva zástupci za "Sdružení« podepsali a tim umožníli,
že domnělé neexistujicí právní podmět mohl prostřednictvím svého právního zástupce podati rekurs do usnesení prvního soudu. Poněvadž tedy
neobstojí důvod, ze kterého rekursní soud vyhověl rekursu odpůrců a
odmítl návrh, dlužno nejvyššímu soud zabývatí se dalšími námitkamí
rekursu, jež se týkají věcných podmínek povoleného prozatímního opatření a jež rekurs ní soud v důsledku onoho svého názvu pominul. Odpůrci navrhovatele praví sice v rekursu, že nebyly osvědčeny aní nárok,
ani jeho ohrožení, ale napadají to jedině a výlučně z toho důvodu, že
dv. dekretů ze dne 18. září 1786 čís. 587 písm. c) a ze dne 24. října 1806
čís. 789 sb. z. s. na tento případ užíti nelze. Ale ta otázka je docela bez:"
předmětná, protože prvý soudce, jehož usnesení je předmětem rekursu,
o tyto dv. dekrety povolení své nikterak neopírá a vůbec jích aní necituje, nýbrž naopak povolení to zakládá výlučně a jedíně na výnos ministerstva zemědělství ze dne 5. září 1924, jehož obsahem spatřuje
osvědčeny jak nárok, tak ohrožení jeho, jímž však právě naopak zase
rekurs odpůrců nijak aní v nejmenším se neobírá, naprosto jej pom!jí a
celé odůvodnění soudcovo, jež jedí ně na něm spoléhá, naprosto nenapadeným a tudíž nedotčeným zůstavuje. O cít. dv. dekretech mluvil
pouze návrh žádající strany, ale předmětem rekursu není návrh, nýbrž
usnesení soudce. (§ 514 c. ř. s.) Když tedy rekurs dLtvody napadeného
usnesení, že a proč by nebyly správny, a osvědčení soudcem na základě cit. výnosu přijaté nenapadá, nemůže je ani soud rekurs vyřizující
přezkumovatí, pročež zůstavše rekursem nedotčeny zůstávají v platnosti.
To se zakládá na §u 514 odstavec druhý a § 520 odstavec druhý c. ř.· s.,
z nichž plyne, že rekurs musí udávati důvody, z nichž usnesení napadá,
k čemuž ovšem zrovna se nevyhledává, by poznačeny byly svým technickým jménem, nýbrž stačí, je-li ten který z vývodů rekursu patrný,
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buď ~edy musí ~plat~ována ~ý!i zmai:čnosi (§ 514, odstavec druhý)
- coz v tOi:ltO 'pnp,ad~_ SIce UCllle?O, avsak, Jak shora ukázáno neprávem)
nebo nespravne pravlll posouzem (§ 520 odstavec druhý) a to dle výslovného předpisu tak, že musí zrovna tak jako při dovolání dle §u 506
poslední odstavec c. ř. s. udá n y být i d ů vod y nes p r á v n o s t i,
což ale v tomto případě, jak shora ukázáno, rekurs naprosto opominul
za b Ý v a j e sed ů vod y n á vrh u a n e d ů vod Y u sne sen í,
nebo konečně uplatňovatí lze i vadnost neb neúplnost řízení (§ 526 odstavec prvý, 527 odstavec druhý) nebo třeba ovšem i rozpor se spisy
o což obé však zde nejde.
'
čís.

4438.

K osvědčení nebezpečí ve smyslu §u 379 ex. ř. se nevyžaduje obmyslného jednání dlužníkova; stačí, že nebezpečí, ohrožující vydobytí
pohledávky, vychází z takových jednání dlužníkových, která nejsou
hospodářsky a právně nutna neb obvyklá a zmenšují jeho jmění nebo
činí je věřiteli nepřístupným. K povolení prozatimního opatření nestačí
však, že odpůrce jest zadlužen, zastavil platy aneb! naň byl uvalen
obchodní dozor anebo že má sídlo v cizině (Rakousku).
(Rozh. ze dne 9. prosince 1924, R I 994/24).
50 udp r v é s t o I i c e povolil prozatimní opatření ku zajištění penčžité pohledávky, rek u r sní s o u d návrh zamítl. D ů vod y: Rekurs jest odůvodněn. § 379 odstavec druhý ex. ř. uvádí příklady protiprávního jednání dlužníkova, jímiž má býti dán výraz jasnému úmyslu
zákona, že toliko ku zmaření nebo stížení vydobytí pohledávky směřu
jící chování dlužníka samo má tvoříti důvod ku vydání prozatimného
opatření. Pouhá okolnost, že dlužník jest zadlužen, platy zastavil aneb
že naň k jeho žádosti uvalen byl obchodní dozor, nebo že má sídlo
v cizině, o sobě ještě nestačí, nýbrž musí tu být i obmyslné jednání dlužníkovo, na rozdíl od ustanovení § 381 ex. ř., dle kterého stačí obava
objektivního zmaření nebo stižení vydobytí pohledávky. Navrhovatelka
ani netvrdila, že odpůrce své v tuzemsku se nalézající jmění realiSUje
a do ciziny převésti usiluje (srovn. Neumannův komentář str. 1078),
nýbrž uvádí toliko, že následkem uvalení obchodního dozoru jest nebezpečí, že odpůrce
jmění své z Československé republiky odstraaí
přes hranice, aniž by osvědčení o tom nabízela, a domněnku svou blíže
odúvodnila. Ve směru posléz uvedeném má výslovný předpis o vykonání
rozsudku v cizině § 381 a 370 ex. ř. a cont. § 379 cit. zák
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
D

ů

vod y:

Dovolací rekurs není odůvodněn. Nejvyšší soud nesdílí ovšem právní
názor rekursního soudu, že § 379 ex. ř. předpokládá obmyslné jednání
dlužníkovo, a má za to, že dle zákona stačí, že nebezpečí, ohrožující
vydobytí pohledávky, vychází z takových jednání dlužníkových, která
nejsou hospodářsky a právně Jiutna neb obvyklá a zmenšují jeho jmění
nebo činí je věříteli nepřístupným. Než jinak přidává se Nejvyšší soud
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k názoru napadeného usnesení, že- okolnost) že odpůrce ohrožené strany
je zadlužen, platy zastavil anebo že naň k jeho žádosti byl uvalen obchodní dozor, anebo že má své sídlo v cizině, nestačí k povolení prozatimního opatření ve smyslu §u 379 ex. ř. Stěžovatelka přehlíží, že ve
svém návrhu na povolení prozatímního opatření omezila se na tvrzení,
že na žalovanou byl v Rakousku uvalen obchodní dozor, že tím jest
prokázáno, ž'e jest značně zadlužena, a že proto jest zde prý nebezpečí,
že žalovaná banka disponuje přes hranici svůj tuzemský majetek, tak
že vydobytí zažalované pohledávky v tuzemsku bylo znemožněno a následkem provedení exekuce v cizozemsku značně stí ženo. Že pohledávky
žalované banky, uvedené v tomto návrhu, jsou jejím jediným' majetkem
v tuzemsku, tvrdí žalobkyně teprve v dovolacím rekursu, tedy opozděně.
Rozumí-li cizozemkem Rakousko, nutno poukázati k tomu, že dle vládního nařízení ze dne 19. března 1919, čís. 145 sb. z. a n. zdejší exekučni
tituly jsou vykonatelny v Rakousku. Pouhý poukaz žalobkyně k tomu,
že žalované bance rakouským soudem byl povolen obchodní dozor, není
dostatečným osvědčením ve smyslu §u 379 ex. ř. o tom, že žalovaná
banka, jejíž disposiční právo bylo omezeno obchodním dozorem, skutečně již zamýšlí převésti sporné jmění do Rakouska, a proto není potřebí, zabývati se otázkou, jaký vliv na vydobytí zažalované pohledávky
má tento dozor, jehož .žalobkyně v prvé stolici se dovolala pouze za
účelem osvědčení, že žalovaná banka je značně zadlužena.
čís.

věřitel přihlásí, a že, když se nepřihlásí do měsíce ode dne povolení exekuce, vrátí mu exekuční soud pro opomenutou přihlášku neupotľebený
stejnopis exekuční žádosti (výnos ministerstva spravedlnosti ze dne 7.
dubna 1898, čís. 8104), z čehož vyplývá, že je výkon exekuce dan do
jisté míry (§ 16 ex. ř.) do věřitelovy libovůle, neboť nepřihlási-li se
vymáhajíci věřitel vůbec, povolující usnesení vůbec není doručeno povinnému, a proto také nenastane .ieho účinnost. Poněvadž předpis §u
161 jedno řádu byl vydán v zájmu vymáhajícího věřitele, plyne z túliO
vzhledem k tomu, že se dosud nepřihlásil ku výkonu, že to ve svém
zájmu nepovažoval účelným, aby dlužnik již nyní se dovcděl o povolení
exekuce, a dále že proto, že k doručení usnesení exekuci povOlujícího
vůbec nemusilo dojiti, dlužník, jemuž usnesení to mělo býti doručeno
teprve při jejím výkonu, nebyl oprávněn před doručenim tohoto usneseni a před výkonem exekuce si do něho stěžovati. Prolo rekursnÍ soud
právem odmítl stížnost povinné strany do usnesení exekuci povolivŠího.
jí však dosud nedoručeného, tudíž dosud neúčinkujícího. jako nepří
pustnou.
čís.

4440.

K pojmu diférenčních obchodú. Není třeba výslovné úmluvy stran
práva a povinnosti k skutečnému plněni.
Tlm, že komisionář uz3Nřel skutečně obchod s osobou třetí, není
vyloučeno, že v poměru mezi ním a komitentem nejde o obchOd difeo
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vyloučení

renční.

Jde-li o exekuci na přihlášení,. nemůže si dlužník stěžovati do povolení exekuce dřive, než mu bylo povolující usnesení při výkonu exekuce doručeno.

Pro exekuční krytí debetní pohledanosti v poměru komisionáře ke
komitentovi neplatí bursovní předpis, podle něhož zamýšlené exekuční
krytí musí býti oznámeno bursovní komoře.

(Rozh. ze dne 9. prosince 1924, R I 998/24).

(Rozh. ze dne 9. prosince 1924, Rv 1 1395/24).

Stižnost dlužnika do usnesení prvého soudu, povolujícího exekuci
na přihlášení, r c k u r sní s o u d odmítl pro nepřípustnost. Ne j v y Š š i
s o u d nevyhověl rekursu do odmítacího usnesení.

Proti žalobě bankovního závodu o zaplacení nedoplatku z obchodního spojení namítl žalovaný, že zažalovaná pohledávka vznikla z diferenčních obchodů. O b a niž š í s o u d y uznaly podle žaloby. N e jvy š ši s o u d zrušil rozsudky obou nižších SOUdCl a vrátil věc prvému
soudu, by ji znovu projednal a rozhodl.

Dúvody:
Podle §u 64 ex. řádu musi býti usneseni, k nimž došlo mimo
rok, stranám doručena v písemném vyhotovení. Teprve doručením
stávají se usneseni ta podle §§ 416, odstavec prvý c. ř. s. a 78 ex. ř.
vůči stranám účinna, kterážto účinnost spočívá v tom, že teprve dnem
po (om dni, kterého se stalo usnesení účinným, počinaji plynouti lhůty
k opravným prostředkúm a lhůty k plnění (§ 528 c. ř. s. a § 78 ex. ř.).
V té věci nebylo usnesení soudu prvé stolice, exekuci povolivši, doručeno, jelikož vymáhajicí strana žádala o výkon exekuce na přihlášení.
žádá-li věřitel o výkon exekuce na přihlášení,. nemůže býti při exekuci
podle §u '349 ex. ř. přehlíženo ustanovení §§ 575 odstavec třetí a 569
c. ř. s., a §u 1114 obč. zák., a také ta okolnost, že je v tomto připadě
podle §u 161 jedno řádu potřebí s výkonem sečkati, až se vymáhajicí

Dúvody;
Především jde o otázku, zda obchody, z nichž žalobkyně odvozuje
svůj nárok, byly obchody diferenčnímI, či nikoliv. Nižší soudy pokládají
za diferenční obchody takové obchody, při nichž právo a povinnost ke
skutečnému (efektivnímu) dodáni jsou vyloučeny a na mistě toho jest

smluveno, že má býti placen toliko rozdíl cen. Tuto definici nutno ovšem
doplniti. Soudní praxe ~ a v podstatě i nauka - ustálila se
v ten smysl, že se diferenčními obchody rozumějí takové obchody, při
kterých jsou srovnalou vltlí stran vyloučeny právo žádati, by skntečně
bylo dodáno (odebráno), a povinnost, dodati ,(odebrati) skutečně, a
misto toho jest výslovně neb i mlčky, konkludentním jednáním. ujednáponěknd
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no, že má býti placen jen rozdíl dvou cen, při čemž stačí, když se úmysl
i jen jedné strany nesl tímto směrem, a druhá strana věděla o tomto
úmyslu a dle něho si ,počínala, umožňujíc takto svému smluvníku, by
uskutečnil svůj úmysr, docíliti jen kursovního zisku. Takové obchodoe
vání posuzuje se dle zásad o hře (sázce), vyslovených v §§ 1271 a 1272
obč. zák., aniž se vyžaduje, by strany stály vůči sobě přímo jako hráči
v právnickém smyslu (srv. rozh. čís. 2427, 2650, 2692 sb. n. s.). Po
stránce procesuální dlužno pak zdůrazniti, že tomu, kdo tvrdí diferenční
obchod, náleží ve sporu, by dokázal, že tu jsou skutkové okolnosti,
z nichž lze usuzovati, že,;e úmysl stran - vyjádřený výslovně nebo
mlčky nesl směrem právě naznačeným. Prvý soud v tomto případě
vyloučil jakýkoli obchod diferenční, maje za to, že nebylo nikterak pro e
kázáno, že mezi stranami byly smluvně vyloučeny právo a povinnost
skutečného plnění, a z rozhodovacích důvodů jeho rozsudku plyne, že
předpokládal nedostatek výslovné úmluvy stran o vylouče,ní práva a
povinnosti k skutečnému plnění. Než takovéto výslovné ujednání jest
v pravdě výjimkou, zpravidla odívá se difereční obchod ve formu komi e
sionářského' nákupu a prodeje (cenných papírů, valut, devis), jímž má
býti zastřena pravá podstata obchodu. To žalovaný V odvolání také
vytýkal, poukazuje k tomu, že úmysl stran, nesoucí se k diferenčnímu
obchodu, může býti vyjádřen též konkludentně, a že může takto i mlčky
dojíti k obchodu diferenčnímu. Nej:lfávem odvolací soud odmítl příslušné
vývody žalovaného, jako, nepřípustnou novotu, neboť šlo jen o výtky
právní. Tím se však stalo, že ani prvý soud, ani soud odvolací neuvažoval a nezjistil, zda žalobkyně znala či neznala úmysl žalovaného podle okolností sotva pochybný - vyzískati pouze rozdíly v kursu; a
zda svým jednáním byla nápomocna k uskutečnění tohoto úmyslu či
nikoliv. Že tomu skutečně tak bylo, tomu mohly by nasvědčovati skutečnosti dílem sporné, dílem zjištěné, že žalobkyně, ač se hned první
příkazy žalovaného týkaly částek nikoli nepatrných, na žalovaném (jehož
majetkové poměry nebyly zjištěny) nežádala vůbec krytí (zálohy); že za celého obchodního spojení nebyly koupené cenné papíry a valuty
ani jednou žalovanému dodány, prodané pak ani jednou žalobkyni ode,vzdány; - že žalobkyně účtovala žalovanému půjčovné (předkládací
provisi), jež se platívá za účelem spekulační prolongace bursovních
obchodů; že žalobkyně, když debetní markové saldo žalovaného dostoupilo značné výše, žádala na žalovaném' nikoli odebrání a zaplacení,
nýbrž krytí. Oba nižší soudy pokládají ovšem proti všemu tomu za rOzhodující, že žalobkyně provedla příkazy, dané jí žalovaným, vesměs
efektivně. K tomuto zjištění dospěly nižší soudy na základě svědeckých
výpovědí, nikoli na základě posudku slyšeného znalce, jak žalobkyně
v dovolací odpovědi tvrdí, neboť znalecký důkaz v tom směru nebyl
žalovaným nabízen, aniž z moci úřední nařízen a znalec Josef T. výslovně
prohlásil, že nezkoumal povahu a druh obchodů, postup při nákupech
a prodejích cenných papírů atd. Efektivně byla by žalobkyně provedla
obchody s třetími oS<>8ami tehdy, kdyby jí jako komisionářce byly
z nich vzešly práva a povinnosti k skutečnému plnění. Zda svědci tak
rozun-,éli potvrzenému efektivnímu provedení, nelze z jejich výpovědí
seznati. Svědek Karel W. udal, že žalobkyně neprovedla ani jednoho
obchodu v sobě, nýbrž že se obchody prováděly tím způsobem, že ža-
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lobkyně, obdrževši přikaz k nákupu nebo prodeji, dala příkaz do Berlína
svým obchodním přátelům, a dostavši od nich zprávu o provedeném
obchodu, sama také o tom zpravila ,žalovaného. Svědek Josef W. pak
uvedl, že veškeré obchody, uvedené v předložených výpisech z knih,
byly efektivně provedeny, t. j. že dle příkazu žalovaného byly cenné
papíry skutečně zakoupeny, pokud se týče prodány; že veškeré obchody žalovaného byly obchody berlínskými a byly prováděny na berlínské
burse prostřednictvím různých berlínských bankovních závodů. A svědek
Alfred O. pouze seznal, že, pokud ví, žalobkyně prováděla obchody
efektivně, a dávala je prováděti na berlínské burse. Než i kdyby byly
všechny obchody provedeny bývaly efektivně ve vylíčeném smyslu, nebylo by tím ještě nade vši pochybnost prokázáno, že v porněru mezi
stranami rozepře nešlo o obchody diferenční. Z toho, že komisionář uči
nil skutečně obchod s někým třetím, neplyne ještě nezbytně, že komitentův příkaz ke koupi nebo prodeji byl míněn vážně; zpravidla bude
to jen okolností, nasvědčující tomu (indicem), že forma obchodu se
shoduje se skutečně zamýšleným obsahem. Podaří-li se však j v takovém
případě komitentovi důkaz, že vážný příkaz nebyl zamýšlen, a že druhá
strana (komisionář) byla si toho vědoma, není obcho'd, dojednaný
kom~sionáře111 s třetí osobou, obchodem přikázaným a nejde na účet
komitenta (srv. Staub-Pisko. exkursi k čl. 3.57 § 14). Z toho, co uvedeno, jest patrno, že nižší soudy nevystihly správně jádra věci s hlediska právního. Nejvyššímu soudu nelze však rozhodnouti ve věci samé,
neboť otázka, zda žalobkyně znala či neznala úmysl žalovaného, vye
získati pouze rozdíly v kursu, a zda svým jednáním byla nápomocna
k uskutečnění známého jí úmyslu žalovaného, či nikoliv; - jest otázkou
skutkovou, kterou lze vyřešiti jen v nižších stolicích.
Kdyby výsledky doplněného řízení vedly znovu k úsudku, že nešlo
o diferenční obchody, nabyla by významu další otázh, která zůstala
spornou v řízení dovolacím: zda se žalobkyně při exekučnim krytí debetního markOvého zůstatku žalovaného zachovala dle tvrzené úmluvy,
zda tedy exekuční~ krytí lze poklád?ti za provedené na účet žalovaného.
V té příčině by dovolací soud arci nemohl sduhlasiti s dovolatelovými
vývody, nýbrž sdílel by názor nižších souúů. Podle obecných obchOdních podmínek žalujícího bankovního závodu jsou pro provedení bursovních obchodů je!nu přikázaných směrodatny podmínky, jež v tom
kterém čase pro takOvé obchody platí na tuzemské nebo cizozemské
burse, na níž obchody mají býti provedeny. Směrodatny jsou tedy podmínky, platné pro provedení přikázaných!' obchodů, t. j. pro kupy a
prodeje, ale nikoli pro exekuční krytí debetního zůstatku. Než i kdyby
bylo hleděti i k podmínkám, platným pro toto exekuční krytí, přicházely
by v úvahu jen podmonky, platné pro takové obchoéiy, jaké byly přiká
zány, tedy pro obchody mezi komisionářem a komitentem. Pro takové
obchody však neplatí předpis, že zamýšlené exekuční krytí musí býti
oznámeno bursovní komoře, ježto předpis; ten platí jen pro vzájemné
obchody bursovních firem, jak nižší soudy zjistily na základě výpovědi
Vladimíra K-a, který, ~ jsa přísežným bursovním sensálem, zajisté jest
obeznámen se všemi příslušnými předpisy a poměry. Proti jeho seznání
nebylo v první stolici nic namítáno, jeho udání mohly tedy nižší soudy
vzíti za základ svých rozhodnutí, zvláště když důkaz dotazem na~ bur-
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sovní komoru - v jehož opomenutí spatřuje dovolatel vadnost řízení nebyl nabízen v prvé stolici. Nebylo tudiž lze z obecných obchOdních
podmínek žalobkyně, jimž žalovaný se podrobil, odvoditi povinnost
žalobkyně k předch:ozím:u oznámení zamýšleného e'Xekučního kry~
bursovní komoře a z neoznámeni právni důsledky, činěné žalovaným.
Čís.
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Kdo, přestoupil zákonný bezpečnostní předpis ručí za škodu, nedokáže-Ii, že není příčinné souvislosti mezi jeho jednáním (opomenutím)
a škodou (§ 1311 obč. zák.).
Odesílatel ručí dráze za škodu výbuchem třaskavin nepostačiteine
zabalených.
Zavinení dráhy nelze spatřovati v tom, že přijala ku přepravě zásilku
třaskavin, ač byla vadně balena, jen když bylo odesílatelem na nákladním listu potvrzeno, že druh a baleni zásilky vyhovuje předpisům.
(Rozh. ze dne 9. prosince 1924, Rv I 1468/24.)
Žalovaná firma zaslala dráhou bednu třaskav}'ch zátek, jež při pře
kládání zboží vybuchly. Výbuchem byl jeden železniční zřízenec
usmrcen, několik jich poraněno a vagon, v němž byla bedna naložena,
těž~ pošKozen. Žalobě dráhy o náhradu škody bylo vyhověno s o u d Y
v ;; ech tři s tol i c, Ne j v y Š š í m s o u de m z těchto
důvodů:
Stejně jako v trestním řízeni nepodařilo se ani v civilním sporu bezpečně
zjistiti pravoll příčinu výbuchu bedny s třaskavými zátkami, a jest vyloučeno, že by se tak mohlo státi navrhovaným doplněníin řízení, neboť
pisař čeněk S., jemuž bedna vybuchla pod rukama, jest mrtev. a výbuchem byla bedna se vším obsahem úplně zničena, takže ani její zbytky
nemohly býti ohledány. Přesný důkaz příčinné souvislosti výbuchu se
zaviněním té neb oné strany nebyl proveden a nelze ho již provésti.
Mylným jest názor žalované strany, že pro nedostatek tohoto důkazu
musí škodu nésti strana, v ieiimž majetku byla způsobena. Podle §u 1311
obč. zák. jest za škodu, kteri by jinak nebyla nastala zodpovědným ten,
kdo clal svým zaviněním přičinu ke. škodlivé náhodě, nebo kdo pře
stoupil zákonný předpis vydaný za učelem odvráceni nahodilých škod.
Význam tohoto předpisu, který by se na první pohled zdál vzhledem
k §u 1295 obě. zák. samozřejmým a zbytečným, spočívá v tom, že se jím
mění zákonná doměnka §u 1296 obč. zák. a důkazni břemeno. Kdežto
v pravidelných případech jest na tom, kdo požaduje náhradu škody, by
dokázal nejen zaviněni škůdcovo nýbrž i příčinnou souvislost mezi jeho
,zaviněním a škodou, má přestoupeni zákonného bezpečnostního předpisu
za, následek ručeni za vzniklou škodu potud, pokud v i n n i k neprokáže
nedostatek příčinné souvislosti mezi svým zakázaným jednánim neb

opo:,:,enutím a touto škodou. Nižší soudy zjistily skutkově, že vybuchnUVSI .bedna. nebyla př~ odevz~áni k železniční přepravě balena podle
b~:p.ecnostllich p.redp!~u vydanych pro třaskavé zátky v při!. C k zelezlllcmmu dop.~avnlmu radu podl, c), 2d). M~I~O jiné v napadeném rozsud~u VYPoclta~e vady by~o zlIsteno jmenovlte, že třaskavé zátky byly
ulozeny v bedne propustne, zhotovené z prken, jež nebyly v sebe zasazeny ,a vykazovaly bud' od počátku nebo následkem seschnutí dřeva
za přep~avy s~áry až.8 .mm široké,. že těmito spárami vypadla za pře
pra~y' časo( drtIl1, pouzltych za ucpavku Jednotlivých krabic se zátkami
t:vmy bedny, takže se krabice mohly v bedně pohybovati a o sebe i
osteny bednJ:: narážet!. Dále bylo zjištěno, že zátky v jednotlivých krabICICh b~ly yred uzavremm. vike,;, ~okryty nikoliv, jak jest předepsáno,
va.toy, nybr:; drtInamI promlcha.nymI kusy třísek. Bezpečnostní předpisy,
Je:; zalovana strana ta~to porusIla, byly vydány za tím účelem, by odvraceno.. b]lo n~.b~zP:CI vy?uchu nasledkem otřesů a nárazů, jimž se
nelze pn zelezmcm preprave vyhnouti. Poněvadž se žalované straně nepodařilo dok~~ati, .že mezi zji~těný.m balením proti předpisům a výbuch:m nem pn.čI~ne ~ouvlslostI, rucí za výbuch a jeho následky. Nepl avem dovolava .se. zalovaná strana rozhodnutí trestního soudu, kterým
byl Walter A. prave pro nedostatečnost důkazu přičinné souvislosti žaloby, pr~ nedba:é a předpisLIm' nevyhovující baleni, spraštěn. Nehledíc
k tomu, ze cl."Ilm soud Jest ~l~ §u ~6~ ~. ř. s. ,:ázán jen odsuzujicím výr~~em !restmho soudu, nemuze .ZI:,;nena nemoznost bezpečného důkazu
pnčmne souvlslostt mezI Jeho zllsleným zaviněním a škodou zbaviti ho
civilni zodpovědnosti. ža~~~an~ tvrdf sice v dovolání, že znaleckým posudkem by! n~d?statek pncl11ne SOUVIslosti mezi vadným balenim a výbu.~~em pro~aza~,
toto :vrzeni odporuje nejen skutkovým zjištěním
mzslch soudu, nybrz I splsum. Znalci udali sice celkem souhlasně že
nelz~. přfčinnou souvi~lost mezi .vadným balenim a výbuchem zji~titi,
ale zad,;y ~ 111ch II take s urČitostI nevyloučil, a pokládají jen za pravdě
pOdo?ne,. ze vybuch nas!~l r:arazel~ na bednu, umožněným neopatrným
za,c~a~e~1l11 s b.ednou pn prepr~ve: Jako nesprávné právni posouzení
I'}!yka zalovana. strana k~nečne, ze nebylo uznáno -na spoluzavinění
drahy'a zodpovednost za skodu nebyla dělena dle §u 1304 obč. zák.
i v tomto směru jest d~v?láni bezdůvodné, neboť nebylo zjištěno nic,
co by ~okazovalo za~!nenl dra~y'- Nemltž: býti ,její zavinění spatřováno
v tom, zev>:buch;,uvsI bednu prlJa!a ku prepravě, ač byla vadně balena.
:odle tanfmho predpisu bylo odesílatelem na nákladním listu potvrzeno,
ze ~ruh a bal.ení zá~ilky vyhovuje předpisům obsaženým v odstavci
I pnlohy C k zelezlllcI1!mu dopravnímu řádu. Význam tohote potvrzení
~počívá v t;J111, že. odesilatel ručí sám za jeho správnost podle §§ 57 a 60
zel. dopr. r., tahe drah~ !,ení. ~o.~u:na při přijeti zboži k dopravě pře
zkoum~v~tI balem a neI:ruze bylI cmena spoluzodpovědnou za jeho vady.
!vrze~I, z: draha poru;;Ila do~ucovací předpisy železničního dopravního
r~du t1111:.ze be?ny s tra;;kavy1l11.zatkanu byly pomíchány ve voze s jin]m zb~zIm, :' ze byl>: prevraco~anJ:' nemá v něm podkladu. O přepravě
traskavych. zatek pl~lI po~ze predplsy uvedené v příloze C pod I c B,
~ ta~ ne~1 o tak~yych z<:kazech z.min.ky. Dovolání cituje předpis I E,
klere.ho vsak v pn!. C vubec nem, predpls 1 e neplatí o', třaskavých
z"tkach.
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se

náhrady škody z opozděného
Jde o nárok ze správy, dornáháno-li
napravení vytýkané vady.
Lhůta §u 933 obč. zák. jest lhůtou propadnou. Lhůty propadné lze
úmluvou stran prodloužiti. Lhůta §u 933 obě. zák. počíná dodáním věci
a jest lhostejno, kdy se kupitel o vadě nebo škodě dozvěděl.

I

\:
I
I

(Rozh. ze dne 9. prosince 1924, Rv I 1511/24).
Žalovaná firma dodala žalobci stroje a převzala záruku po dvanáct
měsÍCŮ za správný chod strojů. Stroje byly odevzdány žalobci dne 27.
září 1921 a žalobou, zadanou na soudě dne 21. března 1924, domáhal se
žalobce náhrady škody, ježto prý byly dodány stroje vadné a vada nebyla žalovanou včas napravena. O b a niž š í s o u d y žalobu zamítly,
o d vol a c í s o u d z těch'to důvodů: žalobce domáhá se náhrady
škody, jež mu vzešla tím, že mu žalovaná dodala vadné motorové zaří
zení a že vady té včas neopravila, ač k tomu dle úmluvy byla povinna.
Vadnost záležela prý v tom, že byla pec v generátové stanici příliš vysoko zazděna, takže motor nemohl dobře ssáti vyvinující se plyny. Pro
tuto vadu nemohl prý žalobce motoru používati po 246 dnů, čímž utrpěl
škodu 73.800 Kč, mimo to vzešly mu výlohy za zajištění důkazu 9775 Kč
20 h. Jde tedy zřejmě o nárok na náhradu škody, vzniklé dodáním vadné
věci, vadného zařízeni, tedy o náhradní nárok, jaký má na mysli poslední
věta prvého odstavce § 932 obč. zák. jednajícího o správě. I pro takový
náhradní nárok platí lhůty §u 933 obč. zák. Správně uvedl prvý soud, že
lhůty ty jsou propadné a že k nim dlužno přihližeti z moci úřední. Lhůty
ty jsou propadnými lhůtami práva hmotného v tom smyslu, že právo žalobní je již předem omezeno na určitou lhůtu s účinkem, že, uplyne-Ii
lhůta, aniž byl nárok na soud vznesen, nastává ztráta žalobního práva
sama sebou. Mylným je náhled odvolatelův, že propadná .lhůta, zákonem
určená, zde 6měsíční (§ 933 obč. zák.), nemohla býti úmluvou stran
prodloužena. Zákaz takový platí jen pro lhůtu promlčecí (§ 1502 obč.
zák.). Tím však, že propadná lhůta, zákonem na 6 měsíců stanovená,
byla úmluvou stran prodloužena na 12 měsÍCŮ, nepozbyla povahy IhiHy
propadné. Úmluva ta měla jen účinek, že žalobce mohl svůj náhradní
nárok vznésti na soud ve lhůtě 12měsíční ode dne skutečného dodání
(převzetí) věci, to jest do 27. září 1922. Pouhým> oznámením vady ve
lhůtě zachová ,~i kupitel jen námitku, nikoli však také právo žalobní
(§ 933 poslední\pdstavec obč. zák. ač]. 349 obeh. zák.). Ježto žalobce
ve lhůtě 12 měsítů žaloby nevznesl, uhaslo jeho žalobní právo a byla
žaloba. právem z'lmítnuta.
N e j v yJ!JY s o u dnevyhověl dovolání.
Důvody:

Odvolací soud posoudil věc po právní stránce (§ 503 čís. 4 c. ř. s.)
zcela správně, pokládaje zažalovaný nárok za propadlý nárok ze správy
podle §§ů 932, 933 obč. zák. a nikoli za samostatný, zvláštní smlouvou
založený nárok na náhradu škody, vzniklé z nesplnění závazku, vady
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?odaného stroje v ,~rčit~ době n.apra.viti. Domáháť se žalobce náhrady
v dalslm vyvojl udalostr prý vznikla z toho že mu strana
'kt k
zalovana dodala vadnou věc. Toť zřej'mě nárok ze Sl)r.'v
d"'d
. k
.
a y, a m era
tomu
neva I, ze j e o naro na nahradu škod" vzniklé z opozd' 'h
. '{,Tk"n". d
J .
ene O na'
Plave.m vy~ va y. I ten plyne z prav. ústavu správy, jsa důsledkem
vadne.ho pInem,. a ,proto .pbH pro něj ustanovení §u 933 obč. zák., že
zamka, n.ebyla-l! vec do jlste doby přivedena na soud. Že tuto dobu jest
pokla~atr. za lhut.~ prc:pa?nou podle hmotného práva a nikoli za lhůtu
p;o':llce<;l, byl? Jlz opetne I tím~o Nejvyšším soudem rozhodnuto a obsr;n: od~vodneno ,(vjz T?imo jiné rozh. Č. 1702 sb. n. s.), a není ani ve
vede. am v praksl jl~ davno pochybnosti o tom, že lhůty pro pad n é
lze .~mluvou stran, jak se i tuto stalo, prodloužiti. Marně se dovoláni
s~azl tento ná~or vyv~átiti poukazem k § 1502 obč. zák., neboť tento
pr~?pls vzt~!:uje s~ vyslovně jen ke lhůtám promlčecím. Dovolání ne:
muze n~c t;Zltr z uvahy, že by kupitel, kdyby názor odvolacího soudu
byl spravnym, bylo narok na náhradu škody připraven kdyby vadu věci
shledal t~prve v poslední den této lhůty neb o škodě z~ěděl dokonce teprve po ~plné~l vJ::pršení. lhůty. Tyto důsledky by názor odvolacím .soudem .zasta.~any ovsem> mel, avšak odpovídají jen smyslu a účelu zákona,
kt~ry, v zajmu kh~~.a b!,zpeč~osti obchodního styku nároky ze správy
prav~ chce .na ..urclte Ihuty vazatr, takže po jejich vypršení bezpodmlnečne u~~slnajl. Z~kon nerozlišuje, proč nároky ze správy na soud
nebrly pnvedeny vcas, stačí mu, že přivedeny nebyly. Nelze proto k dů
vodun~ opozdění žaloby přihlížeti, ať již tkví ve lysické nemožnosti
včas z.alovatl aneb v opozděném seznání škody. Kdyby zákon b í
v poslez u:-:edené okolnosti shledával důvod, žalobní lhůtu prodlouži~,
byl by zaJIste neopo~nenul, pojati do, ustanovení o správě obdobn'
pr~dp~s, jak j:?tobsazenv ~u 1489 obč. zák., podle kterého lhůta pr';"
ml~ecI se pocma mImo jIne až od té doby kdy poškozený o škoď
zvedě!. Zamítly proto nižší soudy žalobu prá~em.
e
~kody, ~tera
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• Zrušen-Ii rozsudek ~~vé~o ~ud~ odvolachu soudem dle §u 496 čís. 3
c. r; s". lze v zno,:u ~~aJenem ř1Ze01 prvé stolice vznésti mezitimní určo
vaCI navrh. I?omaha-It se rozloučená manželka úprawy výživného podl
§u .l.9 r~l. z,ák., nemá místa určovací návrh manžela že manželce nepn"~
slusI vyzIVne podle §u 91 obě. zák.
'
(Rozh. ze dne 9. prosince 1924, Rv I 1534/24.)
.e. ManŽ,:lství stran ?ylo v roce 1890 rozvedeno od stolu' a lože. V roce'
,910 zavazal se, man;el platiti manželce měsíčně 45 K na výživné. Veoee
19~1 bylo rn'anze]stvI rozloučeno. Napotomní žalobě manželky o zvýšení
vyzlvneho vyh~vel procesní so.ud prvé stolice, když byl původní jeho rozsudek .odvolaclm ~ou.dem ~rusen, 'potud, že přiznal manželce měsíčních
150 KS' 0ezltlmm navrh zal?vaneho vznesený teprve při ústním líčení
po ,~rusenI rozsudku ?dv~laclm. soudem na zjištění, že manželce nepří
slusI anI ~Ie §u 91 obc. zak. am ze smíru v roce 19\0 nárok na výživné,
byl p r v y m s O ude m zamítnut. O d vol a c í s o u d zvýšil k odvolání
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žalobkyně výživné na měsíčních 250 Kč, odvoláilí žalo~aného ?evyho~ěl
a uvedl v otázce, o niž tu jde, v d ů vod ech: z,e byl zalovany s; svym
návrhem na určení zamítnut, jest jen nutným dusled~~m toho, ze ~bylo
žalobkyni právo na zvýšené výživné přiznáno, a nen::uze s: ~pr?!o zalovaný ani po této stránce dodělati úspěchu, );nen?vlte ,nemuze zadalI z:
určení, že žalobkyní nepřísl~ší proávo n;, vyzlvne z duvodu §u 91 o?c.
zák. poněvadž před zrušemm puvodl1lho rozsudku soudu procesmho.
urč~ní že žalobkyni právo na zvýšení výživného z důvOd~ ~u 91 obč.
zák. n'epřísluší, nežádal a v řízení, ježnásled:)Valo~ po ~r~s~em rozsudku
toho, to s ohledem na us:anovení §u 482 c. r. s. zadalI lIZ nemohl.
N e j v y Š š i s o ud nevyhověl dovolání žalovaného mimo jiné
z těchto
důvodů:

Onu část určovacího návrhu strany žalované, kterou mělo bý;i
zjištěno, že žalobkyni právo na zvýšení výži~ného .z~ dův?du §u 91 obc.
zák. nepřísluší, zamítl odvolací soud zcela pr~ve:" ]lz z ?uvod~. jJroces~
álního. Nelze sice souhlasi!i s jeho názorem: ze ~alova.ny, neuclmv urč :
vacího návrhu v tomto směru před zrušemm puvod~lho rozsudku prve
stolice po jeho zrušení již tak učiniti nemohl pro zakaz novot ,v odvolacím 'řízení podle §u 482 c, ř, s., neboť,~ byl-Ii. rozs,:dek ,prve stolIc~
zrušen, jest otázku přípustnosti nových prednesu a "navrhu eos~zovatl
podle §u 496 c. ř. S., ten však je vylučuje jen pro pnpad z;usem po?le
Cís. 1 a 2 prvního odstavce §u' 496 c. ř. s., zrušovacl usnes<;m odvolacl~o
soudu se výslovně dovolávalo i čís. 3 téhož od,stavce. Nez na tom d~le
nesejde. Onu část určovacího lÍ>\vrhu bylo za~mItnoul! z toho procesua~. 'ho dtlvodu že rozhodnutí o ža,obní prosbe na eXIstencI nebo neexr-.
~;enci práva'na výíivu podle §u91 ob , zák. není záv!slé (§§~ 236, 2~9
. ~ s) Jest nesporno že manžel~tví stran bylo soudne rozlouceno, a ze
byla 'upraven? s6udním sm!rem ze
27. b!ezna 1910.
Tím jsou podle §u 19 zákona o rozl. manz. uskute;~~en~ pre?pokla?y
pro novou úpravu nároků rozvedené manželky na vy.~lvne z p~,padnyc~
důležitých důvodů, a nelze dále ,řešíti otázku,. zda JI tento narok take
ještě přísluší podle §u 91 obč. zak,

č
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důvodu:

Zákon ukládá udržování ohrady jen tehdy, když 1) zed' hraniční
cousedu patří a 2) když hrozí škoda okrze otvor (§ 858 obč. zák. l.
V onOm směru neobsahují sice rozsudky nižších soudů potřebného
zjištění, komu zed' patři. žalobci tvrdili, že žalované, žalovaná to popírá, uvádějíc, že po 30 let Se o zed' nestarala, uýbrž žalobci, a svědek
Š., předchůdce žalované, tvrdil, že jest zed' společná. Ale pro rozsouzení
sporu je otázka vlastnictví ke zdi nerozhodna, protože žalobní nárok
dle §u 858 obč. zák. není opodstatněn ani ostatním přednes'em žalobců,
;:>rotože netvrdili ohrožení z otvoru. Žalobci sice tvrdili, že trpí škodu
tímr, že se následkem shroucenÍ zdi pozemek jejich sesouvá, a za řízení
potvrdil svědek M., že v rOCe 1923 jednalo Se o to, by učiněno bylo
ohledně zdi opatření, aby se strany B-ových k nějakému úrazu nedošlo,
protože jejich zahrada je položena výše než sousední pozemek žalované.
Ale ani ta ani ona škOda i( ohrožení) není takovým ohrožením, které
[lředpokládá zákon. Předpokladem pro udržování ohrady je ochrana
sousedního pozemku před škodou, která vzniká z nedostatku ohrady,
tedy »s k r z e« otvor jak zákon praví. Míní tím tedy zřejmě ohrožení,
vznikající z vlivů vnikajících z oh raženého pozemku na pozemek souseda, na př. drllbeží, dobytkem a tak pod. Zákon však nemíní tím také
škody, které mohou vzniknouti bez ohledu na to, je-Ii pozemek ohražen,
tedy na příklad tím, že ohražený pozemek jest níže a půda sousedního
pozemku se sesouvá, nebo tím, že pobyt na pozemku vyvýšeném není
právě pro vyvýšenost bezpečným. Proto z nedostatku opory pozemku
vyššího nelze žádati zřízení ohrady. V tom směru chrání souseda jen
ustanovení §u 364 b) obč. zák., který neukládá povinností k udržování
ohrady, Také ohrožení osob prodlévajícich na llOrním zvýšeilém pozemku, který není ohražen, není ohrožením skrze otvor. Proto dle přednesu
,alobcl! samých není opodstatněn jejich nárok na znovuzřízení hraniční
zdi ze zákona a z téhož dllvodu jejich nárok na náhradu interese, že
zeď nebyla opravena.
čís.
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Ke »skutečnému odevzdání« nemovitosti ve smyslu §u 943 obč. zák.
se nevyžaduje knihovního vkladu.
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(Rozh. ze dne 9. prosince 1924, Rv I 1797/24).
Udržovati ohradu jest její vlastník jen tehdy povine~ .(§ ~58. obč.
zák.) hrozí-li sousedu škoda »skrze otvor«, to jest z V!IVU!, vmkaJíc/ch
.. ohr~eného pozemku na sousedův pozemek (na př. ~rubez~, dobytkem
z .) 'koli však, hrozí-li škoda z vlivů, jež mohou vznrknoml bez ohledu
(na
sesouváním se výše položeného sousedOlVa pozemku)..

~i~hr~~u

př.

,(Rozh. ze dne 19. prosince 1924, Rv I 1647/24.)
Žaloba, jíž domáhali se žalo.b,:i na ž~lované sousedce znovuzříze,n~
zdi a náhrady interese, Jezto zed ne~y!a. opravena, byla z~n:;i
nuta soudy všech tří stolic, Ne]vysslm soudem z tec o
hraniční

.

Žalobkyně domáhala se na pozůstalosti po Emanuelu P-ovi určení,
že dům č. p. 161 nepatři do pozůstalosti, že žalovaná pozůstalost jest
povinna uznati platnost darování domu toho zůstavitelem žalobkyni a
svoliti ku vkladu vlastnického práva pro žalobkyni. O b a niž š í s o udl' žalobu zamítly, o d vol a c í s o u d z těchto cl ů vod ů: Prvý soud
ne$právně prý posoudil věc po stránce právní, jsa toho názoru, že ku
daro-,ánl nemovité věci jest nutně zapotřebí knihovního vkladu, poně
vadž ustanovení §u 943 obč. zák. rozdílu mezi movitou a nemovitou
věcí nečini. Výtka ta je úplně lichá. Jest sice pravda, že ustanovení §u
943 obč. zák. nečiní rozdílu mezi movítou a nemovitou věcí, ale rozdíl
ten je patrným z ustanovení páté hlavy občanského zákona. Kdežto'
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dle §u 426, 427 a 428 obč. zák. stač; ku nabytí věci movité pouhé odevzdání věci z ruky do ruky nebo symbolické znamením nebo prohlášení,
směřující ku odevzdání, jest dle §u 431 a 432 obč. zák. (nov.) ku nabytí
věci nemovité zapotřebí zápisu do veřejných knih na základě ověřené
listiny ve formě ku platnosti toho kterého právního jednání předepsané.
A poněvadž jedná se v tomto případě o darování věci nemovité, jest třeba
listiny, která má náležitosti §u 432 obč. zák. (n) a zákona ze dne 25.
července 1871, čís. 76 ř. zák. Ani této listiny :ani knihovního zápisu tu
není a proto také o nabytí darované věci mluviti nelze. A vycházel-li
prvý soud z tohoto právního názoru, neměl také zapotřebí, aby zjišťoval,
zda skutečně fysické odevzdání věci se stalo, a nelze ani o vadnosti
řízení

mluviti.

Ne j vy Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil věc
prvému soudu, aby ji znovu projednal a rozhodl.
Důvody:

Právní názor odvolacího soudu, že ku darování nenlOvité věci je
nutně zapotřebí knihovního vkladu, nelze sdíleti. Požadavkem »skuteč
ného odevzdání« v §u 943 obč. zák. projevuje se zřetelně zákonodárcův
lnnysl, vyjmouti z velících předpisů formálních jenom takové případy,
v nichž přistupuje ku darovací smlouvě ještě jiný,.od ní rozh~ný, Jak?
»odevzdání« poznatelný úkon. Úkon tento musí býl! smysly v~lmatelny,
na venek poznatelný a musí býti tak uzpůsoben, aby se v nem nepochybně projevovala vážná vůle dárcova, že r;rá pře,dmět darová.ní i~ned
přejíti z dárcovy držby do držby obdarovaneho. Pn superrevls1 obcanského zákona bylo u příležitosti usnesení, aby předpis §u 943 obč. zák.
hyl zachován, výslovně řečeno: »zamýšlel-li dárce vážně věc darovati,
pak ji odevzdej, nebo vydej listinu«. Z toho ~yplývá, ž~ doslov §u 943
obč. zák. »skutečné odevzdání« má v protrve ku pouhemu shbu darovacímu význam okamžitého provedení právního výsledku smluvního,
darováním zamýšleného. Dovolatelka tvrdila a o tom důkazy nabízela,
že zůstavitel koupil dům, o který běží, pro ni, dům ten jí daroval, že jí
vydal od něho všechny klíče, že ona dar !en přijala a od té d?by užíva!a
ho vlastnicky že se do domu toho odstehovala, dala Sl v nem upravIl!
svým náklad~m zahradu, že z něho dostávala činži, že zůstavitel zamýšlel knihovně provésti převod domu, že ona ho žád,al~, ab~ se to
k vůli daním prozatím nestalo a pak že to bylo znemozneno darcovou
smrtí. Je-li tomu tak, šlo by o »skutečné odevzdání" podle §u 943 obč.
zák., poněvadž by byl sporný dům dovolatelce odevzdán do skuteč~ého
výkonu držby, a uváží-li se, že doslov »skutečné odevzdání«. ne~í mc jIného než protiva pouhého slibu nebo pouhé smlouvy darovac1 a ze podle
§u 943 obč. zák. má i odevzdání prohlášením (§§ 425, 428 obč. zák.) týž
právní význam, jako lysické odevzdání, uváží-li se, že podle dovolatelčina
tvrzení měl zůstavitel skutečně vážnou vůli počiny shora uvedenými dovo1atelce řečený dům nejen darovati, nýbrž í odevzdati, a že ona darování
jeho také přijala a na domě tom vlastníckou držbu opravdu vykonávala,
sluší uznati, že je vedle čís. 4 i onen podle čís. 2 §u 503 c. ř. s. uplatněný
důvod opodstatněn, že totiž neúplnost odvolacího řízení spočívá v tom,
že· o dovolatelčiných tvrzeních nebyly připuštěny jí nabízené a vůbec
jakékoliv důkazy.

Čís.
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Zaopatřovací požítky bývalých zaměstnanců na velkém majetku po. zemkovém (zákon ze dne 18. března 1921, čís. 130 sb. z. a n.).
Byl-Jí zaměstnanec zaměstnán na statku svěřenském, jest k výplatě
zaopatřovacích požitků povinným držitel svěřenství.
Pokud lze dovolacímu soudu přezkoumati zařazení zaměstnance
do určité skupiny tabely k zákonu.

(Rozh. ze dne 9. prosince 1924, Rv I 1810/24.)
Žalobě, jíž domáhal se bývalý zaměstnanec na svěřenském velkostatku placení zaopatřovacích požitků dle skupiny II na nynějším držiteli
svěřenství, bylo vyhověno s o u d Y vše c h tří s tol i c, N e j vy Š š í m
s o ude m z těchto
důvodů:

Žalovaná doznala, že N. přešly po nebožce Marii H-ové jako svě
ni, a v §u 12 (2) n. zn. (zákona ze dne 13; července
jest stanoveno, že, jde-li o majetek svěřenský, přechází
povlllnost plaht1 požitky, o něž jde, jedině na právní nástupce v držení
tohoto majetku. Dopadá proto na žalovanou zákon s plným účinkem.
Na slovíčkářské rozlišování, že ona není dědickou a tudíž právní nástupkyní Marie H-ové, nelze Dvšem nijak přistoupiti, neboť třeba ona
nabyla nároku na nástup ve svěřenství přímo ze zakládací listiny a nikoli
z nějakého aktu své předchůdkyně Marie H-ové neb mocí nějakého
právního poměru s ní, tak přece cit. § 12 (2) právě každého nástupce
ve svěřenství nazývá právním nástupcem v držení jeho a to správně,
protože nástupcem jistě jest, ježto následuje po předchůdci, a je nástupcem právním, protože po něm následuje v práva, která právě měl
předchůdce. Že by byla žalovaná již v prvé stolici tvrdila, že žalobce
nebyl úředníkem svěřenství, nýbrž jen úředníkem Marie H-ové, není
pravda a dovolání dochází k opačnému výsledku jen argument.ací zřejmě
nelogickou. Namítala-li, že poslední zaměstnavatelkou žalobce by:la
Marie H-ová, a teď z toho dovozuje, že tedy zaměstnavatelem nemohlo
býti svěřenství, dlužno vytknouti, že zaměstnavatelem musí býti vždy
osoba, a tudíž v oboru zákona ze dne 18. března 1921, čís. 130 sb. z.
a n. osoba, jež je držitelem velkého pozemkového majetku (§ 1) a nikoli
nemůže zaměstnavatelem býti nemovitost sama,svěřenství, jak dovolání
tomu chce rozuměti. Byla by musila tedy žalovaná strana činiti námitku,
že byl sice žalobce úředníkem neb slUžebníkem Marie H-ové avšak ne
~la.iejím pozem'k~vém majetku ,(statcích svěřenských), nýbrŽ pouze u
]ej1 osoby na př. Jako její osobní sekretář nebo komorník, jenž se správou statků ničeho co činiti neměl; takovou námitku ale neučinila, naopak
1 z celého jejího vlastního zodpovídání plyne, že žalobce byl zaměst
nancem statkovým, jak to i nižší stolice zjistily. Pokud broljí dovolání
proti zařadění žalobce do 11. třídy tabulky, je to v podstatě pouhé broJení proti zjištění nižších stolic, které ovšem nevěřily· svědkům, nýbrž
řenský statek na
192~, č. 215 s~)

CivIlut rOdlOUn\ltl VI.

101

- i-i

1698

1699

výpovědi
může (§

žalobce, v čemž je dovolací soud naprosto přezkumovati ne503 c. ř. s. úsudkem z opaku). Důvod nesprávného právniho
posouzení uplatňován by byl teprv tehdy, kdyby dovolání postavilo se
na půdu skutkových zjištění učiněných nižšími stolicemi na základě
výpovědi žalobcovy a dovozovalo, že ani pak nespadá žalobce do 11.
třídy. Toho však nečiní, nýbrž dovozuje jen oceňujíc samo výsledky
důkazů podle své libosti, že výslechu žalobcova nebylo potřebí a nemá
'Je k němu 'hleděti - postup to úplně nezákonný.
čís.

zd~ činitel státu nebobce neb? jiné "amospdvné korporace, jenž škodu
~pus,obIl, jednal u vykonu ve rel ne 111 OCl na př. tedy jako orgán verelne spravy, nebo v oboru s o u k r o 111 o h o s pod á ř s k é činnosti
na př. v jejích zá!:žito,stech jako ';,ajitelky ~elkostatku, továrny, dolů
a pod. V o~on-,: pflp~de, nespada na,:ok na nahradu škody pod předpis
§u 1338 obc. zak., nybrz, lde-ll o stat nebo zemi a není věc přikázána
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Nárok na náhradu škody lze proti veřejnoprávnímu svazu jen tehdy
uplatňovati pořadem práva, jednal-Ii činitel svazu v jeho soukromohospodářském oboru působnosti.
, Nepřípustnost pořadu prával pro nárok obce proti starostovi o náhradu škody z nesprávného výkonu voleb.
(Roch. ze dne 9. prosince 1924, R II 381/24).
Tvrdíc, že starosta obce provedl volby tak vadně, že byly zrušeny
a bylo nutno, je znovu provésti, a že tím obci vznikly zbytečné výdaje,
domáhala se obec na svém starostovi odškodnění. S o udp r v é s t oJ i c e nevyhověl námitce nepřípustnosti pořadu práva a rozhodl ve věci.
S o u d o d vol a c í zrušil napadený rozsudek i s předchozím řízením
a odmítl žalobu pro nepřípustnost pořadu práva,.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu žalující obce.
D ů vod y'
Starší praxe_ byla sice toho mínění, že nároky na náhradu škody,
způsobené bezprávným činem, náležejí podle §u 1338 obč. zák. vždy
na pořad práva, leč že by zák. stanovena byla pro ty které případy
výjimka, a držela se zásady této v podstatě jak praxe říšského soudu
jakožto soudu povolaného k řešení sporů o pravomoc (zákon ze dne 21.
prosince 1867, čís. 143 ř. zák. § 2 lit. a), tak zvláště také praxe bývalého vídeňského nejvyššího soudu, čímž se stalo, že so'ud ten a tudíž
i nížší stolice bez závady rozhodovaly zejména též o nárocích proti
státu na náhradu škody, způsobené nezákonným výkonem moci veřej nt"
tedy v oboru nynějšího §u 92 úst. list. (srv. rep. nál. k §u 1313 a) obě.
zák. u Manze 1917), kde dle československé -praxe nastává příslušnost
pražského zemského soudu dle zákona ze dne 2. listopadu 1918, čís.
4 sb" která předpokládá nároky z poměrů veřejnoprávních, a která
právě proto by nenastávala, kdyby zákona toho nebylo, ježto soudy povolány jsou dle §u 1 j. n. rozhodovati zásadně jen ve věcech »občan
ských« t. j. o nárocích soukromoprávních. Novější názor jak nauky
(srv. Otl, Rechtspflege und Verwaltung ve Festschrift !lir Franz Klein
1914 str. 58-63) tak i praxe jest však ten, že § 1338 obč. zák., před
pokládaje soukromoprávní nárok na náhradu škody (slova: »jako každé
jiné soukromé právo«), předpokládá škodu z nezákonného činu v pomě
rech soukromoprávních, a že tedy rozeznávati dlužno, o jaký poměr šlo,
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tomu kterému správnímu úřadu, pod zákon čís. 4/1918 a tedy zemskému
soudu v Praze, jde-li však o obec nebo jiný svaz samosprávný (okres,
župu), na příslušný úřad samosprávný, není-li výjimkou věc přikázána
řád~ýl11 s?udům. V proj~dnávaném příp~dě jde o udánlivě nesprávný
nezakonny postup obecmho starosty v flzen, volebOlm, tedy v úkonu
ve ř e j n é spr á v y, nárok na náhradu škody tkví tudíž původem
svým v poměru veřejnoprávním a sdílí tudíž jeho veřejnoprávní povahu,
pročež nespadá pod předpis §u 1338 obč. zák. pokud se týče §u I j. n.,
nepatří na pořad práva leda že by naň zvláštnim předpisem přiká
zána byla. Tu arci přichází v potaz nepovš:imnutý posud §u 66 obec:
zříz.) jenž v odstavci prvém pravÍ, že starosta odpovídá ze svého úřed
ního jednání obci, a v odstavci třetím, že, měla-li by obec na něm ze
zodpovědnosti té nějaké náhrady pohledávati, mát o u čin i t i ř á dn Ý Ol P o řad e m p r á v a. Tu by arciť na první pohled se zdálo, že
ona výjimka tu je. Avšak při bližším zkoumání není tomu tak. Předpis,
,,,,,,Iuvě o postihu proti starostovi pro jeho zodpovědnost za jeho úřední
jednání, myslí tím zřejmě jen úřední jednání, jež mu ukládá právě obecní
zřízení samo, zejména tedy na jeho funkce jako hlavy obecní rady a jako
orgánu výkonného a správce obecního jmění (§§ 52, 53, 55-60 obec.
zříz.), nikoli ale na funkce, uložené mu zákony jinými, zvláště tedy
řádem volebním ze dne 31. ledna 1919, čís. 75 sb. z. a n., jímž se sice
provádí předpis §u 16 ob. zříz., aniž by však v tomto předpisu bylo
starostovi uloženo jakési úřední jednání. § 66 ob. zřízení může se vztahovati na postih §u 69 nynějšího volebního řádu ze dne 31. ledna 1919
tím m'éně, když starý volební řád z roku 1864, jejž by byl jedině na
mysli míti mohl, takového postihu vůbec neznal, § 66 ob. zříz. ale na
jiné, nové případy rozšiřovati nelze; jeť to předpis výjimečný. K tomu
doložiti dlužno, že příslušnost podle §u 66 jest nyní v §u 5 (4) a (5) a
§§ech 10, 16, 18 zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 329' sb. z. a n.
(finanční novela) pro případy, tam vytčené, upravena poněkud jinak,
ale jako právě tyto předpisy, protože dány jsou jen pro určité případy,
na jiné případy vztáhnouti nelze, tak jest tomu i s §em 66 ob. zříz.
Jde-li tedy v projednávaném případě o zodpovědnost, uloženou §em 69
řádu volebního a nikoli odsta,vcem prvým §u 66 ob. zříz., a neodkazuje-li
§ 69 vol. řádu postih proti vinníkovi na pořad práva, věc naň nenáleží,
protože nejde o nárok soukromoprávní. Zbývalo by jen dotknouti se
toho, že nesprávný postup toho druhu, jaký se žalovanému za vinu klade,
zakládá po případě přečin, trestný dle §u 68 (1) téhož vol. řádu, a že
škoda, trestným činem způsobená, může uplatňována býti i připojením
se k řízení trestnímu, v němž, není-li věc náhrady dostatečně objasněna,
má býti odkázána na pořad práva (§ 366 tr. ř.). Než dle výslovného
předpisu §u 47, 365 tr. ř. mohou v adhesním řízení uplatňovány býti jen
nároky soukromoprávní. Adhesní řízení nedokazuje tedy pro spornou
otázku ničeho.
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Státní pozemkový úřad může dáti výpověď ze zabraného majetku,
se s vlastníkem dohodl o převzetí bez výpovědi.
Závisí-Ii dohoda o propuštění pozemků ze záboru na straně vlastníka n!l schválení dozorčího úřadu, jest Státní pozemkový úřad tak
dlouho dohodou vázán, dokud ono schválení nebylo odepřeno.
třebas

(Rozh. ze dne 9. prosince 1924, R II 411/24.)
Výpověď, daná Státním pozemkovým úřadem nadaci X. z hospodaření na zabrané půdě, byla k rekursu nadace rek u r sní m s o ud e III zrušena, mimo jiné z těchto d ů vod ů: Není sporno mezi stranami, že dne 14. dubna 1924 mezi Státním pozemkovým úřadem se

il

strany jedné a mezi nadací X. se strany druhé byla uzavřena dohoda,
kterou se Státní pozemkový úřad zavázal, nemovitosti druhé strany,
pokud vůbec mají býti převzaty, převzíti bez výpovědi. Státní pozemkový úřad vzdal se tudíž výpovědi a není oprávněn, jednostranně tuto
smlouvu porušiti tím, že nyní přece dává výpověď. Státní pozemkový
úřad ve svém vyjádření sice připouští, že onu dohodu ohledně převzetí
nemovitostí uzavřel, žádá však přes to zamítnutí stížnosti, hlavně proto,
že touto stížností nebylo tvrzeno porušení nějakého ustanovení části I/c
náhr. zákona. Avšak § 14 (2) tohoto zákona výslovně ustnovuje, že není
zapotřebí výpovědi, dohodl-li se pozemkový úřad s vlastníkem a osobami, oprávněnými hospodařiti, o převzetí bez výpovědi. Zákon mluví
sice pouze o tom, že výpovědi není zapotřebí a nevylučuje tudíž výslovně
přípustnosti výpovědi, rekurs ní soud jest však toho názoru, ze v případě
takové dohody výpověď dána býti nesmí, poněvadž by jiný výklad znamenal porušení právního citu a všeobecné právní zásady o účincích
smlouvy, kterou jsou vázány obě strany. Že takový výklad zákona
ostatně odpovídal též vůli stran při uzavření smlouvy, vysvítá ze smlouvy, ve které se výslovně na § 14 (2) náhr. zákona odvolávají.
Ne j vy Š š í s o u d usnesení rekursního soudu zrušil a uložil mÍl,
by, doplně řízení, znovu rozhodl.

o ů vod y:
Rekursní soud mylně pojímá ustanovení §u 14 čís. 2 náhr. zákona a
význam a smysl dohody se na ně vztahující. Ustanovení to praví pouze,
že výpovědi n e n í z a pot ře b í, dohodne-li se pozemkový úřad
s vlastníkem o převzetí bez výpovědi, což ani dle doslovu ani dle smyslu,
ducha a účele předpisu neznamená, že by pak výpověď dána býti nesměla, nýbrž jen, že dána býti nemusí, ačkoli má-li to Státní pozemkový
úřad přes to za vhodno, dána býti může. Že se Státní pozemkový úřad,
jak tomu rekursní soud chybně rozumí, dohodou z a v á z a 1, že pře
vezme nemovitosti, o něž jde, bez v Ý p o věd i, také není pravda,
neboť v dohodě praví se jen, že převezme pozemky, tam jmenované bez
výpovědi a že vlastník ve smyslu §u ·14 čís. 2 náhr. zák. s o uhl a s í,
by byly bez výpovědi převzaty. Z ·toho plyne, že dohodou měl býti

splněn jen přec11'0klad §u 14 (2), aby výpovědi zapotřebí nebylo, že
však Státní pozemkový úřad práva výpovědi se tím nevzdával, nýbrž,
že jen vlas:ník vzdal se práva svého, v §u 12 téhož zák. (a již v §u 13
záb. zák.) mu zaručeného, že musi dostati výpověď prve, než nemovitosti Státníl1m pozemkovému úřadu vydati povinen bude. Dohoda
Státního pozemkového úřadu nebránila, výpověď podati. To se nejlépe
ukáže v praktických svých účincích, domyslí-Ii se případ. Dokud vlastnik Státnímu pozemkovému úřadu pozemek nevydal, není Státní pozemkový úřad se svým nárokem zajištěn, neboť dohoda exekučního titulu
netvoří (§ 1 ex. ř.) a, kdyby tedy v určeném čase vlastník se zdráhal,
pozemky vydati, neměl by úřad moci, k tomu ho exekučně přinutiti.
I když se připustí, že by si mohl exekuční titul opatříti tím způsobem,
že by na základě dohody žaloval a rozsudek si vymohl, je to přece
mnohem kratší a lacinější, podá-li přes dohodu pro jistotu výpověď.
Když však takto důvod, pro který rekursní soud výpověď zrušil, neobstojí, dlužno přihlédnouti k ostatnimu, obsahl! stížno~ti vlastníkovy,
není-Ii v ní uplatněna jiná námitka, výpovědi vadící. Stížnost uplatňovala, že ve výpovědi uvedeny jsou pozemkové částice, které dle dohody n e měl y být í pře v z a t y, že převzaty býti měly jen nemovitosti v archu, ke stížnosti přiloženém uvedené a že tedy dle dohody výpověď měla býti ohledně těch, jež převzaty býti neměly, vzata zpět.
K tomu doložiti dlužno, že v odstavci VI. dohody se praví, že odevzdáním nemovitostí, v čl. I. vytčených, bude Státní pozemkový úřad, pokud
jde o zemědělskou půdu velkostatku N., pokládati povinnost vlastníka,
vyplývající z ustanovení §u 5 záb. zák., za splněnu způsobem konečným.
. Pak-li tomu tak jest, byly nemovitosti, jež neměly dle dohody býti převzaty, ze záboru propuštěny, neboť dohoda taková zavírá v sobě, pokud
se týče nahražuje rozhodnutí dle §u 7 čís. 1 zák. o poz. úř., povolující
propuštění, které ovšem, má-Ii býti platné, předpokládá dle §u 11' čís. 1
téhož zák., aby bylo schváleno správním výborem. Schválení takové
ovšem může býti uděleno i předem, předepsáním jistých direk:iv pro pří
pady toho druhu, v jichž rámci pak se akce Státního pozemkového úřadu
drží. Je třeba tedy vyřešiti obsah dohody a řečenou podmínku její platnosti. Nelze ovšem přehlížeti, že není ze spisů patrno, byla-li dohoda
schválena dozorčími úřady vlastníků. Ale nejvyšší soud má za to, že,
pokud vlastníci na dohodu jen ve svůj prospěch se odvolávají, vykazovati schválení to nemusí, naopak že Státní pozemkový úřad na dohodu
tak dlouho jest vázán, dokud dozorčími úřady schválení odepřeno nebylo (obdoba §u 865 obč. zák. pořadem obdoby §u 26 obč. zák.).

čís.

4449.

'

Jest věcí věřitele, navrhujícího zajišťovací exekuci, by osvědčil okolnosti, odůvodňující nebezpečí, že by jinak vydobytí vymáhMé pohledávky bylo zmařeno, neb vážně strženo (§ 370 ex. t.). Pouhá zadluženost
dlužníka nestač/o
(Rozh. ze dne 9. prosince 1924, RII 412/24.)

~I
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o podání odvolání. Odvolaci soud nemohl připustiti zástupce chudé
strany vrchního soudního oHciála Josefa O-a k ústnímu odvolacímu

vyhověl,

rek u r s n is o u d návrh zamitl.
Ne j v y Š š i s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

jednání, protože v odvolacím

D ů vod y:
Dle §u 370 ex. ř. jest věcí vymáhajicího věřitele, by osvědčil okolnosti; z n}chž by vidno bylo objektivní nebezpečí, že by jinak vydobyti
vymahane pohledávky bylo zmařeno, neb vážně stí ženo. Pouhá zadluženost dlužnice sama o sobě však nestačí k osvědčení tomu neboť tím
I:~ní ještě osv~dčena pravděpodobnost, že vydobytí vymáhané pohle~a~ky. !eohroz.eno. Jmak by tomu bylo, kdyby dlužnice byla stihána
Fnyml !,,;lo~~ml .neb exekucemI, ne~? s,nad hrozilo vyhlášení úpadku na
JeJI Jmenl. Zadne podobne nebezpecI vsak tvrzeno nenÍ.
čís.

4450.

Tím, že odvolací soud nepřipustil kancelářského úředníka ustanoveného za zástupce chudé strany, k OdvolaCÍmu líčení nenasiala zma~~čnost a~i dle čís. 4 a~í dl~ Čí~. 5 §u 477 c. ř. s. Z~atek dle §u 477
ers. 4 c. r. s. nelze spatrovab ant v tom, že soudce nedal úřednímu zá.
stupci chudé strany poučení o nutností zastoupení advokátem v odvoladm: řízení.
(Rozh. ze dne 9. prosince 1924, Rv II 391/24.)
žaloba o uznání nemanželského otcovství byla zamítnuta s o u d Y
vše c h tří s t o I i c, Ne j v y Š š í m s o ude m mimo jiné z těchto

řízení

musí býti strany zastoupeny advo-

káty (§ 463 odstavec druhý c. ř. s.). Dal však přečísti jeho odvolání.
Tím vyhověl předpisu §u 491 c. ř. s. Nedal-li soudce zástupci žalujíci
strany potřebných návodů k provedení procesních úkonů neb o nutném
zastoupení advokáíeni v odvolacím

řízení,

nelze v tom

spatřovati

zma-

tečnost dle §u 477 čís.
c. ř. s. není potřeba pro

4 c. ř. s. Zvláštního poučení ve smyslu §u 447
zástupce chudých ve smyslu §u 64 číslo 4 c. ř. s,.,
protože tomuto se neIYl'á rozsudek doručovati (§ 133 odstavec čtvrtý
j. ř.). V tomto případě byl také rozsudek doručen přímo poručníkovi
žalujícího dítěte.
Čís.

.

4451.

Předpis §u 106 horo. zák. předpokládá naprostý nedostatek vrchnostenského povolení a normální poměry, kde není pochybnosti ani o
místní ani o věcné příslušnosti stavebního úřadu.

(Rozh. ze dne 9. prosince 1924, Rv II 573/24).
Předchůdce žalobcův vystavěl si dům v dolovém poli, vyžádav si
ku stavbě povolení obecního úřadu ve V. ve Slezsku. Žalovaná společ
nost kutala napotom pod domem žalobců a, ježto kutáním byla budova
poškozena, žaloval žalobce o náhradu škody. Žalovaná namítla najmě,
že žalobce vystavěl dům bez svolení příslušné okresní politické správy.
Žalobě bylo vyhověno s o u d Y vše c h tří s t o I i c, N e j v y Š š í m
s o ude m z těchto

d

Ů

vod

ů:

dtivodti:
. Ža~ujícf strana uplatňuje proti rozsudku odvolacího soudu důvody
:ma,tecnostJ ve sm~slu §u 477 čís. 4 a 5 a § .503 čís. 1 c. ř. s. z té příčiny,
ze j! nebyl v prv?1 ~tO.hCI u~tanoven z.a zastupce chudých advokát, že
prvy soud nepo.ucll jeJIh~ z~stupce ~ jeho právech, jmenovitě o právu
navrhnoulr novy znalecky dukaz, a ze ho po rozsudku neupozornil na
~utnost z~s!oupení advo~átem v. odvolacím řízení. Tím prý bylo zaviněno,
z,:odvolanr" neby!o jasne a spravne. Dále vytýká, že odvolaci soud ne.
P;Ipustd jeJIho. za~tuI:ce k. ~stnímu, odvolacír;'u jednání. Těmito výtkami
vsa~ nedokazuje, ze ZalUjICI strane byla odnata nezákonným postupem
m~~no~t ,n.a s?udě projednávati (§ 477 čís. 4 c. ř. s.), aní že táž nebyla
~ nzem r~dne za~t~upena, (§ 477 čís. 5 c. ř. s.) Žalující dítě podalo
~alobu s~ym porucl1lkem ~,to~u.t? by! k jeh~ r:ávrhll zřízen u procesního
"oudu zastupcem kancelarsky uredmk, jem zalobkyni skutečně zastupoval. v první stolici a podal také jejím jménem odvolání. Tomuto zástu~cI,chudýchpříslušela.dl,e ~u 133 o~stavec druhý j. ř. všecka práva,
k mm:: pod~e zakona opravnuje advokata procesní plná mDC. Bylo tedy
vyhoveuo predpIsu §u 64 čís. 4 c. ř. s. o zastoupení chudé strany v řízení
v první stolici i předpisu §u 467 čís. 5 c. ř. s. a § 90 zák. o org. soudů

Dovolání, uplatňující dovolací důvody čís. 2 a 4 §u 503 c. ř. s., není
v žádném směru opodstatněno. Dle §u 106 horního zákona jest majitel
hor tenkráte prost vší zodpovědnosti za škodu, způsobenou dolováním
na budově, byla-li stavba předsevzata uvnitř dolového pole po jeho
propůjčení bez vrchnostenského stavebního povolení. Toto zákonné
ustanovení předpokládá naprostý nedostatek vrchnostenskéhO' povolení
a pravidelné poměry, kde není pochybnosti ani o místní ani o věcné
příslušnosti stavebního úřadu\. Následky nedos,tatku vrchnostenského
povolení k stavbě jsou pro stavebníka tak významné a citelné, že nelze
míti za to, že horní zákon chtěl přesunouti pouze na něho celé nebezpečí a veškeré následky spojené s tím,že maje úmysl vyhovětI zákonnému předpisu, obrá~il se na. místně příslušný, avšak věcně nepří
slušný úřad, který sám považoval se za věcně příslušný. Hlavní věcí
jest, že stavebník podal žádost o povolení ku stavbě na stavební úřad,
dále že tento vyhověl této žádosti a že toto jeho zařízení jest, nehledíc
k otázce příslušnosti, v podstatě správným. Horní zákon ze dne 23.
května 1854, čís. 146 ř. zák. nemyslel v §u 106 na zvláštnost slezského
stavebního řádu ze dne 2. června 1883 čís. 26 z. zák., zrušenou §em 45
zákona ze dne 11. března 1921, čís. 100 sb. z. a n., že stavebním úřadem
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pro řízení a rozhodování o stavbách nad propůjčenými dolovými měrami
jest okresní politická správa ~ni l1,a: to: že je,st vůbec možna PS~hyb?o.st
o věcné příslušnosti sta,:ebmch ~radu prve ,stoh~:, Obecr:1 urad Je?t,
jak vysvítá z ustanovem slezskeho. staveblllho rad,u, take stavebmm
úřadem a jest jím z pravIdla a pr.ot,C: Je take vrc~nostl ~e, smyslu §u 106
horniho zákona. Okresní pohtrcky urad ma se pn Jednam a rozhodoval11
ve smyslu sedmého odstavce §u 102 slezského staveb?ího .řádu ~íditi
týmiž předpisy jako obecní úřad a proto nelze,: tomto p:lpa?e pokladatr
ža.lobcovy domy za zřízeny bez vrchnostenskeho schvalem ve smyslu
§u 106 horniho zákona, to tím méně, hledí-Ii se k zvláštnim okolnostem,
jež byly zjištěny nižšimi soudy, V době podáni žádosti žalobcova před~
chůdce o stavební povolení neměl Jan M. jako staro~ta obce,pochyb?ostr
o svém oprávnění, uděliti toto povolení. Dle obecmch SpISU odpovldalo
toto jeho stanovisko úplně praksi, panující tam již po léta, ~ z tě~hto
spisů jest také zřejmo, že v sporné době okresm heJtmanstvI neudehlo
ani jediného stavebniho povolení. Uváží~li se dále,!;e dle výnosu mlm~
sterstva veřejných prací ze dne 2 I. prosInce 1923, CIS. 43.388/Vl, ktery
dosud nebyl zrušen nejvyšším správním soudem a proto v tomto sporu
jest směrodatným, při komisich ze dne 24, ledna, 1914 a, I. června 1919
nebyly úředně zjištěny tako~é závady, pro kt~r~ by ne?yl~ lze sporne
stavby povoliti, a že vydane stavebm povolem J.es! spravne a ?Xlo .by
stejně správné, kdyby bylo bývalo vydáno se steJnym obsahem Jlz pred
tím, než žalobcovy budovy se počaly sta,věti, nelze považovati stav~?ní
povolení, udělené žalobcovu předchůdci v roce 1900 a 1902 obecnrm u;adem za tak pochybené a protizákonné, že by bylo zmatečné a nem~lo
by vůbec významu a nebyl,o by vrchnoste.nsky'21. P?v~~enll:' stavebnll':
ve smyslu §u 106 horního zakona. Proto anI nepnchazejl v uvahu trestm
ustanovení §u 112 slezského stavebního řádu a nemají rozhodného ví'znamu výtky dovolatelky, že obecní úřad nedbal předpísů stavebniho
řádu, neslyšel znalce ani zástupce revírního úřadu a ža,lov,a!,é akciov~
společnosti. V tomto směru poukazuje se dovolatelka na vyse uvedeny
výnos ministerstva veřejných .p~ací, v němž s~ pr~yí, že majite~é h?r
dle předpisů §u 23 odstavec tretr slezs. sta,vebnrho radu mohou byli zajemníky v stavebním řízení, že jim však nepřísluší právo, by z pouhého
důvodu propůjčení dolového pole zamýšlenou stavbu na povrchu zakazovali nebo její provedení činili závislým na splnění jistý;h podmín~k,
a že zájmy veřejné hájiti jest věcí úřadu, lllkolr stran. Dale nelze prehlédnouti, že znalost předpisů slezského stavebniho ř~?u !,esta~í k posouzení věcné příslušnosti obecního úřadu anebo pohbcke spravy, nebof příslušnost této závisela na skutečnosti, že jde o stavební místo nad
propůjčeným dolovým polenl. Pro znalost této okolnosti neplatí předpis
§u 2 obč. zák.
čís. 4452.
Okresní nbilní

úřad

nemá

způsobilosti

ku sporu.

(Rozh, ze dne 9. prosinec 1924, Rv II 586/24).
žaloba okresního obilního úřadu v o. o obnovu sporu byla obě m a
niž š í m i s o u d y zamítnuta. N e j v y Š š í s o u d zrušil k dovolání

žalobce rozsudky obou nížších soudů i s předchozím řízením a odmitl
žalobu.
Důvody:

Žalujícímu okresnímu obilnímu úřadu nedostává se procesní způ

sobilosti. Okresní obilní úřady byly zřízeny nařízením ze dne 6. července
1920, čís. 443 sb, z. a n., by obstarávaly jednak agendu spadající do
kompetence okresní správy politícké (§§ 2-6 zák.), jednak obchodní
věci, jež přenesl na; ně Státní obilní ústav, Vlastního jmění nemá obilní
okresní úřad, neboť veškeré osobní i věcné náklady hradí zemský ústav
obilní (§ 14 zák.), jemuž je okresní obilní úřad podřízen ohledně ob. chod ní činnosti a jenž dohlíží na tento úřad jemu podřízený v oboru své
působnosti. Z těchto ustanovení zákona, jest zřejmo, že okresní obilní
úřad není samostatnou právníckou osobou, nýbrž že jest částečně orgánem státu, částečně orgánem zemského obilního ústavu, jenž má sice
podle §u 2 nař, z 3, ledna 1919 Č. 5 sb. z. a n. povahu právnické osoby,
v tomto sporu však nevystupuje jako žalující strana. Jako veřejný úřad
postrádá okresní obílní úřad osobnosti, ježto nemá jmění a jedná' pouze
jako odvislý orgán státu. Nemůže tudíž ani jako veřejný úřad ve vlastním
jméně

žalovati.
čís.

4453.

Zaopatřovací požitky bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém (zákon ze dne 18. března 1921, čís. 130 sb, z. a n.).
Přislíbil-li zaměs,tnavatel zaměstnanci po méně než čtyřicetileté
službě, že mu bude vypláceti to, co by mu příslušelo po čtyřicetileté
službě, že však to, co připadá na dobu do 40 služebních: let, mu po.
skytnje jako dar z milosti, dal tím nll jevo, že mu přiznal 40 služebních
let, a jest celý peníz po vydání zákona ze dne 18. března 1921, čís. 130
sb. z, a n. považovati za výslužné. .
Změny výše zaopatřovacích požitků možno se domáhati, změnila-li
se výše daně z příjmů, předepsané zaměstnanci, a sice tolikrát, kolikrát
nastala podstatná změna v příjmech.

(Rozh. ze dne 9. prosince 1924, Rv II 690/24).
Žalobce byl lesním radou u žalovaného majitele panství a byl dán
v roce 191 I po šestadvacetileté službě do výslužby s tím, že ho žalovaný
ujistil, žemu bude jako dar z milosti vyplácen k jeho pensijním požitkům
onen peníz, který jest rozdílem pensijních požitků mezi 261etou a 40letou služební dobou. žalobu, jíž domáhal se žalobce jednak určení, že
mu přísluší nárok na započtení 40 služebních let, jednak placení zvýšených zaopatřovacích příspěvků pro c e s n i s o u cl p r v és t o I i c e
v onom směru zamítl pro tentokráte, nemaje za to, že žalovaný uznal
čtyřicetíletou službu žalobcovu, v tomto směru ji zamítl vůbec, ježto by
požitky ža,lobcem požadované přesahovaly hranici příjmů stanovenou
§em 9 zákona čís. 130;21. O d vol a c í s o li d rozsudek potvrdil. Ne j_
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cl a) jednak uznal právem', že se

určuje)

že žalobci

přísluší

nárok na započtení 40 služebních let, b) jednak pokud šlo o placení zvýšených zaopatřovacích požitků, zrušil rozsudky obou nižších soudů a
vrátil věc prvému soudu, by ji znovu projednal a rozhodl.
D

ů

I

vod y:

ad a). Nižší stolice zjistily, že žalovaný na žádost žalobcovu, bymubyla
40letá služba, ujistil iej, že mu bude jako dar z milosti vyplácen k jeho pensijním požitkům onen peníz, který je rozdílem pensijních požitků mezi 26letou a 40letou službou. Řekne-li se to případněji
a jasilěji, znamená to, že mu zajistil vypláceni takového peníze, jaký
vypadá na pensijní požitky při plné 40 leté službě, jenže jménem pensijních požitků bude se mu vypláceti pouze tolik, co vypadá na 26 letou
službu, zbytek pak (t. j. Onen rozdíl), že se mu bude vypláceti pouze
jako dar z milosti. Uváží-li se předpis §u 1 odstavec a) zákona o úpravě
zaopatřovacích požitků ze dne 18. března 1921, čís. 130.sb. z. a n., dle
něhož nečiní rozdílů, zda bývalý zaměstnanec na zaopatřovací požitky,
které dostává, má právní nárok a zda se mu poskytují jen jako dar
z milosti, že tedy zákon zde to, co posud poskytováno bylo jako dar
z milosti, mění vědomě a úmyslně v právní závazek poskytovatele, tedy
v právní nárok na straně přijímatele, takže to, a.č posud mohlo, nadále
odpíráno býti nemůže; uváží-Ii se dále předpis §u 3 téhož zákona, že
po 40 leté službě přísluší zaměstnanci plné požitky tabulky k zákonu
připojené, a k tomu předpis čl. I k §u 3 posl. odstavec prov. nař. ze dne
j 3. května 1921, čís. 189 sb. Z. a n., že za,vázal-li se zaměstnavatel započít.,ti zaměstnanci do pense další služební dobu než skutečně vykonanou, má zaměstnanec nárok na započtení této delší doby při vymě
řování zaopatřovacích požitků dle hořejšího zákona, a předpis téhož čl.
I k §u 4, že služebními lety dlužno rozuměti dobu skutečně ve službě na
velkém pozemkovém majetku ztrávenou, jakož i dobu osobou na majetku
tom hospodařící zaměstnanci do pense započítanou; nemůže býti nejmenší pochyby, že ono ujištění zaměstnavatele, že bude žalobci vypláceti plný peníz, jaký mu při 40 leté službě příslušel, ale ovšem to, co
. připadá na dobu přes 26 služebních let, jen jako dar z milosti, rovná se
v účinCÍch svých plně prohlášení, že mu do pense započte plných 40
služebních let, neboť to, co mu posud poskytováno bylo jako dar z milosti, přeměnilo se dle §u 1 písm. a) zákona v právní závazek (právní
nárok) a že věc má se tak, že žalobci přísluší od účinnosti zákona plná
pense tak, jako by byl 40 let sku!ečně sloužil t. j. peníz 3400 Kč posud mu
vyplácený částí 2.500 (2.499) Kč jako pense a částí 900 Kč jako dar
z milosti přísluší mu celý nyní jako pen s e a nic z něho se nepočítá
jako dar z milosti, tato pense však odpovídá 40 leté služební době a
proto je účinek úmluvy týž, jakoby přímo bývalo umluveno, že se započítává do pense plných 40 let a že celých 3.400 Kč bude se vypláceti
jako pense. Opačný názor nižších stolic odporuje duchu a úmyslu zákona,
jenž zřejmě přeje zaměstnanci také v tom směru, že ho chce zbaviti pOc
nižujícího příjmu almužny a mění to ve výslužné. Že žalovaný v době
svého ujištění nebyl ještě majitelem statku, nýbrž jeho otec, nemá významu, neboť byť i na krásně tehdážk disposici takové oprávněn nebyl,
přiznána

tož ji eřece sám pln~1 i, když se drž!telem stal a takto tedy ji mlčky
e
a I :alne potvrdil, kdyz LIZ k .nl opravner: byl. Stací-Ii
však tato disposice,
netreba se am zabyvatr otazkou, zda zalobci nepříslušel nárok na započte!:i 40 let již 91e ~u .12 pe~~. !lOrmálu. )'lež přece dlužno podotknouti,
ze !"ZS1 stolice. prehlize]1 (zvlas!e o~volacl soud), že dle §u 13 pensijní
pO~ltky rOVna]., s,: 1l1vahdm rente a ze tedy není správným výklad odvolaclho soudu, Jenz s odkazem na § 8, jenž právě o invalidní rentě 'edná
upírá §u 12 všecek význam pro požitky pensijní. Měl-Ii však žalobce'
byv propuštěn při 26 služebních letech bez své viny, dle §u 12 nárok n~
pl.no u invalidní rentu, jež jinak přísluší dle §u 8 teprv po 40 letech, mlJ
n~rok na započtení 40 let a měl tedy předchůdce žalovaného přímo právm po~m~ost, 40 let započítati. Jestliže žalobce, místo aby stíhal svúj
právn~ narok, o?r~~ll se c~stou prosby nažaJov~ného, měl tento plnou
právm I moralm pnč1llu narok mu dobrovolně přIznati, což zase žalobci
právě umožnilo, aby pořad práva nastoupiti nemusil. Když tedy věc
takto"s,e vyřídila ~ d?brém, nelze to nyní na úkor žalobce obraceli, jak
to mzsl s~olice pravmm omy~em činí. ad b) Zde žalobce zneuznává smysl
§u ~. a vyklad CIt. prov. nar. k němu. Jest sice rozhodna výměra daně
z pnJ1nu pro rok 1920, ale s výhradou, že každá strana může se domáhati
změny ve výměře zaopatřovacích požitků, nastala-li změna v přijl"ech
pensistových v poslední výměře vykázaných, pak ale OVŠem náleží na ni
~.ůk~z této. znlěny. Mo.žno se tedy změny ve výměře zaopatřovacích pantku domahall tohkrat, kohkrát nastane podstatná změna v příimech
a ~d~ž v tomto případě jde o vÍCe minulých let, dlužno, když je to pr"
kazdy rok sporno, probrall to pro každý rok a dle výsledku požitky pro
každý rok zvláště vyměřiti. Toho však nižší stolice neučinily: 'první
soudce zjišťuje příjem žalobcův jen za rok 1920 a pak 1923, nikoli ~Ie
za leta 1921 a 1922 a odvolací soud odkazuje pouze na soudce prvého.
Byť RO případě 'potřebné.~ ,zjištění důkazy provedeny byly ve spisech,
nemuze dovolacl soud zpstell] čmill sam, než otázka příjmu žalobcov:fch v rámci §u 9, ač žalovaným nadhozena, nebyla vůbec vzata na
pretřes. Svědek p. se sice o tom rozšiřoval a na základě jeho výpovědi
proveden pak dukaz znalecký o cenách, avšak projednání se stranami
'
jež svědek nemůže nahraditi, chybí.
Čís.

4454.

Závod ve smyslu §u 87 a) j. n. nemusí býti Odštěpo(ým závodem ve
smyslu obchOdního zákoníka a nemusí býti ani podnikem k výrobě
zboží, nýbrž může býti také podnikem, kde se vyrobené zboží toliko prodává.
(Rozh. ze dne lO. prosince 1924, R I 767/24.)

\

Žalobu, zadanou na okresním soudě v T., kde měl žalovaný svou
prodejnu, s o udp r v é s t o I i c e k námitce místní nepříslušnosti odmítl, rek u r sní S o u d zamitl námitku místní nepřislušnosti.
Ne j v y Š š í 50 U d nevyhověl dovolacímu rekursu.

\\
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D II vod y:

I

Nelze souhlasiti s dovolacím rekursem, že prodejna (prodejní kancelář), již žalobkyně nesporně v T. má a odkudž obstarává .veškerý
prodej svého zboží, není závodem ve smyslu §u 87 a) j. n. Zavod ve
smyslu tohoto paragrafu nemusí býti ?dštěpným závode~, ve s~lysl~
obchodního zákoníka a nemusí býti al11 podl11kem, určenym k vyrobe
zboží, jak mylně za to má dovolací reku;s,. nýbrž může .býti t,:ké ~od
nikem, kde vyrobené zboží se toliko prodav~: ~lyne to z ,uvahy, ze za~on
ku založení sudiště závodu (§ 87 J. n,) nezada, by v zavodech, z~loze
ných mimo sídlo podniku zároveň i zboží ,se vyrábělo, a že slova »zavod«
v § 87 a) j. n, je použito v tom smysl~, P! v .~~dplsu §u 87 to~oto z!akona. Nezáleží proto na tom, že prodejna zalujlcl hony v T, nel11 zaznamenána v příslušném obchodním re!stří~u u krajs~ého ~OU?u v P. Poukazuje-li dovolací rekurs k tomu,. ze pn tomt? vykl;rde za~ona mohla
by žalující firma žalovati i na míste, kde ma sv.~ho staleho ~as!upce pr.~
odbyt zboží, a že obchod, o který jde, nebyl vynze? v T., ny.brz ze z,boll
bylo dodáno z B., přehliží, že v přípa~ě uv~denem: by neslo, ~ z.avod
žalující firmy, nýbrž o závod jejího stáleho zas[~pce, az~pomm~, ze na
odllvodnění námitky nepříslušnosti so~du ':. prve stohcl zalova~y 12?tlZ~
tvrdil, že žalobkyně v T, závodu nema, a ze novoty v opravnem nzel11
nejsou dovoleny.
čís.
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II
smlouvy ze cl;;e 1. řijna 1922) dle něhož Božena S-Qvá není \)~ráVn~l1~
bez svolení komanditisty Oty W -a zrušiti prokuru udělenou mImo line
také Kamilu S-ovi, dále ustanovením čL V. a X, smlouvy, jimiž se Božena S-ová zavázala, že ve vnitřním poměru nebude společnost na venek
zastupovati a prokuristy v jich právech, smlouvou vytčených rušiti neb
obmezovati. Leč přes to rejstříkový soud právem vyhověl návrhu stěžo
vatelky na výmaz pro kury Kamila S-a z důvodu jejího odvolání ji jako
komplementářkou. Dle zápisu v obchodním rejstříku jest Božena S-ová
oprávněna ku znamenání a zastupování firmy jako komplementářka
(čL 153 a 158 obch. zák.). Po rozumu čl. 118 obch. zák. jest zrušení
pro kury oproti třetím osobám - a o to tu jde - účinný'm, stalo-li se
společníkem oprávněným k zastupování společnosti, jímž v tomto pří
padě jest komplementářka' Božena S-ová. Z tohoto kategorického ustanoveni zákona ve spojení s čl. 54 obch. zák.· dle něhož jest prokura
kdykoliv odvolatel na, a s čL 45 obch. zák., jenž nařizuje, aby zrušení
prokury bylo ohlášeno do obchodního rejstříku, a konečně z úvahy, že
zřízení pro kury jest věcí důvěry, plyne zřejmě, že st-lka v poměru k tře
tím osobám jest oprávněna i přes ustanovení smlouvy prokuru Kamila
S-a odvolati, a povolil proto rejstříkový soud právem navržený zápis
, zrušení této pro kury.
čís.

4455.

4456.

Při žádosti za prodloužení lhůty §u 9 zákona ze dne
čís. 96 ř. zák., jest použíti předpisů civilního řádu

1871,

25. července
soudního.

Komplementář komanditní společnosti muze v poměr,u k t ř .e tím
osobám sám odvolati prokuru třebas dle', ustanovem spolecenskě
smlouvy mohl tak učiniti -jen v s~uhlasu s komanditistou.

f

(Rozh, ze dne 10. prosince 1924, R 1965/24.)

(Rozh. ze dne 10. prosince 1924, R I 950/24).

II

V upravovacím řízení dle zákona ze dne 25, července 1871, čís. 96
zák. žádala knihovní účastnice za opětné prodloužení ihůty k podání
žaloby. S o udp r v é s tol i c e opětné prodloužení lhůty povolil, r ek u r sní s o u d zamítl návrh na prodloužení, neshledav proň podstatných důvodů. N e j v y Š š í s o u d zrušil usnesení obou nižších soudů a
vrátil věc prvému soudu s poukazem, by o návrhu na opětné prodloužení
lhůty šetře předpisů §u 128 c. ř. s. znovu rozhodl.

Rej s tří k o v Ý s o u d povolil k návrhu komple~lentářky koman~
ditní společnosti výmaz kolektivni pro kury: Kamila ~-a. Rek u r s n I
s o u d zrušil napadené unsesení a uložil prvému soudu, by po provedeném šetření znovu rozhodlo návrhu komplementářky, by soud vzal na
vědomí její prohlášení o zrušení prokury Kamila S-a a patřičné zařídil.
D ů vod y: Prvý soud orozhodoval O návrhu komplen2~ntářky Bož;ny
S-ové hledě k obsahu puvodniho zaplsu hrmy do reJstnku obchodmho.
Stěžovatel uvádí však ve své stižnosti nové okolnosti, které, kdyby byly
pravdivy, svědčily by o tom, že Božena S-ová nebyla ke z!'ušení prokury
Kamilu S-ovi udělené oprávněna bez souhlasu a, svolem koma~dltlsty
Oty W-a, a odvolala-li komplementářka tuto p.ro~:lru ~rotr vuh Oty
W-a, nebyl by pro povolení výmazu pro~~ry nalezlty zaklad. Je tedy
zapotřebí vyšetřiti, zda nové okolnostr stezovate!em v: smyslu .§u. 1~
nesp. říz. uplatňované jsou pravdivy, a podle vysledku tohoto setrem
znovu rozhodnouti.
N e j v y Š š í s o u cl obnovil usnesení prvého soudu.
D ů vod y:
Jest sice pravda, že odvolání prokury Kamila S-a komplementářkou
Boženou S-ovou příčí se výslovnému ustanovení článku IV. společenské

ř.

D

ů

vod y:

Zákon ze dne 25. července 1871 čís. 96 ř. zák neobsahuje ustanovení, podle kterých zákonných předpisů o žádostech za prodloužení
lhůty §u 9 tohoto zákona má-býti rozhodováno, Sluší proto ve smyslu
§u 7 obč. zák. při ,řešení této otázky přihlédnouti k předpisům -43 kn,
zák, který ustanovuje,že o žádostech za prodloužení lhůty k podání
žaloby na spravení záznamu rozhodovati jest dle předpisů soudního
rádu. v důsledcích toho přicházejí při rozhodování o žádosti Antonie
B-ové za opětné prodloužení lhůty ku podání žaloby ohledně služebností jí tvrzené v úvahu předpisy §u 128 c, ř. s. Poněvadž pak dle ustanovení §u 128 odstavec třetí c, ř. s, před povolením opětovného prodloužení lhůty, o které zde skutečně jde, odpť1rCÍ navrhovatelky, když
návrh od obou stran souhlasně podán nebyl, slyšeni býti musí a soud
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prvé stolice nedbaje tohoto zákonného předpisu o 'návrhu stěžovatelky
hez slyšení odpůrce rozhodl, jeví se usnesení soudu prvé stolice, jakož
i napadené usnesení soudu rekursního, které tohoto nedostatku neodstranilo, nýbrž bez ohledu na něj rozhodnutí ve věci samé obsahuje, protizákonným a bylo je proto k dovolací stížnosti Antonie B-ové na neprodloužení lhůty k podání žaloby zrušiti a rozhodnouti, jak se stalo.
Čís.

4457.

Pokud není dotčena předpísem §u 67, odstavec prvý, ex. t., platí i
v exekučním řízení zásada §u 524, odstavec druhý, c. ř. 8'., .imelllwitě
i jeho poslední věta, nepřipouštějící samostatného opravného prostředku..
(Rozh. ze dne 10. prosince 1924, Rl 977/24.)
Do usnesení rekursniho soudu, jimž byl v exekučním řízení přiznán
dovolací stížnosti octklacl>lý účinek, vznesen byl rekurs, jejž Ne jv y Š š í s o u d odmítl.
Důvody:

Proti usnesení, jímž bylo podle §u 524 odstavec druhý c. ř. s. k návrhu nařízeno že rekurs má odkládací účinek, není podle poslední věty
tohoto místa' zákona samostatného opravného prostředku. Je arcí
pravda, že otázka vykonatelnosti soudních usnesení je v ex.ekuč~ím
řádu upravena odchylně od §u 524 c. ř. s. a, pokud tomu tak lest, lesl
vzhledem k ustanovení §u 78 ex. ř. na, soudu, aby se řídil dotyčnými
předpisy exekučního řádu, zejména předpisy §u 67 tohoto zákona, podle
nichž a ž d o pod á n í rek u r s u pokud se týče uplynutí lhůty rekursní podobně, jako v nesporném řízení (§ 12 odstavec prvý cís. pat.
ze dne 9. srpna ~ 1854 čís. 208 ř. z.), je zastavení výkonu usnesení věcí '
volného soudního uvážení ,(§ 67 odstavec prvý ex. ř.), a pod a, n Ý r ek u r s zastavuje výkon napadeného usnesení jen v případech v zákone
zvláště uvedených (§ 67 odstavec druhý ex. ř.). Ale jinak platí podle
€lu 78 ex. ř. také pro usnesení vydaná v exekučním řízení ustanovení
§u 524 c. ř. s.,najmě tedy i v tomto případě, k.de rekurs byl por'.'án, avšak,
fO o dle z á k o n a v Ý k o n u u sne sen lne z a s t a v u I e, nebo<
případ ten není exekučním řádem zvI,ášť upr~~en ani v pr~ém a~~ v ?ru.~
hém odstavci §u 67 ex. ř. Ustanovem §u 42 CIS. 7 a 8 ex. r. nepnchaze]l
v úvahu, jelikož nejde o rekurs protí usnesení exekuCÍ povolujícímu,
ani o stížnost na postup při exekučním výkonu. Pokud však § 524 odstavec druhý c. ř. s. platí pro exekuční říz~ní, platí i. jeho p,oslední věta,
podle níž, jak shora uvedeno, samostatny opravny prostredek le vyloučen.
čís.

Soud, vydávaje
spisem o jiné

důkaz

4458.

ro~sudek pro zmeškání, není oprávněn prováděti
rozepři, jimž byl sice nabídnut důkaz, jenž však ne-
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byl k žalobě připojen, ani při roku předložen' lhostejno že ona ]'iná rozepře byla vede@ u téhož soudu.
'
,
(Rozh. ze cine 10. prosince í 924, R I 982/24.)
. Pro ,c" s.n í s o ud p r ~ é s t o I i c ';. uznal podle žaloby rozsudkem
p~ o zm<;skanl. O d vol a ~ I S o u d zrusII napadený rozsudek a vrátil
vec prvemu ~o,udu, by, vyck~le pravomoci, ji znovu projednal a rozhodl.
Nel v y s S I S o u d zrusl! usnesení odvolacího soudu a uložil mu
by nehledě k zrušovaCÍmu důvodu, o odvolání dále jednal a rozhodl.
'
D II vod y:
Napadeným usnesením byl zrušen rozsudek prvého soudu vydaný
pro zmeškání a yěc byla vrácena do prvé stolice ku jednání a vyneselíi
rozsudku, protoze prvý soud při rozhodnutí právní rozepře nepřihlížel
k obsahu spisu C 374/24, jímž žalobkyně nabídla dúkaz o tom že žalovaný jest otcem jejího dítka, v únoru 1923 lJlimo manželství na~ozeného.
Do u~nesení t?ho stěžuje. si žalobkyně právem. žalovaný zmeškal prvy
rok., Z~I~bkYl1e uČll1lla navrll, by proti němu byl vydán rozsudek pro
zmeskam .. Bylo prot~ padl: §u 39? c. ř. s. přednesení. o skutkových
okolnostech dostav>vsí se zalobkyne vztahující se ku předmětu právní
roozepře pokládati za pravdivé, pokud nebylo vyvráceno předloženými
d~kazy. !lJe SpIS C 37 4/~4 nebylo sO,ud.u předložen, nýbrž byl jím jen nabldnut dukaz o one skutecnostI dulezlte pro rozhodnutí sporu. Soud nebyl
proto,oprávněn prováděti důkaz tímto spisem, jenž při žalobě nebyl a
am pn roku stranou .nebyl předložen a jejž by si musel teprve opatřiti,
kdyby ve s~oru nabldnuty dúkaz jim byl připustil. Řízení před prvým
so~?em.nefl! tedy vadnym . proto, ze soudce spis C 374/24 neopatřil si
z ourednr ~oc: a nehodnotIl leho obsah, k čemuž podle zákona nebyl
vubec opravnen. Nema proto napadené usnesení v zákoně opory a nemění na tom ničeho, že právní rozepře C 374/24 byla zahájena II téhož
soudu, neb.oť tím nestal se ob~~h t<:hoto spisu skutkem vůbee známým
(§ 269 c. r. s.), v kteremzto pnpade byl by býval soudce ovšem povinen k němu přihližeti.
čís. 4459.

I v řízení úpadlwvém jest připustiti možnost nenahraditelné (těžko
nahraditelné) újmy ve smyslu §u 44 ex. ř.
(Rozh. ze dne 10. prosince 1924, R I 993/24.)
" Žádosti ~právce úpadkové po;Js!aty, by byla odložena dle §u 42
C1S. 1 ex. r. exekuce na Imem upadee až do rozhodnutí o žalobě
dle §u 35 ex. ř., s o udp r v é s t o I i c e vyhověl, rek u r s. n í
~ o u d. žádost .zamítl. D ú vod Y3 Exekuce může
býti
odlozena o I,;n ,,,t~nkr~te, Isou-Il . tupredpoklady v zákoně uvedené.
Neldulezltelslm predpokladem lest, že zahájení nebo pokračování v exekou,ci je spojeno ~r~. povinného s, nebezpečím nenahraditelné nebo jen
lezko nahradltelne uJmy. Tento predpoklad není však v tomto případě
c'
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dán, neboť jde zde o úpadkové řízení, v němž dle §u 119 k. ř. děje se
také soudní prodej, a sice řídí se tento prode) dle ustanoven~ úpadkového
řádu, avšak těchto ustanovení dlužno užíval! pouze obdobne a vzhledem
k úchylkám v § 119 odstavec druhý k. ř. uvedeným. jedná se o pokud
možno nejrychlejší prodej úpadkového jmění a bylo z tohoto dúvodu
nejvyšším soudem řečeno, že prodej části nemovitosti patřící do úpadkové podstaty, mllže se státi zároveň s provedením nucen~ dražby
ohledně části pa,třící do úpadkové podstaty. Vnucenou drazbou ne~
vzniká tudíž pro úpadce nebezpečí, ježto výtěžek bude beztak připsán
jmění úpadkovému, kdyby bylo vyhověno žalobě dle §u 35 ex. ř. Pro
ten případ že by žaloba se zamítla, maji právo na výtěžek vymáhající
věřitelé. ježto tudíž nebylo prokázáno nebezpečí pro stranu povinnou,
bylo rozhodnouti, jak shora uvedeno.
.
N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
D

ů

vod y:

Stanovisko rekursního soudu, že v řízení úpadkovém nelze připu
stiti možnost podmínky odkladu exekuce dle §u 44 ex. ř., totiž újmy nenahraditelné, nebo těžko nahraditelné, je mylným. Těžko nahraditelná
škoda pro dlužníka (věřitele) může nastati tím, že úpadková správa
nemůže sama voliti vhodnou dobu ku zpeněžení úpadkového jmění, jak
uplatňuje stěžovatel, správce úpadkové podstaty. Jsou tu tedy oba dů
vody odkladú exekuce dle §u 42 čís. 1 a 44 ex. ř., pročež důvodnému
dovolacímu rekursu bylo vyhověti.
čís.

4460.

Třetí osoba, jež má ve své moci hmotné movité věci dlužníkovy
(§ 262 ex. t.), jest oprávněna ku stlžností na postup při exekučnÚlt
výkonu i k stlžnosti do .soudního usnesení vydaného o stlžnosti tě.
Soudní uschovatel nemá věci }}ve swé moci« a přísluší mu pouze právo
stížnosti na postup při exekučním výkonu, níkoliv však rekurs do soudního usnesení o oué stížnosti.
'

(Rozh. ze dne 10. prosince 1924, RII 004/24.)

!i

S o udp r v é s tol i c e ku stížnosti firmy N., josefa P-a a Joseta
D-a dle §u 68 ex. ř. odložil zahavení automobilu jako dle §u 262 ex.
řádu nepřípustné, neschválil ustanovení Augusta O-a uschovatelem a
nařídil, by se obnovilo dřívější uschování. Stížnosti vymáhající věřitelky
r ek u r sní s o u d vyhověl potud, že ponechal v platnosti zástavní její
právo k automobilu.
Ne j v y Š š í s o u d odmítl dovolací rekurs firmy N., Josefa P-a a
Josefa D-a.

D

ů

vo d y:

Podle §u 262 ex. ř. platí předpisy, tomuto paragrafu předcházející,
též pro zabavení a uschování movitých hmotných věcí dlužníkových,

I

I

,
I

které ve své moci má osoba třetí k jich vydání ochotná. Pokud tato
třetí osoba zabavení nepřipustí, nelze je provésti, a není pochyby že
osoba ta jest oprávněna ku stížnosti na postup při exekučním výkonu
(§ 68 ex. ř.) pokud se týče i k rekursu do soudního usnesení vydaného
o stížnosti té. Než o takový případ .nejde, neboť zabavené auto neměli
ve své moci ani firma N., ani Josef P'J ani Josef D. Usnesením okresního
soudu ze dne 10. července 1924 bylo jmenované firmě povoleno prozatimní opatření uschováním auta ve smyslu §u 379 odstavec třetí čís. 1 ex.
ř.; wudním uschovatelem byl zřízen Josef P., jenž auto měl umístiti
v garáži Josefa D-a, což také se stalo. Klíč k dotyčné místnosti obdržel
Josef P. Z toho patrno, že ani ohrožená firma ani josef D. neměli auto,
o které jde, ve své moci a že již proto nepřicházejí v úvahu jako třetí
osoby ve smyslu §u 262 ex. ř. Ani Josef P. neměl auto ve své moci.
Soudní uschování ať ve smyslu §u 259 ať ve smyslu §u 379 ex. ř. jest
opatřením, jímž hmotné movité věci se odejímají z moci dlužníka (odpllrce ohrožené strany) a podřizují se moci soudni. Ve své moci nemá
tedy věci ty soudní uschovatel, jenž je pouze soudním orgánem, nýbrž
výhradně sám soud. Potud souhlasí dovolací soud také s názorem! vysloveném v rozhodnutí bývalého nejvyššího soudu ve Vídni ze dne 27.
dubna 1915 R I 192/15 Ol. Ung. čís. 7416. Soudní uschovatel nemůže
se tedy zdráhati, by věc danou mu soudem k uschování nevydal za, účelem jejího zabavení pro třetí osobu. Kdyby tak přes to učinil, byl
by soudem prostě poukázán, aby věc vydal, neboť byla mu jako věc
dlužníka soudem odevzdána právě proto, aby byla zachována pro další
exekuční úkony pokud se týče pro budoucí exekuci nejen toho, kdož
exekuci navrhl, pokud se týče kdož navrhl prozatimní opatření, nýbrž
i každého jiného věřitele. Soudnímu uschovateli lze arci přiznati právo
stížnosti na postup při exekučním výkonu ve smyslu §u 68 ex. ř., ale
rekurs do usnesení soudního mu nepřísluší. Tím méně přísluší toto právo
Josefu D-ovi, jenž toliko poskytnul místnost, kde auto hylo umístěno,
pokue! se týče firmě N., kteří na exekučním řízení nejsou súčastněni ani
jako vymáhající věřitelé, ani jako dlužníci, ani jako třetí osoby ve smyslu
Gu 262 ex. ř. Otázka, zda ku zabavení auta nebylo snad zapotřebí souhlasu okresního soudu, jenž povolil prozatimní opatření, musí zůstati
1eřešenou, když rekurenti podle toho, co bylo uvedeno, k rekursu vůbec
l1ejsou oprávněni.
Čís.

4461.

Více škůdce nemůže navzájem uplatniti § 1302 obč. zák., nýbrž jen
právo postihu dle §u896 obč. zák., avšak ani toto právo jim nepřisluší,
byla-Ii již některému z nich veškerá škoda pojišťovnou nahrazena. Vyplatila-li pojišťovna jednomu ze škůdců pojistný peníz, nevznikl jí náhradní nárok proti ostatulm škůdcům.
(Rozh. ze dne 10. prosince 1924, Rv I 1394/24).
Žalobci byli trestním rozsudkem pravoplatně odsouzeni pro pře
stupek § 16 č. 2 zák. ze dne 16. ledna 1896, čís. 89 z roku 1897 ř. z.
spáchaný tím, že prodávali zdraví škodlivé barvivo na vousy, jež koupili
Civilní roz.hodmlM Vl.

ws
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od žalovaného Emanuela rA-a, a jež vyrob i! a do obchodu uvedl žalovaný
Jan N. V civilnim sporu byli pak žalobci uznáni povinnými zaplatiti
Janu P-ovi, jenž onemocněl po použití onoho barviva, celkem 4311·61
Kč, jež mu zaplatili. Kromě toho utrpěli žalobci další škodu tím, že za·
platili útraty vlastního zastupování a zapravili jiné menší výdaje s věci
související, takže celkem vydali 7723·28 Kč. Pojišťovna R., u níž byh
žalobci pojištěni, vyplatila jim celke;n 6906·88 Kč. Žalobu, jíž domáhal!
se žalobci na žalovaných Emanuel! M-ovl a Janu N-ovl zaplacen~
7723·28 Kč, odůvodňovali žalobci tím, že I) žalovaní byli odsouzem
pro přestupek §u 16 čís, 2 zák. ze dne 16. ledna 1896, čís. 89 na rok 1~97
ř. zák. spáchaný lim, že Emanuel M. ono barVIVO prodal, pokud se tyče
lan N. že barvivo to vyráběl, že tudíž ručí žalobcům za veškerou škodu,
kterou' jim způsobili výrobou a prodejem onoho škodlivého bar~i':.a:
Tento výrok svůj odůvodňovali dále tím, že původní spor opovedeh
žalovaným, že je vyzvali, aby jim poskytli zastupování, a že po doruče;,í
písemného rozsudku zaslali žalovaným opis rozsudku toho přenechavse
jiní, zdali se z rozsudku toho chtějí SalTi1 odvolat, a že současně je vyzvali, aby nahradili žalobci Janu P-ovi přisouzený peníz s přísluše~
stvím, - že žalovaní na zprávu a výzvu vůbec neodpověděli. 2) že vzajemná pojišťovna R postoupila jim svůj nárok na vymáháni oněch obnosů od žalovaných, jež žalobcům nahradila. Pro c e sní s o udP.: v é
s t o I i c e přiznal žalobcům pouze 195 Kč, jež žalovaní uznali, JInak
žalobu zamítl. O d vol a c í s o u d k odvolání žalobců rozsudek potvrdil. O ů vod y: Žalobci domáhají se na žalovaných náhrady škody,
kterou jim způsobili trestným činem, totiž prodejem barviva, které by;o
závadné a zdraví lidskému škodlivé. Aby žalobci tento nárok, s úspechem mohli uplatňovati, museli by prokázati, že jim skutečně z trestného
činu žalovaných vznikla škoda. Jest prokázáno, ~e vzájemná poj~šťovna
R na, základě pojišťovací smlouvy zaplatIla za zalobce 6.906 Kc 88 h,
kterým škoda, jim způsobená, byla ve stejné výši hrazena. R?zsudk;m
prvé stolice byl jim přiznán peníz 195 Kč. Zbytek neuhrazene a zaza~
lované škody 621 Kč 40 h jsou útraty vzniklé trestním řízením l'rotl
žalobcům. Tyto útraty vznikly jich zaviněním. žalobci byli stejně Jako.
žalovaní povinni, by výrobek (barvivo), než jej dali do oběhu, řádné
prozkoumali. Toho však neučinili a tím sami spáchali trestný čin. Ne,mohou proto žádati náhrady škody svým vlastním zaviněním způsobene.
Ale ani z postupu náhradního nároku nemohou pro sebe ničeho odvoditi, poněvadž vzájemná pojiš!ovna R.! n;majíc náro,ku proti žalov,ar1~m,
nemohla jej postoupiti žalo?cum. ,MeZI m a zalo.vanyml nebylo p.~avn:ho
poměru. Ani vznikem pojisťovacl smlouvy am zaplacemm pOJlstneh~
peníze nevzniká náhradní nárok sám sebou. Aspoň občanský zákon nema
podobného u,stanovení a zvláštního ustanovení § 47 úraz. pojišť.
dle kterého postižní nárok pojišťovně přísluší, obdobně použíti nelze.
Poiišťovna také nevyplácí pojistný peníz v úmyslu, aby zapravila dluh
škůdcův, nýbrž v tom úmyslu, ~br. sv~j .;rlastní záv~zek z:, sm!ollvy, 1'0jišťovací plnila. Pojišťovna take zadne skody nema, ponevadz plm J;n
svůj smluvní závazek, za n~jž byl~ p~edem již h?;,ol-,o~án~ .. Zaplacel1lm
pojistného peníze zaniká nahradnl narok a nemuze JIZ bylI postoupen,
leda by se tak stalo před zaplacením. V tomto případě však stal se po~
,tup teprve po zaplacení, když již právní poměr byl rozvázán, a žalobCI
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. ani netvrdí, že postup se stal již v pojišťovacích podmínkách. Ale v tomto případě není ani příčinné souvislosti mezi škodou vzájemné pojišťovny R. a trestným činem žalovaných. Škoda vznikla jednáním žalobcú
a byli tito v prvé řadě, jak již shora řečeno, povinni, aby výrobek do
veřejnosti daný jako řádní obchodníci prohlédli. Kdyby byli se tak zachovali, škoda by nebyla vznikla.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovoláni.
O

Ů

vod y:

Oovolání, vytýkajicí rozsudku odvolacího sOlJdu nesprávné právní
posouzení věci (§ 503 Č. 4 c. ř, s.), není opodstatněno. Z trestních spisů
bylo prvými soudem zjištěno, že oba nynější žalobci byli právoplatně
odsouzeni pro přestupek podle §u 16 odst. 2 zák. ze dne 16. ledna 1896,
Č, 89 ř. z. z roku 1897, že nedbale prodávali a na prodej chovali kosmetický prostředek, totiž barvivo na vousy, zdraví lidskému škodlivý, ač
jim při povinné pozornosti škodlivé vlastnosti známými býti mohly a že
civilním rozsudkem ze dne 10. května 1922 byli uznáni povinnými, aby
nahradili Janu P-ovi škodu za tělesné poškození, zmíněným trestným
činem mu způsobené. Nárok Jana P-a opíral se tedy pouze o trestný
čin nynějších žalobců a procesní soudce rozhodlo něm, jsa vázán nálezem právoplatného odsuzujícího rozsudku trestního soudce (§ 268
c. ř. s.). šlo tedy v onom sporu jen o náhradu škody, kterou zavinili
nynější žalobci s vou v I a s tni n e db a los t í při prodeji kosmetického prostředku Janu P-ovi, lidskému zdraví škodlivého, a zmíněnými
rozsudky nebylo uznáno, že také nynější žalovaní společně se žalobci
zavinili tělesné poškození]ana P-a, takže jimi nebyl vůbec založen právní
poměr mezi poškozeným Janem P-em a nynějšími žalovanými. Žalobci
nemohou se tedy dovolávati ustanoveni §u 1302 obč. zák. o dělení škody,
když Jen sami byli k náhradě škody Janu P-ovi odsouzeni, poněvadž
ustanovení §u 1302 obč. zák. předpokládá poměr poškozeného ku
škůdcům, zde však jde jen o poměr více škůdců mezi sebou a mohli by
žalobci uplatniti proti žalovaným jen právo postihu podle ustanovení §u
896 obč. zák. a domáhati se na nich náhrady v poměru tam uvedeném,
pokud s<lmi ze svého majetku poškozenému škodu nahradili. Než nižšímí soudy bylo zjištěno, že z pojistného, vzáJemnou pojišťovnou R,
žalobcům vyplaceného, úhrnem 6.906 Kč 88 h, byla uhra žena nejen
veškerá škoda Janu P-ovi a útraty sporného i trestního řízení, nýbrž
i žalobcům samým vzniklé útraty a ježto žalovaní žalobní nárok částkou
195 Kč uznali, zbývá již jen z náhrady sporem vymáhané částka 621 Kč
40 h, o které nižší sOudy správně rozhodly, že žalobci nemají na ni
právního nároku, poněvadž částka tato jest ve skutečnosti zbytkem
trestních útrat, které vznikly žalobcům jejich vlastním tres.tným činem,
a stačí tu ku správným důvodům nižších soudů odkázati. žalobci tedy
neprokázali, že nějakou škodu ze svého majetku uhradili, jejíž náhradu
by byli oprávněni postihem (§ 896 obč. zák.) na žalovaných požadovati.
Vyplatila-li pojišťovna pojistné 6.906 Kč 88 h, plnila jen svůj závazek
ze smlouvy pojišťovací, kterou právě převzala nebezpečí cizí škody,
obdrževši za to protihodnotu v zaplacených premiích, vypočítaných dle
pojišťovací statistiky na její úhradu ano í obchodní zisk. Z tohoto důlOS"
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přenosítelného

vodu nevznikl jí nějaký postižní nárok na náhradu škody prot! žalovaným jako Škl1dcům a nemohla jej ovšem ani žalobcům platne postoupiti.
čís.

4462.

Předal-li kupitel prodateli ku »vyrovnání« ve s~louvě »vykázaného«
nedoplatku kupní ceny směnku, jež byla h?to~a az na pod1?ls prodatele
jako vydateie nastala tím přeměna dosavadmho obecnopravmho dluhu
ve dluh směn~čnoprávní. Kupitel byl nadále .oprávně~ a ~vi!,en p!at~ti
pouze tomu, kdo se vykázal směnkou a s !,Im po. pflpade uj~d~att, ze
na místo části směnečného dluhu nastupuje novy obecnopravnl dluh,
knihevl1l' zjištěný.

(Rozh. ze dne 10. prosince 1924, Rv I 1429/24.)
žalobě spoluprodatelky proti kupitelům domu o zaplaceni poloviny
nedoplatku kupní ceny bylo obě man i ž š í m i s o u d y vyhověno.
N e j vy Š š í s' o u d žalobu zamítl.
Důvody:

Jest nesporně zjiMěno, že smlouvou}rhovo,: ze dne }7. ledn:, 192~
bylo mezi tehdejšími prodateh FraJ1hskem c-em. a zalobkY~lM.af1l
Č-ovou a žalovanými jako tehdejšími kupiteli po~ov1ce do,;m ,!]ednano,
že se zbytek kupní ceny 70.000 Kč vyrovnáva sme.nkou, a. ~e. dusledkem
toho žalovaní vydali a jako příjemci podepsah slT'.e_~ky: znepc1.na.5?:000
Kč a 20.000 Kč a je prodatellrm odevzdall. N1:S1 ..so~dy prez,lmJ1. ve,
svém právním posouzení tuto skutečnost a odep":']l)' ]j'kykoh prav111
význam, uvádějíce ve svých rozsudcích v podsta!e, ~e trm ne~o~lo ku
zrušení závazku ani zaplacením dle §u 1412 ob:. ~ak., am da111m na
místo placení dle §u 1414 ?bč. z~k .. a. ~e toto zrus.em byl? bl ~e mo~!o
státi jen skutečným placel11m dluzne castky k rukam opravne~yc~ v~:~:
telů, jímž byla co do polovice žalobkyně. K názoru t~mu dosI:,vajl mzs!
,'oudy přes to, že v tomto směru námitka. se stra~y zaloobkyne vyslovne
ani vznesena nebyla, úvahou, že ony ~.m:~ky neJ.~o~ yubec sm~n~al~l:
ježto na nich scházel podpis vydatelu, J,m,~ dle zJ1~tem soudu md1 bylI
oba prodatelé (čl. 4 a 36 směn. řádu). S nazorem trmto. s?uhla~ltr n~lze.
Podpis vydatelův na směnce jest arciť podstat.no~ nal~Z1tostr smer;ky
a nesmí scházeti, jde-Ii o uplatněn~ směnečno'pr.a~n!ho nar,Oku ze smenky. Tím však není řečeno, že smenka, ktera ]est'.' ne:,y~azuje .tohoto
k platnosti nezbytného skripturniho aktu, Jest pros~e pravne .bez_vy.zr;.~m
ným kusem papíru, jak nižší soudy za to m.a].l. Zakon. (smenecn~ rad)
nepředpisuje, že se na směnku mají vepsalI ]ednothve sknptu:~l akt~
nebo zákonné náležitosti v určitém časovém sledu, a proto muze take
papír (směnečný blanket), ja~o.. směnka j~št.ě nehotový, opatřený akcep tem odevzdán býti k pOZdejSlmU vyplnelll (podpIsem vy datele ) n~
ten způsob, že příjemce papíru mů.že směn,ku vypln~tr !ep:ve tehdy, a~
dojde k tomu, by z ní vlastník smenky s~enečnoprav~l na.rok up.latml,
tím nabývá; samostatného, neodvolatelného, docela 1 zded1telneho a

I

.~

majetkového práva, vyplněním blanketu zříditi platnou
směnku. Záleželo tedy jedině na prodatelích Františku C-ovi a na žalobkyni, by připojením podpisů svých nebo některého z nich jako vydatele z těchto akceptem žalovaných opatřených a jim k tomu účelu
odevzdaných ještě nehotových směnek učinili směnky platné. Z toho,
že to bylo právě v jejich možnosti ji111 plně a volně poskytnuté, vyplývá dl1sledně, že žalobkyně k této námitce, jíž ostatně ani neučinila,
není ani právně legitimována, ježto tento nedostatek směnky nevzešel
z příčin žalovaným na vrub přičítatelných a dle povahy věci takováto
námitka příslušeti může především tomu, proti němuž se směnečnoprávní
nárok činí. Je-li tomu tak, že žalovaní pro datelům předali ku »vyrovnání«
ve smlouvě »vykázaného« nedoplatku kupní ceny, tudíž na místo placení
tyto až na, jejich vlastní podpis, jako vydatelů hotové směnky, kterýžto
podpis prodatelé mohli a směli kdykoliv do směnky vepsati, nelze na
skutečnost tuto po právní stránce nazírati jinak než; že tím nastala, jak
žalovaní právem uplatňují, přeměna dosavadního obecnoprávníl;o dluhu
(ze smlouvy kupní) za jeho současného zrušení ve dluh směnečnoprávní
(§ 13'16 obč. zák. a násl.) v ten rozum, že dluh ten neměl mezi stranami
nadále pozůstávati z onoho původního právního důvodu, byl co do dů
.vodu toho odevzdáním směnek zrušen (»vyrovnán«) a měl nadále trvati
a uspokojení dosíci jako dluh směnečnoprávní. V témž smyslu na věc
nahlížela i strana žalující, jak patrno jest z dopisů jejího právního zástupce ze dne 1. září 1923 a 24. září 1923, dále z přípravného spisu
jejího, v němž o sobě mluví jako o »spoluvlastnici« směnky a uvádí,
že vzhledem kú » zrušenÍ« směnky »trvá«

Ct.

j. znovu obživla) původní

pohledávka z kupní ceny. Touto přeměnou nastal arciť podstatně rozdílný stav v dlužním poměru; jako věřitelé pohledávek ustupovaly v pozadí osoby, které jimi dle původního právního důvodu byly a věřitelem
pro žalované byl ten, kdo se jím držením směnky jako takový mohl
vykázati, neboť od této přeměny byli žalovaní povinni i oprávněni platiti
jen tomu, kdo se jím takto jako věřitel vykázal (čl. 39 směn. ř),. anIŽ
jim bylo třeba kromě zlého úmyslu nebo hrubé nedbalosh tuto legltllJ1aC1
zkoumati. Bylo naopak vnitřní věCÍ manželů č-ových, aby se o vybrání
této směnečné pohledávky mezi sebou srovnali, a příhody, které se
potom mezi nimi k vůli jednání o rozvod udály, nemohou se dotýkati
žalovaných. Hlásil-Ii se jim za tohoto stavu ostatně i s odvoláním se na
majetkové uspořádání se žalobkyní František Č, jako nynější výhradný
držitel směnky a věřitel této směnečné pohledávky a pokládal-Ii a uznával-li ho za držitele i věřitele směnky také notář, k'erý veškeré tyto
právní záležitosti jednak mezi žalovanými a manželi Č-ovými, jednak
mezi tblito manželi navzájem pr0jednával, jako plnomocník těchto
směnky v uschování měl a je později přes odpor žalobkyně i Františku
Č-ovi vydal, dlužno zajisté žalovaným přiznati, že mohli vším právem
Franliška Č-a pokládati za svého pravého věřitele. Zapravili-Ii tedy
splátku na tento směnečný dluh k jeho rukám v ten rozum, že zbytek
směnečné pohledávky 50,000 Kč byl dle vydaného o tom dluhopisu na
koupeném domě jakožto obecnoprávní dluh pro Františka C-a zástavně
pojištěn, a byly-Ii na to, třeba i nějaký čas později, jim směnky vráceny,
zrušen byl touto novou přeměnou platně i tento směnečný dluh a nastoupil místo něho onen pro Františka Č-a dluhopisem upsaný knihovní
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dluh. V tuto skutečnost musí se vpraviti i žalobkyně, ovšem zůstává jí
vyhraženo, by si své domnčlé právo pohledávala u těch, o nichž se domnívá, že neoprávněným použitim směnek ji v jejím nároku na podíl
z této pohledávky zkrátili. Uvádi-li se v rozsudku prvni stolice, že ona
úm!úva nestala se proti současnému vrácení sni~nek a že směnky byly
žalovanýnl teprve později Františkem Č-em vráceny, nemá to pro věc
významu, neboť žádati vrácení směnek při jejich placeni nebo jinakém
vyrovnání jest právem dlužníkú a, nepoužijí-li oni tohoto práva v dúvěře, že jim směnka bude později vrácena, jde to jediné na jejich vrub
a nebezpečí. Nikterak nelze však z tono dovozovati, jak se o to pokouší
žalobkyně, že tím dluh z púvodního právního důvodu znovu pro ni obživl. Vzhledem na tento stav nebylo třeba v tomto sporu ani na místě,
zkoumati a rozhodovati o tom, zda majetkovou dohodou mezi manželi
Č-ovými přešla polovice původní společné pohledávky na žalobkyni
připadajicí právně na Františka Č-a čili nic a zda a pokud notář se proh
této dohodě nebo příkazu jemu žalobkyní sdělenému zachoval, neboť
v tomto sporu nelze otázky tyto s právním účinem proti těmto mimo
spor stojícím osobám řešiti; Pro rozhodnutí rozepře stačilo zkoumati,
zda žalobní nárok uplatněný jedině z pllvodního svého právního důvodu
jest po právu a: dle toho, co bylo uvedeno, měla býti otázka tato vyře
sena záporně.
čís.
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Zaopatřovací požitky bývalých zaměstnanců na velkěm majetku pozemkovém.·
. .
Zaměstnanec nebyl p o z á k o n n o u d ob u zaměstnán na vel ké m
majetku pozemkovém, neměl-li hospodářský celek, na němž byl zaměst
nán, výměry §u 2 záborového zákona, nýbrž přešel do rukou majitele,
jehož celkový majetek onu hranici přesahoval, teprve v době, od niž
do skončení služebního poměru neuplynulo 10 let. LhostejnO', že za dří:
vějších majitelů byly ke statku připachtovány pozemky a tútt hranice
§u 2 záb. zák. byla, překročena.

sorně

na dvě Jeta, počínaje 1. červencem 1910 ~e služným. 600 K, mimo
požitky naturální a byt a že ho dal dnem 1. června 1919 na trvalý odpočinek. Není také sporu o tom, že byl žalobce na dvoře sv. jakubském
šafářem u dřívějších dvou vlastníků po dobu 3 let, že dvúr sv. jakubský
má výměry 68 ha a že byl i s jiným majetkem žalovaného podle zákona
ze dne 16. dubna 1919, čis. 215 sb. z. a. n. státem zabrán. Dovolatel,
aby se mohl dovolávati shora zmíněné úpravy, musil by v prvé řadě
prokázati, že byl zaměstnán na velkém majetku pozemkovém po rozumu
§u 2 zák. záborového alespoň po nejmenší předepsanou dobu (§ 4 cit.
zák o zaopatřovacích požitcích). žalobce sice tvrdil, že byl na velkém
majetku pozemkovém po 40 roků zaměstnán, avšak neprokázal to. Sv.
Jakubský dvúr měl, jak nesporno, výměry 68 ha a vzhledem na tuto
výměru nelze ho zařaditi do velkého majetku pozemkového, neboť nerozhoduje při tom, že dřívější vlastníci měli u tohoto dvoru větší výměru
pozemkú (snad až do 300 ha) v pachtu, jelikož do výměry velkého majetku pozemkového nelze počítati pozemky pachtované, tedy cizí, nýbrž
jen skutečnou katastrální výměru toho kterého objektu. Dle toho nelze
také ovšem dobu do 1. července 1910 na dvoře sv. jakubském ztrávenou
žalobcem počítati za ztrávenou jako na velkém majetku pozemkovém
a nelze ji použíti při výměře zaopatřovacích požitků dle zákona ze dne
18. března 1921, čís. 130 sb. z. a n. a připočísti ji ke skutečně ztrávené
době na velkém majetku pozemkovém. Tento dvůr ov;;em se sta!, byv
po nabytí žalovaným spojen s ostatním jeho majetkem, součástkou velkého majetku pozemkového po rozumu zákona záborového a podléhal
proto tomuto zákonu. Na tomto dvoře v rukou žalovaného teprve konal
žalobce od 1. července 1910 vzhledem na zákon o úpravě zaopatřovacích
požitků, jenž se výslovně záborového zákona dovolává, služby na velkém majetku pozemkovém a může tedy teprve od této doby počítati
služební léta a dle jich počtu žádati zaopatřovací požitky,. žalobce
ztrávil II žalovaného na velkém majetku pozemkovém - a jedině u
tohoto - celkem 9 roků a zlomek měsíců, jenž nepřevyšuje 6 měsíců
(§ 5 cit. zákona zaopatřovacího), takže nemůže žádati ani podle §u 4
cit. zák. zaopatřovací požitky, po 10 letech služebnich příslušející.

(Rozll. ze dne 10. prosince 1924, Rv 1 1790/24).
žaloba zaměstnance na zaměstnavatele o placení zaopatřovacích požitků dle zákona, ze dne 18. března 1921, čís. 130 sb. z. a n. byla zamítnuta s o u d Y vše c h tř í s t o I i c. N e j v y Š š ím s o ude m
z těchto
důvodů:

Dovolatel domáhá se úpravy zaopatřovacích požitkú jako bývalý
zaměstnanec na velkém majetku pozemkovém, tudíž dle zákona ze dne

18. března 1921, čís. 130 sb. z. a n. Tento zákon vztahuje se na bývalé
zaměstnance na velkém IT.'ajetku pozemkovém a přísluší jím stanovené
požitky po 10 služebn~ch.letech 4.0% ,(§ 4 cit., zák), celé pak.po.AO leté:
po případě 35 leté sluzbe. (§ 3 CIt. zak.), N.em sporu o t?m, .ze zalovan~
koupil sv. jakubský dvůr jako samostatne teleso hospoclarske a knlhovm
dne 29. března 1910, převzal žalobce jako šafáře a ustanovil ho provi"

čís.
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Na zasílateli jest (§ 380 obch. zák.), by opatřil veškeré doklady dopravních výloh, by volil takového mezizasílatele, jenž může provésti
dopravu co nejdříve a by zpravil svého komitenta o každé důled:ité pře
kážce dopravy.
Vypočítání dopravného při plavbě na Dunaji.
(Rozh. ze dne 10. prosince 1924, Rv I 1798/23).
2a.lující zasílatelská firma obstarala pro žalované dopravu zboží
z Tile1u po Dunaji do Bratislavy. Žalobě o vyplaceni výloh spojených
s dopravou (dopravné, stojné, pojistné), o ball i ž š í s o u d Y vyho"
věly. Ne j v y Š š í .s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů á vrátil
věc prvému soudu, by ji znovu projednal a rozhodl.
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Důvody:

upozornění zachovala. Bylo by tedy vhodnými dotázkami (§ 182 c. ř.
s.) k tomu púsobiti, by žalobkyně uvedla, co zařídila, aby byly čluny
v čas vypraveny, jmenovitě zda se u Dunajské paroplavby ujistila,
může-Ii člun neprodleně vypraviti. Zjištění tato jsou dŮležita, neboť,
kdyby byla žalobkyně zvěděla, že má dunajská paroplavba nejbližší
remorker k disposici až v květnu, měla si, chtěla-li přes to použíti tohoto
lodníka, vyžádati souhlas žalovaných (čl. 361 a 387 obch. zák.). Neučinivši toho a volivši lodníka, o němž věděla, že členy nemůže odeslati
ihned, pochybila ve volbě, a stihly by jí následky čl. 380 obch. zák.
Bylo by tedy po případě i zjistiti, zda a oč se snad zvýšilo dopravné
tím, že nebylo s odvlečením člunú započato ihned po jejich naloženÍ.
Nelze ovšem přehlédnouti, že dle tvrzení žalující strany a dle poznámky
v dopisu ze dne 13. září 1920 a ze dne 9. listopadu 1922 žalovaný Josef
č. při jednání o slevu dopravného by,1 přítomen a s konečným vyúčto
váním souhlasil. K této okolnosti nevzaly nižší soudy vllbec zřetele, ač
by mohla miti pro otázku, zda jsou žalovaní povinni zapraviti účtované
dopravné po případě rozhodujíCÍ význam. K otázce oprávněnosti zaúčto
vání stojného nutno rozlišovati tato období: 1. Od naložení členů až
do doby, kdy čluny nemohly býti vypraveny jen z dllvodů provozních,
tedy pro nedostatek remorkerů. To bylo dle dopisu Československého
Dunajského dopravního úřadu ze dne 31. srpna 1920 nepochybně při
člunu čís. 431 od 3. do 26. dubna a od 3. do 5. srpna 1920, při člunu
čís. 67.169 od 16. do 26. dubna a od 3. do 5. srpna 1920, za. kterou dobu
stojné započteno nebylo. 2. Období od zavedení cla tedy od 27. dubna
1920. žalobkyně převzala dopravu obou člunů a bylo její povinností,
by ji provedla s péčí řádného obchodníka (čl. 380). Péče tato vyžadovala, by komitenta zpravila. o každé důležité překážce, o níž měla

Jádrem sporu jest, zda žalobkyně dbala při provedení dopravy zboží
rÉče řádného obchodníka ve smyslu čl. 380 obch. zák. jmenovitě, zda
jí lze přičísti k vině, že zboží, již v prvé polovici dubna 1920 naložené,
bylo vypraveno z Titelu až v červenci 1920. Pokud jde o dopravné, zjistil
procesní soud, že nebyly ujednány pevné sazby, naopak že bylo výslovně
smluveno, že se dopravné vyúčtuje až v Bratislavě. Odvolací soud toto
zjištění dle §" 498 c. ř. s. převzal. Nelze však sdíleti názor procesního
soudu, jejž z tohoto zjištění odvozuje a jejž odvolací soud ne sice výslovně, avšak dle celé souvislosti vývodú napadeného rozsudku mlčky
si osvojuie, že žalovaní přistoupilí na onu výši dopravného, jak je ža,lobkyně po provedení dopravy vyúčtuje. To z onoho zjištění nikterak
ještě nevyplývá a není také myslitelno, že by se obchodník beze všeho'
vzdal práva přezkumu jednotlivých položek teprve budoucího vyúčto
vání, zvláště za poměrů tak mimořádných, jak byly v tomto případě.
l'Iestačilo tudíž, by žalobkyně předložila prostě účet, nýbrž bylo na ní,
aby jej řádně doložila, zejména co do položek, jíchž žalovaní neuznalí.
A tu co do dopravného není jasno, jak žalobkyně dospěla právě k položkám 100.000 Kč, pokud se týče po slevě, 87.000 Kč za 1 člun. Jest
sice pravda, že Československý dunajský dopravní úřad tuto částku
účtoval také žalobkyni s doložením, že pro tento transport platí ohledně
vedleíších poplatků a jiných podmínek na,řízení provozovacího řádu
První dunajské paroplavební společnosti a lokálního tarifu pro dopravu
zboží (část 1.) z roku 1918 této společnosti i s doplňky a uveřejněními,
neobsahuje-li

uzávěrka

zvláštního ustanovení, že však

nezapočítává

za

dopravu. tohoto zboží plné tarifní nákladné, nýbrž paušální dopravné za
člun 100.000 Kč (dopis ze dne 25. srpna 1920). V dopisu ze dne 9.
listopadu 1922 uvádí však ředitelství československé státní dunajské
plavby, že vzhlede", k obtížím, se kterými v kritickém čase převzetí
dopravy z Tilelu bylo spojeno, nemohly býti z komerčních důvodů
započteny sazby normální, nýbrž bylo pro tuto dopravu účtováno mimótarífn; paušální dopravné. Srovnají-li se oba tyto dopisy, není dosti
jasno, jak dalece bylo se od tarifu uchýleno, jmenovitě zda paušální
dopravné bylo nižší, než sazby normální, jak by se zdálo dle prvého
dopisu, či zda je převyšovalo, jak by se dalo souditi z druhého do'
pisu, a v čem záležely komerční důvody' úchylku onu opodstatňující.
Schází tedy číselný podklad výpočtu dopravného tak, jak by se vytváři10
při použití normálních sa,ze.b s vedlejšími poplatky, by mohla býti popřiměřenost- účtovaného pauš·álního obnosu, a věcné odůvod·
nění případného rozdílu. Opatření těchto dokladů náleží zasílateli a bylo
proto na žalobkyní, aby ve sporu vysvětlila. a prokázala ,(čl. 380 pos!.
věta obch. zák.), že dbala i této péče. Nutno dále vzíti zřetel k tvrzení
žalovaných, o němž také byly, nabídnuty důkazy, že bylo možno použítí
k odvlečení členů srbských remorkerů, ve spojení s tvrzením žalobní
odpovědí, že žalovaní již za jednání s Adolfem Sch-em tohoto upozornili,
že jugoslavská vláda zamýšlí vydati nové celní předpisy, které se budou
zejména dotýkatí také obchodů kompensačních, a že proto žádali, aby
zboží bylo ihned po naložení odesláno, k čemuž se Sch. výslovně za-

za to, že ji sama odstraniti

souzena

vázal. Ukázala-li by se tato tvrzepí pravdivými, bylo na žalobkyni, by
prokázala (čl. 380 poslední věta obch. zák.), jak se vzhledem k tomuto

•

nemůže)

nebo že k jejímu

odstranění

není

povínna. Takovouto překážkou byl nedostatek vyclení, nařízeného teprve po odevzdání· zboží k dopravě. Ačkoliv v tomto případě bylo clo
uvaleno na zboží již 27. dubna 1920, sděli! Sch. teprve dopisem ze dne
7. května 1920, čís. 10 pokud se týče telegramem ze dne 14. května, že
zboží jest vyclíti 20 dináry za 100 kg, načež žalovaní složili II žalobkyně
k úhradě cla 47.300 Kč. NemúŽe býti pochybnosti, že bylo věcí zástupce
žalobkyně Sch-a, by měl zavedení cla, zvláště byl-lina ně upozorněn,
v stálé patrnosti a ža,lované v čas a správně dle úřední vyhlášky ínformoval. Opomenutí po teto stránce nemohlo by jíti na vrub žalovaných
a nezavinili by tito stojné, pokud spadá do doby od 27. dubna 1920
do dne, kdy teprve o clu byli zpraveni, pak ode dne, kdy složili oněch
47.300 Kč, který nebyl přesně zjištěn, až do dne, kdy omyl Sch-ův byl
vysvětlen a žalovaní celou potřebnou částku k úhradě cla nesložili. Pokud
ovšem i v tomto období trvala ještě překážka, záležející v nedostatku
remorkerů, bylo by i zde přihlížeti k jejím účinkům, v rámci úvah svrchu
vytčených. Také v otázce stojného nutno však poukázati k tomu, co bylo
uvedeno při dopravném co do udanlivého uznání jeho výše žalovaným
Josefem č-em. Poněvadž okolnosti výše zmíněné, jež na rozhodnutí
sporu mohly by míti podstatný vliv, nebyly jednak úplně, jednak vůbec
vzaty na přetřes, jest řízení neúplným a bylo proto dle §u 510 c. ř. s .
rozsudky obou nižších soudů zrušiti a věc odkázati soudu procesnímu,
aby doplně řízení, znovu rozhodl.
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totiž nejen, když rozhodnutí prvního a. odvolacího soudu následují bezza sebou, nýbrž i tehdy, když byl prvni rozsudek prvního soudu, vydaný na základě vlastního, samostatného právního nazírání, odvolacím soudem následkem odchylného právního posouzení zrušen, a
první soud byl při novém rozhodování vázán dle §u 499 odstavec druhý
c. ř. s. právním názorem odvolacího soudu. Proti nazírání prvního soudu,
jež došlo výrazu v prvém, zrušeném rozsudku, stojí jiné, o ci c hyl n é
nazírání odvolacího soudu, došedší výrazu v o b o u dalších rozsudcích.
I při takovém rozporu má býti dovolání přípustným, a má jím býti nahražena újma způsobená podlehnuvší straně tím, že si nemohla stěžo
vati proti dřívějšímu, zrušovacímu rozhodnutí odvolacího soudu. V tomto
případě nevyslovil odvolací soud ve zrušovacím usnesení ze dne 31. října
1922 žádného právního názoru, naopak prohlásil výslovně, že právni
spornou otázku prozatím řešiti nebude. První soud nebyl při novém' rozhodování vázán právním názorem odvolacího soudu a mohl se při novém rozhodnutí říditi jen svým vlastním, samostatným právním pře
svědčením. Není tu vnitřního důvodu pro přípustnost dovolání, pročež
bylo prvním soudem právem odmítnuto. Než i kdyby se pokládalo za to,
že odvolací soud příkazem doplniti řízení, dal nepřímo na jevo, že nepokládá názor, vyslovený prvním soudcem ve zrušeném rozsudku o nedostatku pasivni legitimace žalovaného, za správný, a že následkem
toho nebylo nové rozhodnutí prvního soudu již zcela samostatným, na
názoru odvolacího soudu nezávislým, přece musí býti dovolání odmítnuto, poněvadž rozpor mezi prvním rozhodnutím prvního soudu a dalšími
dvěma rozsudky neměl na výsledek sporu žádného vlivu. Ať byla žaloba
zamítnuta pro nedostatek pasivní legitimace žalovaného, jak první soud
po prvé uznal, nebo pro nedostatek zavinění, jak uznaly oba další rozsudky, vždy bylo rozhodnuto stejně, a proto není dovolání přípustno.
prostředně

Otázka přípustnosti dovolání musí býti resena z povinnosti úřední.
Dovolání není (§ 502 odstavec čtvrtý c. ř. s.) přípustno, nevyslovil-Ii
odvolací roud ve zrušovacím usnesení právního názoru, třebas příkazem
k doplnění dal nepřímo na jevo, že nepokládá správným názor prvého
soudu, neměl-li rozpor mezi prvním rozhodnutím prvého soudu a dalšúni dvěma rozhodnutúni prvého a druhého soudu vlivu na výsledek

sporu.
(Rozh. ze dne 16. prosince 1924, R I 878/24.)
.Žalobu o náhradu škody 1593 Kč procesní soud prvé stolice zamítl
pro nedostatek aktivního oprávnění ku sporu. Odvolací soud zrušil uaradený rozsudek a vrátil věc, nevyhradiv pravomoci, prvému soudu, by
ji znovu projednal a rozhodl. Prvý soud po té žalobu opětně zamítl, neshledav zavinění žalovauého. Odvolací soud rozsudek potvrdil. Dovolání
žalobcovo bylo p r v Ý m s o ude m odmítnuto jako nepřípustné, r ek u r s u í m s o ude m uznáno přípustným. Ne j vy Š š í s o u d obnovil odmítaCÍ usnesení prvého soudu. .
Dťtvody:

Správně rozhodl a odůvodnil rekursní soud, že přípu;;tnost dovolání
dlužno posuzovati podle novely ze dne 8. června 1923 čís. 123 sb. z. a u.,
poněvadž jednání v první stolici bylo skončeno a rozsudek byl vydán
po 1. červenci 1923, tedy již za platnosti novely. Mylným jest názor·
dovolacího rekursu, že rekursní soud neměl přihlížeti kii předpisu
čtvrtého dostavce §u 502 c. ř. ·s., poněvadž žalobce sám se ho v rekursu nedovolával. Z §u 507 C. ř. s. ply-ne, že otázka přípustnosti do~
volání musí býti řešena z úřední povinnosti, soudy nejsou tudíž při tomto
řešení vázány ani p.ávrhy s,tran ani rozhodnutím nižších stolic. Spíše by
se dalo po stránce formální vytknouti, že rozhodnutí rekursního soudu
ze dne 2. září 1924 nemělo býti žalované straně doručeno, a že jí mi'lo
býti ponecháno na vůli, by případné námitky proti přípustnosti dovolání uplatnila podle §u 507 c. ř. s. bez ohledu na ono rozhodnutí v dovolací odpovědi. Ve, věci samé nel"e přisvědčiti 'názoru rekursního
soudu, že dovolání jest přípustno podle čtvrtého odstavce §u 502 c. ř. s.
Tento předpis ustanovuje odchylně od pravidla, že dovolání proti potvrzujícímu rozsudku odvolacího soudu jest nepřípustné, když sporný
předmět, o němž rozhodoval odvolací soud, nepřesahoval na penězích
nebo peněžité hodnotě. 2.000 Kč, že jest dovolání přece i v takovém
případě připustno, byl-li potvrzený rozsudek prvního soudu vydán po
zrušení dřívějšího jeho rozsudku usnesením odvolacího soudu dle
§§ 496 čís. 2 a 3 pak 499 c. ř. s., a t ot o u, sne sen í n e m o h I o
li Ý t i dle §u 519 čís. 3 c. ř. s. v z a t o rek u r sem vod por.
Tato odchylka jest jen zdánlivou výjimkou z pravidla, ve skutečnosti
jest jenom důsledným jeho provedením. Zřejmým smyslem obou před
pisů jes,t, by bylo připuštěno dovolání sice jenom, když první a odvolací
soud rozhodly různě, ale p a k aby bylo při P u Š' t ě' 11 o V ž d y,
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Zvyk, jenž se vyvinul u obchodníků v létech 1919 a 1920 v tom
že se zásilky všeobecně pojišťovaly proti krádeži, není obyče
jovou právní normou dle čl. 1 ohch. zák., nýbrž obchodní zvyklostí dle
čl. 279 ohch. zák. Není bez významu, že zvyk ten nehyl zachj)váván
jednou, avšak velkou, firmou. Co do povinnosti pojišťovaéí jest různiti
dle druhu zbožl, jež přichází v úvahu.
směru,

(Rozh. ze dne 16. prosince 1924, R I 989/24.)
Proti žalobnímu nároku na zaplacení kupní ceny 4250 Kč za dodané
železo, kTeré byla žalobkyně podle smlouvy povinna plniti ve svém
skladišti v Plzni, a jež odeslala dne 27. května 1919 žalované drahou
clo Brna jako nákladní zboží, jež však do stanice určení bylo sice dopraveno, avšak potom, než mohlo býti touto stanicí žalované vydáno, se
ztratilo, takže tato ho neobdržela, uplatňovala žalovaná, že .nebezpečí, jež zboží to stihlo, zavinila žalobkyně tím, že opomenula dáti
zboží to pojistiti proti škodě krádeží, ač doprava jeho stala se v době,
kdy se děly skoro pravidelně krádeže při dopravě drahou, toto bylo
známo a bylo proto obvyklé, že odesílatel dal zboží pojistiti.

1724

1725

Žalobkyně

namítla proti tomu

skutkově,

že jako' obchodní podnik veli-

Důvod)':

kého rozsahu nikdy nepojišťovala zboží, drahou od ní odeslaného a
nemohlo proto pojišťování zboží státi se pro ni zvykem. Pro c e sní
s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl. O d vol a c í s o ud zrušil
napadený rozsudek a vrátil věc prvému soudu, by, vyčkaje pravomoci,
jí znovu projednal a rozhodl. D ů vod y: Prvý soudce provedl důkaz
dotazem

hodné

II

obchodní a živnostenské komory v Praze, zamítl jako neroz-

důkazy

znalci a

účetním

nabídnuté žalobkyní a zjistil podle

pří

pisu správní komise pro obchodní a živnostenskou k01110ru v Praze, že

se v létech 1919 a 1920 dělo při dopravě po dráze velice mnoho krádeži, takže se vyvinul mezi obchodníky ustálený zvyk všeobecně pojišťovati zásilky proti krádeži, i když tak nebylo mezi stranami výslovně
ujednáno, O čemž však odesílatel příjemce ihned vyrozuměl. Tomuto
skutkovtmu zjištění, o které opřel prvý soudce zamítnutí žalobní prosby,
vytýká odvolatelka priÍ!vem, že spočívá na vadném řízení prvé stolice,
jímž zabráněno bylo podle §u 496 čís. 2 c. ř. s. důkladnému vysvětlen~
a řádnému posouzení rozepřc. Odvolatelka jako prodávající neměla a11l
podle ustanoveni čl. 344 obch. zák. ani podle výslovného ustanoveni
kupní smlouvy se žalovanou povinnosti, by, zasílajíc jí železo, dala
zásílku pojistiti proti škodě krádeží, a může proto žalovaná svou obra.nu, že dovolatelka povinnost tu měla, dovozovati toliko z obchodního
obyčeje takového pojištění (čl. 1. obch. zák.). Obchodním obyčejem
podle §u 7 obč. zák. a čl. 1. obch. zák. jest všeobecné přesvědčení, skutečným výkonem jeho obsahu proievované, že jest zde právní zásada
(Staub-Pisko čl. 1 §u 5 komentáře). Ke vzniku obchodního obyčeje
o povinnosti prodávajícího dáti zasílané jím zboží pojistiti v létech 1919
až 1920 proti krádeži bylo proto třeba jednak všeobecného přesvědčení,
že prodávající takovou povinnost má, jednak aby toto přesvědčenI
bylo projevováno tím, že se pojišťování takové také všeobecně skutečně
dělo. Třebaže podle §u 2 zákona ze dne 29. července 1868, čís. 85 Ť.
zák. jsou posudky obchodních a živnostenských komor důležitým zdrojem pro seznání obchodních obyčejů, nelze přehlédnouti, že posudek
sprá,'ní komise pm obchodní a živno.stenskou komoru v Praze vydán
byl veřejným úřadem jsoucím mimo komorní obvod, ve kterém má odvolatelka obchodní sídlo, že posudek ten potvrzuje obchodní obyčej pro
dobu toliko dvou let, tudíž dobu poměrně krátkou, a že neuvádí, zda
obchodní obyčej, v něm tvrzený, platil pro každý druh zboží, nehledíc
na jeho povahu a váhu a též pro odvolatelku jako prodávající. Jest
skutkem podle §u 269 c. ř. s., odvoladmu soudu známým, že odvolatelka
jest jedním z největších podniků svého druhu v ~eskoslovenské republice a největším takovým podnikem v západních cechách a že, provozujíe obchody, úzkostlivě šetří předpisů obchodního zákona a obchodních obyčejů, jako·ž i obchodní poctivosti a víry. Proto, když odvolatelka tvrdila v řízení prvé stolice skutkově, že, ač jest obchodním podnikem takového rozsahu, nikdy nepojišťovala zásilek zboží, od ní odeSÍlaných, proti škodám krádeží, popřela tím jak všeobecné přcsvědčení
o povinnosti takového pojištění, tak i skutečný všeobecný jeho výkon
prodávajícím ve velkoobchodu a obchodu železem a výrobky z něho
pro léta 1919-1920.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu.

!

~

Ani podle přednesu žalované firmy ani podle posudku obchodní a
živnostenské komory v Praze ze dne 9. června 1924 nejde u zvykl:, který
se mezi obchodníky vyvinul v letech 1919 a 1920 v tom směru, že se
zásilky pojišťovaly všeobecně proti krádeži, o obyčejovou právní normu
dle čl. 1 obch. zák., nýbrž pouze o obchodní zvyklost dle čl. 279 obch.
zák. Byl-Ii takový všeobecný zvyk, mohla by povinnost žalující firmy,
by prodané železo při odeslání pojistila, býti pokládána za smluvenou,
třebas to nebylo ujednáno výslovně, a musilo by se k této zvyklosti při
hlížeti také při výkladu povinné pečlivosti řádného obchodníka, které
žalující měla dle čl. 344 obch. zák. šetřiti při odeslání zboží. Ačkoliv na
zjištění této sporné zvyklosti záleželo rozhodnutí sporu, omezil první
soud její dokazování na vyžádání si posudku obchodní a živnostenské
komory v Praze a skončil jednání podle §u 193 c. ř. s. dříve, než posudek došel, jakže neb)'lo před ním o posudku již jednáno, a žalující
strana nemohla se o něm vyjádřití a své námitky a důkazy proti němu
přednésti. Formální vada, že bylo jednání skončeno předčasně, ač nešlo
o důkaz prováděný dožádaným soudem, jak § 193 c. ř. s. předpokládá,
stala se sice bezpředmětnou, poněvadž žalovaná strana nesprávnost
postupu prvního soudu nevytkla dle §u 196 c. ř. s., řízení zůstalo však
přece vadným dle §u 496 čís. 2 c. Ť. s., neboť odvolací soud shledal
právem posudek obchodní a živnostenské komory v Praze nedostateč
ným. Z posudku není zjevno, zda vztahuje se táké na obvod komory
Plzeňské, v němž má žalující firma své sídlo, a nelze z něho S potřebnou
určitostí seznati, zde vztahuje se tvrzený zvyk také na zboží, které bylo
v tomto případě dráhou odesláno, totiž na plávkové železo ve váze
2500 kg. Nelze pochybovati o t0111, že nebezpečí krádeže při železniční
přepravě v letech 1919-1920 nebylo vydáno stejně zboží každého
druhu, všech rozměrů a každé váhy, dále že nebyla u každého zboží
stejná potřeba, aby vedle jistoty poskytované stranám zákonnou p0'vinností železnice, aby poskytla náhradu za zboží odcizené pří přepravě
podle železničního dopravního řádu, byla opatřena ještě další jistota
pojištěním zboží proti krádeži. Důkladné probrání a správné rozhodnutí
sporu vyžaduje proto, aby o posudku obchodní a živnostenské komory
v Praze bylo mezi stranami jednáno a aby žalující straně byla poskytnuta.
příležitost přednésti proti němu své námitky a důkazy. Odvolací soud
pokládá za nutno, aby byl proveden důkaz nabídnutý žalující stranou
o tom, že ač jest podnikem velkého rozsahu, nikdy nepojišťovala zboží
odesílaného dráhou. Neprávem namítá žalovaná firma proti připuštěnl
tohoto důkazu, že obchodní zvyk neztrácí své účinnosti, není-Ii jednou
firmou zachováván. Nezáleží jen na počtu firem, které zvyklostí se neřídí, nýbrž i na jejich významu, z nezachovávání zvyklosti velkou firmou
nelze souditi jen na její obchodní zvyky, nýbrž i na zvyky firem, které
v obchodním styku takové její chování trpěly a spokojovaly se s ním
Důkaz nařízený odvolacím soudem může míti proto podstatný význam
pro posouzení sporné otázky, zda žalující firma byla podle obchodních
zvyklostí povinna odeslané železo pojistiti proti krádeži.
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Dvorský dekret ze dne 21. srpna 1838 čís. 291 sb. z. s. plat! dosud.
Lhostejno, zda jde o zabavení při exekuci uhražolVací či zajišt'ovaCí.
Navrhnouti zrušení exekuce, dle dvorského dekretu nepřípustné, jest
pouze věci eráru jako poddlužníka, dlužníku toto právo nepřísluší. Erár
nemusí osvědčiti, že pohledávka jest nelikvídní' a že není ještě poukázána k výplatě.
(Rozh. ze dne 16. prosince 1924, R I 1010/24.)

s o II d P r v é s t o I i c e povolil usnesením ze dne 3. července 1924
exekuci zabavením pohledávání dlužníka proti poddlužníku, súčtova.
címu ústavu republiky československé. Návrh poddlužníka na zrušen!
exekuce dle §u 39, čís. 2 ex. ř., s o udp r v é s tol i c e usnesením ze
dne ll. září 1924 zamítl. O ů vod y: Podle dvorského dekretu ze dne
21. srpna 1838 čís. 291 sb. z. s. nemůže se podle zařízení u ní platného
poznamenati u veřejné poklady soudní povolení zákazu, nebo zabavení
pohledávek, jež nejsou dosud likvidní nebo poukázány. Jest tedy zřejmo,
že tento dekret naprosto nezakazuje a nevylučuje zabavení pohledávek
proti eráru, které neisou dosud likvidní. Zabavení t3'kové pohledávky
nemůže býti jen u veřejné pokladny poznamenáno, avsak samo zabaven!
u úřadu poukazujícího zakázáno tím není. Tomu nasvědčuje také znění
§u 295 Ú. ř., který praví, že doručení platební zápovědi má se státi
tomu úřadu, který povolán jest. výplatu poukázati. Otázku, je-Ii pohledávka likvidní a přísluší-Ii straně povinné skutečně proti čsl. eráru,
bude řešiti soud až v tom případě, že vymáhající věřitelka na základě
provedeného zabavení a přikázání k vybrání bude se domáhati úhrady
nikoliv již přímo proti svemu dlužníku, nýbrž proti eráru, jako pod~
dlužníku. Rek u r sní s o u d zrušil exekuci povolenou usnesení\l1
prvého soudu ze dne 3. července 1924. O Ů vod y: Stížnost jest oprávněna. Podle dvorského dekretu ze dne 21. srpna 1838 čis, 291 sb. z. s.
zachovaného výslovně v platnosti čl. IX čís. 5 uvoz. zákona k exekuč
nímu řádu. jest nepřípustným zákaz nebo soudní zabaveni ve příčině
pohledávek, které nejsou ještě likvidními a u veřejných pokladen nebyly
ještě noukázány. Na tom, existoval-Ii dvorský dekret nebo ne, nesejde,
'ježto tím, že uvedené ustanovení bylo do čJ. IX. čís. 5 uvoz. zák. k ex. ř.
pojato, stalo se součástí zákona a platí tedy i v tom případě, že citovaný dvorský dekret neexistoval, jak vykládá Dr. Geller v Zentralblatt
fUr die juristische Praxi s z roku 1910 strana 625 a 691, neboť jest zřej
Iným projevem vůle zákonodárcovy, že ono ustanovení platiti má. Dotyčný předpis mluví o soudním zabavení vůbec, nerozeznává tedy, jde-Ii
o zabavení při exekuci uhražovací nebo zajišťovací, ani vede-Ii se proti
eráru jako dlužníku, nebo zabavuje-Ii se pohledávka příslušející soukromé osobě vůči eráru jako poddlužníku. Po této stránce rozdíl činiti
nelze a soud rekursní nemůže tedy souhlasiti s prvním soudem, který
má za to, že zabavení II úřadu poukazujícího citovaným ustanovením zakázáno není; vždyť u pohledávek nepoukázaných není ani jisto, který
úřad je poukáže k výplatě, ani která pokladna je vyplatí. Při soudním
zabavení pohled'\vek. o' jakých se zmiňuje čl. IX. čís. 5 uvoz. zák.

k ex.. ř., je;! podle jasného jeho zněni podmínkou, aby byly již k výp~~te pouka_zany a byly hkvldmml, Jlnak jest vedení exekuce na ně nepnpus!no. Ze by tu byly tyto podmínky, vymáhajíci strana vůbec ani

n~t;'rd~ a _ve. sv~m exe~uč)]ím návrhu jich neuvedla. Citované ustanovení

haJI ~~Iez!te zap"y :tatní, na něž dlužno bráti zřetel v nynější době,
k9!. n.zem,. pot.rebne k poukazu pohledávek náležejících Soukromým
~~ntelum byvaleho c. k. eráru proti tomuto státním převratem ze dne 28,
r'Jna 1918 se značně protáhlo, ježto nastala potřeba aby nové státy
vz.niklé na území býv~lého Rakouska se dohodly na tom, který z niCh
ma tyto dluhy byvaleho c. k. Rakouska převzíti k zaplacení (srovn
rozh. Nejvyššího soudu sb. n. s. čís. 136).
"
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:
o vývO?y, stížnosti ~ebylo vyvráceno správné, věci i zákonu vyhovující
oduvo,dnenr ,napadeneho usnesení rekursního soudu. Stěžovatelčina
domnen,ka, z~ ~vo~ský d~,kret ze dne 21. srpna 1838, čís. 291 sb. z. s.
byl ~rusen clsa~sky~ nanzením ze 9ne, 1. června 1914, čís. 118 ř. z.,
nema op~ry v zakone.Navrhn?u!1 zr~senr exekuce ja,ko nepřípustné podle
to~oto pre~plS~)est Jeno,m veCl eraru Jako poddluzníka, povinné straně
ovsem nepnslusl toto pravo. Pokud stěžovatelka ukládá s hlediska ře
čeného př;,dpisu er.áru, vla~!ně Jej po zákonu podle čl. IV. č. 1 uvoz.
zák. k c; ;. s. a, ~rnlst. nanz,enr ze dne 9. března 1898, Č. 41 ř. zák.
zastup,uJ1CI f!n~nc':l prokura!ure z.a povinnost, by vzhledem ku ,§u 39 čís.
2 ex., r. o~ve~cr1',~.e ~ohledavka Je nelrkvldní a že není ještě poukázána
~~ vyplate,JJfehhzl predpls §u 39 předposlední odstavec ex. ř. a význam
ur,e,dm ohl~sky ? nep!ípustnosti exekuce se strany eráru. Nelze schváliti
stezovatelcm nazor, ze exekuční soud není oprávněn o takové ohlášce
rozhodnoutr v exekučním řízení, nýbrž že to, je teprve věcí rozepře
neboť .on} pro toto mínění není opory v zákoně. Ostatně úřední ohlášk~
vydana uřadem k tomu povolaným v oboru jeho působnosti má dle §
29?_ odstavec prvý c. ř. s. pln?u průkaznost:: ,tom, co v ní bylo pro~
hlaseno, a to podle §u 78 ex. r. take v exekucnrm řízení.

čís.
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, Zrněna žaloby může nastati i po osobní stránce tím že na místo
,osoby v žalobě uvedené nastupuje osoba jiná která není 'jejílrn právním
nást~pcem. žalobu, znějíCí původně na ža1ov'aného, lze osobně změniti
t~, ze se v.:'náŠí na žalované!'>.o jako přihlásivšího se dědice pokud se
týce. nv~ pozustalost, zastoupenou žalovaným jako dědicem k ní se přihlásIVSl111.
'
(Rozll. ze dne 16. prosince 1924, Rl 1011/24).
Žal?ba ~ylav pOdá?a na, An~u Sch-ovou. Následkem námitky, že není
paslvne opravnena k zalobe a ze pravou žalovanou je pozůstalost po jej!
z~mřelé matce Anně K-ové, k níž se arciť jako děďička přihlásila, která
vsak dosud není odevzdána, změnil žalobce při ústním sporném jednání

I!
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žalobu v ten smysl, že žaluje pozůstalost po dne 13. února 1923 zemřelé
K-ové zastoupenou podmíněně přihlásivší se dědičkou Annou
Sch-ovou, avšak jen pro ten případ, kdyby soud námitku nedostatku
pasivní legítimace pokládal za opodstatněnou. P r v Ý s o u d při"nsti\
tuto změnu přes námitku odpůrkyně. Rek u r sní s o u d vyhověl rekursu žalované, protože žalovaná podle nové úpravy žalobního žádání
je osobou zcela jínou, než původní žalovaná, a že tedy změna vybočuje
z rámce §u 235 c. ř. s. a je proto nepřípustna. Ne j vy Š š í soud obnovil usnesení prvého soudu.

poněvadž vůbec neměl příjmů a poněvadž jeho jmění bylo vyčerpáno
'.tčdrými platy jeho prvé manželce. Stěžovateli nelze dáti za pravdu.

Anně

Důvody:

Je pravda, že pozústalost a přihlásivší se dědic osobně žalovaný jsou
různé právní podměty. Ale rekursní soud přehlíží, že změna žalobního
důvodu, t. j. právního poměru patrného ze žaloby, může nastatí i po
osobní stránce tím, že na místo osoby v žalobě uvedené nastupuje osoba
jiná, která není jeiím právním nástupcem, a že § 235 c. ř. s. přípustnost
změny žaloby neobIT,ezuje na případy změny objektivní. Že by důsled
kem změněné žaloby bylo se obávati značného stížení nebo průtahu

jednání, žalovaná sama netvrdila. Podle toho není závady, by žaloba,
na žalovanou Annu Sch-ovou osobně, nebyla p'ozměněna
tak,že se vznáší na ní jako přihlásivší se dědičku po zemřelé její
matce Anně K-ové, pokud se týče protí pozůstalostí posléz jmenované
Anny K-ové zastoupené žalovanou jako dědičkou k ní se přihlásivši.
znějící původně

čís.
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Snížení výživného poskytovaného dle soudního výroku otcem manželským dětem děje se jen na žádost povinného a lze je povoliti pouze
za dobu od podání žádosti za snížení.

f
I

Zádost o snížení výživného podána byla u opatrovnického soudu dne
28. června 1924 a ve skutečnosti byla řízena proti dotyčnému usneseni
opatrovnického soudu, jimž byla určer.a formou soudního schválení výše
výživného, jež platiti svým dětem byl stěžovatel uznán povinným, kteréžto usnesení podle spisů nabylo formální i materielní právní moci.
(§ 18 nesp. řízení). Přirozeně, poněvadž šlo o výživné dětí placené
otcem, při jehož určení jest rozhodujícím otcův dočasný stav majetkový,
mohla se materielní právní moc řečeného usnesení vztahovati pouze na
poměry, za jakých bylo vydáno, tedy na Onen otcův stav majetkový,
jenž byl vzat řečeliému usnesení za základ; proto sluší uznati, že takové
usnesení je změnitelné, změní-li se poměry tak, že ospravedlňují změnu
ve vi'ši výživného. Pokud jde o takovou změnu k u pro s p ě c h u dětí,
je soud podle §u 142 druhý odstavec obč. zák. z moci úřední oprávněn,
kdy k o 1 i ji učiniti. Pokud jde o snížení výživného, tedy o změnu v neprospěch dětí, jest k tomu (a contr. § 142 odstavec druhý obč. zák.)
zapotřebí žádos,ti postiženého a zahájení nového řízení, pokud se týče
nového rozhodnutí soudního, neboť taková změna z úřední moci nemůže býti nařízena. Změna může tedy teprve nastati novým usnesením
soudním, účinnost" tohoto nesahá na poměry p.ř e d podáním žádosti,
neboť změna může nastati teprve okamžikem, kterým byla její ospravedlněnost uplatňována, nemůže Se dotýkati poměrů před podáním žádosti, na něž se v-ztahu]"e materielní prá'Vní moc.prvotního usnesení, nějakým
uplatňováním změny nijak nezasaženého, tedy do té doby nezměnitel
ného. Teprve podáním žádosti zasažena byla materielní právní moc před
chozího usnesení, teprve od jejího podání rozhodujícími jsou pro poŽ3dované snížení výživného změněné majetkové poměry otcovy, a uvážena by býti musila jeho nemohoucnost platební, ku které stěžovatel
nyní poukazuje.

(Rozh. ze dne 16. prosince 1924, R I 1018/24).
čís.

Žádosti manželského otce, podané na soudě dne 28. června 1924,
by bylo, počínajíc 1. červnem 1923, přiměřeně sníženo výživné, poskytované jím nezletilým dětem dosavad penízem pro každé dítě 750 Kč
měsíčně, vyhověl s o u d l' r v é s t o I i c e potud, že stanovil pro každé
dítě výživné od 1. června 1923 do 31. prosince 1923 měsíčními 300 Kč,
od 1. ledna 1924 až do doby, kdy nezletilé dětí budou s to samy se
živiti, měsíčními 400 Kč. Rek u r sní s o u d zamítl žádost o snížení'
za dobu od 1. června 1923 clo 1. července 1924, za dobu od 1. července
1924 stanovil pak výživné pro každé dítě měsíčními 400 Kč.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu otce.
Důvody:

Stěžovatel jest dotčen napadeným usnesením potud, pokud rekursní
soud nesnížil výživné jeho nezletilých dětí za dobu před podáním žádosti
o snížení, totiž za dobu od 1. června 1923 do 1. července 1924. Stěžo
vatel míní, že výživné před 1. červencem 1924 nemohl platiti proto,
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Pohledávka manželky na plaeení výživného jest pohledávkou peně
žitou ve smyslu §u 379 ex:. ř.
K povoleni prozatirnního opatření pro peněžitou pohledávku se nevyhledává, by dlužnlkovo jednáni bylo obmyslné, stačí, vychází-li nebezpečí, ohrožující vydobytí pohledávky, z takových jednání dlužníkových, jež nejsou hospodářsky a právně nutna a účelna a zmenšují jeho
jmění nebo je činí věřiteli nepřístupným.
(Rozh. ze dne 16. prosince 1924, R I 1023/24).
Manželka, odděleně žijící, žalovala manžela o placení výživného a
domáhala se prozatimního opatření zákazem zcizení a zastavení man ...
želova nábytku. S o udp r v é s tol i c e prozatimní opatření povolil,
rek u r sní s o u d návrh zamítl. N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení
prvého soudu.
Civilní rozhodnutí VL

10'
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Především dlužno zaujati stanovisko k otázce, zda nárok, k jehož
zajištění žalobkyně se domáhá prozatimního opatření zákazem zcizení
" zastavení nábytku žalovaného, jest peněžitou pohledávkou či jiným
n§rokem ve smyslu §u 381 ex. ř. Při svědčiti jest soudu rekursnímu, že
jde o pohledávku peněžitou, neboť dle návrhu žalobkyně, po této stránce
jedině směrodatného, domáhá se tato prozatimního opatření ku zajištění
svého nároku vůči žalovanému n a p I a cen í výživného 600 Kč mě
síčně, uplatněného žalobou. Z toho jasně plyne, že tu jde o peněžitou
pohledávku určité výše t. j. 600 Kč měsíčně ve smyslu §§ů 379 a 380
ex. ř., ježto žalobkyně žádá placení peněžitých příspěvků na výživu
a nežádá od žalovaného, by ji živil ve své domácnosti. Na tom ničeho
nemění okolnost, že § 382 ex. ř. mluví pod čís. 8 také o určení výživy,
kterou manžel prozatím má dávati své manželce a dětem. Zákon zde
nechtěl uvésti příklady nároků, pro něž lze povoliti prozatimní opatření
a nechtěl vysloviti, že nejde o peněžitou pohledávku, pokud výživné
nebylo určeno, nýbrž uvádí pouze příklady zajišťovacích prostředků
pro nároky, naznačené v §u 381 ex. ř., tedy pro nároky, které nejsou
peněžitými nároky ve smyslu §§ 379 a 380 ex. ř. Jinak by na příklad
manželka, která dosud vůbec nemá exekučního titulu pro svůj nárok na
výživné, dosáhla jeho zajištěni za snadnějších podminek §u 381 ex. ř.,
kdežto manželka, dosáhnuvší již exekučního titulu soudním smírem,
musila by prokázati mnohem těžší podmínky §u 379 ex. ř., jelikož

o povaze jejího nároku jako peněžité pohledávky již neni pochybnosti.
Dlužno tedy míti za to, že prozatímní opatření, o které tu jde, lze povoliti jen za podmínek §u 379 ex. ř. Dle zjištění prvého soudu jest nárok
manželčin osvědčen. Co do jiných podmínek §u 379 ex. ř. Nejvyšši soud
nesdílí právního názoru rekursního soudu, že tento § předpokládá jednání dlužníkovo, a má za to, že stačí, vychází-li nebezpečí, ohrožující vydobytí pohledávky, z takových dlužníkových jednání, kter'á nejsou
hospodářsky a právně nutná neb obvyklá a zmenšují jeho jmění nebo
čin i je věřiteli nepřistupným. S rekursním soudem dále nelze souhlasiti,
pokud návrh žalobkyně na povolení prozatimního opatřeni zamítl, poněvadž prý nebylo osvědčeno, že jest pravděpodobno, že by bez něho
žalovaný dobytí nároku žalobkyně na výživu zmařil, nebo značně ztížil.
Jest arciť pravda, že osvědčení této obavy jest podle §u 379 ex. ř.
nezbytnou podmínkou pro povolení prozatimního opatření k zajištění
peněžité pohledávky, ojakou.dle toho, co shora uvedeno jde také v tomto případě. Než žalobkyně dle úsudku nejvyššího soudu učinila tomuto
l'0žadavku úplně zadost, ježto svědek Leopold]. potv(dil,že žalovaný,
;sa bez zaměstnání a bez prostředků, pokusil se svědkovi prodati svůj
jediný zjevný majetek, totiž nábytek. Tím jest osvědčeno, že žalovaný
zamýšlí, učiniv po této stránce již určitý pokus, zcizenim předmětů svého
majetku zmařiti nebo stížiti dobyti peněžitého nároku své manželky.
Z toho jest usouditi, když ohrožení nároku spočivá v onom chování žalovaného, že byly splněny všechny předpoklady pro povolení navrhovaného prozatimního opatřeni.

čís.
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Nebyla-li obec v čechách odběratelkou mouky, nýbrž byly-Ii jí pro".
dejny, obecni aprovisační komise pak byla pouze orgánem administrativním, nelze' se domáhati na obci zaplacení kupní ceny z dodávek,
tfebas aprovisační komise neprávem zasahovala do stránky obchodní.
K závazku obce bylo by tfeba usnesení obecního zastupitelstva; nestačí,
že dosavádní předseda bývalého aprovisačního výboru byl pouze požádán starostou a některými členy bývalého aprovisačního výboru, by
agendu dále vedl.
(Rozh. ze dne 16. prosince 1924, Rv I 679/24.)
Žalobu, domáhající se na obci K. úplaty za dodanou aprovisačni
mouku, pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e zamill, o d vol a c i s o u d
uznal podle žaloby. N e j vy Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
Důvody:

Výtky, které dovolatelka čini napadenému rozsudku s hlediska čís. 4
§u 503 c. ř. s. jsou odůvodněny. Žalobce tvrdí, že byl s obci v obchodnim
spojení, dodávaje jí na jeho základě aprovisačni žitnou a pšeničnou
mouku, jakož i otruby v pytlech, a že za dodávky mu žalovaná obec zů
stála dlužna zažalovaný peniz. Právním podkladem žaloby jest tudíž
smlouva kupní, jejíž jsoucnost jest žalobci dokázati. Žalovaná vůči tornu
namítá, že neni pasivně k žalobě oprávněna. Jde tedy o rozřešní otázky
pasivní oprávněnosti ku sporu, kterou soud prvé stolice shledal odů
vodněnou, kdežto odvolací soud vyslovil náhled opačný. Dle zjištění
nižšichsoudů je nesporno, že žalovaná pohledávka pochází z dodávek
mouky jednotlivým pekařům v K., jež se staly po 1. říjnu 1921, tedy
v době, kdy vládnim nařízenim republiky Československé ze dne 30.
června 1921 čís. 224 a vládním nařizenim ze dne 21. července 1921
čís. 237 sb. z. a n. bylo vázané hospodářství s obilninami a moukou
uvolněno. Dle souhlasných zjištění nižších soudů pořidila obec K. po
30. červnu 1921 katastr osob nezámožných, dosavádní aprovisačni výbor
zastavil svou činnost, předseda jeho Rudolf K. však obstarával aprovisační agendu na žádost starosty a členů aprovisační komise s vědomím
obce dále. Obnosy připadající na mouku odváděli pekaři předsedovi
aprovisační komise Rudolfu K-ovi dále a tento je poštovními složenkami
splácel žalobci. Na základě těchto zjištění dospěl odvolací soud na rozdíl
od soudu procesního k úsudku, že byl mezi stranami aspoň mlčky za c
ložen smluvní poměr, z něhož jest žalováno. Tento právní závěr právem
napadá dovolání důvodem čís. 4 §u 503 c. ř. s. Po zrušeni všeobecné
aprovisace bylo upraveno veřejné zásobováni vrstev méně zámožných
vládními nařízeními ze dne 30. června 1921 čis. 224 sb. z. a n. a ze dne
ll. srpna 1921 čís. 270 sb. z. a n. V těchto se přesně rozlišuje stránka
administrativní od stránky obchodní, jak správně vystihl již prvý soud.
V onom smyslu prvém jsou činny úřady, ve směru druhém pak obchodníci a zásobovací organisace spotřebitelů, dle §u 10 konsumní družstva.
Dle §u 9 nařízení čis. 224/21 a §u 15 doplňovacího nařízení čís. 237/21
109"'
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jakož i §u 15 nařízení čis. 270/21 sb. z. a n. byla obcím uložena povinnost spolupůsobiti při provádění předpisů těchto nařízení, pokud se
týče předpisů na jeho základě vydaných a mohly obce k účelu tomu ustanoviti po případě zvláštní komise, pokud se týče orgány v rámci obecního zřízení. Bylo jen důsledkem této novými vládními nařízeními upravené povinnosti, že dosavádní předseda bývalého aprovisačního výboru
byl ponechán nadále ve své funkci, jenže jeho činnost byla povahy ryze
administrativní ,(§ 4, 5, 6, 12 a 15, vládního nařízení čís. 270 sb. z. a n.
z roku 1921). Postup při rozdělování mouky dle těchto nařízení byl
ten, že obilí, přikázané okresum, přidělil politický úřad prvé stolice jednotlivým rozdělovnám svého okresu a tyto byly povinny přidělené obili
převzíti, dátí je semleti a mlýnské výrobky rozdělití. Za tím účelem měly
rozdělovny uzavříti smlouvy na jedné straně s mlýny o dodávce, na druhé
straně s prodejnami a pekaři. (§ 8/4 vlád. nař. čís. 270/21). V tomto
případě byl okresní rozdělovnou žalobce, pekaři v K. prodejnami a
aprovisační komise obce K pokud se týče předseda bývalého aprovisačního výboru administrativním orgánem obce v rámci obecního řádu
po rozumu §u 15 vlád. nař. čís. 270/21 a §u 54 obecn. zříz. pro čechy.
Nebyla tedy obec odběratelkou 'mouky, nýbrž prodejny (pekaři v K)
a bylo proto věcí žalobce, by uzavřel ve smyslu §u. 8. odstavec 4 vlád.
nař. čís. 270/21 příslušné smlouvy s prodejnami (pekaři v K.), pro něž
jedině dodávaná mouka byla určena. Opomenul-li tak učiniti, nedává
mu opomenutí to práva, by považoval obec za stranu smluvní. Ke
smlouvě nemohlo tudíž dojíti, jednal-Ii předseda bývalého aprovisačního
výboru v mezích svého oprávnění dle cit. nařízení, t. j. obstarával-Ii
toliko úkoly administrativní. Ovšem zjistili nižší soudové, že Rudolf K
vyvinul činnost, vybočující z rámce administrativy a. zasahující do obchodní stránky; poháněl dodávky v mlýně, přijímal účty mu vystavené,
vybíral peníze od výrobcll chleba a splácel z nich žalobci, ba dokonce
slibova(brzké zaplacení nedoplatku. Avšak ani těmito činy nemohl zavázati obec, a nelze těmto činllm přičítati významu činů konkludentních
ve smyslu §u 863 obč. zák., jak ,se odvolací soud domnívá. Neboť zavazovati obec, právnickou osobu, možno jen v jistých formách, které
předpisuje zákon nebo stanovy (§ 867 obč. zák.). V tom směru je
k tomu, by obec byla zavázána, dle §u 31 odstavec pátý obecn. zříz.
pro čechy zapotřebí výslovného projevu zavazovacího, totiž usnesení
obecního zastupitelstva (sr. § 43 obecn. zříz. pro čechy). Že by se takové usnesení bylo stalo, nevychází ze spisú a ani nebylo tvrzeno, a jde
ze skutkových zjištění soudu odvolacího jen na jevo, že dosavadní před
seda bývalého aprovisačního výboru byl pouze požádán starostou a ně
kterými členy bývalého aprovisačního výboru, by dosavadní agendu
vedl dále. Takový postup však nemůže nahraditi formální usnesení obecního zastupitelstva, jelikož členové bývalého aprovisačního výboru nebyli povolaným orgánem obce a ani ,starosta, třebaže dle §u 55 cit. ob.
zříz. zastupuje obec na venek, nemohl obec takovým prohlášením zavázati, ježto neměl k tomu zákonné pravomoci. Nepřipouští proto okolnost, že byl Rudolf K bývalým aprovisačním výborem a starostou požádán, by dosavádní agendu vedl dále, nikterak ještě závěr, že Rudolf K.
byl oprávněn jednati jménem obce, neboť dle shora řečeného ani starosta ani bývalý aprovisační výbor neměli práva k takovému zmocnění.
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Jelikož nutící předpis obecního zřízení nebyl zachován, nemohla vůbec
mezi obcí a žalobcem vzejíti smlouva, ze které je žalováno, a Rudolf K.
nemohl obec ani dle §u 1017 obč.zák. platně zavázati. Neboť tam kde
není platného usnesení, ač jest obecním zřízením předepsáno není 'platného projevu vúJe a nevzniká smlouva, což vyp15rvá z usta'novení občanského zákona, jenž pIa ti vedle podpůrných předpisů obecního zři
zení pro smlouvy obcí a s ní sjedllané. Ustanovení §u 863 obč. zák. se
tedy odvolací soud vůbec nemůže dovolávati, jelikož dle citovaného
ustanovení obecního zřízení pro čechy jest potřebí ku vzejiti závazku
obce formálního usnesení obecního zastupitelstva. Dovolavatelka má
proto pravdu, že žalobě schází právní podklad, totiž smlouva.
čís.

4472.

lViěla-li pojišťovna dle pojišťovacích podmínek hraditi náklady
sporu, jenž vzešel pojištěnci z pojistné příhody při pojištění proti následkům povinného ručení, múže se pojištěnec domáhati na pojišťovně.
náhrady nákladú, třebas jich sám ještě právnímu zástupci nezaplatil.
Nelze mluviti o hrubé nedbalosti, když pojištěnec neOznámil pojišťovně
že poškozený uplatňuje náhradní nároky v řízení trestnún (že vyhrožoval'
že bude žalovati), nýbrž stačí, když ji zpravil o podané žalobní Odpo~
vědi proti žalobě poškozeného.

(Rozll. ze dne 16. prosince 1924, Rv I 1365/24.)
žalobci byli pojištěni u žalované pojišťovny proti následkům z povinného ručení. Dne 4. února 1919 utrpěl učeň Josef Z. v podniku žalobců těžký úraz. Žalobci oznámili úraz žalované, jež oznámení to vzala
na vědomí s tím, že nárok Josefa Z-a dlužno odmítnoutí vzhledem k zákonu <) úrazovém pojištění dělnickém, a žádala,. by v případě, že by
Josef Z. žalobce žaloval, ji včas zpravila o žalobě. Dne 1. února 1920 zažaloval Josef Z. proti žalobcům nárok na náhradu škody a právní zástupce žalobců podalo tom zprávu nyní žalované pojišťovně s tím, že
podává právě žalobní odpověď a že se ve sporu jedná jedině o útraty,
ježto Josef Z., jehož nárok jest zřejmě bezdůvodným, má právo chudých. Žalovaná odpověděla, že nemůže vzíti zprávu na vědomí mimo
jiné již proto, že pojištěnec proti ustanovení čl. 11 pojišť. podmínek ne. předložil žalované žalobu na něho podanou, a že ponechává jeho mandantům na vůli, by případ vyřídili na vlastní útraty. Spor vedený proti
žalobcům Josef Z. prosoudil a žalobcům, tehdejším žalovanýin bylo na
útratách přisouzeno 12.975 Kč 10 h. ježto pojišťovna opětně odmítla
tento peníz zaplatiti, domáhali se ho žalobci žalobou, jíž bylo vyhověno
ti o u d Y vše c h
tří s t o I i c, N ej v y š š í m s o ude m z těchto
důvodů:

Ustanovení §u 32 (3) poj. zák. dovolávají se nižší soudy zcela právem, neboť nabylo již platnosti a použití jeho není v tomto případě vyloučeno ustanovením §u 166 (1) poj. zák., neboť případ povinného ru-
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čení

míti za to, .~e obrana byla vedena tak, že st~novisko pojišťovny nebylo
llJkterak shzeno. S nahledem dovolatelky, ze narok na náhradu útrat
právním :,ástupcem účtovaných bylo ~y lze proti ní uplatňovati teprve
tehdy, az by Dr. K. vydobyl proti zalobcum rOzsudek na zaplacem
svého palmárniho účtu,nelze souhlasiti, neboť škoda zaplacením těchto
utra! :,e~usela již na.st~ti, b.\::.založila. povinnost pojišťovny k náhradě,
jehk oz naro~ pOJl~t11lkuv sm~ruJe take k os~oboz~ní pojistníka od poVll1llostl k nahrade, l1Ikohv vsak pouze ku nahrade samé v prípadě vykonaného zaplacení. Pokud se týče aktivní legitimace Karla P-a k žalobě, jest i v tom směru souhlasiti ,s' právním názorem nižších soudů že
ustanovení §u 881 obč. zák. - § 69 poj. zák. ještě nevešel v účin~ost
jest použíti v tomto případě v duchu slušnosti obchodních styků.
Ustanovení čl. 11 poj. podmínek, že spor se povede jm'énem pojištěnco
vým, není názoru tomu na odpor, neboť tím jest pouze stanoveno, že
spor nepovede pojišťovna, ale není tím nikterak vyloučeno, že ve shodě
s pojistníkem se sporu súčastní zástupce pojistníka, který, jsa v pojišľo
vací úmluvě zahrnut, v tomt'? případě na náhradu škody byl žalová!1.
Obrana tohoto zástupce. byla právě tak nutnou jako obrana majitelky
zavodu a proto nelze a11l vzhledem k cehstvostJ obrany děliti útraty na
ni vynaložené na dvě polovice, jak se toho dovolatelka. domáhá.

nelze jednak podřaditi pod žádný tam uvedený druh pojištěni,
jednak platí pro povinné ručení (§ 120 a násl. poj. zák.) zvláštní ustanovení §u 129 poj. zák., jež brání pojistiteli dovolávati se úmluv uchylujících se ku škodě pojistníka od předpisů §§ů 121, 124-126 poj. zák.
Toto ustanovení nemělo by tudíž smY'slu, kdyby po rozumu §u 166 poi.
zák. bylo lze svobodu úmluvy obmeziti také při ručení povinném. Avšak
dovolatelka nebyla by na tom lépe ani tenkráte, kdyby se přihlíželo
k ustanovení čl. 10, 11 a 16 jejích pojišťovacích podmínek. Nelzeť mluviti O hrubé nedbalosti, když pojistník, spolužalobkyně Emilie P-ová
nepodala žalované o. tom zprávy, že Josef Z. vznesl náhradní nároky
v řízení trestním a když jí neoznámila, že jí, Emilií P-ové Josef Z. vyhrožuje žalobou, a když pojišťovně učinila oznámení O žalobě teprve po
jednom měsící, když její zástupce byl podal žalobní odpověď. Žádné
z těchto opomenutí nemůže míti za následek ztrátu pojišťovacího nároku
dle čl. 16 poj. podmínek. Doložka o ztrátě nároku má za účel, chrániti
pojistitele v zájmu spořádaného provozování obchodu před případným
Btížením převzatého risika. Tomuto účelu a intencím smluvních stran
. k němu smeřujícím by se však příčilo a odporovalo by zásadě o poctivosti a důvěře v obchodním styku, kdyby doložka o ztrátě měla pojistníka
nezaslouženě stihnouti i tenkráte, když se zanedbání povinností, o kteréž
se jedná, jeví ,se stanoviska pojistitele samého skutečně bezvýznamným,
jak tomu již v tomto případě. Vzhledem k tomu, že trestní řízení proti
Karlu 1'-ovi bylo dle §u 90 tr. ř. zastaveno, nem'ělo by ohlášení soukromoprávních nároků v trestním řízení i kdyby se bylo stalo, žádného
škodlivého následku pro pojišťovnu, neboť obrany proti němu nebylo
zapotřebí. Stejně jest bez významu, bylo-li takřka po 3 letech upomínáno o zaplacení nějakých nároků, neboť upomínka nemohla mítI.
většího významu než žaloba sama, a když nelze přiložiti rozhodné důle
žitosti tomu, že opomenuto bylo okamžité oznámení o podané žalobě,
lze tím méně důležitosti té shledati při pouhé upomínce. Povinností pojistníka bylo arciť učiniti ihned oznámení pojišťovně o podané žalobě,
avšak vzhledem k naprosto odmítavému stanovisku, které žalovaná pojišťovna zaujala k tomuto, jí prý včas neoznámenému úrazu, nebylo
postavení pojišťovny nikterak stíženo, když se pojistník pustil sám do
obrany proti vznesenému nároku. Pojišťovna měla možnost napomáhati
této obraně i když byla neb měla býti již podána žalobni odpověď a to
buď přístupem ke sporu, neb převzetími obhajoby vlastním právním zástupcem. Když tak neučinila, nese sama risiko toho, že nedošlo ač mohlo
snad dojíti k smirnému dojednání dříve než vzešly tak značné útraty
v zahájeném sporu Josefa Z-a, to tím spíše, že projevila již ve své odpovědi ze dne 7. března 1919 na oznámení úrazu své odmítavé stanovisko vůčí nárol<u Josefa Z-a, žádajíc Emilii P-ovou, by nároky Z-ovy
na náhradu odmítla. Poukazuje-li dovolatelka k tomu, že by se byla ve
sporu tom obl1lezila námitky z ustanovení §u 46 úro zák., přehlíží, že
se tak státi nemohlo, poněvadž kromě majitelky závodu Emilie P-ové
žalováni byli zároveň i její zřízenci Karel P., její manžel, jako bývalý
prokurista mlýna, a Antonín L. jako dílovedoucí, nehledíc ani k tomu,
že dovolatelka na tuto okolnost v první stolici ani nepoukázala (§ .504
C. i. ~.)ó V jiném směru nečiní dovolatelka obraně proti nároku Josefa
Z-a, jež se setkala s plným úspěchem. žádné výtky, a lze tedy právem
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čís.
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ť:terak jest vykládati smlouvy.
Porušil-li nakladatel smlouvu tím, že dal reprodukční právo dále,
jest ten, kdo s nim nakladatelskou smlouvu uzavřel, oprávněn na dále
ustoupíti :od smlouvy.

(Rozll. ze dne 16. prosince 1924, Rv I 1581/24.)
Žalobce uzavřel se žalovanou firmou smlouvu, dle níž jí přen€chai
obrazy ku vydání obrazového díla. Provedené obrazy měly dle čl. 9.
smlouvy zůstati majetkem žalované a jenom jí mělo náležeti reprodukční
právo. žalovaná prodala štočky obrazů žalobcových Miroslavu K-ovl,
jenž jich používal obchodně dále ku tisku pro .kalendáře, v čemž spatřo
'Jal žalobce porušení smlouvy a žalovalo zrušení nakladatelské smlouvy.
Žalobě 'Jylo vyhověno s o u d Y vše c h t ř í·s t o I i c, Ne j v y Š š í In
S o u á c m z těchto
důvodů:

Nejprve dlužno se zabývati otázkou výkladu smlouvy. Mínění dovolatelky, že rozho'dným jest výklad, který smlouvě s,-rany samy ve
sporu dávají, a, když se v tom neshodují, že má se s,nuditi, že pro nesouhlas vůle ke smlouvě nedošlo, jest tak nemožným, že to vlastně zbavuje soud povinnosti, by na ně vážně odpovidal. Při náhledu dovolatelky
bylo by to v moci každé strany, by na -svůj prospěch a na úkor strany
druhé činila takto napolom, svým chováním ve sporu, smlouvu neplatnou
Ale nezáleží na tom, jak si strana smlouvu nyní vykládá t. j. jak se ve
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sporu staví, že jí tehdy rozuměla, nýbrž na tom, co tehdy bylo vůlí stran,
a nelze-li se toho dopátrati, nebo strany samy na tu kterou otazku nemyslily, dlužno dále zkoumati, jaká je dle zákona t. j, dle doplňujícího
předpisu jeho nebo dle daných jím vykládacích pravidel předpokládaná
vůle stran. Výklad smlouvy náleží soudu, a nikoli stranám, leda by se
na smyslu smlouvy shodly, kdež pak se soudce jejich rozul~u podřiditi
musí, protože to je jejich srovnalá disposice a ony JSo~ pany spor~ a
nároků v něm uplatňovaných. Při výkladu smlouvy, o I1IZ tu Jde, mozno
a dlužno zcela pustiti se zřetele čl. 279 obch. zák., jenž byl ve sporu pře
třásán, neboť ten nemluví o v)Tkladu smluv, nýbrž o významu a účinku
jednání a opomenutí. Za to ovšem přicházi v potaz čl. 278 obch. zák.,
jenž o výkladu obchodních smluv jedná stanově, že soudce nemá ulpěti
na výrazu, nýbrž hleděti k vůli stran. Ale jest ještě jeden obsažnější,
ale v tomto sporu posud nepovšimnutý předpis, t. j. předpis §u 914 obč.
zák. nové zně'ní, který jest mladším a který předpis čl. 278 obch. zák.
převzal a zároveň doplnil a zdokonalil, dodáv~je, že každou smlo~v~
rozuměti jest tak, jako to obvyklostem poctlveho obchodu odpovlda.
Nevyzná-li se soudce, co v tom kterém oboru obvyklostem poctrveho
obchodu odpovídá t. j. jak to' poctiví lidé v tom kterém oboru dělají a
jak tomu rozumějí, ježto je ten obor jeho (soudcovým) zkušenostem
odlehlejší nebo docela cizí, rozumi se samo sebou, že si o tOI1l vyslechne
lidi, v tom oboru zkušené (znalce) a dá se jimi o této faktické otázce
poučiti a pak teprve znalostí oboru toho vyzbrojen přikročí k výkladu
smlouvy. A to v tomto případě nižší stoli:e učinily, pročež .ma;-ně d?:
volatelka důkaz ten napadá, točíc se kolem cl. 279 obch. zak., Jenz byl JIZ
shora z okruhu úvah, sem hledicích, vyřaděn. Vadnosti řízení tu tedy
není. Ale když nižší stolice pomocí znalců zjistily, co jest v při
padě nakladatelské smlouvy, která vykazuje mezeru v tom kuse,
iako sporná smlouva o niž jde, obvyklostí nakladatelského obchodu mezi poctivými stranami, správně smlouvu vyložily, vyloživš'e ji podle toho zjištěni v ten rozu_m, že žalovaná nebyla
oprávněna právo reprodukční dáti dále. Zalovaná SI do tohoto
vS'kladu stěžovati nemůže, neboť jako nakladatelka musila v ,?bvykl ostech poctivého nakladatelského obchodu, Jak ]O znalci vyhelll,
dobře věděti, a pak-li že jich opravdu neznala,. m~sl SI tento ned~st~t~~
znalosti živnostenské sama přičísti (§ 1299 obc. zak.). Potom zbyva JIZ .
jen otázka, zda' porušení smlouvy, kterého se žalovaná dopustila tím,
že právo reprodukční přete dala dále, opravňuje žalobce k ustoupení od
smlouvy. A to je opravdu otázka velmi vážná, neboť nezdá se, že se mž·
ším stolicím podařilo nalézti pro kladnou odpověď. správné důvody.
Opřely se o § 920 obč. zák., který praví, ž.e, zl1laře?o-1i sp;nění smlouvy
zaviněním zavázaného, může druhá strana zadalr nahradu skody pro nesplnění neb od smlouvy ustoupiti a to právo že má, i připo~z;, č~s.teč
ném zmaření, pak-li že z povahy smlouvy nebo z učele p!nem zreJr;:o,
že částečné splnění pro ni nemá zájmu. Prvý soudce spatr~Je v dalslm
zadání reprodukčního práva částečné .porušen! sml~uvy, ]~k to vlce~
kráte opakuje, druhý soudce poukazuje prost;, na Jeho. d~vody, amz
by se sám' otázkou obíral. Ale § 920 nemluvl o »porusem« smlouvy,
nýbrž o zmaření splnění, a to O z?laření skute~n.é?l a prav~m, jak, plyne
z toho, že jako následek stanovl alternalrvl1l narok bud na nahradu
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ncb odstoupení od smlouvy, protože právě splněnl
zmařeno. Ale v tomto případě nemůže o zmařeni
býti řeči, a na pouhé porušení, jež tu ovšem jest, zákon účinků těch nestanoví. Dovolatelka toho ,sice také nepostihuje, mínic, že jednati se
může v tomto případě are i jen o částečné »zma.ření« splnění, ale že se
nedá souditi, že by žalobce neměl na dalším plnění zájmu, a dále se
opírá o § 28 (3) zákona o smlouvč nakladatelské ze dne ll. květm 1923
čis. IGG sb. z. a n., o které sice uznává, že pro tento spor ještě neplati,
'\V;J.k že, stanoví-li v citováném předpisu, že porušení smlouvy neoprávněllým prodejem štočku zavazuje pouze k náhradě škody, neopravňuJ"
ale zadavatele k odstoupeni od smlouvy, musí to tím spíše platiti za stavu
dhvějšího, kde zákon ten posud neplatil, neboť nakladatel nemůže býti
škody pro

nesplnění

nenl0žným jest, byvši

za tehdejší doLy postaven
utvořené. K 10Iru doložiti
(>přeslOupenÍ«) smluvni

1
•

hůře,

ne'ž za situace

nynější,

oním zákonem

dlužno, že sice § 1295 obč. zák. na porušeni
povinnosti klade toliko závazek k náhradě
"kody, avšak toto východisko zajisté naprosto neuspokojuje. Dlužno
,;vážiti, že žalobce porušením smlouvy, jehož se žalovaná dopustila,
musil ztratiti všecku důvěru, neboť v jaké to nemožné situaci by se
ocitli kdyby žalovaná jako právo reprodukční prodala na újmu žalobcovn
dále firmě K., prodala nebo jinak zcizila je ještě jiným dalším ucháze"
ČthrJ, o nichž všech by se on ani dověděti nemusil, takže by vůči žalované z faktických příčin ani náhradu škody uplatňovati nemohl. Než,
i kdyby o každém' porušení vědomosti nabyl, je známo, jak právě v takových případech výše škody nesnadno se dokazuje, a dále, i když se
připustí, že soudcové v naslalém případě měli by při svém volném hodnocení ,(§ 273 c. ř. s.) vždy spíše zřetel na něho jakožto stranu ukřiv
děnou a trpící, než na žalovanou Jako stranu křivdící, sluší to přece
vždy uznati za situaci nejvýše svizelnou, když strana je nucena o své
právo teprve se hrdlovati sporem, a uvážiti, co zde těch případů by
mohlo býti. Máť smlouva nakladatelská tu zvláštnost, že může býti
,lišena pořád stejným způ,sobem nesčíslněkráte. Mimo to nemohl by
zalobce vykonávati kontrolu v odst. 7 smlouvy mu vyhraženou, jakož
i jiná práva smlouvou mu zaručená jako vliv na úpravu díla (odst. 8
smlouvy) a pod. Tedy v tom vězí jádro věcí, že žalovaná nezachovala
se tak loyalně jak měla, neboť místo aby byla žalobci obchod s flfmou
K.. předem oznámila a vyčkala aspoň, až co on tomu řekne, když již si
chtěla dělati nárok na volné zadávání reprodukčního práva (jakého by
hyla nabyla jen převodem práva autorského) a nechtěla přímo o svoleni
Ž<llobcovo žádati, nebo si je od něho ukoupiti - učinila ten obchod svémocně, bez vědomí, takže pro žalobce, jenž následkem toho ztratil k ní
důvěru, stalo by se další trvání smlouvy pramenem neustálých obav
a starostí a po případě i škod, a dlužno proto hledati řešení více uspokojujíci, než jaké poskytuje nárok na náhradu eventuelní škody. Jak
praveno, byla sm:?uva poruš:,na, a tu_zákon .~řizuje právo us!oupiti .o~
smlouvy i pro pnpad pouheho porusem JeJlho. § 918 noveho znem
praví, že nebyla-li úplatná smlouva jednou stranou splněna buď v nále~
žitý Čas neb na náležitém místě nebo vymíněl;ýn: způsober;" m~l.že .9ruha
strana ustoupiti od smlouvy, dala-Ir s prohlasemm ustupmm pnmerenou
lhůtu k dodatečnému plnění a, rozumí se, lhůta ta uplynula marně.
Dlužno zkoumat, zda jsou tu podminky tohoto ustoupení. Podmínka, že
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smlouva nebyla plněna vymíněným, t. j. smluveným, ve smlouvě stanoveným způsobem, tu jest. Neboť dle smlouvy náleželo k povinnos~em
nakladatelky, by se zdržela každého dalšího zadáni reprodukčniho práva
-- (opomenutí), jež § 861 obč. zák. mezi předměty ,smlouvy rovněž
uvádí a této povinnosti žalovaná nedodržela a nesplnila, nýbrž
jednavši proti ní, porušila. žalobce také ustoupení od smlouvy prohlásil,
nejpozději žalobou, kde právo to výslovně uplatňuje. Ale ovšem zákon
vyžaduje ještě poskytnutí dodatné lhůty a to - jinak než čL 356 obch.
zák., jenž lhůtu tu žádá jen, pak-li ji povaha případu připouští - pro
každý pří,rad, bez ohledu na povahu případu, Avšak v tomto případě
jde nesporně o obchod (čL 272 čís. 5 obch. zák.), což umožňuje, aby se
čL 356 obch. zák. užilo obdobně (přímé užití není možné, ježto článek
ten dán jest pro smlouvu kupní, obdobné' však možným jest, protože
smlouvou nakladatelskou přenechává se dílo k zužitkování § 1 zák.
o smL nakL a je to tedy podobno smlouvě kupní, když zužitkování to
se prodává t. j, přenechává za úplatu § 23 téhož zák.), takže lhůty není
třeba, když jí povaha případu nepřipouští, ,čemuž v tomto případě skulečně tak jest. Neboť k čemu by byla nějaká lhůta, když smlouva porušena takovým způsobem, že se porušeni nedá odčiniti in natura, nýbrž
jen náhradou škody. Zákon (čL 356 obch. zák.), žádaje lhůtu mysli na
přípaJ, kdy kupitel má platiti kupní cenu nebo prodavatel dodati zboží
a ocitne se s touto povinností v prodlení: toto porušení smlouvy vždy
ještě lze napraviti t. j. kupní cenu zaplatiti nebo zboží dodati a proto
mluví zákon o lhůtě »k dodatečnému splnění zmeškaného«, O čemž ale
tu, kde žalovaná povinna byla k opomenutí jistého činu, ale tento zakázaný čin spáchala, nedá se to neučinění (opomenutí) již poříditi (dohoniti) a proto není, žádné lhůty třeba. Poněvadž však i § 918 n. zn.
obč. zák. téhož výrazu »Nachholung« užívá, dlužno i jeho předpis třeba
dle znění svého vyžadoval lhůtu bezpodmínečně, vyložiti obmezujícím
způsobem tak, že lhůty je třeba toliko v případě, kdy to má účel a
smysl...,..' vskutku, neboť zákon zajisté nemůže žádati nic nesmyslného
- v tomto případě však každá lhůta byla bez účele a beze smyslu. Tak
jest čL 356 obch. zák. vykládací pomůckou k § 918 obč. zák. Pro dobu
platnosti zákona o nakladatelské smlouvě čis. 106/23 poukázati dlužno
na § 43 téhož. Právem tedy žalobe od smlouvy ustoupil. Ovšem ustoupil
jen od pokračování v ní, aby žalovaná nemohla dále dílo jeho zužitkovati,
neustoupil však od ní nijak, pokud mu ze zužitkování již provedeného
vzešly nároky, zejména na zaplacení úplaty. Aby se to takto dělilo, to
vyžaduje povaha nakladatelské smlouvy, pročež je dovolání v neprávu,
míníc, že ustoupení od smlouvy odporuje jeho žaloba, kterou se domáhá
zap!acení honoráře za reprodukce žalovanou firmou již vydané.
čís.

4474.

Předměty

ženské výstroje, jež manžel zakoupil a odevzdal manželce,
staly se manželčiným vlastnictvím.
(Rozh. ze dne 16. prosince 1924, Rv 11712/24.)
žalobce domáhal se uznání vlastnictví ku svrškům, na něž byla vedena exekuce proti jeho manželce a zrušení této exekuce. žaloba byla
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dOvodů:

Povinnost manželova, by poskytoval manželce výživu, tkví ve svazku
manželském a v právu rodinném, zajišťujíc manželce, podporující manžela v jeho povolání (§ 92 obč, zák.), nárok na slušné, stavu a majetku
manželovu přiměřené společenské vystupování (§ 91 obč. zák.). Že výrazem »výživa« jest podle §u 672 obč. zák. rozum'ěti nejen k životu potřebné potraviny, nýbrž také prádlo a oděv a vůbec veškeré předměty
potřeby, dovolatel ani nepopírá a jde tedy jen o otázku, zda manželka
žalobcova nabyla k věcem, které jí žalobce odevzdal, plně svou povinnost vyživovací, práva vlastnického. K otázce této právem oba ni7ší
soudy přisvědčily. Vždyť předměty, o něž ve sporu jde, jsou veeměs
w""ástkami ženského ústroje (šatstvo, prádlo, klobouky, kožešina a 2
dámské tašky), které byly žalobcem opatřeny k osobní potřebě jeho
l:nanželky. Tyto jsou jen jediným druhem jejího zaopatření, avšak ve
své právní povaze se neuchylují od širšího pojmu výživy, o klele nelze
dllvodně pochybovati, že jest zákonem přiznána manželce k úplnému
spotřebování. Plyne tedy právo manželčino na spotřebování i těchto
předmětů výživy, které jí manžel opatřil, přímo ze zákona t. j. z llstan0vení §u 91 obč. zák., zahrnujíc v sobě veškeré úkúnyneol11ezeného nakládání těmito předměty, jaké se vyžadují k pojITI" prAva vlastnického.
Bylo-Ii tedy zjištěno, že žalobce věci, které nyní z ,cxelmcc vylučuje,
jako manžel a přednosta domácnosti pro svou manželku clal ušíti, nebo
koupil a k její osobní potřebě určil a jí také hmotně odevzdal, plnil jen
svou zákonnou povinnost ve smyslu §u 91 obč. zák. a manželka pře
vzetínl věcí a užíváním jich výlučně pro sebe, stala se jich neomezenou
vlastnicí. Dovolacími vývody, pokud vytýkají rozsudku druhé stolice nesprávný výklad ustanovení §u 1247 obč. zák., netřeba se ani obírah,
poněvadž odvolací soud tohoto předpisu pro své rozhodnutí n'cpol.lŽiI,
výslovně zdůrazniv, že věci, o které v rozepři běží, nepovažuje za před
,,,ěty, vypočtené v §u 1247 obě. z,ák.
Čís.

4475.

Zaměstnanci

okresních zastupitelstev.
okresního chorobince jest zaměstnán u okresu. Přiznala-Ii
okresní správní komise zřízenci povahu okresního zřízence ve smyslu zákona ze dne 17. prosince 1919, čís. 17 sb. z. a n., jest lhostejno, že usnesení to nebylo schváleno zemským výborem,
Zřízenec

(Rozh. ze dne 16. prosince 1924, Rv I 1780/24.)
Žalobě, iíž se domáhala kuchařka okresního chorobince v B. na zaS'tupitelskéni okresu v B. zjištění, že jest trvale ustanoveným zřízencem
žalovaného okresu, bylo vyhověno s o u d Y vše c h t· ř í s tol i c,
N e j v y Š š í 111 S o II d e i11 z těch to
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Žádost, by byl dle §u 28 j. n. určen místně příslušný soud pro návrh
na zahájení umořovacího řízení ohledně t. zv. pláště 4·2% stříbrné renty
rakouské ze dne 1. října 1868, N e j v y Š š í s o u d zamítl.

důvodů:

Pro uuvulací řízení je spornu jen to, zda žalující strana jest ve
smyslu §u 3 zákona ze dne 17. prosince 1919 čís. 17 sb. z. a n. zaměstnána u okresu způsobem tam blíže vytčeným. Ostatní náležitosti
tohoto zákona j-sou nesporny. V uvedeném směru bylo uvážiti tyto nesporné skutečnosti. V základě usnesení okresního zastupltelstva Vjstavěl okres B. chorobinec, v němž žalující strana je zaměstnána zpttsobem vytčeným v §u 3 uvedeného zákona, vymohl na pořízení této
stavby zápůjčku, kterou úrokuje a umořuje, opatřil svým nákladem zařízení, a zařazuje náklad na vydržování chorobince polovicí do výdajů
v okresním rozpočtu. Další polovici hradí země subvencí. Je tudíž okresni
chorobinec v B. okresním ústavem ve smyslu §u 51 zákona Q okresních
zastupitelstvech ze dne 25. července 1864, čÍs. 27 z. zák. pro čechy,
zřízeným za účelem dobročinným pro okres a dotovaným z dflChodů
okresních. Okresní zastupitelstvo vydalo pro chorobinec Spi ávní pravídla, jímíž (§ 16) vyhradilo správu ústavu okresnímu výboru a sobě
vrchní dohled, usnesení o zrušení ústavu, jakož i právo ustanoviti zvláštního dozorce domu, dáti mu instrukci, a usnášeti se o množství služebního personálu a výšce platu ,(§§ 22, 23), vše se schválením zemského
VýbOru, jehuž bylo §em 18 vyhraženo právo vrchní dohlídky lIa spr~vu
chorobince. Okresní výbor vypsal veřejný konkurs na obsazení F.lsta
zastávaného nyní žalující stranou, jíž bylo místo to propůjčeno usnesením okresníhozastupítelstva. Z uvedených skutečností 'leP.! možný
jiný závěr, než že žalující strana je zaměstnána li okresu, konajíc službu,
jež jest jejím stálým a výhradným povoláním, v okresním chorobinci,
jako okresním ústavě dobročinném. Tím koná službu okresu, jenž vede
správu ústavu, jenž udělil služební místo žalujíéf str~ně, .a určil i hradi
aspoň částečně její služební požitky, maje zajlste pravo jl propmtrtl ze
služby. Usnesení okresní správní komise, jímž byla ,žalují~í stranč· při
znána povaha okresního zřízence ve smyslu uvedeneho zakona ze .dne
17. prosince 1919, nebylo schváleno zemským správním výborem. '1 ato
okolnost nemění ničeho na věci. Výhrada schválení, odůvodněná ustanovením, vydaným před účinností tohoto zákona, nemůže býti na újmu
okresním zřízencům, kteří jinak úplně vyhovují náležitostem zákona, a
nemohou proto býti postaveni hůře, než zřízenci, ohledně nichž podobného schválení nebylo potřebí. Postačí, že uvedený zákon neustanovIl
mimo náležitosti přesně vytčené potřeby schválení vyšším úřadem' v pří
nadech, kde příslušné usnesení okresního zastupitelstva. nebo výboru
potřebovalo podle ustanovení pocházejících z dřívější doby schválení
toho. Je proto ustanovení zmíněného zákona vztahovati na všecky okresní
zřízence vyhovující výslovným přeGlpísům zákona bez ohledu na výhradu vyššího schválení, a právem nepřihlédl ani odvolací soud k tvrzenému nedostatku tohoto schválení.
čís.

4476.
Pro umoření cizozemských státních dluhopisů a úvěrních papírů v tuzemsku jest příslušným soud, naznačený ve čtvrtém odstavci §u 115
j. n.

(Rozh. ze dne 16. prosince 1924, Nd 1 463/24).

Důvody:

+I
I

Ustanovení prvého odstavce §u 115 j. n., podle něhož umoření státnich obligací a jim na roveň postavených úvěrních papírů navrhnouti
jest u sborového soudu prvé stolice, v jehož úředním sídle se vedou
příslušné úvěrní knihy, nelze ovšem v tomto případě použíti, protože
předpis ten má na Ir.ysli pouze t u zem s k é cenné papíry, kdežto o
4·2% stříbrné rentě rakouské, ohledně jejíhož t. zv. pláště má býti umořovací řízení zayedeno, úvčrní knihy v tuzemsku se nevedou. Tím však
není řečerio, že zavedení umořovacího řízení ohledně cizozemských
státních dluhopisů a úvěrních papírů v tuzemsku vůbec je vyloučeno a že
žádný tuzemský soud není pro takové umořovací řízení příslušným.
Platí tu předpis čtvrtého odstavce §u 115 j. n., podle něhož, není-li tu
jinakého předpisu, jest pro umořovací řízení a pro povolení umoření pří
slušným onen okresní soud, u kterého strana za umoření žádající má
v čase žádosti svůj obecný soud ve věcech sporných; to platí tím spíše,
má-li umoření mítí účinek jen v tuzemsku (viz také rozh. sb. n. s. čís.
1941 a 2073 ohledně dluhopisů válečných půjček). Následkem tohoto
všeobecného předpisu nepřichází v úvahu § 28 j. n., který podle svého
jasného znění platí jen pro případy, kde předpokladů pro místní pří
slušnost vůbec není, nebo kde tyto předpoklady nemohou býti zjištěny.
čís.

4477.

Ve prospěch pozemku, zapsaného do pozemkové knihy, není oprávněn k žádosti o propůjčeni nezbytné cesty pouhý jeho držitel, byť by
měl důvod, postačitelný k nabytí knihovního vlastnictví.
(Rozh. ze dne 16. prosince 1924, R.1l 398/24).
Návrh na zřízení nezbytné cesty byl p r v Ý m s o 11 d e mi zamítnut,
fe k u r sní s o u d návrhu vyhověl.
N e j vy Š š í s o II d obnovil usnesení prvé stolice.

D ů vod y:
O povolení cesty nezbytné může žádati toliko vlastník pozemku, jenž.
cesty potřebuje .(§ 1 zák. o cestách z nouze). Že právo to nepřísluší
pouhému držiteli, byť i opatřenému řádným důvodem nabývacím, vychází již z doslovu zákona, který důsledně užívá k označení toho, kdo se
o cestu z nouze ucházeti může, slova v I a s t n í k pozemku (§§ 1, 2,
4, 5, 7, 9, 11, 12, 18, 24 a 25 zák.).§ 11 zákona předpisuje soudci,
rozhodujícímu o cestě nezbytné, aby před vyřízením návrhu přesvědčil
se z kníhy pozemkové o pravdivosti údajů žádosti o vlastnických poměrech nemovitostí, v úvahu přcházejících, a teprve, když po této strán-

1142

1743

ce není překážek, má zavésti další řízení. Je také vysvětlitelno, že zákon
jen vlastníku dává oprávnění. Při pouhém držiteli není jisto, že vlastn:clví vkladem skutečně dosáhne. Na druhé straně by soud, o cestě
nezbytné rozhodující, a odůvodněnost návrhu posuzující, podle §u 2
zákona dle osoby onoho vlastnika, který jím jest v době podané žádosti,
zejména pokud se týče hrubé nedbalosti ve smyslu §u 2 zákona mohl
povoliti cestu z nouze někomu, kdo by ani pro ono hrubé lavinění při
nahytí pozemku na ni práva neměl, kdyby totiž navrhující držitel vlastnictví nedosáhl ať proto, že nemohl nebo nechtěl, a pozemek zůs,tal
vlastníku nedbalému. Tím by byla poskytnuta možnost k obcházení
zákona a jest i z toho důvodu nUÍi'o žádati k návrhu průkaz plného
vlastnictví a nestači průkaz pouhé držby a důvodu nabývacího. Názoru
tomu nevadí, že § 17 zákona umožňuje nabyti cesty nezbytné i při pozemcích, v knize pozemkové nezapsaných. Máť na mysli jen případ,
že pozemek není vůbec v knize zapsán, nikoli případ, že je z",psán pro
někoho jiného, jak v případě sporném. Také nerozhoduje, že navrhovatelka má již rok žádost o zápis svého vlastnictví připravenu. Tím
snadněji mohla si legitimaci sjednati.
čís.

4478.

Obchodní plnomocník není oprávněn uzavírati zápůjčky, nemá-Ii
k tomu zvláštní plné moci.
V pouhém mlčení principála k tomu, že obchOdní plnomocník uzavřel zápůjčku, nelze za všech okolnosti spatřovati schválení.
.
(Rozh. ze dne 16. prosince 1924, Rv II 501/24).
žalobce domáhal se na žalované firmě zaplaceni peníze, jejž prý
byl hlované zapůjčil. O b a niž š í s o u d y uznaly podle žaloby, Ne jv y Š š í s o u d žalobu zamítl.
Dúvody:
Sporné věci nedostalo se v odvolací s,tolici správného právního posouzenI. Sejde na tom, zda byl František K., o němž dovolatel nebéře
v pochybnost. že byl obchodním plnomocníkem žalované firmy, jako
takový podle čl. 47 druhý odstavec obch. zák. oprávněn uzavříti pro žalovanou firmu zažalovanou zápůjčku. Odvolací soud sice správně uvádí,
že by K. podle čl. 47 odst. druhý obch. zák. potřeboval zvláštního
zmocnění, ale že v tomto případě řečené omezení není směrodatné pro
žalobce jako pro třetí osobu, poněvadž mohl K-ovi důvěřovati, když u
něho uzavíral zápůjčku jménem žalované firmy, jelikož v této příčině
nebylo nijakých zvláštních důvodů ku podezření, že by K ke škodě
žalované firmy zneužíval svého postavení jako obchodní plnomocník.
Tento právní názor se zřetelem na doslov čl. 47 odstavec druhý obch.
zák. nelze sdíleti. Podle čl. 47 odstavec prvý obch. zák. se vztahovala
K-ova plná moc na všechny obchody a právní jednání s provozem podniku, v němž byl zřízen jako obchodní plnomocnik, spojená a v něm se
obyčejně vyskytující, nevztahovala se však na obchody a právní jed-

I

nání, .p~d~ikovému provozu s,:'o,u ~eobyčejností a nezvyklostí se vymykaJlcl" zal obce mohl podle receneho ustanovení předpokládati, že K.
J~ z~ocnen P?;uze v rámCI čl. 47 odstavec p.rvý obch. zák., nikoli že je
tJm, ze byl znzen za obchodl11ho plnomocl11ka, zmocněn také k uzaví:ání zápůj~:k,. ve příč!n~ kterých čl. 47 o?s~avec druhý obch. zák. vyzadUje z.vlastr;1 zmocnel11. Kdyby se zmocnem podle čl. 47 odstavec prvý
obch. zak. melo samo sebou vztahovatr I na úkony v čl. 47 odstavec
druhý obeh. zák. uvedené, ze všeobecného zmocnění prvého odstavce
vyloučené, nemělo by ustanovení čl. 47 odstavec druhý obch. zák. ani
smyslu, ani účelu. Právem míní dovolatelka že tímto ustanovením
chrár;ěn má bý:i principál,. kterážto ochrana by byla však podle právního
pOJetI odvolaclho soudu r1usorní. Poněvadž nebylo zjištěno, že K měl
k uzavření sporné zápůjčky zvláštni zmocnění podle čl. 47 odstavec
druhý ohch. zák., slušelo uznati, že zápůjčku tu se žalobcem nemohl
uza,vříti jméne;" ,žalované f.irmy. Ostatně František K, byv jako svědek
slysen, vypovedel, že byl k uzavření zápůjčky se žalobcem zmocněn
Janem B-em podle legalisované plné moci, kteron předložil a ze které
~yplývá, že to byla osobní plná moc B-ova, nikoli plná moc Jana B-a za
zalovanou hrnm, kterážto okolnost zůstala v nižších stolicích úplně nepovšimnuta. Uzavřel-Ii K, jak vypověděl, zápůjčku se žalobcem jménem
Jana .B-a, pko J,:ho k to;"u zvláště zmocněný plnomocník, nelze před
poklada~l, ze by slo o micky, ale poznatelně udělené zmocnění se strany
zalovan,; fIrmy, ,totiž. o ;~Iášt,ní Z1;lOcnění,podle čl. 47 odstavec druhý
obch. z~k., ktere arcI muze byh dano take mlčky (srov. §§ 1002, 1005,
86~ obc. zák.). ,Leč dovolatel spatřuje právem nesprávné posouzení
pravv~~ ! v ton:, ze odvolaCÍ sO"ud míní, že překrocené oprávnění" pří
sl~8,eJ1cI ~-OVI,. bylo dodatečne mlčky schváleno, jeliko-ž o této záfUJcce ~v~domrl druhého společníka M-a, oprávněného ku zastupováni
zal ovane fIrmy, a tento protI tomu ničeho nenamital. Leč tu je závažno
zjištění, že k zápůjčkám došlo 30. února 1920, 9. března 1921, 12. září
1921 a 24. ledna 1922, že M. se dověděl o zápůjčce teprve po odcestování B"ova do Ameriky, že peněz ze zápůčky použil K, jak vypověděl,
dle.14. června 1921 pro společnost, že do té doby měl peníze jako
s v ~ J. v k I a ~ ulo~eny v bance. Z toho vyplývá, že se M. dověděl
o zapuJčce, az kdyz byla K-em uzavřena, a že jeho mlčení se kterým
přijal K-ovo sdělení, nemůže býti za daného stavu považováno za souhlas žalované firmy s tím, co K učinil. Mlčení lze jen tehdy považovati
za ~o~hlas, kdy~ celková situa~e poskytuje oporu této domněnce, když
mlčlcl Jest SI ved?m okolnostI, které mu ukládají za povinnost, aby
n;luvII, anebo- kdyz to nařizuje zákon. Nevýslovné prohlášení může spo~lVatI nejen v mlčení, nýbrž i v jiném chování. Má-li se posouditi roztiodno~t těch~?,.~lužno tak podle poukazu zákopa ,(§ 863 odstavec druhý
obč. zak.) uClmt1 podle zvyklostí a obyčejů zachovávaných v poctivém
styku obchodním. M. dověděl se o zápůjčce až po jejím uskutečnění
nikoli před jejím uzavřením, a tu jeho mlčení nemělo odvolacím soude~
jemu přikládaného významu, jmenovitě nelze v něm spatřovati souhlas
žalované firmy s tím, že K. překročil plnou moc jemu podle čl. 47 odstavec prvý obch. zák. udělenou, vždyť ani nebylo- jisto, zda M. mlčel
ve vlastním jméně, či zdali mlčel jménem žalované firmy jako její zákunitý representant.

1744

1745
čís.

4479.

§ 11 písm. a) vládního ~~ízenÍ ze ~ne 13. září,1920, čís. 532, sb.

z. a n. má na mysli pouze zamk p'ohledavek 1l.1~cenun ~a z~?la~em ,?~
obou stran uznaným, nikoli však pnpady, kde vente! odmltl pnJat! plnent
jako zaplacení.
,
" .
Promlčení úroků a anuit rakouske banky nemohlo pOCIt!, dokud nebylo je lze platiti dle nař. čís. sb. 532/20 v Kč. Po té nelze ovšem spor
o vymáhání jich i jistiny přerušiti dle nařízení ze dne 21. dubna 1921,
ČÍS. 173 sb. z. a n.
(Rozh. ze dne 16. prosince 1924, Rv 11 587/24).
Žalující »Centralbank der deutschen ,Spar~as~e~« po~krtla žalované
obci zápůjčky za účelem úpisu rakousky ch vale cny ch pu]cek. V srpnu
1920 splatila žalovaná obec bauce »Centralbank der deutschen Sparkasseu« ve Vídni ua úhradu zápůjček 900.000 K rak., jež však banka
nepřevzala. »Centralbank der deutschen S~arkassen in der čsl. Repu.blik« v Praze domáhala se po té na žalovaue. ~aplacem nedoplatku. v. Kc.
Žalobě bylo vyhověuo s o u d Y vše c h trl s t o II C, Ne] v y s S I m
s o ude m z těchto
dúvodů:

V tomto případě neuznala »Centralbal\k der deutschen Sparkassen«
ve Vídni žalovanou v srpnu 1920 předs~vzaté zaplacení 900.00? Kr. ,ve
Vídni za plnění toho, k če:rlU žalovan~ byla povmn:, a v ?~sledc~ch
toho nelze toto plnění, kdyz o Jeho pravoplatnoshpred vydamm ~lad
ního nařízení čís. sb. z. a n. 532/1920 zpúsobem pro obě strany zavazným ještě nebylo rozhodnuto, považovati. za zaplacenI ve s~yslu §u
1412 obč. zák. Nemůže býti pochybnosh, ze § 11 a) vladn. nar. ze dne
13. září 1920, čís. 532 sb. z. a n., mluvě o zaplacených pohledávkách,
má namysli, a dle povahy věci na mysli míti, může j;n zánik poh!e.
dávek zaplacením od obou stran za zaplacem uznanym, U!kolt vsak
případy, kde věřitel přijetí plnění jako zaplacení odmítl a kde následkem toho V době vydání onoho nařízení otázka zániku pohle?ávky
zaplacením mezi věřitelem a dlužníkem byla sporua. Pro spravnos!
tohoto právního názoru mluví také znění §u 2 odstavec lrvý čís. 7 a
odstavec druhý vládního nařízeni ze dne 7. srpna 1922, CIS. 265 sb. z.
a n., kde mezt svrchu uvedenými dvěma způsoby zániku pohledávky
zaplacením ohledně povinnosti soupisové se činí rozdíl. Pokud J?e ? po~
vah u zápůjček »Centralbank der deu:schen Sparkassen« ve VIdU! poskytnutých žalované dle dlužních úp'is~, o ]<ter~ ~d: jde, jako zápůj~k~
komunální došel soud odvolaci k zaveru, ze zapu]cky ty JSou skutecne
zápůjčkam'i komunálními, jaké § II vlá,dního nařízen~ z roku 1920, čís;
532 má na mysli. Správnost tohoto naz?ru odvolaclho sou~u.. napad~
jednak proto, poněva~~.prý s'oud ~dv.olac.l v rozpo:u se ~PlSy, ]eJI tvrz~m
v odvolání, že o zápuJcky komunalm nejde, oznacll v flzeU! odvolaclm
jako nepřípustnou novotu, jednak proto, poněvadž prý věc po stránce
právní soudem odvolacím v tomto směru nesprávně byla posouzena,
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ježto zápůjčkám těm povaha zápůjček komunálních byla přiznána, ač
koli nejde zde o zápůjčky učiněné výhradně ku prospěchu žalované obce
a též iiné zákonné předpoklady komunálních zápůjček u nich nejsou
elány. Ani to ani ono tvrzení dovolatelky není však správným. Rozpor
se spisy ve smyslu §u 503 Č. 3 c. ř. s. zde není, jelikož žalovaná v řízení
prvé stolice dle stavu spisů skutečně neuvedla, že nejde zde o zápůjčky
komunální. Pouhé všeobecné popření všech údajů žaloby v úvodě žalobní
odpovědi k tomu nestačí, aby založilo žalovanou tvrzeny rozpor se
spisy, když ze spisů procesních jde na jevo, že za účelem zjíštění před
pokladů pro posouzení povahy zápůjček z dlužního úpisu ze dne 26.
října 1916 a 5. srpna 1918 v prvé stolici již skončené jednání znovu
bylo zahájeno a v nově zahájeném řízení ku zjištění těchto předpokladů
potřebné důkazy svědecké bez odporu žalované byly provedeny. Když
pak na základě takto provedených důkazů nižší soudy po stránce skutkové zjistí ly, že všecky zápůjčky »Centralbank der deutschen Sparkassen« ve Vídni hlované poskytnuté a v tomto sporu v úvahu při
cházející měly sloužití za základ pro 4 a Y2 % komunální dlužní úpisy
vydané dle §u 5 stanov »Centralbank der deutschen Sparkassen« ve
Vídni a základem takovýmto jen komunální zápůjčky býti mohly, jest
i právní posouzení věcí, že šlo zde skutečně o zápfrjčky komunální,
bezvadným a na jeho .správností níčeho nemúže změniti dodatečné tvrzeni žalované, že nešlo o komunální zápůjčky. Kdvž však v době vydání
vládního nařízení ze dne 13. září 1920, čís. 532 sb. z. a n., o jehož
platnosti, - jak soud odvolací v nape.deném rozsudku správně vyvodil,
a kteréž vývody dovoláním žalované nijak nejsou vyvráceny ani otře
seny - nemůže býti pochybností, pohledávka »CentraJbank der deutschen Sparkassen« ve Vídni na splatných úrocích a anuitách zaplacena
nebyla, stala se dle ustanovení §u II vládního nařízení splatnou v měně
československé a přešla na základě tohoto vládního nařízení následkem
svolení ministerstva financí ze dne 4. února 1922, Č. 4001/161/1I/3 1922
postupem »Centralbank der deutschen Sparkassen« ve Vídni na žalobkyni, která jest tuzemskon akciovou společností. Právem proto nižší
soudy tento přechod zažalované pohledávky na žalobkyni za základ
svého rozhodnutí položily a vývody dovolání žalované nejsou s to, aby
něco na správnosti právniho posouzení tohoto postupu zažalované pohledávky na žalobkyni změnily. Jest sice pravda, že, jak v dovolání žalovaná uvádí, výnos ministerstva financí ze dne 27. ledna 1923, Č. 7517/
394/23jlI A/3 žalobkyni na její žádost vydaný, nemá moci zákona. Toho
však ani napadený rozsudek ani rozsudek· soudu prvé stolice netvrdí.
To, že názor ministerstva financí v tomto výnosu ohledně zániku pohledávek placením zaniklých shoduje se s právním názorem nižších
soudů, soudem dovolacím sdíleným, nijak nedokazuje, že nižší soudy
Dnen výnos ministerstva financí považovaly pro sebe za závazný, jej
nad zákon postavily a samy otázku samostatně neřešily. Není proto ani
v tomto směru třeba, zabÝlvati·. se dále dotyčnými vývody dovolání
žalované. Promlčení úrokl! a anuit do 13. prosince 1920 1. j. tři léta od
podání žaloby zpět počítajíc nenastalo, neboť dokud tyto splatné úroky
a anuity byly pohledávkou »Centralbank der deutschen Sparkassen«
ve Vídní na rakousko-uherské koruny znějící, nemohly od této cizozemské věřitelky v tuzemsku s ohledem na vládní nařízení ze dne 21.
Civ'Í'lnf rozhodnutí VI.
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dubna 1921, Č. 173 sb. z. a n. býti vymáhány. Po tuto dobu neběžela
však ve smyslu §u 4 tohoto nařízení jejich promlčecí lhůta, poněvadž
byla přerušena. Když pak v roce 1922 následkem vládního nařízení ze
dne 13. září 1920, čís. 532 sb. z. a n. staly se tyto úroky a anuity
splatnými v měně československé a přešly na žalobkyni, nebyly a nemohly býti ve smyslu §u 1480 obč. zák. promlčeny, poněvadž jejich
promlčení teprve od této doby vůči žalobkyni mohlo počíti. Nejsou
proto ani v tomto směru vývody dovolání dovozující promlčení svrchu
uvedených úroků a anuit správnými.
čís.

4480.

železniční dopravní řád.
Hrubou nedbalostí dráhy neprodlužuje se jednoroční lhůta promlČecí.
Nesprávné dirigování vozu a ztráta průvodních listin nezakládá za všech
okolnosti hrubou nedbalost dráhy.
Pro dobu do 6. listopadu 1922 nelze posuzovati v poměru k Maďar
sku dopravní smlouvu dle mezinárodní úmluvy, nýbrž dle úmluvy uveřejněné ve Věstníku pro železnice a plavbu ze dne 1. listopadu 1919
pod čís. 37.070.

I

~
f

čís.

(Rozh. ze dne 16. prosince 1924, Rv II 696/24.)
žaluiící tuzemská firma zaslala dne 1. dubna 1920 do Maďarska
vagon zboží a určila přepravu přes Linhartovce. Vagon šel přes čaňu
clo maďarské stanice J-lidasnemeti, a obsahoval tehdy již jen část zboží,
jež maďarské dráhy, nemajíce průvodních listin, převzaly pro své potřeby. Žalobu o náhradu škody proti dráze, opodstatněnou hrubou nedbalostí dráhy a zadanou na soudě v roce 1922·; pro c e sní s o u d
p r v é s t o I i c e zamítl, maje za to, že jest žalobní nárok dle §u 98/1
žel. dopr. ř. promlčen. O d vol a c í s o u d rozsudek potvrdil, N e jvy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
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Zákon ze dne 25. února 1920, čís. 144 sb. z. a n. o závodnich a revírních radách při hornictví.
Správě závÓdu nepřísluší právo, volně naldádati se zaměstnanec
kými byty v dělnických koloniích, nechť jsou to byty dělnické nebo
zřízenecké (dozorecké). Byty takové přikazovati a odnímati povolány
,isou výlučně orgány, nallllačené v §u 2 čís. 7 prov. nařízení ze dne 13.
července 1920, čís. 434 sb. z. a n.
(Rozh. ze dne 16. prosince 1924, Rv II 812/24.)

Důvody:

Nelze souhlasiti s názorem dovolatelovým, že se jednoroční prostanovená v §u 98 žel. dopr. ř. k uplatnění nároku na náhradu škody protí dráze pro ztrátu, úbytek nebo poškození přepravo
vaného zboží prodlužuje netoliko, když škoda byla způsobena úmyslně,
nýbrž i když se dráha provinila hrubou nedbalostí. Ze srovnání doslovu
§ 98 žel. dopr. ř. s odchylným předpisem čl. 45 mezinárodní úmluvy,
ve kterém se promlčecí lhůta ustanovuje pravidelně na jeden rok, ale
v případech, že škoda byla způsobena zlomyslně nebo hrubou nedbalostí,
na tři léta a se čl. 408 a 396 obch. zák., dle nichž jedno:roční promlčecr
lhůta neplatí, dopustil-li se povozník podvodu neb zpronevěry, plyne,
že se železniční dopravní řád vědomě odchýlil v otázce promlčení od
mezinárodní úmluvy tím, že ponechal v jistých případech v platnost!
všeobecné, nejen délkou promlčecí lhůty, nýbrž i jejím počátkem pro
dráhu nepříznivější ustanovení § 1489 obč. zák., ale jenom tehdy, když
škoda byla dráhon způsobena úmyslně. Jelikož žalobce sám netvrdí, že

dráha jeho škodu způsobila úmyslně, promlčel žalob ní nárok v jednom
roce, a bylo námitce promlčení vyhověno právem. Tvrzení, že žalobcův
případ musí býti posuzován podle mezinárodní úmluvy, jest nesprávné.
Československá republika přistoupila k ní teprve s účinností od 6. listopadu 1922, v roce 1920 platila pro dopravu s Maďarskem zvláštní
úmluva, uveřejněná ve Věstníku pro železnice a plavbu dne I. listopadu
j919 pod čís. 37070, která zachovala pro ni v platnosti předpisy železničního dopravního řádu ze dne ll. listopadu 1909 Č. 172 ř. zák. s urči
tými výjimkami, na kterých však v tomto sporu nezáleží. Dovolání opírajícíse pouze o dovolací důvod nesprávného právního posouzení, jest
tedy neodůvodněné, a jen mimochodem se ještě podotýká, že se žalobci
nepodařilo dokázati ani hrubou nedbalost dráhy, neboť ani nesprávné
dirigování zboží přes jinou pohraniční stanici, než bylo v nákladním listu
předepsáno, ani oddělení zboží od průvodních listin nemusilo se státI
právě hrubou nedbalostí, nýbrž také jen pouhým nedopatřením. K dů
kazu hrubé nedbalosti by bylo třeba zjištění určitých konkretních okolností, které v daném připadě měly nesprávné dirigování vozu a ztrátu
průvodních listin za následek, jenom podle těchto konkretních okolností
a nikoli podle jejich následků bylo by lze posouditi míru nedbalosti, jíž
se dráha provinila. Tyto konkretní okolnosti nebyly zjištěny.

Pro c e sní s O udp r v é s t o I i c e vyhověl žalobě, jíž se domáhalo dMní podnikatelstvo na zaměstnanci vyklizení naturálního bytu.
O d vol c. c í s o u d žalobu pro tentokráte zamítl.
N e i v y š š í s o u d nevyhověl dovolání.

mlčecí lhůta,

Důvody:

r

Dovolání žalující strany, uplatňující dovolací důvody čís. 2, 3 a 4
§u 503 c. ř. s. není v právu. V § 2 čís. 7 a § 19 přikazuje zákon o hornických radách správu (spolusprávu) dobročinných zařízení pro zaměstnance závodní radě, pokud se týče, radě zřízeneeké. Prováděcí nařízení k tomuto zákonu ze dne 13. července 1920 čís. 434 Sb. z. a n.
upravuje tuto správu v §u 2 čís. 7 tak, že pověřuje správou dobročinných
zařízení zvláštní orgány, jejichž složení jest různé dle toho, byla-li dotyčná zařízení zřízena z prostředků dělnických či závodních nebo obou,
a dle toho, je-li zařízení určeno pro dělníky či pro zřízence, ponechávajíc úpravu správy zařízení, určených pro dělníky a zřízence, dohodě,
IlO·
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kterou schvaluje revírní rada. Mezi dobročinnými zařízeními, ie,iichž
správa jest takto upravena, uvádí prováděcí nařízení výslovně i dělnické
kolonie. Že k správě dělnické kolonie náleží též přikazování bytů jednotlivým zaměstnancům, plyne z pojmu správy v obecném tohoto slova
smyslu a není důvodu, by se slovu »správa« v § 2 čís. 7 přikládal jiný
. smysl. Dle toho a dle nvedených předpisů nepřísluší správě závodu
právo volné disposice se zaměstnaneckými byty v dělnických koloniích
(ovšem pokud tomu neodporuje zakládací listina, vystavená před účin
ností zákona, kterýžto při pad zde však nepřichází v úvahu), nýbrž jednotlivé byty přikazují a odnímají činitelé, dle § 2 čís. 7 prov. nař.
k správě kolonií povolaní. Co do obmezení práva správy závodu, s byty
disponovati, nesejde na tom, zda jde o byt dělnický či o byt zřízenecký
(dozorecký), poněvadž i byty v dělnických koloniích určené pro zřízence
(dozorce) jsou dob:roqinným zařízením pro' zaměstnance ve smysl~
zákona a podléhají tudiž správě podle ustanovení §u 2 čís. 7 prov. nař.;
okolnost, zda jde o byt dělnický či zřízenecký, může míti význam jen pro
určení příslušnosti činitelů k správě oprávněných. Nenáleží však k pravomoci soudů, by o tom rozhodovaly, který z činitelů v § 2 čís. 7 uvedených jest dle povahy bytu, zda jest to byt dělnický či zřízenecký, věcně
a dle místní polohy bytu místně příslušným, ten který byt spravovati.
Otázkou, zda sporný byt jest bytem dělnickým, a zda jeho správa patři
dobročinné komisi dělnické, zřízené při jámě »František«, neměl se
tudíž odvolací soud vůbec zabývati, a uchýlil-Ii se při tom, jak odvoláni
tvrdí, uplatňujíc dovolací důvody dle čís. 2 a 3 § 503 c. ř. s. od zjištěni
prvého soudu, neopakovav důkazů, nejsou tím zmíněné dovolací důvody
opodstatněny, poněvadž tyto okolnosti nejsou pro rozhodnutí sporu závažnými. Z toho, že závod není oprávněn volně disponovati sporným
bytem, ať je dělnickým nebo dozoreckým, plyne, že není oprávněn se
domáhati na soudě jeho vyklizení, dokud neprokáže, že byt byl žalovanému činitelem k správě příslušným odňat. Ježto tento důkaz nebyl
podán, byla žaloba odvolacím soudem právem pro tentokráte zamítnuta.
čís.
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Obecní přirážky k výdělkové dani požívají při rozvrhu nejvyššího
podání za dražebně prodanou nemovitost přednostního pořadí za týchž
podmínek, jako daň sama. Nedoplatkem nestává se daň teprve od doby,
kdy byla vyměřena a straně předepsána, nýbrž již tehdy, když daňová
povinnost započala a zaplacení daně mohlo býti požadováno.
(Rozh. ze dne 17. prosincc 1924, R I 944/24.)
Rozvrhuje nejvyšší podání za dražebně prodanou nemovitost nes o u d přednostní pořadí· obecním přirážkám
rok 1919-1920. Rek u r sní s O u dnapadene
usnesení potvrdil. N e i v y š š í s O u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

přiznal e x e k u ční
k výdělkové dani za

Důvody:

Názor rekurentky, že, nižší soudy neprávem odepřely přednostní
uspokojení z nejvyššího podání obecním přirážkám k výdělkové dani, jí

za. rok 1 9 19 ~ 1920 k rozvrhu přihlášeným, jest m,ylným a na jeho vyvr~~~11I uvadl ~e tO!o: Pokud Jde o ),řednostní pořadí při rozvrhu neJvysslho P?dal1l nel1l rozdllu mezI pnrazkaml a daní samotnou (§ 216,
ČIS. 2 ex. r.). Podle § 76 odstavec druhý zákona o přímých daních osobIlích ze dne 25. října 1896 čís. 220 ř. zák., který zákonem ze dne 16.
března 1921 čís. 116 sb. z. a n. v dotyčném ustanovení zůstal nezměněn,
přísluší nedoplatkům výdělkové daně přednostní právo zástavní - neváznou-Ii déle než 1);2 roku od příklepu zpět počítajíc. O případ: kde
podle §u 76 odstavec třetí uvedeného zákona o přímých daních osobních
přís~uší přednostní právo í star~ín;, tříletým nedoplatkům na dani výděl
ko.-:e, nejde. Ne9op:atkem.nestav~ se daň teprve od doby, kdy byla vymerena a strane predepsana. Danovy nedoplatek tu Jest, když daňová
povInnost započa]a a mohlo zaplacení daně býti požadováno. To plyne
z §u 75 a 76 zákona o přímých daních osobních. Daňová povinnost
u výdělkové daně počíná od doby, kdy se provoz výdělečného podniku
započne (§ 65 uvedeného zákona). Daň výdělkovou bylo dle §u 75 zákona ze dne 25. října 1896 Č. 220 ř. zák. a jest i nyní podle §u 1 zákona
z 16. března 1921 Č. 116 sb. z. a n. platiti začátkem každého kalendář
ního čtvrtleti napřed. Nezaplacena-Ii daň v této době, vázne. V tomto
,·měru rozdílu mezi novým a starším podnikem není. Podle toho ovšem
váznou přirážky za rok 1919 a 1920 počítajíc od příklepu, to jest od
10. května 1924 zpět déle než 1);2 roku a přednostní právo při rozvrhu
1,ejvyššího podání jim nepřísluší.
.
čís.
Pojišťovací
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smlouva.

Pojištění šperků manželky manželem jest pojištěnim ve prospěch

třetí

osoby.
Stalo-li se pojištění ve prospěCh osoby třetí, jest vzíti zřetel i ku
chování této třetí osoby vzhledem k přivoděnf pojistné příhody nebo
škody. K pojmu »ztráty« pojištěné věci (šperku). V tom, že nepřipustil
domovní prohlídky za účelem hledání pojištěného šperku, dopustil se
jeho majitel hrubého porušení pojišťovacích podmínek.
.
(Rozh. ze dne 17. prosince 1924, Rv I 1433/24).
Zalobce pojistíl u žalované pojišťovny šperk své manželky Irmy
N-ové proti ztrátě. Když šperk zmizel, žaloval žalobce pojišťovnu o výplatu pojistného. O b a niž š í s o u d y uznaly podle žaloby, Ne j_
v y Š š í s o u d žalobu zamítl.
O

Ů

vod y:

Dovolání napadá především názor nižších soudů, že záleží jen na
tom, zda žalobce jako pojistník splnil své povinnosti z pojišťovací
smlouvy, a nikoli na tom, zda se Irma N-ová proti těmto smluvním
ustanovením provinila. Dovolání dlužno v té příčině dátí za pravdu. Žalobce pojistil u žalované proti ztrátě perlový náhrdelník, jenž patřil jeho
manželce Irmě N-ové a byl jí nosen a užíván. Dle čl. 1 všeobecných po-

1751

1750

jišťovacích podmínekvztahuje se pojištění na šperky vše~o dr~.hu,ye~é
jsou vlastnictvím pojístníka nebo Jeho dorostlych rodl~nyc~ pns!usnI~U,
a jest pojistník povinen o to se postaratI, by s pOJIste~yml predmety
bylo pečlivě nakládáno, by, pokud nejsou .nos,eny ~a. tele, .byly Ihn.ed
řádně odděleně uzavřeny a t. d. Pojištění clzlch .sp,erku Jest n,~podobny~
smlouvě ve prospěch třetího, totiž osoby, kte~e sperk>: pat:l, .neb0l, SI
pojistník smlouvou touto zajišťuje náhradu. sko.d~, teto :relI ~tra,".u
vzešlé, a ježto se tato, pojišťovac! smlo:1V~ uJed~ava se v:~Jen:nym zavazkem, že se šperky bude pe~hve n,:kla~~no, .a ze b,udOU radne opatrovány, a ježto tato povinnost pnrozene muz.e ?yt~ plnen,a len tou os.ob~u,
které šperky patří a která jich užívá, vyplyva dusledne, ze pOJIst~lk tun
béře na sebe i závazek za chování této třetí osoby, tedy za to, ze tato
osoba povinnosti k pečlivému opatrování a zac!,áz~ní s věcí v}hoví .a ,ž~
za toto jednání ručí dle zásady §~ 1313 a) ,o~c. zak. 'potud,:,e zavme.l1I
této třetí osoby pokládá se za Jeho zavmel1l vlastnI a muze mu, by tl
s úspěchem namítáno. Důsledek ten vyplý~á nutně, ~ po~ahy a .,:č:lt~
smlouvy a ze základních právnich zásad prav,:,popstovac;ho, ~OJIst~!1l
nelijednává se a I,emá sloužiti k tomu, by SI pOJlsleny pla;:en,lnl' pOJIstny~~
premií vykoupil jakousi zabezpečenou voln.os!.~{ n:setr~l1l. db~los:l, JIZ
jinak zákon každému v opatrování jeh~ zalezl.?S,lI ~klada" nybrz. a,~y
se tím zajistil proti škodám, vychazepCln2. po vetsme. z .?nech pl ubezných nepozorností, které ka~dou hdskou ,cll1no~t provazep. V §u .55 zakona o pojišť. sml. vyslOVUle se zasada, z,e pOjlstrtel Jest plOSt ;avazku,
přivodil-Ii pojistnik pojistnou příhodu z umyslu ~nebo. z ?rube ~.edb~
losti. Dle uvedených právních zásad nelze, tedy pnp~stIlI! ze ~ ~npade,
když byla třetí osoba pojištěna PToti škode, by chova~1 teto trelI oso~y,
závažné pro přivodění pojišťov.ací p~íhody nebo pr~ skod~ s,amu, melo
zůs,tati bez vlivu na narok popstmkuv z tohoto poskozem, ze by tedy
pojistitel měl v tomto případě škodu hraditi ?CZ ohledu.k t.omu',zda sl
ji poškozený třeba i z úmyslu nebo hrube nedbaloslt sa~, pnvodll:
Z toho, že do pojištění se přijímají jen šperky osob »dorostly~h<:, kt;re
jsou schopny této obyčejné dbalosti, a že se tento závazek uklada v ~tr
ších povšec],ných pojmech "Sorge trage,U«, »v;ranlassen~ ~ pod., dl~zn~
nutně usuzovati, že se podmínkami tyto zavazkY.p~J1~·l1lku. ukladap
i vzhledem na jednání osob třetích; kter~ ta~to do ~OJ1ste~~ zabrany byly.
Není tedy případno, uvádí-Ii odpurce, ze zal?~a,na POI:stovna, ~~musII~
do smlouvy vstupovati, když šlo o to, by pOJI~ten byl spe;k. tr~d o~obe
patřící a touto nosený a používaný, neboť s ~:mto, s~n:.0zreJmym p.;edpokladem byla smlouva ujednána a bylo sp!se vecI z~lobce, chtel-II,
aoy tak smlouvě bylo rozuměno, aby výslovne vytknul, ze za nedbalo~~
a úmysl třetí osoby ručení nepřejímá, čímž ovšem ?y bylo nebezpecI
pojistní (risiko) dostalo zcela jinou tvářnost. Jde ~yl1l.o,
z~a se Irma
N-ová chováním svým neprovinila proti ust~~ovel1l P?JIs,t.ovacl smlou~y,
. jež bylo zachovati a splniti před i po nadeplI p~ps~ne pnhody, ta~OV}~'
způsobem, který by právně odůvodňoval o?epr~m naro~u .z popštel1l:
V tomto směru přicházejí ve zřetel zejména p;edplsy ob~~zene v odSt,:~Cl
, 1 2 6 7 všeobecných pojišťovacích podmmek, na nez bude v dal~lm
obširně~ poukázáno. Že ze způsobu. u,schování n~~rdcln!ku, J.ak te zalobce tvrdí a prokazuje, totiž usch?vam J~ho ve s~nl1l pradel~e: jez byla
zamykána, nelze proti Irme N-ove mpkeho hrubeho provIl1em vyVOZO-

;0,

r.dřeba podrobněji dokazovati. Pokud jde o oslatní její chování,
přicházejí ve zřetel tyto nesporně zjištěné okolncs:i. 1) že Irma N-ová
i její sestra Hermina B-ová původně tvrdily, že ona dne 19. srpna 1923
večer, než šla spát, dala setře své zlaté hodinky a náhrdelník do ruky,
by Je tato uložila do oné skříně. 2) ,že tato udání obě později odvolaly
a 3) že Irma N-ová stále připouští i možnost, že náhrdelnik ztratila dne
19. srpna 1923 př' výletě, kdy ho určitě na sebe vzala, 4) že teprve

,'ati,

•

'lne 23. srpna 1923 pohřešila v oné skříni náhrdelník tam s hodinkami
uschovaný, aniž by se zároveň byly z této skříně pryč poděly hodinky,
5) že ztráta ta byla sice če!nictvu oznámena a šetření četnictvem a detektivem zavedeno, že však Irma N-ová lCepřipustila dalšího a zevrubnějšího pátrání a prohlídku domu a všech jeho tehdejších obyvatel a
":":lala v tom smčru prohlášení, by se v tomto směru dále nepátralo,
důsledkem čehož bylo vzhledem na pravděpodobnost t. zv. "krádeže
v rodině« další pátrání zastaveno. Z okolností ad 1-4 uvedených jde
na jevo, že si Irma N-ová není jista, zda náhrdelník ztratila dne 19.
srp'na 1923 na výletu či zda se jí ztratil teprve ve skřÍlci, kde ho po výletě
"ochovala. Avšak na tom ani nezáleží, neboť ať již jde o ten či onen
způsob ztráty, nelze spatřovati hrubou n~dbalost ani v tom, že jí náhrdelník nepozorovaně s krku uklouzl a že ztráty nepozorovala ihned
po návratu z výletu, ani v tom, že teprve čtvrtý den po uložení šperku
ve skříni jeho ztrátu zjistila, ježto nelze na 'majiteli šperku požadovati,
by se každý den přesvědčil, zda se mu šperk řádně uschovaný neztratil.
Tim méně možno mluviti o hrubé nedbalosti na straně žalobce. Nižší
soudy neobírají se však vůbec ve svých rozsudcích onou důležitou okolností, že tento způsob ztráty důvodně a nutně poukazoval na krádež v roe1ině, jak vyplývá zřetelně dle usnesení státního zastupitelství z té okolnosti, že pátrající 'četnictvo shledalo účelným a nutným provésti zevrubnou "rohlídku domu i jeho všech obyvatel a z úsudku detektiva Karla
B., který tuto domněnku jako pravděpodobnou označuje. Dle čl. 6 poj.
podmínek jest pojistník povínen, by společnost o každé ztrátě ihned
zpravil, jí předložil vyLvětlení a důvody, jež nutné jsou k objasnění okolností, k nimž ztrátu nutno vztJhovati, a aby označil případné podezřelé
osoby z krádeže a ihned nejbližší policejní úřad zpravil o každé ztrátě
a při tom přesně udal a popsal zmizelé předměty jakož i okolnosti ztrátu
provázející. V tomto případě bylo četnictvo k pátrání přivoláno a konalo toto pátrání a Irma N-ová byla dle smlouvy povinna tomuto pátrání
ponechati úplně volný způsob a průběh, jak toho okolnosti případu
vyžadovaly. Poukazovaly-Ii tedy půtahypřípadu k tomu, že jde o krádež v rodině, a uznávalo-Ii četnictvo potřebu, aby k vůli tomu bylo
zaVedeno zevrubné prohledání domu ,a jeho obyvatel, nesměla Irma
N-ová tomuto pátrání překážeti, i když ~Io o to, že by se toto vyšetřování
~Iotklo nejbližších příbuzných. Toto pátrání má se provésti v zájmu
vypátrání věci, !edy v zájmu pojišťovny, která má škodu hraditi, a tento
postup nesmí pojistník zkřížíti způsobem, který se příčí přímo infencím
a zájmům pojišťovny. Podepsala-Ii tedy Irma N-ová pIThlášení, že nežádá
tohoto dalšího pátrání - poukaz na donucení musí vzhledem k tomu, že
šlo o státní orgán bezpečnostní, který má pro sebe domněnku zákonného
postupu, zůstati nepovšimnutým - zamezila tím dle povahy případu
dalš,Í pátrání, jež se jevilo nutným a účelným, a provinila se tím hrubě
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proti smluvním podminkám. Ohledy tyt?, které s~ad. 0~obon3; jsou. ,p0chopitelny, nemohou býti dle prava uznany za opravnene VllCI pOJlstov·
ně vůči této zakládaji hrubé a závažné porušení pojIšťovacích podmínek a dlužno je tedy přičísti jedině na vrub pojis~ník~:.Ztr~tou .. ~I~žno
ostatně rozuměti takovou skutečnost nebo stav, kdy z pO]lsteny pO]lstenou
věc pohřeší a věc tato přes zevrubné pátrán!. dle. okoln?stí příp.adu
zavedené zůstane trvale nezvěstna. V tomto pnpade tvrdl se »ztrata«
za okolností tak neurčitých a sobě odporujících, že pátrání po věci bylo
dílem vůbec nemožné dílem zmařeno, obé z hrubé nedbalosti osoby
ztrátu utrpěvší.
.
čís.
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Není nezbytně nutno, by vydražitel nemovitosti byl v její držbu uve·
d~n výkonným orgánem dle §u 156 odstavec druhý a § 349 ex. ř. •
U r čit e I fl o u jest kupní cena, byla-li umluvena v ten smysl, ze se
rovná celkové pohledávce prodatele zakupitelem s připočtením úroků
a nákladů.
. Lze platně umluviti, že právo vlastnické bude převedeno, ~ k~pit~1
zaplatí úplně kupní cenu. Jde tu o smlouvu hotovou pod odkladacl vyminkou. Prodatel nemůže naléhati na vydáni nemovitosti, nýbrž pouze
nazapla,cení kupní ceny.
(Rozh. ze dne 17. prosince 1'924, Rv 1 1721/24).
Žalobci zaplatili za žalovaného dluh 46.000 K a vydražili v roce 1915
ve vnucené dražbě nemovitosti žalovaného (mlýn a tovární usedlost)
za 85.000 K. Dne 6. července 1915 jednal žalovaný se žalobci jednak
o zaplacení dluhu, jednak o vrácení vydražených nemovitostí do jeho
vlastnictví, při čemž oba žalobci prohlásili, že, ja!{mile jim žalovaný
dlužný peníz zaplatí, mu beze všeho závody zase vrátí. ,žalobě, dO~l~~
hající se na žalovaném vydání vydražených nemovItostI o b a n I z S I
S o u d Y vyhověly, o d vol a c í s o u d z těchto d ů vod ů: Jde o to,
lze-li, jak žalovaný za to má, v ujednání ze dne 6. července 1915 spatřo~
vati uzavření trhové smlouvy, kterou žalobcově vydražené nemovitostI
žalovanému prodávají zpět za peníz, rovnající se jejich pohledávce za
ním s příslušnými 5% úroky a kterou mu nemovitos,ti ty ve skutečnou
držbu a užívání také odevzdali a pouze formální stránku, totiž knihovni
převod nemovitostí těch na něho odložili, až do doby, kdy pohledávka
bude úplně zaplacena. Otázku prodeje dlužno zodpověděti záporně. Dle
§u 1053 obč. zák. je zapotřebí, by nejen předmět kupu, nýbrž i cena byla
určitá. I když dlužno připustiti,. že ohledně předmeu koupě nemohly
strany býti v pochybnosti, - šloť o nemovitosti žalovaného žalobci
v dražbě vydražené a o nic jiného, - nelze míti za to, že také cena kupní
byla úrčitě smluvena. Nestačí, řeklo-li se, že žalovaný - jak ve sporu
tvrdil - bude žalobcům pohledávku jich s 5% úroky spláceti, když
nebylo výslovně řečeno, která pohledávka to je, zda pouze těch 46.000
Kč žalobci za žalovaného u peněžního ústavu zaplacených, či též obnos,
za který žalobci nemovitosti žalovaného byli vydražili, a zda v tomto
případě do pohledávky žalobců čítati se mají též výlohy dražby, čili
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nic. Kupní cena, za kterou žalobci měli dle seznání žalovaného vydražené jimi jeho nemovitosti naň po zaplacení jich pohledávky převésti,
není po názoru soudu odvolacího určitá a nemohlo proto k nějaké platné
kupní smlouvč mezi stranami dojíti. Tomu není na závadu, že - což
ostatně neni ani sporno, žalobci přenechali žalOvanému vydražené
jimi jeho nemovitosti v užívání, a že on nemovitosti ty drží. Soud odvo.
lací je toho názoru, že by v tomto případě mohlo jEi nanejvýše o pactum
de contrahendo po mzumu §u 936 obč. zák. Ale v tOI11 směru dlužno
při svědčiti názoru prvého soudu, že sám žalovaný neudává čas" do kdy
mu přenechali žalobci nemovitosti k l)žívání, do kdy měla pohledávka
žalobců býti zaplacena, a do kdy měly nemovitosti žalobci vydražené,
zase na něho býti zpět převedeny a že by byl ve lhůtě v §u 936 obč.
zák. uvedené, na provedení slibu žalobci mu daného naléhal. Není proh'.
i kdyby se na ujednání stran, jak je žalovaný seznal, pohlíželo se stanuviska tohoto zákonného ustanovení, ujednání In'ezi .stranami pro žalobce
závazným. Není sporno, že žalobci, jako vydražitelé nemovitostí, o nd
jde, jsou jako vlastníci jich knihovně zapsáni. Dle §u 366 obč. zák. jsou
jako takoví oprávněni z držby jich vyloučiti každého jiného.
I-l e j v y Š š í s O u d žalobu zamítl.
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Dovolání, opřenému o dovolací důvody §u 503 čis. 4 a 2 c. f. s.,
nelze upřiti oprávnění. Předeslati dlužno, že není nezbytně nutno, jak
dovolatel míní, aby vydražitel nemovitosti byl v její držbu uveden výko;mým orgánem dle §u 156 odstavec druhý a §u 349 ex. ř. Pak-li
dlužník nemovitost dobrovolně opustí a vyklidí, neb má-li vydra7itd
nemovitost jíž v držbě jako prozatimní správce, není uvedení vydražitele
v držbu potřebí (min. výnos k §u 156 ex. ř.). Totéž platí, k,jyž vydražitel ponechá držbu vydražené nemovitosti dlužníku na dále jako nájemci, jako vypůjčiteli, neb výprosou. Totéž platí při constitutum poss,,'sorium, když totiž dlužník, jenž dosaváde držel nemovitost jménem
vlastním, na základě dohody s vydražitelem pojme úmysl ji na dále
držeti jménem vydražitele jako jeho zástupce (správce). žalobci, jako
vydražitelé, nemohli žádati o uvedení v držbu dle §u 349 ex. ř., když
po vydražení nemovitostí uzavřeli s dlužníkem úmluvu, že jich dále l1,ůže
užívati a v nich s rodinou bydleti, že má mlýn i tkalcovnu říditi a spravovati a jim užitky odváděli, neboť by žalovaný jinak mohl se bráníti
proti exekučnímu vyklizení obranou dle §u 36 čís. 3 ex. ř. Nelze však
sdíleti právní názor nižších soudů, že pro neurčitost ceny trhové nemohlo dojíti k hotovosti trhové smlouvy. Dle §u 1054 obč. zák. musi
sice trhová cena býti určitou, nevyhledává se však určení číselné, stačí
když je u r čit e 1 n o u, když jso;u dáni činitelé, podle nichž lze cenu
vypočísti (§ 1058 obč. zák.). Ujednaly-li tedy strany, že žalobci pndávají zpět vydražené nemovitosti žalovanému za obnos, rovnajíci se
jejich celkové pohledávce za ním, s připočtením úroků a nákladů, a že
právo vlastnické bude na žalovaného převedeno, až žalobce v příčině
jich pohledávek úplně uspokojí (pactum reservati dominii), není hotovosti této smlouvy trhové ničeho na závadu. Které pohledávky žalobců
:něly býti tím míněny, udal žalova"ý při svém nepřísežném výslechu,
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majetek žalobcův i uezpečnost stavení, ježto podlaha v koupelně jest
promočená tak, že strop vodou úplně prosákl. Pro c e s II í s o II d P r v é
s t o I i c e žalobu zamítl, o d vol a c í s o u d uznal podle žaloby.
Ne j v .y Š š í s o II d nevyhověl dovolání.

jsou to: pohledávka ze zápůjčky, poskytnutá mu žalobci před dražbou,
nejvyšší dražební podání, za něž žalobci nemovitosti ukoupili a 2.000 Kč.
zapůjčených mu na zakoupení řemenů, dále úroky, útraty a výlohy dražební. Toť jsou vesměs pohledávky, které se dají číselně zjistiti dluhopisy, soudními spisy exekučními atd., tak že nelze mluviti o neurčitosti
ceny trhové. Věří-Ji první soud žalovanému, že uzavřel dne 6. července
1915 se žalujícími bratry úmluvu, dle níž mu žalobci beze všeho vrátí jeho
závody (mlýn, přádelnu) s nemovitostmi v dražbě ukoupenými a jim I.
dubna 1915 přiklepnu:ými, jakmile zaplatí jim jejich pohledávku ze zápůjček a peníze, pro něho a na zakoupeni nemovitostí těch vynaložené,
.~)fohlásil tím první soudce úmluvu tu za zjištěnu, zejména, když prohlásil,
že tomu odporujícím výpověděm žalobcll nevěří. Odvolací soud zjištěni
prvého soudu dle §u 498 c. ř. s. převzal. V tomto zjištěném ujednání
stran spatřuje Nejvyšší soud ujednáni smlouvy trhové, jíž žalobci prodali žalovanému vydražené nemovi:osti a i držbu jich naň převedli, ponechavše ho ihned v nich jako jich správce, při čemž si pouze vyhradili
právo vlastnické až do úplného zaplaceni ceny trhové, která rovná se
souhrnu peněžitých obnosů, jež žalovanému zapůjčili a zaň vynaložili
na ukoupení nemovitosti těch s připočtením úroků a útrat. Omluva taková §em 1063 obč. zák. není vyloučena. Je-li takto zjištěno, že žaloVdný
lIZavřel dne 6. července 1915 se žalobci trhovou smlouvu, právě uvedenou, neni závady pokládati tuto trhovou smlouvu s výhradou převodu
práva vlas,tnického až do úplného zaplacení ceny trhové za hotovou,
závislou co do povinnosti k převodu vlastnictví na uvedené právě odkládací podmínce. Nep'0soudil proto odvolací soud věc právnicky správnč (§ 503 čis. 4 c. ř. s.), když poměr právní mezi stranami pokládal za
výprosu (§ 974 obč. zák.) proto, že trhová cena nebyla přesně určena.
Je-li však trhová smlouva, žalovaným prokázaná, perfektní, nemohou
žalobci žádati po právu na žalovaném, aby jim vydal nemovitosti od
nich takto ukoupené, nýbrž mohou pouze naléhati na zaplacení ceny
trhové, pak-li dosud úplně splacena nebyla. Zjištění, kolik žalovaný již
uplatil a zda úplně trhovou cenu vyrovnal, není však pro vyřízení tohoto
sporu nutným, nýbrž otázku tu bude nutno luštiti teprve, bude-Ii žalovati žalovaný o vydání lis,jjny vkladné, aneb žalobci o dopla,ceni cer,}
trhové. Neni proto dovolací důvod neúplnosti řízení ,(§ 503 čís. 2 c. ř. s.)
oprávněn. žalovaný drží nemovitosti ukoupené právem kupitele, na něhož
byla držba převedena (constitutum possesorium) a jest proto žaloba
o odevzdáni mlýnské a tovární usedlosti s pozemky a budovami k nim
připsanými, v žalobní prosbě uvedenými, bezdůvodná.
Čís.

o ů vod y:
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Není třeba, by škoda (§ 1118 obč. zák.) již skutečně nastala, stačí,
že může vzejíti. Jest )>značnou škodou«, promáčen-Ii strop tím, že nájemník pral v koupelně.
(Rozh. ze dne 17. prosince 1924, Rv í 1847/24).
Pronajimatel žaloval nájemkyni o zrušení nájemni smlouvy a vyklizení bytu, tvrdě, že žalovaná uživá bytu takovým způsobem, že tím trpí
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Odvolilcí soud považoval za zneuživání nájemniho předmět II podle
§u 1118 obč. zák. a §u 3 zákona o ochraně nájemců opětné promáčeni
stropu pod koupelnou a značnou škodlivost spa!řoval v tOlr" že takové
promáčeni může míti v zápětí vznik houby, zvláště když pod koupelnou
jest častěji a více vytápěná kuchyně, při čemž přihlédl, že odstranění
houby vyžadovalo by nákladu 2.000 Kč a, kdyby i zdivo bylo zachváceno, ještě značnějšího nákladu. Oovolatelka spatřuje nesprávné posouzení právní v ~om, že odvolací soud nevzal zřetele na velmi chatrný
stav domu, že také vana je stará a vadná, a že, kdyby byla v řádném
stavu, by ani při náhodném ucpání odpadové roury a přetečeni vany
nikdy nemohlo dojíti ku promáčení stropu, že ona, pokud to bylo v její
moci, jak to vyplývá z výpovědi svědka š-a, dala opravu provésti, když
však svědek Š. prohlásil, že by bylo potřebí další opravy roury nikoli
z jejího bytu, nýbrž z bytu domovnice, že nemohla učiniti více, než-Ii
že svědka Š-a požádala, aby to oznámil domovnici, což Se stalo. Oovolatelka rozchází se těmito vývody se zjištěním odvolacího soudu, podle
ktereho promáčení z koupelny bylo způsobeno ucpáním kanalisační
roury stoupací při přechodu z ležatého potrubí od vany, podle kterého,
kdy" se ve vaně pere, hromadí se nitky z prádla, obalují se mastnotou
a odpady z mýdla a roury se časem ucpávají, což bylo v tomto případě,
ve kterém voda, nemohouc odtékati, vytekla kol odpadu z vany do ležaté kana1isace na dlažbu a promáčela strop. Odvolací soud také zjistil,
že tomu všemu bylo by bývalo zabráněno, kdyby byla dovolatelka. neprala ve vaně, a, když už se tak stalo a když sama nenechala opraviti
anipřimý přechod z vany do odpadu kanalisace, že neměla ucpati proražení jenom hadříkem, poněvadž toto nemůže zabrániti stálému vytékání vody z vany. Z toho poznává i dovolací soud, že promáčení stropu
nastalo ctovolatelčiným zaviněním, že vany, která neslouží ku praní
prádla, užívala k tomu'o účelu a že, když už se škoda stala, nepostarala
se včasně o nápravu. Míní-Ii dovolatelka, že tím byl vinen velmi chatrný
stav domu, že také vana je stará a vadná a že, kdyby byla v řádném stavu,
by a.ni při náhodném ucpání odpadové roury a při přetečení vany nikdy
nemohlo dojíti ku promáčení stropu, stačj uvésti, že toto tvrzení nemá
opory ve z!ištěních odvolacího soudu, jmenovitě v onom, jež se opírá
o znalecký nález a posudek. Dále spatřuje c1ovolatelka nesprávné posouzení právní v tom, že odvolací soud nevyložil předpis §u 3 zákona
o ochraně nájemníků správně, když jeho doslov »ku značné škodě" nevysvětloval tím způsobem, že značná škoda skutečně musí vzejíti, nýbrž
že usoudil, že postačí, když ze zneužívání nájemného předmětu značná
škoda pouze může vzejíti. A na konec spatřuje dovolatelka nesprávné
posouzení právní' v tom, že odvolaCÍ soud nesprávně usuzuJe, že sporného bytu zneužívala ku značné škodě žalobců, že za dobu od 1. listopadu
1923, kdy se žalobci teprve stali vlastníky domu, když celková škoda
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podle znalce 450 Kč, mohla by na zhoršení po listopadu 1923
nastalé připadnou:i jen malá část. Ani po této stránce není podle čís. 4
§u 503 c. ř. s.uplatněný důvod opodstatněn, neboť výklad dávaný dovolatelkou předpisu §u 3 zákona o ochraně nájemců, vlastně předpisu
§u 1118 obč. zák. nelze schváliti. Že by ze zneužívání nájemného před
mětu značná škoda už musila vzejíti, nedá se z doslovu citovaných před
písů odvoditi. Postačí, když ze škodlivého užívání značná škoda skutečně může vzejíti, tedy, když je pronajímatel zneužíváním nájemného
předmětu značnou škodou ohrožen. Pronájmem kupuje si nájemník (§
1094 obč. zák.) pouze řádné pravidelné užíváuí, uekupuje si však škodlivé tueužívání nájemného předmětu, což vyplývá také z předpisu §u
'1109 obč. zák., podle kterého musí, nájemník nájemní předmět vrátiti
po skončeném nájmu v témže stavu, v jakém jej přijal, jinak ručí podle
§u lili obč. zák. za škodu nebo za zneužití. Z porovnání těchto před
pisů vespolek vyplývá, že slova »ku značné škodě«slouží ku pronají-.
matelově ochraně, by včasným zrušenim nájemní smlouvy odvrátil znač
nou škodu, která mu může nájemníkovým zneužíváním -vzejíti. Nemusí
tedy pronajímatel čekati, až mu z opětného promáčení stropu vzejde
skutečně značná škoda.
čís.
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Z právního jednání, jež uzavřela ústředna,
§u 6 c. ř. s. tu nelze použíti.

nemůže

se domáhati

plnění odhočka.

(Rozh. ze dne 17. prosince 1924, Rv II 697/24).,
Pražs.ká filiálka. videňské firmy domáhala se na československém
eráru zaplacení za dílo, zadané před převratem býv. rakouským erárem
vídeňské firmě. Žaloba byla zamítnuta s o u d Y vše c h tří s t o I i c,
N e j v y Š š í I1l S o ude m z ,ěchto
dilvodů:

Jde o otázku, pokud filiálka jako taková muže po rozumu §u 1 c. ř.
s. vystupovati jako strana rozepře. Otázka tato nemá nic společného
s otázkou příslušnosti dle §u 87 j. n., ježto nejde o to, zda spory v §u
87 j. n. uvedené lze vznéstí v místě filiálky, nýbrž o to, zda smí filiálka
vystupovati jako strana rozepře. § 87 j. n. mluví o majiteli podniku a
dovoluje, žalovatí ho i v místech vedlejšího závodu, pak-li sporná věc
vztahuje se právě na tento vedlejší závod, ale tento § neříká, že má býti
u tohoto sudiště žalován tento vedlejší závod jako samostatná právnická
osobnost Dle čl. 15 a 21 obch. zák. je ovšem právním podmětem
majitel závodu, jde-li tedy o firmu, majitel firmy, nikoli vedlejší závod
jako takový. Ale prakse vyvinula se v ten rozum, že pravidelně nevy,stupuje jako strana rozepře majitel, nýbrž filiálka, a takto tedy fi1(álka
povýšena jaksi na samostatný právni podmět, arciť pořád jen o~ledně
záležitostí na ni se vztahujících a to přešlo v novější době i do záikona,
. ovšem jen k jistým určitým účelům (§ 1 (3) zákona. ze dne 30. června
1922, čís. 207 sb. zák. a nař. a § 1 ,(2) vlád. nař. ze dne 7. srpna 1922,
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ČÍs. 265 téže sbírky). Ale to vše ještě neopravňuje k tomu, by ze smlouvy, uzavřené centrálou žalovati a žalována býti mohla filiálka, takže
tat? by byla i ,dle t?h~to ja~o samo~tatný podmět aktivně a. pasivně
legltJmovana k zalobe zasadne .len tehay, kdyby 'smlouvu onu byla sama
uzavřela. V tomto případě oba nižší soudy dovozují nedostatek aktivni
1egIfU11ace z toho, že smlouvu o provedení přístaveb a pracÍ v dílnách
na vozy v M. uzavřela vídeňská centrála. Naproti tomu dovolatelka
zastávajíc názor, že rozhodno jest, zda pohledávka vznikla. provoze~
pobočného závodu, vytýká vadnost řízení dle §u 503 čís. 2 c. ř. s. V tom
:mě:~" ž~ .~eproveden důkaz svědkem L-em o tom, že provedení prací
zalupcl fthalkou stalo se se svolením a vědomím súčastněných úřadů
t~~že tím filiálka vstoupila v obchod a jí také odměna avisována, pročeŽ
tez fthalka prohlásila tuto pohledávku k dávce z majetku. Avšak výtky
tyto neJsou opodstatněny. Původní smlouva uzavřena byla vídeňskou
centrálou a ne pražskou filiálkou, založenou v roce 1917' i dodatečné
of~rty ze ?ne I; února 1919 a ze dne 2. únor!l1919 učinila z~se jen vídeň
ska centrala, trebas dovolatelka dle tvrzem svého v tuto dobu provedla
již, značno~ část prací;Z t~ho nejlépe patrno" že okolnost, kdo prováděl
prace, nem v tomto pnpade rozhodna pro otazku, kdo má býti i nadále
pokládán za smluvní stranu. Ve spisech založeny jsou sice 'dva dopisy
(ze dne 13. prosince 1918) datované v Praze, jež ve hlavě mají před~
tIsk »Rakousk~ společnost. Odbočná kancelář pro Čechy« (v druhém
dopl~e »pro Cechy, Moravu a Slezsko«), při čemž slovo »Rakouská«
Jest skrtnuto. Ale i tyto dva dopisy jsou opatřeny podpisem »Společ
nost pro. štěpán.ovy střechy s r. 0.« a nikoli podpisem filiálky. Žalujicí
st:~na Sice tvrdl, že pražská »pobočná kancelář« jest totožna se žalující
ftltalkou, a vytyká, že o totožnosti nepřipuštěn svědek L. Ale i kdyby
tdož?ost byla zjiště,n~, níc by se tím neměnilo na věci, ježto ministerStvO zelezmc od povedl ze dne 17. července 1919 .(vyhradivši si uznání
žalobníh.o. ná~oku a likvida~i jeho penězi rakouskými) nařídilo pátrání
po n?~tr~ftkacl :lfmy. Osta.~~e ony dopisy mají obsah nezávažný; v prvém
Se deJe Jen zmll1ka o obtlZlch pro poukazování peněz do Vídně a žádá
se se svolením Vídeňské centrály o poukaz k ruce Videňské bankovní
jednoty filiálky v Praze a podotýká se, že »v dohledné době utvoří se
zdejší samostatná ,firma pro Československo, takže by vyřízení jak pře
deJ?, ~v:deno ?eJI,epe vyhovovalo«. Druhý dopis se týká jen požárního
p O l1 ste m. ProtI nazoru dovolatelky svědčí i dopisy centrály ze dne 23.
?ubna; 21. července a 31. července 1919, z nichž patrno, že centrála
~ ~3,dale vys!upuje jako smluvní strana. K vůli úplnosti jest poukázati
Jeste na to, ze po těchto dopisech ve sporné záležitosti nekorespondoval~ se ž~lez,ničními orgány »odbočná kancelář« v Praze ani žalujíCÍ
f!ltalka, nybrz samostatná firma »Společnost pro štěpánovy střechy s r.
o. v. ,Praze« .a to dokonce i před svým zápisem do obchodního rejstříku
ze cme ,18. hstopadu 1919, a že tato společnost prohlašuje zažalovanou
pobledavku za svou. Z toho všeho patrno, že žalující filiálka. nestala se
stranou rozepře a že při j}osouzení této otázky v tomto sporném případě
neroz~odny JSo~ okoh'.,ost~ kdo pr~ce prováděl, šlo o vnitřni poměr mezi
centralou :' fl~I,:lk?u, ~1I11Z smluv~1 poměr mezi stranami nebyl dotčen;
pro;o nepnpusten: svedka ~. o"t:to okolnosti neučinilo řízení vadným,
a zaroven zJevno, ze soudove mzslch stohc věc po právní stránce správně
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posoudili, zamítnuvše žalobu pro nedostatek aktivní legitimace k žalobě.
za tohoto stavu věci je nerozhodno, kdo žalobní nárok přihlásil
k soupisu pro území Čsl. republiky, zrovna tak jako nezávažno jest, zda
Vídeňská centrála z opatrnosti tutéž pohledávku přihlásila též u súčto~
vacího úřadu ve Vídni. K dalším důvodům dovolatelky, že soudy nižších
stolic měly dle §u 6 c. ř. s. vyzvati žalující filiálku, by se postarala, aby
do sporu místo ní vstoupila centrála, se podotýká, že jednak jde o otázku
hmo!t;ého práva, jejíž náprava nespadá v rámec §u 6 c. ř. s., jednak že,
jak již prvý soudce podotkl. žalobkyně za sporu měla dosti času k tomu.
Rovněž

čís.

4487.

K umořovacímu řízení ohledně prodejního Ustu
ního losu jest příslušným okresní soud žadatelova

čsl. státního
bydliště.

staveb-

(Rozh. ze dne 17. prosip.ce 1924, Nd II 137/24).
Vyři7.uje záporný spor o příslušnost mezi zemským civil nim soudem
v Brně a okresním soudem v Liberci o zavedení umořovacího řízení
" prodejní listině českého úvěrniho a eskontního družstva při Brněnské
bance v Brně, znějící na 'I, čsl. státního stavebního losu, rozhodl N e jvy Š š í s o u d, že příslušným jest okresní s.oud v Liberci.

D

ů

v.o d y:

Dle §u 1 zákona ze dne 3. května 1868, čís. 36 ř. zák. přísluší umořovací řízení sborovému soudu prvé stolice pouze ohledně cenných pa"
pírů tam blíže uvedených, a byl by zemský civilní soud v Brně, v jehož
obvodu jest sídlo družstva, zajisté příslušným, kdyby prodejní listina,
o niž tuto jde, byla cenným papírem! pro oběh určeným. Otázku, zdali
takovým prodejním papírem jest listina, o niž jde, sluší zodpověděti
záporně, neboť jen o takových papírech lze říci, že jsou určeny pro oběh
(§ 1 odstavec druhý cit. zák.), jež představujíce hodnotu v nich udanou
připouštějí bezpodmínečné realisování. Tornu u prodejních listin tak
není, neboť prodejní listina sama o sobě nestačí k nakládání s cennými
papíry, jichž se týká, jelikož jest jí jen prokázána koupě dotyčných cenných papírů, jichž nabytí jest podmíněno zaplacením kupní
ceny. Pro řízeni umořovací neplatí zde proto zvláštní předpis §u 1 cit.
zákona ani odstavec třetí §u 115 j. n., nýbrž pro zahájení řízení umořovacího a povolení umoření jest podle čtvrtého odstavce §u 115 j. n.
příslušným okresní soud v Liberci, v jehož obvodu žadatel v době podané žádosti měl své bydliště.
čís.

4488.

Zatížen-Ii podll spoluvlastníka lideikomisárni substitucí, jest vlastník nezatíženého podílu oprávněn a povinen, by o zrušenf spoluvlastnictví žaloval i poddědice.
(Rozh. ze dne 23. prosince 1924, Rv I 1500/24.)

Nemovitosf č. p. 3 a 4 v S. byla ve spoluvlastnictvi Eduarda W-a
a Anny W-ov,:.. Po smrÍ! Ed~arda W-a připsán byl podíl zůstavitelův
nczl. !eho ~cen. Mam, W -ove a ob;nezen fideikomisární substitucí ve
prospech zU,stavltelo;,ych sourozencu Františka F-a, Ladislava Wea a
Mane K-ove. Zalobe Anny W-ové na nezl. Marii W-ovou o zrušení
s~olu~lastni~~vf pro c es n í s o u, d p r v é s t o I i c e vyhověl, zamítl
vsak zalobm zadost pokud se domahala na Marii K-ové Ladislavu W-ovi
a Františku W-ovi, by uznali zrušení spoluvlastnictví A~ny W-ově a nez!.
Mane W-ove k useDlostem č. p. 3 a 4 a trpěli, by usealosti byly prodány
ve veřejné dražbě. Zamítací část rozsudku odůvodml prvý soud t a k to:
Dle §u 830 obč. zák. může každý podílník, jenž jest po rozumu §u 829
obč; zák. úplným, vlastni~em ,svého podílu, žádati, by společenství bylo
zruseno, mkolr vsak nevcasne nebo na újmu ostatních podílníků. Toto
právo podílníka, jenž může se svým podílem na nemovitosti nakládati
dle libosti jako vlastník, ~ení.a ne~úže býti omezováno tim, že druhý
spoluvlastmk ne111 opravnen sam svym poddem nakládati bez schválení
poručenstva, soudu nebo jiných zájemníků. Může však také, jak ze znění
zákonného ustanovení výše uvedeného vysvítá, žádati jedině spoluvlastníka o zrušení spoluvlastnictví a tudíž jedině jeho žalovati. Je-li
spoluvlastnictví obmezeno fideikomisární substitucí, nemůže ovšem vla"tl1ík sám svou polovici prodati, jsa jen jejím požívatelem, nemůže však
ani on ani substituti zameziti, by druhý spoluvlastník své právo na roz9ělení spoluv\astn!ctví dle §~l 830 obč. zák. neuskutečnil. Z toho jde,
ze odpor SUbSiltutU prah zrusem spoluvlastnictví nemá významu. Mohou
jen, po prodeji uS,edlo~ti žádati, by výtěžek dražební k zajištění jejich
prav byl na soucle slozen. Dle toho, jest ic žalobě pasivně oprávněn jen
spoluvlastník nemovitosti a nikoliv jeho substituti, v tomto případě
František W., Ladislav W. a Marie K-ová proto byla žaloba ohledně
těchto pro nedostatek pasivního oprávnění ku sporu zamítnuta. O civol a c í s o u cl rozsudek potvrdil a uvedl v otázce, o, niž tu jde,
v d Ů vod ech: Skutečným spoluvlastníkem polovice usedlosti čp. 3
a 4 jest nezl. Marie W-ová jakožto fiduciarní dědička, ovšem spoluvlastmcí, obmezenou právy a povinnostmi poživatele (§ 613 obč. úk.),
kdežto fideikomisární substituti nejsou spoluvlastníky a to ani ne podmíne~nýn2i, poněvadž ze s.~bstituce vyplývá pro ně pouze nárok, aby jim
sveho casu, nastane-Ir pnpad subshtuce, idealní polovice řečených usedlosti nyni nezl. Marii W-ové náležející připadla. Třebaže fíduciární
dědic, neQ.1oha jako pouhý poživatel nakládati podstatou substitučniho
jmění, nemůže nemovitosti substitucí stižené zciziti nebo zas~aviti nt~
1~!lže 'přece druhému, spoluvlastniku zabrániti, aby svůj nárok na' rozGelem spoluvlastmctvl jemu dle §u 830 obč. zák. příslušející žalobou Ve
smyslu §u 8430bč. zák. proti němu neprovedl, neboť toto právo příslušl
spoluvlastníku zásadně a výlučně jen proti spoluvlastniku bez ohledu na
to, je-Ii toto spoluvlastnictví druhého společníka nějakým způsobem
omezeno čili nic. Tím méně může provedení tohoto práva 'zameziti fideikomisárni substitut, který jako spoluvlastnik nemovitosti v knize pozemkové ani zapsán není. Na tom ničeho nemění okolnost, že žalovaní
za řízení pozůstalostního po Eduardu W -ovi byli slyšeni o žádosti žalobkyně, zda svolují k prodeji obou usedlostí a že svolení odepřeli a že
teprve ke konci ústního jednání námitku nedostatku pasivního oprávnění
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ku sporu vznesli, poněvadž projev substitutů, že svolují nebo nesvolují
k prodeji, nemá vůči nároku spoluvlastníka, z §u 830 obč. zák. vyplývajícímu, žádného právního významu.
Ne j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů, pokud jimI
byla zamítnuta žaloba proti Marii K-ové,Ladislavu W -ovi a Františku
W-ovi a vrátil věc prvému soudu, by ji v mezích zrušení znovu pro ...
jednal a rozsoudil.
Důvody:

Dovolání, uplatňujícímu dovolací důvod Č. 4 §u 503 c. Ť. s. nelze upříti
oprávnění, neboť nelze souhlasiti s právním názorem odvolacího soudu,
že spolu žalovaní Marie K-ová, Ladislav W. a František W. nejsou k žalobě pasivně legitimováni. Knihovní spoluvlastnictví nezl. Marie W -ové
k usedlostem Č. p. 3 a 4 je stiženo lideikomisární substitucí, nařízenou
jejím otcem Eduardem W-em ve prospěch Marie K-ové, Ladislava W-a
a Františka. W -a pro ten případ, kdyby nez!. Marie W -ová zemřela před
dosažením čtyříadvacátého roku, nezarechavši vlastních potom kll. Jde
tedy o substituci podmínečnou, nikoli časem doloženou. Podle přednesu
stran neběží v tomto sporu o otázku, zda tato nařízená a knihovně poznamenaná .lideikomisární substituce brání žalobkyní jakožto vlastnici
druhé vol n é polovice usedlostí v tom, by žádala za zrušení společ
ného vlastnictví, nýbrž o otázku, pro t i k o m u má příslušná žaloba
býti namířena. V té příčině jest uvážití toto: Nez!. Marii W -Dvé jako
přední dědičce přísluší obmezené právo vlastnické s právy a povinnostmi
požívatele (§ 613 obč. zák.), poddědicům Marii K-ové, Ladislavu W-ovi
a Františku W -ovi pak čekatelství potud, že když nastane případ substituce, nabudou dědíckého nároku na polovici sporných usedlostí, čímž
jeiich právo vlastnické plně vyspěje. Třebaže tedy dosud nejsou spoluvlastníky a to ani podmínečnými spoluvlastníky, přece jejich čekatelské
právo se značně podobá podmínečnému právu spoluvlastnickému. Toto
čekatelské právo jeví již nyní důležité právní účinky. Fi.duciářka nemůže bez jejich souhlasu nakládati s podstatou jmění, stiženého lideikomisárni substitucí, zejména nemůže ji bez jejich souhlasuzcizíti.
(Tak Plall-Hollmann: Komentar II str. 244 a násl.; Randa: Právo vlastnické, Vll vydání str. 72; Týž: Eigentum 1884--1 str. 189 a pozn. 19;
Mayr I1/2 str. 226 pozn. 17; pro t i Ehrenzweigovi, Vl. vydání 1924II/2 str. 428.) Neprávem tudíž tvrdí odpůrci dovolatelky v dovolací
odpovědi, že kdyby byla nez!. Marie W-ová svým zástupcem svolila ke
zrušení spoluvlastnictví veřejnou dražbou bez žaloby, bylo by zrušení.
provedeno bývalo beze všeho i proti jejich vůli. Rovněž nelze vésti exekuci vnucenou .dražbou na podstatu nemovitosti, stižené lideikomisární
substitucí, leč že by bylo se svolením poddědiců vloženo bývalo právo
zástavní pro věřitelovu pohledávku na pod s t a t u nemovitosti (Ol. U.
N. F. 3079, 5266, 6852 - Jud. 209; NeUmann E. O. str. 420). Z toho
však logicky též plyne, že na základě rozsudku, kterým bylo proti jediné
fíduciářce nez!. Marii W -ové povoleno zrušení společného vlastnictví,
nemohla by býti provedena exekuce podle §u 352 ex. ř. proti vůli poddědiců Marie K-ové, Ladislava W-a a Františka W-a, a to vůbec ne,

nikoli jen v případě, kdyby před provedením dražb" nastal p"" d"·b
,
•
d·
d l·d· .
•.
,
"pa 'u( ·1·
Sluce.
Í' p~nev.a z ,po (e. ICI od'yreh. svolení Lak mimo Spor tak i ve
SpOl u, prohlaslvse v zalobll! odpondl vyslovně, ze ani v budoucnost·
' nezb
· ' · Anně W -ové, než aby si na nich
. I ne-_
daJI"' svoI
ell!,
yva spoluvlastnici
nutIla toto potřebné svolení pořadem práva, a dlužilo tedy uznati pa vY,
legltima_ci pOdd~dicú . k žalobě. Práv~~n dov?latelka také VYSlo~~j~
obavu, ze ~odl!edlcl, kdyby nebyla I JejIch povmnost, svoliti ke zruš'ení
spoluvlastmctvl, vyslovena rozs~dkem. mohli by opravnými prostředky
napaclat! ~ovole!,1 exekuce zpusobem, kterým by nastal nebezpečný
prutah, coz odpurcl v dovolací odpovědi také beze všeho připouštějí
domnívaj!ce se ovšem.' ž; by tj:,:, jen pou~ili svého zákonného práva:
NeobstoJI tedy praVll! nazor nlzslch soudu, že se Marii K-ové Ladislavu W -ovi a Františku W -ovi nedostává pasivní legitimace k 'žalobě
a výtka, že v tom směru nesprávně posoudily věc po stránce právn!'
(§ 503 čís. 4 C. ř. s.), jest odůvodněna.
čís.

4489,

Vů~i to,t;tU, kdo b~~~l~tn~ n,abyl odevzdáním zástavního práva ku
vkladm kn~~c:, n~lze Ctnl!t namttky z právního p01l1ěm mezi ukladatelem a penezntnl ustavem. .
(Rozh. ze dne 23. prosince 1924, Rv II. 566/24.)

J3'ros~av P. vypů.iči~ ~i u žalobkyně 2500 Kč a dal jí v zástavu vkladní
kl1lzku .zalovane .zalo,zny na ~712 Kč 58 h. Ježto Jaroslav P. zapů.jČky
l::sp!a~~l, zakr?člla zalQb,kyne o soudní prodej zastave.né knížky, při
Lem z JI vydrazlla za vlozenou jistinu. Ježto žalovaná zdráhala se žalobkyni vklad vyplatiti, domáhala se žalobkyně výplaty žalobou jíž bylo
vyh,ověno s o II d Y všel c h tří s t o I i c, N e j v y Š š í m s ~ ude m
z techto
clrlvodů:

Jest nesporno, že Jaroslav P. u žalované záložny skutečně učinil
platy, kt.:'ré jsou v předložené vkladní knížce řádně potvrzeny jako
vkl~dy. Zalovaná o,:šem tvrdila, že v pravdě nebyly to vklady, nýbrž
splatky na s,měne,čny dluh 25.000 Kč, vzešlý ze zápůjčky, již poskytla
P-OVI. Ale zaro~en dodala, že tyto splátky měly dle dohody s dlužníkem
P:e!" tepr,:e, az by byly dostoupily určité výše, najednou na směnce
by tl odepsany. Z toho, Jakož i z další velmi závažné okolnosti· patrné
z vkladní knížky, že ~yly P-ovi učtovány k dobru úroky z částek tam
:Ive?eny~h, dlu~no prave~ usuzovat, že žalovaná sama považovala slozene p~lltze z~t~!" skutečn~ z~ vklady P-ovy, nikoli za hodnoty, přešedši
placelltm, do Jepho vlastllt.ctvl, nebo~ by jinak nebylo ani vysvětlitelno,
rroč počltala z mch P-OVI k dobru uroky. Poukaz žalované k tomu že
P. !"ě~, na~řed ;zaplaceny úroky ze směnečného dluhu, pročež mu 'prý
t,ake pnslusely uroky z konaných splátek, nikterak nepřesvědčuje. Vždyť
uroky. JSou úplatou "za . p~ene~hání cizích peněz a z peněz vlastních
nemuze SI l11kdo pocltah uroku. Lze tedy souhlasiti s názorem odvolaCinh.l r" .. hn.-I" .. tí Vl
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cího soudu, že šlo nejen

formálně,

nýbrž

skutečně

o vklad

P-ův,

jehož

teprve, kdyby byl dostoupil určité výše, mělo býti použito k částečnému
splacení směnečného dluhu a k odepsání na směnce. Teprve timto okamžikem byly by složené peníze pozbyly povahy vkladu a byly by přešly
do majetku žalované. Jaroslav P. dal tedy žalující spořitelně do zástavy
nárok skutečně trvající, osvědčený vkladní knížkou, a na venek nikterak
neomezený, a poněvadž žalobkyně, jak nesporno, přejímajíc vkladn!
knížku do zástavy, byla bezelstná, nevědouc o pravém stavu věci, nabyla
platným způsobem práva zástavního ke spornému vkladu (§§ 447,
448, 449, 451, 326 obč. zák. a obd, § 296 ex. ř.). To tím spíše, že nelze
souhlasiti s názorem soudu odvolacího, že žalobkyně byla povinna, před
poskytnutím zápujčky zkoumati, zda vklad u žalované trvá, pokud by
tím snad bylo míněno, že platnost nabytého práva zástavního, pokud se
týče bezelstnost žalobkyně závisely na předchozím dotaze u žalované.
Z posudku s'lyšených znalcu jde na jevo, že znalci posuzovali věc s toho
hlediska, zda peněžní ústav, který byl požádán o poskytnutí zápujčky
na cizí vkladní knížku, ve vlastním zájmu, by se přesvědčilo tom, ?jda
mu nabízená zástava poskytuje dostatečné jistoty, má či nemá učiniti
příslušný dotaz u peněžního ústavu, od něhož vkladní knížka pochází.
Nebyla-li žalobkyně ve smyslu dříve naznačeném povinna, dotázati se
žalované záložny napřed, než vzala vkladní knížku do zástavy, netřeba se zabývati vývody, jimiž dovolatelka napadá předpoklad odvolacího soudu, že by se bylo žalobkyni na příslušný dotaz musilo dostati
odpovědi, že vklad jest po právu. Námitka žalované, že, šlo-li vůbec
o vklad P-,ův, nemohl tento jím volně nakládati, jakož i další námitka, že
žalovaná mohla by případný vklad P-ův započísti na svou směnečnou
pohledávku, nemají právního významu vůči žalobkyni, která, jak uvedeno, bezelstně nabyla práva zástavního ke vkladu na venek nikterak
neomezenému. že' hezelsltnost žalobkyně není vyloučena tím, že se
napřed nedotázala žalované, plyne z toho, co bylo již uvedeno. Že žalobkyněpři realisaci práva zástavního, t. j. při prodeji a koupi vkladní
knížky věděla, jak se věc má, nikterak nevadí, poněvadž záleží jen na
tom, že byla bezelstnou při zřizování zástavy. Nelze tedy odvolacímu
soudu důvodně vytýkati, že posoudil věc nesprávně po stránce právní,
potvrdiv rozsudek prvého soudu, pokud jím bylo uznáno podle žaloby,
a dovolání, opírajícímu se jedině o dovolací důvod čís. 4 §u 503 c. ř. s.,
nebylo proto vyhověno.
čís.

4490.

Ztrátou zboží nemíní se v čl. 386 obch. zák, případ, kde zásilka vydána za podmínek, příčících se poukazu, a tím vydobytí úhrady stalo se
nepravděpodobným.

(Rozh. ze dne 23. prosince 1924, Rv II 801/24.)
Žalovaný zasílatel převzal dopravu zboží do Polska se závazkem,
že si dá předem vyplatiti zboží v čsl. korunách od příjemcu. Žalovaný
použil k dopravě mezizasílatele, kupní ceny nebyly však vybrány v Kč,

nýbrž v polských markách. Žalobě, již domáhal se odesílatel na zasíla!eh náhrady škody z nesplnění příkazu, bylo vyhověno soudy
v sec h tří s t o I i c, N e j v y Š š í m s o II dem z těchto
d ...ú v o cl

ů:

~epráve11l trv~l, dovo!atel na ~ál11itce) že žalobní nárok jest promlčen
dle cl. 386 ?bch. zak. neb a!espon dle §u 1489 obč. zák. »Úplnou ztrátou«
v; smyslu .cl. 386 obell. zak. Jest rozuměti takový stav, za kterého zasJlatel, nem s to,. by vyd a I zboží určenému příjemci. OdvolaCí soud
ve sv,;m uSll;se", .z~ dne 14. ,b!ezna 19~4 však zjistil, že zboží bylo
vyd a n o zakaz?lkum, pro nez bylo urceno žalující firmou, a správně
z toho USOUdIl, ze se neztralIlo. Ustanoveni prvého odstavce čl. 386
obch. zák. j':,s! r;íz~ výji.m~čné,~o a proto dlužno je přesně vykládati a
n~lze ho r~zsIrovaÍl n~. Jlne pnpadr.' na něž v zákoně nebylo pamatovano, zejmena ne na pn pad, ze ZbOZl SIce vydáno určenému příjemci ale
za podmínek, které se příčily danému příkazu (instrukci).· O· z t r t ě
nelze v takovém případě mluviti. Tvrzení žalovaného, že bylo-li v roce
1919 do Polska zasláno zboží bez předchozí úhrady, znamenalo to již
o s obě úplnou ztrátu zboží (hodnoty zboží), jest vyvráceno tím že
jak ,žalovaný. s'án~, uvedl, v jiných případech do šly kupní ceny za
zboz!, zas:ane v tez~ ~obe do Polska ?ez předchozího vyplacení. Není-li
tu vsak predpokladu cl. 386 obch. zak., platí promlčecí lhůta tří roků
stanovená v § 1489 obč. zák., která' se počítá od okamžiku, kdy poško~
zený zvědělo nastalé škodě (a. její výši) a o osobě škŮdcově. V dalším
vyvodil dovolaCí soud ze 'ziištěných skutečností, že náhrada škody byla
uplatňována ve lhůtě §u 1489 obč. zák.

á

čís.

4491.

P.~uk~za!:~i ~izoz~mský poručenský soud poručníka, aby podal
o zvysem vyzlvneho zalobu na nemanželského otce, bydlícího v tuzemsku, nemůže tuzemský soud procesnl žalobu odmítnouti z důvodu že
nárok měl býti uplatňován v mímospomém řízení cizozemským soudem.
!řebas ve smíru o výživn~ nemanželského dítěte bylo doloženo, že jsou
JI~ zapraveny všechny naroky nemanželského dítěte proti jeho otci pro
mmulost a budoucnost, může se dítě domáhati zvýšeni výživného změnily-Ii se podstatně rC'lěry.
. '

(Rozh. ze dne 29. prosince 1924, R I 983/24.)
, .žal?,bu I~emanželského d~těte, bydlícího v Rakousku, proti otci o zVýsell! vyzlvneho pro c e s II I S o udp r v é s t o I i c e zamítl. O d v ol a c í .s o u d zrušil ~~padený roz.sudek a vrátil věc prvému soudu, by
vyčkaje pravomOCI, JI znOvu prOjednal a rozhodl. Ne j v y Š š í s o u d
nevyhověl rekursu.
Důvody:

Stěžovatel pokládá řízení nižších stolic za zmatečné, protože se prý
lze zvýšení výživného, pro nemanželské dítě rozsudkem anebo soudním
111"
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smírem stanoveného podle §u 16 první dílčí novely k obč, zák. domáhati
jen v řízení nesporném, před pOľučenským soudem, a snaží se svůj
názor opřítí 11 plenární rozhodnutí tohoto Nejvyššího soudu ze dne 19.
prosince 1922, čís. pres. 1107/22 (uveřejněné ve sbírce n. s. pod
čís. 2101). Činí tak neprávem. Porucenským soudem nezletilého žalobce
je soud cizozemský. Poukázai-li cizozemský porucenský soud poruč
níka, by podal o zví'šení výživného žalobu na nemanželského otce.
bydlícího v tuzemsku, nemůže tuzemský soud procesní žalobu odmítnouti z důvodu, že nárok měl býti uplatňován v mimo sporném řízení
před cizozemským soudem. V tomto smyslu rozhoduje Nejvyšší sou~
v ustálené již praxi. Obšírné důvody pro tento jeho názor lze seznal!
mimo jiné z rozhodnutí uveřejněného pod čís. 2338 jeho,bírky. Napadené rozhodnutí je v podstatě správné i po stránce věcné. Žaloba se
domáhá zvýšení výživného pro podstatné zlepšení poměrú žalovaného
od doby, kdy bylo podle smíru zapraveno odbytným 6.400 K rak. Tomu
není - jak žalovaný míní - závadou doložka narovnání ze dne 12. a
15. července 1920, že jím jsou všechny nároky nemanželského dítěte
proti jeho otci pro minulost i budoucnost zapraveny. Podobné smíry
platí vždy, není-li v nich v Ý s lov n ě nic jiného smluveno, za ujednané
jen s výhradou, že se zachovají dítěti další nároky na přiměřenou nikoli jen nutnou - výživu pro případ změny v jeho potřebách nebo
v poměrech nemanželského otce. Ve smíru stran nebylo výslovně nic
jiného umluveno. Platí proto řečená výhrada t'lk zvaná doložka rebus
, sic stantibus i pro ně. Za podstatnou změ,nu v poměrech nemanželského
otce jest pokládati jak nepřeovídaný vzrůstjeho hospOdářské mohoucnosti, tak i poklesem valuty nastalo u změnu při smíru předpokládaného
poměru odbytného k jeho majetku a příjmům. Za takových změn poměrů
vyžaduje jak důvěra v platnost smlouvy tak právo dítěte na výživu při
měřenou otcovu imění, by otcovy povinnosti byly nově upraveny. ,(Srovn.
plenární rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 7. října 1924, č. pres.
299/24 čís. sb. 4213.) Aby při této nové úpravě mohlo býti pa:třičně
přihlíženok nynějším poměrům otcovým o tyto mohly býti náležitě
srovnány s jeho poměry v době původního smíru, je nezbytno, jeho nynější hospodářskou mohoucnost zjistiti. Odvolací soud tudíž nepochybil,
kdýž rozsudek prvé stolice zaujavší jiné právni stanovisko, zrušil, aby
řízení v tomto směru bylo doplněno.
'
Cís. 4492,
K rozvrhu nejvyššího podání za vydraženou nemovitost není třeba
doložiti kauční bypoteku úvěrními listinami, jsou-li tyto v ověřených
opisech ve sbírce listin.
Exekuční soudce nemá zkoumati právní trvání účtovaného nároku,
nýbrž připustiti jeho účtování, pokud byl přihlášen a jest se spisy, listinami a pozemkovou knihou v souhlasu a poukázati odporujícího věřitele
na pořad práva.
Není vyloučeno, by mimo výši úvěrové pohledávky nebyla vyznačena
též jistota pro úroky a příslušenství.
(Rozh. ze dne 29. prosince 1924, R I 984/24.)

Z nejvyššího p~(1ání za dražebně prodané nemovitosti přikázal prvy'
,oud Dr. Arnoštu S-ovi na jeho kauční pohledávky 54.407 Kč 67 h a
poukázal vymáhajícího věřitele s odporem proti tomuto přikázání na
pořad práva. Rek u r sní s o u d k rekursu vymáhajícího věřitele nap~den~,~snesení potvrdil. .Dů v, Q d y:: Pokud jde o stíž.nost vymáhajiclho ventele do rozhodnutI, Jlmz on pko odporovatel nasledkem svého
odporu proti přikázání kauční pohledávky Dra. Arnošta Š-a byl poukázán na pořad práva, poukazuje se stěžovatel k jasnému znění §u 231
ex. ř. a k důvodům rozhodnutí nejvyššiho soudu ze dne 30. prosince 1911
R ll! 372/11 Ol. U. č. 6219, jehož se sám ve své stížnosti dovolává.
Dle §u 231 ex. ř. závisí-li rozhodnutí o odporu, vzneseném při rozvrhovém roku, na vyhledání a zjištění sporných skutkových okolností,
,ná vyřízení odporu býti v rozvrhovém usnesení poukázáno na pořad
práva. S nároky proti nimž čelí odpor na pořad práva odkázaný, má
býti v rozvrhovém usnesení prozatím tak naloženo, jako kdyby nebyly
popřeny ani co se týče výše, ani co do pořadí.Kdo za příčinou odporu
byl odkázán na pořad práva, musí se do měsíce vykázati, že zahájil
sporné řizeni, jinak rozvrhové usnesení k n á vrh u k a ž d é h o, k d o
od por e m je s t cl o t č e n, bude provedeno bez ohledu k odporu.
Z tohoto znění zákona jasně vysvítá, že ten, kdo odpor vznesl, musi dů
vodnost svého odporu prokázati, že tedy na pořad práva dlužno poukázati věřitele odpor podavšího a nikoliv věřitele přikázání své poI11edávky žádajícího. Pokud stěžuje si vy)máhající věřitel do přikázání
úrokír a vedlejších závazkl! z kaučních pohledávek Dra. Š-a, není rovněž
stížnost ieho odůvodněna. neboť prvý soudce zcela správně částky
účtované na úrocích a vedleiších závazcích při pohledávkách 10.000 Kč
a 15.000 Kč přikázal v pořadí a mezích úroků a vedleiších závazkú
k n i h o v ně při nic h v těl e n Ý cha odpor vymáha'jíc!ho věřitele
proti přikázání tomuto zamítl. Úroky a vedlejší závazky bylo by přikázati
pouze v mezích kauce v tom případu, když by zvláště pro ně nebylo právo
zástavní zřízeno, jako jest tomu v tomto případě.
.
Nej

V

Y š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
DIivody:

Pokud vychází vymáhající věřitel ve vývodech svého dovolaciho
rekursu s hlediska, že bylo na Dru. Arnoštu Š-ovi, aby vzhledem k tomu,
že jím účtované pohledávky jsou úvěrové, předložil při rozvrhovém roku
dotyčné listiny úvěrní, by soud mohl jejich právní existenci posouditi,
nelze s nim souhlasiti. Listiny k průkazu svých nároků mají hypotékárn!
věřitelé podle §u 210 ex. ř. předložiti nejpozději při rozvrhovém roku,
nejsou-li tyto listiny u soudu. V tomto případě jsou dotyčné úvěrní listiny
v ověřených opisech ve sbírce listin a nebylo tudíž třeba, by jejich pře
pisy neboprvopisy byly předloženy. Exekuční soudce nemá však zkoumati právni trvání účtovaného nároku, nýbrž jeho účtování připustiti,
pokud byl přihlášen a jest se spisy, listinami a pozemkovou knih'ou
v souhlasu, ,a věřitele, jenž popírá právní trvání tohoto nároku a podává
proti přihlášce odpor po rozumu §u231 ex. ř., poukázati na pořad práva.
Odpovídá tudíž napadené usneesní v tomto směru plně zákonu, a byly
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pohledávky Dra Arnošta Š-a pri\vem přikázány a vymáhající věřitel jenž
odpo~' proti p!ihlášce podal, a nikoliv hypotékární na pořad práv~ po-

ukazan, Jak JIZ spravne rekursní soud uvedl ve svém odůvodnění, na něž
se proto poukazuje. Názor stěžovatelův, že úroky z těchto úvěrních pohledávek. neměly býti přikázány přes výši úvěrové pohledávky, nýbrž
~ JeJ1m ramcl, !1elze v tomto případě míti za správný, a ani onen názor)
z;,l:elze vzhledem na § ,14 knih. zák. pro úroky a vedlejší pohledávky
znd,ltl samostatnou kaucnl hypotéku. Ustanovením §u 14 knih. zák.
I:em vyloučeno, aby mimo výši úvěrové pohledávky byla také vyznacena JIstota pro úroky a příslušenství, neboť, mluví-li se v tomto ustanovení o nejvyšší částce, do které úvěr nebo ručení má sáhati, týká se
to hlavního nároku a nikoli i vedlejších nároků. V tomto případě byla
ustanovena a do pozemkové knihy mimo úvěrovou pohledávku i vložena
zvláštní ka~ce pro vedlej.ší náklady, čemuž dlužnice neodporovaly, (§
14 po~ledl1l ~~Istavec kl1lh. }ák')J t,ento vklad se stal právomocným,
a musl s; tU,dlz v takovem pnpade pn rozvrhu na tyto vedlejší náklady
n; I m o u v e rov o u pohledávku do výše jejich zvláštni jistoty vzíti
zreteI.

čís,

4A·!)3o

Při úvěrové (kaučni) hypotece nesmí býti nejvyšší mez uvedená
v PQzemkové knize, překročena a to ani o úroky neb případné útraty
spor~ '~ exekuce. Nenalézají-Ii úroky (útraty) úhrady v rámci úvěrové
(kauen!) hy,Poteky, nelze je přiznati v pořadí úvěrové (kauční) hypoteky.
Lh?steJno, ze ž~loba k vydobytí úvěrní pohledávky byla v pozemkové
kmze poznamenana,

(Rozh. ze dne 29. prosince 1924, Rl 1002/24).
Rozvrhuje nejvyšší podání za dražebně prodanou nemovitost, přikázal
~ o udp, r v é s t o I i c e úvěrnímu ústavu V pořadí úvěrové hypotéky
urokya utraty sporu a exekuce. Rek u r sní s o u d zamítl návrh úvěr
ní~o ústavu, by mu v pořadí úvěrové hypoteky byly přiznány též úroky
a utraty sporu a exekuce.
Ne j vy Š š í s o II d nevyhověl dovolacímu rekursu úvěrního ústavu.
Důvody:

Podle výpisu z pozemkové knihy(§ 214 ex. ř.) vázne na prodaných
nemovItostech ve prospěch rekurentky toliko zástavní právo pro úvěrní
pohledávku do nejvyšší částky 50.000 Kč. Tato částka. jest 'úplně vyčerp~na ,poskytnutými' zápůjčkami, takže účtované ze zápůjček úroky
Jakoz I utraty sporu a exekuce nenacházejí v uvedené nejvyšší částce
úvěrní pohledávky úhrady. Rekursní soud nepřikázal proto právem úroky
a útraty z nejvyššího podání v pořadí úvěrní hypoteky a stížnosti do
této části napadeného usnesení oprávnění nelze přiznati. Podle §u 14

Knih. zák., jde-li o zřízení zástavního práva pro pohledávky z povoleného úvěru z vedení záležitosti, z důvodu správy nebo náhrady škody,
musí v listi!1ě, na základě které se m.á zástavní právo vložiti, vyznačena
býti nejvyšší částka, které smí úvěr nebo ručení dosáhnouti. Z tohoto
ustanovení nepochybně plyne) že částka, v pozemkové .knize při úvěrní
nebo kauční hypotece jako nejvyšší l1Cez vyznačená, nesmi býti žádným
způsobem překročena. Také úroky a případné útraty sporu a exekuce
mohou jako přísluťenství, které se připočítává k jistině, dojíti úhrady
jen v rámci nejvyšší částky, stanovené pro úvěrní nebo kauční hypoteku.
Toto stanovisko jest též stanoviskem §u 224 ex. ř., ježto dle tohoto ustanovení vyčerpává se nejvyšší částka úvěrní nebo kauční hypoteky nikoli
ien jistinou, nýbrž také případnými úroky a útratami sporu neb exekuce. Překročiti meze úvěru nebo ručení, stanovené nejvyššími, čÍselnč
udanými částkami, nebylo by lze také srovnati se zásadou publicity a
speciality veřeiných knih a nelze je připustiti, protože by trpěla důvěra
ve veřejnou knihu a byl by ohrožen reální úvěr. Nepřiznal proto rekursní
soud účtovaným úrokům a útratám úhrady vedle vyčerpané úvěrní hypotoky ve stejném s ní pořadí z nejvyššího podání právem. Dovolává-H
se rekurentka pro opačný svůi názor ustanovení §§ 16 a 17 knih. zák.
a §u 216 poslední odstavec ex. ř. a dovozuje-Ii z těchto ustanovení, podle
nichž zástavní právo pro kapitál vztahuje se též na úroky a na útraty
sporu a exekuce) že účtované příslušenství na úrocích a útratách mělo
jí přiřčeno býti v pořadí úvěrní hypotoky, byť i poskytnutými zápůjčkami
iiž vyčerpané, .jest k tomu uvésti, že uvedená místa zákona nevztahují
'e na úvěrní nebo kauční hypoteky, při nichž jde o pohledávky budoucí,
které mohou teprve vzniknou~i, nýbrž mají na mysli zástavní práva pro
pohledávky již existentní, co do výše určité. Další mínění rekurentky,
že ani s hlediska zásady publicity není závady, by jí účtované úroky
a útraty nebyly mimo rámec nejvyšší částky úvěrní hypoteky z nejvyššího
podání v témže pořadí přiznány, ježto žaloba o vydobytí úvěrní pohledávky byla v pozemkové knize poznamenána) jes: rovněž mylné) neboť
poznámka spornosti jeví účinky toliko vůči pozdějším věřitelům, po prípadě vlastníkům hypoteky (§ 60 a 61 knih. zák.), nedotýká se však
věřitelů předchozích" tudíž poznámkou tou, jak mylně za to má rekurenŤka, požadavku ochrany c1t"tvěry ve veřejné knihy vyhověno neni.
čís,

4494.

,lmění náboženské matice jest samostatným neosobním jměním, jehož
správu vede stát SiVÝmi úřady. Není zásadně vyloučeno, by správce cizího majetku svým vlastním jménem neujednal s někým smlouvu pracovní (smlouvu o dilo), třebas tato práce (dílo) jest hospodářsky činěna
pro spravovaný majetek.

(Rozh. ze dne 29. prosince 1924, R 11012/24).
Žalobci byly zadány akorelním protokolem ze dne 15. května 1916
c. k. místodržitelstvím v čechách restaurační práce na farním kostele
v Praze. Žalobce práce provedl a domáhal se úplaty na československém
eráru. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl, o d vol a.c í
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s O II d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc yrvému soydu, by, vyč,kaje
pravomoci, ji znovll proj~dnal a rozhodl. D ,u v o cl y: Zal?bce tv~dl, ~e
žaluje z námezdního poniěru, že práce u ,neho obJedn~1 za,lovany cra,"
je převzal,že smluvními stranami ,byl ?n, zalobce a erar a ze Je,st plOlO
erár povinen odměnu za vykonane ~race, I.nu zaplattt~ ža:ova.na ,stran~
vznesla námitku nedostatku paslvm leglttmacc, ponevadz nabozenska
matice není podle své povahy státním jměním, ný~rž zvláštnír:l sam,o-

statným fondem, samostatnou, ~rá~nickou .os?bnvo,s~:J spravov~nym st~t

ními úřady. Žalobce v odvolalll sIce tvrdl, ze zana zaplacem od s!at~
jako správce náboženské matice, která je pa~ronem ,kostela, v nemz
práce jím byly prováděny, trvá však na tom, ze ,odmenu Jest pavln,en
zaplatiti mu erár, poněvadž dí!o sám ,vlastn:~l ,lmen~m o?Jednal, a prevzal a věcí jeho (žalobce) nem, by lus,hl vm,rm P?l11'er e;a~u k ,nabozenské matici, po případě k obcI pra~ske., SO,ud p';ry p~klad~ otazku, ~d?
dílo objednal za nerozhodnou, ponevadz zJlshl, ze erar prace dodatccne
schválil a přijal, je však toho názoru, že erár jako správce nábožcns,ké
matice byl k tomu oprávněn a že z objednání (schválení) díla nev~esel
pro erár závazek k zaplacení odměny, j~žto by žalobce m;rsi1 do~~z~tt,
že erár závazek takový a to jak ohledne tangenty patronatm I pnfarenecké na sebe vzal žalobce však existenci takového závazku ze smlouvy
s erárem ani netv/dí. S názorem tím však odvolací soud souhlasiti nemůže, Dle ustanovení § 1170 obč, zák. objednané dílo (práce) má zaplatiti zákazník (objednatel) a žalobc~ . tvrdí" že žalovaný e;ár· sám
vlastním jménem práce ob]ednal, schvaltl a prevzal. žalova,na strana
dovolává se proti tomu akorelního ~rotokolu :e ~ne 15. ,kv,;tna, 1~ 15
zejména posledního odstavce §u ~rveho, ?Ie nehoz o~!edne"pntar~~ych
t. j. obce pražské postará se podlllkatel sam, aby splatka ~npad~pcl n~
obec Pražskou vždy řádně mu byla na po~k";~ c, k. ~nls,todr:ltels,tvl'
vyplacena a nemá v eventuelním I~ez:placent ,tez: pod~lkatel nelakych
nároků proti patronu kostela, dotycne proti nabozenske matiCI, ale ne~
hledíc k tomu, že i tangenta přifařených ~ a o tu vlastně dle tvrzem
strany žalované se jedině jedná, - má býti vyplacena na poukaz c', k.
místodržitelství tedy orgánu žalovaného státu, uvádí žalobce, že p}ace
zadané akord ním protokolem byly již zaplaceny, nejsou předmetem
sporu a nemohou proto ustano-~ení jeho, ~Iouži!i za ~odklad pr,o ro,"hodnutí o obsahu smlouvy o dllo, za nez nym odmena se pozadu]e.
Žalobce dovolává se však všeobecných podmínek, dle nichž (§ 1 odst.
šestý) objednatelem díla byl žalovaný erár sám, proti čemuž žalovana
strana uvádí, že tyto podmínky jsou součástí akordního protokol~ ze
dne 15 května 1916 a namítá konečně, že žalovaný erár nebyl vubec
<)bjedn~telem dalších pra~í, se žalobcem ž,ávdno,: smlo~vu neuzav!el,
ježto žádný další zadávacl protokol nebyl uredne .sch,:alen a odm,:nu
za další práce platil dobrovolně. Je proto nutno z]lslth, zda mezI zalobcem a žalovanou stranou uzavřena byla smlouva o dílo, žalobcem
tvrzená, jakého obsahu a zda důsledkem toho žalobci požadovan~ jím
odměna od žalované strany přísluší. Žalobce o svém tvrzení nabldnul
důkazy, Soud prvý okolnostmi těmi se nezabýv~l, pročež zůstal? řízení
kusým a neúplným a bylo proto rozsudek z duvodu §u.495 ČIS. 2, 3
c. ř. s. zrušiti.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl rekursu,

1769
Důvody:

Jmění náboženské matice jest ovšem samostatným) neosobním jmě
nim, tudíž právnickou osobnosti dle §u 25 obč. zák., a na povaze její
ničeho se nemění tím, že správu této nadace vede stát svými úřady.
Ale otázka tato není pro tento spor výlučně rozhodna. Přisvědčiti jest
odvolacímu soudu, že zásadně vyloučeno není, by správce jakéhokoliv
cizího majetku svým vlastním jménem neujednal s někým smlouvu pracovní, nebo smlouvu o dílo dlc §u 1151 obč. zák., třebas práce nebo
dílo hospodářsky činěno jest pro spravovaný majetek. Ježto odvolací
soud, jemuž dle §u 498 c, ř. s. přísluší přezkum zjištění prvého soudu,
neshledal zjištění tato ve skutkové otázce, zda žalovaný erár ujednal
smlouvu se žalobcem ve vlastním jméně, úplnými, nezbylo mu, než aby
rozsudek prvé stolice zrušil a nařídil, by řízení bylo doplněno způsobem
v napadeném rozsudku uvedeným.
čís,
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Pachtéři, jehož pachtovní právo nebylo vydražitelem převzato, pří
sluší z exekučně prodaných nemovitostí Vi pořadí pachtovního práva
toliko nárok na rtáhradu škody, která mu skutečně vzešla, a nikoli náhrada ušlého ziskŮ, zejména výnosu za příští léta. Pachtýř nemůže požadovati na vydražiteli náhradu zaplacených daní, odevzdal-li vydražitel
nemovitosti dříve, než-Ii byl povinen. Přísluší mu však nárQ,k na náhradu
škody, již utrpěl tím, že musel předčasně prodati inventář,

(Rozh. ze dne 29. prosince 1924, R I W31/24).
Pro Václava Š-a vázlo na dražebně prodané nemovitosti až do roku
1931 pachtovní právo, jehož vydražitel nepřevzal. Jako náhradu dle §u
227, odstavec druhý, ex. ř, určil soud prvé stolice Václavu švoví
107.104 Kč, přikloniv se ku znaleckému posudku hospodářských znalců.
Rek u r sní s o u d vyhověl stížnostem Václava Š-a a dlužníka, zi"ušil
napadené usnesení a uložil prvému soudu, by vyčkaje pravomoci vyslechl strany a doplniv řízení, znovu rozhodl. Ne j v y š· š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu,
Dilvody:
Rekurent hájí stanovisko, že mu jako pachtéři prodaných nemovitosti,
jehož pachtovní právo bylo v pozemkové knize zapsáno, ale od vydražitelů nebylo převzato, přísluší jakožto odškodnění za zrušené pachtovní
právo v jeho pořadí (§ 227 ex. ř.) lIetoliko skutečná škoda, nýbrž iu~lt
zisk, najmě výnos z pachtovaných pozemků, jehož by v letech, jeste
podle smlouvy do skončení pachtu zbývajících (do roku 1931) docihl.
Toto své stanovisko opírá rekurent o ustanovení §u 1120 obč. zák., ale
neprávem, Ustanovení §u 1120 obč, zák. týká se výslovně případu, kdy
vlastník pachtovní předmět zcizí a pachtéř musí novému vlastníku ustoupiti, tedy případu, kde vlastníkem pachtovního předmětu ať zúmyslně
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nebo z nedbalosti tím, že závazek z p3.chtovní smlouvy k dodržení j~jímu
na nového nabyvatele přenesen nebyl, byla pachtov,m smlouva porusena,
Od tohoto případu se podstatně liší případ nuceneho prodeje pachtovního předmětu (§ 1121 obč, zá~), kde nejd<; ,o pr,odej se strany vlastníka a také z pravidla o zavmel1l jeho n~muze _byh rečL Proto zako~
v §u 1121 obč, zák, nestanovil a an~ v ~ove:n znem t?hoto §u nestano~!,
O'e pachtéři, jenž musí proti náležlte vypovedl vydrazlteh uStO,UI;,t~ pnsluší odškodnění v rozsahu §u 1120 obč: zák, to Jest :kutec_n~ skoda
" ušlý zisk (úplné zadostiuč,inění), ~Imo to, pn ~d~kodnem podle
<iu 1121 obč, zák a §u 227 ex, L nejedna s~ o odskodnenl se strany proí)achtovatele, nýbrž o náhradu z prod,~ne n~movlto,st: a to :,zhle~en:
k ostatním věřitelůn1, při čemž ovšem pnpadn,e za.vlIle11l ovla,sÍ1;lka, k,ere
hy po případě odůvodňovalo nárok ,na ušly zl~k, zustava ,stranou,
Z těchto důvodů dlužno tedy souhlasiti s rekursmm soudem, ze ,;ek,:~
rentu, ježto jeho pachtovní právo vydražiteli převzato ,nebylo, p,nslusl
z prodaných realit v pořadí pachtovního ~ráva ,toh~o narok, n,a nahradu
škody, která mu skutečně vzešla a l1lkoh take ,nahrada usleh? Zisku,
zejména výnosu, který by příští léta z pachtovmch nemovitosti doclhL
Co se týč~ ostatních položek, jež rekuren.t uved~ (§ 211 ~x, ~,) j~ko
složky požadovaného odškodnění, odpada]!, protoze usnesenI rekmsnlho
soudu není v těchto bodech napadeno, nároky rekur;nta ~a, nahradu
kompostu a hnoje, za osetí, za pojištění, p~fp~d~é otl~kodnel1l P:? ne,
dodání řepy do cukrovaru, a nedotčeno Zlls!ava" neJ~ouc rovnez napadeno, u-snesení rekursníh? so~du o?le~?e ,vracel1l zbytku kauce~
ohledně náhrady za elektricke osvetlovacl zanzem a za poplat~y a v~l~d
né z pachtovní smlouvy, Zbývá jen nárok na n,~hadu d:nI, p:lpa~ajlclch
na dobu od příklepu do 3 L prosínce 1923 v castce 2:>00 Kc, narok, na
vrácení částky pachtovného 11,972 Kč dne L srpna 192~,zaplacen,:, ~
nárok na náhradu škody, dle tvrzení rekur:.nt~ ~n, rnv:~tan mu .vzesl_e,
Ohledně požadovaných daní dlužno ale pn~vedcltJ nIz~lm soudum, z;
rckurent nemůže požadovati náhradu za ne z prodanych nemov~tos~l,
neboť rekUlent byl po dobu, na kterou daně byly zaplacenr, o~ravn:,n
prodané nemovitosti užívati a ~ebyl, po,:,in.;'l; u~tO~pIÍl ~~drazltelu!1l dnve, aŽ teprve na náležitou to j~st s.esÍlm,eSlč~1 vypo~;d
112~ obč,
zák), Odevzdal-Ii reality vydrazltelum pled tlln, nepnsl~Sl mu n:hr~d~
daní z nejvyššího podánI, Z téhož důvodu nelze uznaÍl za op:avneny
nárok rekurentův na náhradu pachtovného v částce, 11,972 Ke, Podle
rekurentovy přihlášky jest to doplatek na pac~tov,~e za rok ~923, ,po
celý tento rok rekurent prodaných nemovI/osÍl uZI~al" skhzne z ,11lC~
vzal pokud se týče užívati jich mohl; proto nem narok na vraceni
pe~htovného opodstatněn, Pouze ohledně in~e?táře .,nel:; souhlasl~1
s nižšími soudy že ani tu rekurentovi odškodnem nepnslus!, Na rozdll
mezí cenou nák~pní a cenou v době zrušení pachtovního prava reku;en:
ovšem nároků nemá, ale, utrpěl-Ii škodu tím, že násl~,dkem zr~senI
pachtovního práva nezbylo mu než inventář prodatr v nev,cas, se ztratou,
tedy za tuto škodu náhrada mu přís~ušL V t~mto b?de ~ylo rekursu
přiznati oprávněnI, Tím však napad,:,ne ~snesel1l ve svem vy:?ku,. pokud
jím usnesení prvního soudu ohledne naroku, rekur~nta a ven~e1u, ]e?,u
následujících se zrušuje a prvnímu soudu se ukl~da" bl o zru~ene časÍl
rozvrhového usnesení znovu jednal a rozhodl, zustava nedotceno, Doo
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jednání a nové rozhodnutí jest nutným, jež-:o p'rvni scud) jak správpři rozvrhovém roku podle §u 213
ex. ř.) nejednal se stranami o výši l1ároku za elektrické zařízení, o výši
zbytku kauce, nejednal ve směru rekursnÍ11l soudem uvedeném o poplatku a vkladném z pachtovní smlouvy a nebylo jednáno o škodě na
il1v:~.tář}; prvn~ S~~)lld ... .také yo ,to~l.ncje~na~'y,zdali re,k~r:nt ustoupil vydrazLC!um a ma-Ir oclskodnenl by tl z nejvysslho podal1l Ihned přikázáno,

,Jé uvádí rekursní soud, nepostupoval

Čís.

4496.

Lze požadovati vrácení tO:lO, co muž peskytl ženě ve společném
soužití, jež bylo založeno za účelem budoucího uzavření manželství
k němuž pak z důvodů rázu majetkového a ethického nedošlo.
. ,
(Rozh, ze c'r,e 29, prosincc 192", R I 1091/24),
žalobce sdílel několik let společnou domácnost se žalovanou. s IlJZ
hodlal též uzavříti sňatek, Ke sňatku však nedošlo, ač ze spolužití stran
vzešlo děcko, žalobce, byv nucen vystěhovatí se z usedlosti žalované,
domáhal se na ní zaplacení mzdy za práce konané v usedlosti a vrácení
zápójček, poskytnutých žalované, Pr o c e sní s o udp r v é s t o I i c e
žalobu zamítl, o d vol a c í s o u d zrušil napadený rozsudek a uložil
prvému soudu, by, vyčkaje pravomoci, ve věci dále jednal a ji znovu
rozhodl, D Ú va ci y, Soucl prvý zamítl žalobu, isa toho názoru, že poměr
žalobce k žalované, z kterého vzešlo také děcko, byl konkubinátem,
tedy poměrem odporuiícím uznaným řádúm společenským a dobrým
mravLlm, a že proto uplatňování nároků o takový nedovolený poměr se
opírajících jest vzhledem k předpisu § 879 obč, zák nepřípustno, S názorem tím nelze však souhlasiti, Soud prvý především praví, že poměr,
v jakém strany žily, odporuje uznaným řádům společenským a dobrým
mravům, Nynější zákonodárství však nepohlíží, - jak odvolatel správně
uvádí. na takový poměr s' tohoto hlediska, nýbrž pOlněr takový výslovně
uznává za přípustný a zákonu odpovídajíc!' Neboť zákon ze dne 22,
prosince 1920, čís. 689 sb. z. a n.) jímž' se mění některá ustanovení
o pojištění dělníků pro případ nemoci, v § 6 (6) zaručnie poskytování
pojišťovacích dávek příslušníkům rodiny, mezí nímiž mimo manžela,
manželku a dítky uvedena jest i - "družka«, - Avšak i kdyby poměr
mezi stranami pokládán byl za takový, zaiaký jej pokládá soud prvé
stolice, byl by nelY.'ravným jen tento poměr sám, smlouvy vzhledem k tomuto poměru se vztahující příčily by se dobrým mravůni a uplatňování
nároků z nich bylo by nepřípustno, na příklad, kdyby jedna strana druhé
slíbila odměnu za to, že k uskutečnění po'měru takového dojde, nebo
že v něm po určitou dobu bude setrváno,nebo kdyby nělderá strana od
druhé dala si slíbiti náhradu pro případ, že by ta'o přerušila smluvené
:polužitL O takový nárok však v tomto případě, nejde, žalobce tvrdí,
ze se dohodl se žalovanou, že uzavřou spolu sňatek manželský, že z dů
vodu toho přestěhoval se do hospodářství žalované, konal Úm práce,
vnesl do hospodářství různé předměty a poskytl hotové zápůjčky, žalovaná však úmluvy nedodržela. úmluva uzavříti manželský sňatek) není nedovolenou, nemravnou, neboť zákon v § 45 obč, zák, takový vzájemný
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slib za platn)' uznává a nemohou pr~tQ ~a~~ z~ nemr~vné pokládán): b5lt~
nároky z takove úmluvy odvozovanc, al Jlz na!ok~ zalobcem vy,:,ahan~
posuzovati jest dle § 45, 46 nebo § 1431 obc. zak. nebo dle predplsu
o náhradě škody.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu.
Dúvody:
Jest souhlasiti s právnim .názorem ~dvoiacího •.soudu, j~nž shle(\al,
že předmětem žaloby neni narok, ktery by se pnčlI dobrym .m.ravum
vzhledem k předpisu §u 879 obč. zák. P?dle ~ouhlasne~o udanr. :t;an
šlo jim vážně o to, by uzavřely spolu manzelstvl a Jen duvody maJetK~
vého a. ethického rázu byly příčinou, ~e k sňatku ~edo~lo.,,:'o!ner
faktického spolužití jako muž. a žena, byt I v ,pod~:ate sve pncrcl se
dobrým mravům, nebyl stranam nr~terak trva:ym ucelem a neb~l anr
předmětem smlouvy, která by pomer ten umoznrl~ .ne,bo, prodlouzlla. a
byla by arciť nemravnou, neboť po.škozo~ala by .:~reJny z~Jem n3' udrzení rodiny jako podkladu pro sporada~e spoluzltr. ?bc~nu. ?be ~tran~
však zamýšlejíce uzavříti sňatek, jemuz nebramla zad?a nepre.!nozltelna
překážka, neměly úmyslu udržovati ned.ovole,ny pomer, nybrz. uppstrly
od spolužití dospěvše k poznání, že manzelstvl nebylo by pro ne vy?O~
ným. Výtka nemravnéhO' počinu stí~~ jinak ?~ě strany ,st~Jnomerne,
nikoliv výhradně jen žalobce a ~,emuze. mu br,1 pr~~o braneno, by.se
nedomáhal vrácení toho, co druhe strane, mkohv za ucelem nenuavnYI11,
r.ýbrž za účelem dosažení manželství ,plnil nebo poskytl, a nebylo by
slušno a spravedlivo, by se žalovana strana na Jeho, u~or obohatll~
jednak prací, kterou v jejím hospodářstvi konal, )~dnak zap.uJčkaml" klere
jí v hospodářství poskytl, bude-Ii žalobce arclt s to sva tvrzenr pro·
kázati a jinak právně odůvodniti.
čís.
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Byla-li dle kolektivní sm!ouvy .!,ří~ustna výeov~d' i~ned a; dána· li
zaměstnavatelem v době mezI vyhlasentnl a dorucemm nálezu zavo~niho
výboru, jimž zvráceno dřívější propuštění zaměsmance, bylo na zavoo,..
ním výboru, by i proti této výpovědi podal odpor.

.

(Ro.zh. ze dne 23. prosince 1924, Rv I 1300/24.)
Žalobce dělník žalované společnosti, byl z práce propuštěn. Ku
stížnosti závodního výboru nařídila rozhodčí komise nálezem ze dne
25. června 1923 žalované společnosti, by žalobce znovu přijala do práce.
Nález rozhodčí komise byl doručen žalované dne 10. července 19~3:
Dne 30. června 192.3 vypověděla žalovaná žalobce, do kteréžto výpov~dl
závodní výbor odporu nepodal. žalob~ domáhající. se place,ní sl;tž,ebnlcl;
požitků (; b a niž š í s o u d Y z a ml t ly, uzna~se, ~e. ~ypoved datla
žalobci dne 30. června 1923 jest po pravu. Ne J v y s S r s o u d nevyhově' dovolání.

Dťtvody:

Práv!ll ~tázka) o kterou ,jde, d~ se vyjád~iti sh~učně tím, zda byla
::alovana stl ana bez ohledu na to, ze rozhodčI komIse vydah nález ze
za!ovaná dovolatelovým propuštěním, neučinÍvši o tom uznám'ení 'závodnímu výboru, porušila ustanovení §u 3 g) II. zákona ze dne 12.
srpna 1921 čís. 330 sb. z. a n. a že je proto povinna dovolatele za dří·
věj~ích podmínek ved1e současné náhrady jemu tím ušlého výd"lku zase
rHjmouti do práce, kterýžto nález byl vyhlášen 25. červn~ 1923 ale
v písemném vyhotovení doručen by! teprve 10. července 1923, Jprávněna v tomto mezidobí ~ mezi vyhlášením a doručením nálezu totiž)a~ se stalo, dne 30. ,čer~na 923 zn?vu vypověděti, a zd~ byl 7ávodm vybor I prolI takove vypovedl povInen ve třídenní lhůtě vznésti
odpor. Dovolatel míní, že vydáním onoho nálezu vzata byla žalované
sire ně zákonitá možnost před úplným splněním nalézacího výroku dáti
mu jakoukoli výpověď, a, dala·li výpověď přes to, že není závodní v);bor
povinen proti takové výpovědi vznášeti odpor. Tím zároveň vyslovuje
mín~ní, že ,zákon nezajišťuje dělníku aspoň tři roky v nějakém závodu
zamestnanemu ochrany jeho výdělku, ale že mu zřizuje také nárok, aby
byl skutečně zaměstnán. Nelze tyto právní názory sdíleti. Podle oddílu
17 kolektivní smloll'ly platí ve příčině výpovědí zákonitá ustanovení,
a. ?ylo-Ii zji.štěno. že me.~i str~?ami smluvena byla výpověď bez lhůty,
sl,usl s hledIska §~,
Zlvn. r!,d~ uznati !uto smluvenou výpověď za
zakomtou, vyhovullcl r kolektlvnl smlouve. Mohla-Ii oběma stranami
d~na býti výpov,ěď kdyk?liv, n.';pří~í se zákonu ani skutečnost, že byla
dana v mezrdobl - mezI vyhlasemm a doručením nálezu - neboť nález:m pr~vo, dáti zákonitou výpověď, nebylo ani odloženo, ani zrušeno.
Ovsem zakon ze dne 12. srpna 1921 čís. 330 sb. zák. a n. poskytuje
v §u 3 písm, g) dovolateli ochranu. by se ubránil v rámci zákona i proti
zákonité výpovědi, ale poněvadž zákon tuto ochranu učinil závislou na
nodání námitek ze strany závodního výboru, mohla jenom tímto způso
bem býti výpověď učiněna bezúčinnou. fe-Ii ochrana, kterou zákon
poskytuje dělníku. dostatečnou, o tom nemůže býtí uvažováno v této
I"Ozepři, ve které iest jisto jedině. že bdělostí závodního výboru mohla
býti situace zachráněna, ale že nebyla zachráněna uvažován'írn, zda tam,
kde zákon mluví velmí jasně, je, či není potřebí podati .námitky proti
výpovědi. Je závažno po této stránce, že závodní výbor nepodal nám~tek pro!i výpo~ědi, a že výpovědí rozvázán byl vzájemný poměr zamestnanecký mezI stranami. Dovolatelovo mínění, že pokud nebyl splněn
l1álezov~ ~ýrok, jenž, dával dovolateli právo neienom na mzdu, nýbrž
I. na pracl, námezdm smlouva nemohla býti výpovědí zrušena neíná
opory v zákoně, neboť ani ze zákona ze dne 12. 'srpna 1921 čfs, 330
sb. ~. a n. nedá se odvoditi zaměstnavatelova povinnost, aby skutečně
zamestnal pomocného pracovníka, byť i byl povinen mzdu mu platiti.
Pokud se dovolatel snaží dovoditi, že úmluva' o okamžité výpovědi
s ..~I~di:k~ §u 869 obč. zák. ne',"ohla se uskutečniti, sluší poukázati na
z]lstem, ze dovolatel takovou umluvu podepsal vlastní rukou, že tíha
o~am~ité výpovědi tížila nejen jeho, nýbrž i zamě,stnavatele, a, byla-Ii
uJednana před lety, jak praví, že tehdá zajisté obě strany spatřovaly
v ní své výhody. Mělo však na to býti pamatováno včas, aspoň při sdě·
v
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lávání kolektivní smlouvy. Proto jdou všechny výtky dovolatelovy.
všechny konsekvence -a všechno dokazování o neudržitelnosti řečeného
ustanovení smluvního na vrub těch, kdož nepodali včasně proti výpovědi
námitek, a je lhostejno, že tak, jak se tvrdí, učinili s rozvahou a ve víře
ve správnost svých právních názorÍl.
čís.

4498.

Možnost žaloby o plněnI z p r a v i d I a vylučuje žalobu, určovací.
Nedovolenou jest však určovací žaloba jen tehdy, kde by nesloužila potřebám praktického života, nýbrž zbytečnému rozmnožování nebo zdražování sporů.
(Rozh. ze dne 29. prosince 1924, Rv I 1795/24.)
Žalobě,
vedlněna a

by bylo zjištěno, že soudně nařízená obstávka není osprabylo nařízeno ·zrušení obstávky, pro C e sní s o udp r v é
s t o líc e vyhověl. O d vol a c í s o u cl vyhověl odvolání žalovaného
potud, že vypustil z rozsudečného výroku větu »nařizuie se zrušení obstávky« a změnil tento rozsudečný výrok v tom směru, že zamítl žalobní žádost, by bylo zjištěno, že se nařízuje zrušení obstávky.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání žalovaného mimo jiné
z těchto
d6vodů:

Neprávem vytýká dovolání, že byla určovací žaloba proti předpisu
228 c. ř. s. uznána přípustnou. Žalobce nenapadá ve sporu postup
žalovaného, že totiž spornou částku složil na soudě. Jeho žaloba čelí
jen proti »obstávce« složené částky. Že by toto poznačeni žalobního
předmětu nebylo dosti jasné, nelze právem tvrditi, neboť ze žaloby
plyne jasně, že napadá poznámku, usnesením okresního soudu ze dne
21. řína. pokud se týče 24. říina 1920 povolenou. podle které složená
částka nesmí býti vydána, pokud žalobce neprokáže zaplaceni všech
dluhů podniku a zaplacení aneb zaiištění dávky z majetku. Zájem žalobcův na zrušení této obstávky je na bíledni, neboť zrušením obstávky se částka pro něho na soudě složená teprve uvolní a stane se teprve skutečnou součástkou jeho jmění, jímž může podle libosti vládnouti.
Teprve po té bude žalobce s to plniti závazky, které na sebe převzal
postupem ujednaným s hospodářskou bankou, a teprve zrušením obstávky mohou osoby, které na složenou částku vedly exekuci, doiíti z ní
uspokojení. Dovolání nemá pravdu ani v tom, že znění žaloby směřuje
k určení pouhé skutečnosti a nikoli k určení práva aneb právního poměru. Z toho. co právě bylo dolíčeno, vyplývá jasně pravý opak, že se
totiž žaloba domáhá určení, že žalovaný není oprávněn klásti podmínky,
za kterých si žalobce smí nebo nesmí složenou částku vybrati. Rovněž
nesprávným jest názor dovolatelův, že určovací žaloba v tomto případě
není přípustnou, protože bylo lze žalovati o plnění, a sice na odsouzeni
žalovaného, by souhlasil s vydáním složené částky žalobci. Je sice
pravda, že možnost žaloby o plnění zpravidla vylučuje žalobu určovaCÍ,
~u
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ale nelze ta~k ,1vrd~iti zc~J~ všeob.ecně. Nedovolenou bude při možnosti žalo.by ? pInem ~rC?VaCI zaloba ).en, kde ?y, nesloužila potřebám praktickeho Zlvota, nybrz by Jen slouZ11a zbytecnemu rozmnožování nebo zdražování sporů. Kde se jí však zjednává pevný právní základ pro právní
vztahy stran a předejde se jí žalobě o plnění, bude určovací žaloba pří
]lUstnou přes to, že je možnou i žaloba o plnění. O takový případ tu jde.
Není podstatného rozdílu, zda [)ylo žalováno, jak žádá dovolatel že
totiž žalovan}' je povinen souhlasiti s vydáním na :soudě složené čá;tky
či zda je žalováno, jak žaloval žalohce, o zjištění, že jeií obstávka nenl
po právu. V obou případech bude žalobce při kladném výsledku sporu
oprávněn, poukazuje k právoplatnému rozsudku (srov. § 367 ex. ř.)
ihned žádati o vydání složené částky. Bude tudíž určovací žalobou dosaženo téhož cíle, kterého by dosáhla žaloba o plnění.
Čís.

4499.

Na prozatímní správu (§ 158 ex. ř.) jest obdobně použíti předpisů
vnucené správě, Prozatimní správce jest oprávněn žalovatí na vyklizení
nemovitosti toho, kdo ji neoprávněně drží.

O

(Rozh. ze dne 29. prosince 1924, Rv I 1824/24.)
Žalobě, jíž domáhal se prozatimní správce (§ 158 ex. ř.\ na třetí
osobě vyklizení vydraženého mlýna, bylo vyhověno s o u d Ý vše c h
tří s t o líc. N e j v y Š š í s o u d uvedl v otázce, o niž tu jde, v
důvodech:

Dovolatel spatřuje nesprávné právní posouzení sporné věci v tom,
že prozatimní správce vydražené nemovitosti nebyl oprávněn podati žalobu, nýbrž že k tomu oprávněna byla jedině vydražitelka, a že, čeho se žalobce domáhá v rozepři, mohlo býti dosaženo pouhým návrhem vexekuč
ním řízení, totiž zavedením jeho v držbu jako prozatimního správce. Není
tím podle č. §u 503 c. ř. s. uplatněný důvod opodstatněn Prozatimní správa
není exekucí (není vnucenou správou), nýbrž ochranným opatřením ku
zajištění účastníků, ale pří tom přece je soudní správou, při které ve pří
čině práv a povinností správcových dlužno užíti obdobně těchže před
pisu jako při 'Vnucené správě. Obdobně proto, poněvadž již nejde o
exekuci, když uděleným příklepem vydražiteli dlužník přestal býti vlastníkem a tím vystoupil z celého řízení jako účastník. Účastníky přestali
býti také ti, jichž práva zanikla udělením příklepu. Míní-Ii dovolatel, že,
čeho se žalobce domáhá v rozepří, mohlo býti dosaženo pouhým návrhem v exekučním řízení, totiž zavedením jeho v držbu jako prozatímního správce, sluší uvésti, že by tímto způsobem nedosáhl žalobního
cíle, poněvadž odevzdání nemovitosti správci děje se podle § 99 třeti
odstavec ex. ř. jenom podle stavu dlužníku příslušejících práv držebních.
Že by prozatimní správce nebyl oprávněn tuto žalobu podati, nedá se
z předpisu § 109 ex. ř. odvoditi. Zákon vykonává v době mezi udělením
příklepu a splněním dražebních podmínek 'vydražitelem na vydražené ne-
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movitosti vzhledelr,- k tOl1,U, že příklepem preslO vlastnictví už na vydražitele, jistý druh zadržovacího práva, ku ochraně účastníků a orgánem této ochrany je prozatimní správce (Strohal: »ZUf Lehre vom
Eigentum an ImmobiJien« cit. v Neumannově komentáři k exekučnímu
řádu v 2. pozn. str. 496 v §u 156). Aby tohoto účelu bylo dosaženo, nemůže býti zúžen podle §u 159 ex. ř. obor působnosti prozatimního
správce v §§ 109-112 ex. ř. vytýčený potud, pokud je obdobné užitr
těchto předpisů při prozatímní správě podle povahy věcí možné. To
platí ovšem i ve příčině ochrany držebních a užívacích práv, jako je
tomu v tomto případě.
čís.

fideikomisá,rni su~s!itucí, t~kové pov.olení je přípustné a že při povolení
tom nemus! byt! resena otazka, zdalI exekuce bude také účinna až nastane případ fideikomi'sárníposlo!lpnosti.
'
čís.

4501.

Smlouva o prodeji dosud nevydaných akcií jest platna. Vrácení pře
dem zaplacené kupní ceny lze se domáhati jen, nedošlo-Ii vůbec k emisi
nebo za podmínek §u 918-921 obč. zák.
(Rozh. ze dne 29. prosinec 1924, Rv II 813/24).

4500.

Na nemovitost, stíženou fídekomisární substitucí, lze sice povoliti
exekuci zfizením vnuceného práva zástavního, ale jen )}hez újmy na zavazené nemovitosti váznoucího obmezen! dlužníkova vlastnictví fídeil<omisární substitucí«.

. Žalobce koupil od žalovaného 100 dosud nevydaných akcií a zaplati! za ně kupní cenu. Žalobě, domáhající se vrácení kupni ceny, p r 0ce sní s o udp r v é s t o I i c e vyhověl, o d vol a cí s o u d ,ji zamítl. Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

(Rozh. ze dne 29. prosince 1924, R II 427/24).

Dl!vody:

u sne sen í p r v é s t o I i c e, jímž povolena byla exekuce vnuceným zřízením zástavního práva na nemovitosti dlužnice, zatížené
fideikomisární substitucí, bylo rek u r sní ín s o ude m změněno a návrh zamítnut. O ů vod y: Dle pozemkové knihy jest dlužnice vlastnicí
nemovitosti, avšak vlastnictvf toto jest omezeno lideikomisární subsŤ1tucí pro nezl. dítky Aloisa nebo Jana F-a. Dle poručenských spísů nezl.
Alois F. zemřel již v roce 1919, avšak nezletiJý Jan F., narozený dne
8. listopadu 1907, ještě žije. Návrhu exekučnímu nebylo však dáno povolení .poručenského úřadu, aby mohla realita Anny F-ové, fideikomisární
substitucí pro nezl. Jana F-a stižená, býti zatížena a také takové povolení z poručenských spisů na jevo nevychází.
N e j v y Š š ís o u d obnovil usneseni prvé stolice s dodatkem, že
se vnucený vklad práva zástavního povoluje bez újmy na zavazené nemovitosti váznoucího obmezení vlastnictví povinné strany fideikomisární
substitucí pro nezletilé Aloisa a Jana F-a.

Jde o ·kupní smlouvu, jejíž předmětem jsou akciedósud nevydané.
počet prodaných akcíí, tak cena jednotlivých kusů byly smlouvou
určeny. Jde tedy o platnou kupní smlouvu ve smyslu §u 1275 obč. zák.,
dOjednanou pod výminkou, že k emisi dojde, t. j., že akciová společnost
bude založena (čl. 211 obch. zák.) a že její akcie stanou se předmětem
obchodu (§§ 311, 355, 448, 653 obč. zák.). Smlouva je tedy platná,
byť i prodány byly akcie ještě nevydané, pokud se týče akcie společnosti
dosud neexistující a dovolání je na omylu, míníc, že předmětem kupu
nebyla určitá věc, a že kupní smlouva je proto neplatnou. Ale dovolání
nemá pravdu ani v tom, že smlouva je neplatnou podle §u 879 obč. zák.,
neboť není zákona, který by zakazoval prodej akcií ještě nevydaných,
~ nepříčí se taková smlouva dobrým mravům ani tehdy, když prodatel,
jemuž byly akcie za přínos přiděleny za výsadní syndikátní kurs, prodal
část těchto akcií s výdělkem za syndikátní kurs obecný. Podle toho stal
se prodej akcií způ"obem platným, z čehož plyne, že žalobce mŮže toliko
žádati odevzdání 100 kusů akcii, jakmile budou vydány, a že by na-o
vrácen~ předem zaplacené kupní ceny žádati mohl jen tehdy, kdyby
k emISI vůbec nedošlo anebo, kdyby nastal jeden z případů uvedených
v§§ 918-921 obč. zák., jenž by žalobce opravňoval k jednostrannému
odstupu od smlouvy, než ani toho ani onoho žalobce netvrdil.

Důvody:

Nelze sdíleti právní názor rekursního soudu, že fideikomisární substituce překáží povolení exekuce vnuceným zřízením zástavního práva
pro vymáhanou pohledárvku. Byť i povinné straně příslušející vlastnictví
bylo obmezeno fideikomisární substitucí, přece jenom nepřestává býti
vlastnictvím, byť i obmezeným, totiž vlastnictvím s právy a povinnostmi
požívatele. Rozhodujícím je druh exekuce, kterou má býti postiženo takto
obmezené vlastnictví. Že by nemohla býti na takovou nemovitost vedena
vnucená dražba, je vzhledem ku povaze takto obmezeného 'vlacstniétví
samozřejmo. Jinak je tomu při exekuci vnuceným vkladem práva zástavního. Z objektivního rozsahu zástavního práva (§ 457 obč.zák.) vyplývá, že, pokud se vklad práva zástavního povoluje bez újmy na zavazené nemovitastl váznoucího obmezení vlastnictví povinné strany

Jak

čís~

4502.

Ustanovil-Ii zůstavitel v závěti, že z hotových peněz jest zapIittlti
výlohy pohřební (převoz mrtvoly) a odkazy, hotovost však byla vyčer
pána výlohami pohřebními, nelze žádati vyplacení odkazů z akcií a cen.
ných papírů, náležejících do pozůstalosti.
(Rozh. ze dne 29. prosince 1924, Rv \I 815/24).
Civilu! rozhodnut!, \'l
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Zůstavitel ustanovil v závěti universální dědičkou svou sestru, s tím,
že z jeho hot o v é h o jmění asi 30.000 K uhradí výlohy převezení
mrtvoly a vyplatí odkazy uvedené v bodech 2.-4. V bodě 2. obmyslil
žalobkyni za věrné služby odkazem 11.000 K. žalobu, domáhající se na.
sestře zůstavitelově zaplacení 11.000 Kč, o ba niž š í s O u d y zamítly,
o cl vol a c í s o u d z těchto důvodů: První soud zjistil, že zůstavitel
ustanovil ve své poslední vůli, sepsané v srpnu 1916 s dodatkem z února
1919, aby z jeho hot o v é h o pozůstalého jmění asi '30.000 K uhraženy
byly útraty jeho převezení a vyplaceny byly odkazy: žalobkyni 11.000
K a t. d., že hotové pozůstalostní jmění činilo při smrti zůstavitelově
25. prosince 1922 7.680 Kč 60 h a útraty převozu zůstavitele 8.065 Kč.
Tato zjištění přijímá odvolací soud jako úplně správná. Neboť zjištěnou
hotovost vykazuje inventář pozůstalosti a podle §u 680 obč. zák. nelze
do hotovo.sti počítati ani akcie a válečné půjčky, tyto proto nikoliv, 'poněvadž nelze o nich říci, že se jich užívá v obyčejném oběhu na místě
hotových peněz, když vůbec v oběhu nejsou. útraty převozu činily 8.065
Kč a jsou účty doloženy. Odvolatelka napadá sice účty tyio co do výše
a tvrdí, že jsou v nich položky, které tam nepatří, neuvádí však, které
poíožkv to jsou, které do účtu nepatří. útraty za kovovoll rakev jsoll
nutny, poněvadž k převozll je Ueba, jak známo, takové rakve, a výse
útrat za pi'evoz odpovídá známým poměrům drahotním. Výloham; pře
vozu mrtvoly zůstavitelovy byla celá hotovost pozůstalá vyčerpaná a
nezbylo nic na vyplacení odkazů. Poněvadž zůstavitel ustanovil výplatu
výloh s převozem spojených a výplatu odkazů výslovně z hot o v é ho
pozůstalostního jnjění, nelze užíti § 658 obč. zák., neboť to by neodpovídalo víIli zůstavitelově. Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Dovolatelka spatřuje nesprávné právní posouzení odvolacího soudu
v tom, že odvolací soud vyložil v něm poslední vůli zůstavitelovu proti
doslovu závěti a v rozporu s předpi'sem §u 658 obl'. zák. V rozporu
s tímto předpisem proto, poněvadž podle něho byla dědička povinna
na hotovosti učiněný odkaz 11.000 Kč vyplatiti bez ohledu, zda pozůsta
lostní hotovost postačí k této výplatě. Dovolatelka míní, že to bylo také
výslovným přáním zůstavitelovým. Dále spatřuje dovolat elka nesprávn&
právní posouzení odvolacího soudu v tom, že převozem byla vyčerpána
celá hotovost a že do holovosti nelze čítati ani akcie, ani válečné půjčky.
Míní totiž v této příčině, že žalované jako dědičce bylo podle obsahu
poslední vUle uloženo hraditi toliko náklady převozu, což však odvolací
rozsudek ztotožňuje s pohřebními náklady vůbec. Není tím uplatněný
důvod dovolací opodstatněn. Zůstavitel ve své závěti přesně rozlišil hotové jmění a ostatní jmění, a dal srozumitelně na jevo svou vůli, že ku
vyplacení odkazů smí sloužiti pouze jeho hotové jměni, tedy pouze
u r čít é jmění. To vyplývá z toho, že odkazy, které mají býti vyplaceny z jeho hotové pozůstalosti, 'Výslovně uvedl a že pak na konec praví:
»Ober den R es t des Gel des und liber alle Oleine Habseligkeiten,
Mobeln, Tepíche, Pretiosen, Samm lungen etc. m6ge Oleine Schwester
nach Gutdlinken verfiígen«, čímž je srozumitelně projevena jeho vůle,
aby »zbytek hotovosti«, tudíž to, co zbude po vyplacení nákladů za pře-

voz mrtvoly a po vyplacen} odkazů, j.~kož i jeho ostatní majetek (»alle
meme Habsehgkelten«) zustaly dedlcce. Pokud lTliní dovolatelka že
převozem vyrozumíval zůstavitel pouze náklady převozu, nikoli veškeré
náklady pohřební, jest poukázati k tomu, že odvolací soud vzal po této
stránce zřetel pouze na skutečné útraty převozu a dále na potřebu kovové
rakve, ku převážení nutné, že tedy ani v této příčině nebylo jednáno proti
zůstavitelově vůli. Co je hotovostí, správně 'bylo vyloženo odvolacím
soudem se zřením na předpis §u 680 obč. zák. Dovolací soud sdílí tedy
právní názor soudu druhé stolice, že odkazovníkům (dovolatelce) uči
něny byly odkazy z určitého jmění, z určitého fondu, a že podle zůsta
vitelovy poslední vůle odkazovníci neměli míti nároky na jiné věci. Odvolací soud vyložil předpis §u 658 obč. zák. správně, a také při výkladu
zůstavitelovy vůle nepochybil po právní stránce.
čís.

4503,

Poměr číšníka na účet není poměrem služebnúTII, třebas byl povinen
odváděti majiteli živnosti určitou část hruběho zisku z prodaných nápojů, Jde tu o pod pacht hostinské živnosti, Bylo-li umluveno rozvázání
smlouvy výpovědí, nelze v tom, že majitel živnosti žádal po uplynuti
výpovědní lhůty číšníka, by zůstal ještě několik dní v živnosti, spatřo
vati obnovení srn louvy na neurčitou dobu,

(Rozh. ze dne 29. prosince 1924, Rv II 833/24).
žalobkyně byla zaměstnána u žalovaného jako číšnice na účet. výpověď byla ujednána třiceti denní k 1. nebo 15. toho kterého měsíce,
Dne 15. ledna 1924 dostala žalobkyně od žalovaného vý.pověď ku dni

15. února 1924. Tvrdíc, že žalovaný s ní dne 15. února 1924 obnovil
služební smlouvu, domáhala se na něm náhrady škody 4.500 Kč, ježto
ji vykázal dne 28. únOra 1924 bez další výpovědi. Škodu čítala žalobkyně
za nedodrženou výpovědní lhůtu 30 dnů, tvrdíc, že denně činil její čistý
. výtěžek 150 Kč. O b a niž š í s o u d y žaloby zamítly, o' d vol a c !
s o u d mimo jiné z těchto d ů vod ů: Dle obsahu žaloby, který nebyl
popřen, neměla žalobkyně pevného služného, nýbrž měla dle ujednání
3% z hrubého výtěžku při nápojích a mimo to prodávala ve vlastní režii
kávu, čaj, pečivo, limonádu a víno v láhvích. žalobkyně tvrdí, že její
čistý denní výtěžek byl 150 Kč. Z toho plyne, že žalobkyně neměla povahy živnostenského pomocníka, takže se na tento spor nevztahuji ustanovení §§ 1., 4. a 23. živnostenského zákona ze dne 27. listopadu 1896,
čís. <18 ř. zák. žalobkyni sluší považovati za živnostenského podnikatele, a byl tedy k projednávání a rozsouzení tohoto sporu příslušným
řádný okresní soud a nikoli soud živnostenský. žalovaný jako majitel
kavárny a žalovaná jako živnostenská podnikatelka byli oprávněni vzájemný poměr a tedy také výpovědní lhůtu dle libosti upraviti a ustanoviti
a nepřichází v úvahu ustanovení § 20 zákona ze dne 16. ledna 1910, čís.
20 ř. zák. o obchodních pomocnících, ježto žalující strana nebyla obchodním pomocníkem.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
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Důvody:

Odvolací soud správně vyslovil, že žalobkyně, jako číšnice na účet,
vzhledem ku smlouvě se žalovaným, v žalobě vylíčené, nebyla zaměst
nancem ani ve smyslu zákona živnostenského, ani zákona o obchodních
pomocnících (§§ 1 a 14 zákona ze dne 16. ledna 1920, čís. 20 ř. zák.).
Nebyla obchodní pomocnicí žalovaného, neboť pro poměr obchodního
pomocníka není rozhodné důležitosti její pojmenování jako číšnice, nýbrž druh a způsob její činnosti. Nebyla-li táž, jak nesporno, osobou
žalovanému podřízenou, nebyla-li služebním orgánem podniku, žalovanému patřícího, nebyl-li žalovaný ani oprávněn ani zavázán z obchodU,
uzavřených jl s osobami třetími, tu, byť i byla povinna některé nápoje
od žalovaného odebírati, nebyla obchodní pomocnicí, nýbrž byla samostatnou živnostnící, byť i odváděla žalovanému část hrubého zisku
(3%) z prodaných nápojů. Byla ve skutečnosti podpachtýřkou hostinské živnosti, byť i koncese zněla na žalovaného, jehož zástupkyní byla
(§ 19 a 55 řádu živn.). Žaloba o náhradu škody z předčasného zrušení
poměru toho nepatřila tudíž před soud živnostenský dle § 41 zák. o obch.
pomoc., nýbrž před pravidelný okresní soud. Jako taková byla oprávněna
umluviti se žalovaným výpovědní lhůtu ke zrušení jejiho poměru vůči
žalovanému a nesporno jest, že umluvila jednoměsíční lhůtu výpovědní,
která mohla býti dána vždy 1. a 15. den v měsíci. Nesporno též, že žalovaný dne 15. ledna 1924 dal žalobkyni výpověď ke stěhování ku dni
15. února 1924 a zjištěno jest nižšími soudy, že po jejím uplynutí s ní
umluvil, že u něho ještě několik dní závod povede, pokud žalovaný si
neopatří jiného číšníka na účet. Úmluvou touto nezaložil se, jak míní
žalobkyně, nový trvalý poměr mezi stranami na dobu neurčitou, jako
byl poměr předešlý, nýbrž pouze poměr přechodný, provisorní, který
mohl žalovaný kdykoli rozvázati, aniž bylo potřebí k tomu cíli nějaké
výpovědi. Náhled dovolatelky o potřebě 6 měsíční lhůty výpovědní ke
zrušení pachtu není tudíž odůvodněn. Když tedy žalovaný tento provisorní poměr zrušil, použil jen svého práva (§ 974 obč. zák.) a není povinen žalobkyni z toho důvodu k náhradě škody.
čís.

4504.

V rozvrhovém řízenínenl exekuční soud ani oprávněn, ani povinen,
by sám od sebe konal šetřeni o nárocích veřejných orgánů (§ 172 čís.
I ex. f.) a napravovál takto, co bylo jimi zameškáno.
Není vyloučeno, by zavčas přihlášené nároky nebyly při rozpočto
vém roku bliže vysvětleny a doloženy.
Výdělková daň, vložená (zaznamenaná) po uplynuti jednoho roku
ode dne splatnosti, nepožívá podle §u 76 zák. z 25. řijna 1896, čís. 220
ř. zák. tříletého přednostního práva.
Nelze přikázati dávku z majetku, nebylo-li zavčas vykázáno, i kolik
z celé dávky připadá na dražebně prodanou nemovitost i kolik činl 300/0
čisté hodnoty nemovitosti.
Přistoupil-li veřejný orgán (§ 172 čís. I ex:. ř.) k dražebnlmu řízení
ohledně zadrželosti za určité období, musí ohledně dalších zadrželo~ti
učiniti zavčas přihlášku.

(Rozh. ze dne 30. prosince 1924, Rl 1008/24).

Rozvrhuje nejvyšší podání za nemovitost, prodanou exekučně dne

28. dubna 1923, přikázal s o udp r v é s t o I i c e eráru na daních
69.589 Kč 43 h, a na dávce z majetku 40.074 Kč, okresní nemocenské
pokladně v T. pak příspěvky za listopad a prosinec 1921. K rekursu
vymáhající věřitelky, Městské spOřitelny v P., přikázal rek u r sní
s o u d eráru na daních pouze 24.468 Kč 65 h, okresní nemocenské pokladně nepřikázal ničeho, ohledně dávky z majetku však napadené Usnesení potvrdil. Ne j v y Š š í s o u d k dovolacímu rekursu vymáhajícívě
řitelky přikázal eráru na daních pouze 12.904 Kč 23 h, na dávce z majetku ničeho; dovolacímu rekursu okresní nemocenské pokladny v T. nevyhověl.

D ů vod y:
Přisvědčiti

dlužno dovolacímu rekursu vymáhajíclho

věřitele

v tom

že exekuční soud není v řízení rozvrhovém ani povinen ani oprávněn;

by konal s~.m od sebe šetření o nárocích véřejných orgánů, uvedených
v §u 172 ClS. 1 e!L ř., a napravoval z úřední moci jejich zameškáni.
Z §§ 209 odstavec druhý, 210 a 213 ex. ř. vyplývá, že uvedené orgány
nemají při rozvrhu nejvyššího podání vice práv, než jiní zástavní věřitelé,
a že i pro ně platí zásada §u 210 ex. ř., podle níž lze na přihlášené nároky vzíti zřetel jen potud, pokud byly před rozpočtovým rokem nebo
při něm prokázány předloženými listinami neb pokud jsou zjevny z knihy
pozemkové a exekučních spisů. Podle poslední věty §u 211 ex. ř. není
po skončení rozpočtového roku doplnění přihlášky již přípustno, podle
,§u 213 ex. ř. má soudce v případě odporu proti přihlášené pohledávce
objasniti všechny, pro rozhodnutí důležité, okolnosti při rozpočtovém
roku samém slyšením stran, které jsou přítomny a odporem dotčeny.
Dalšího úředního šetření zákon nepřipouMí, následky nedostatečnosti
písemní přihlášky a nepřítomnosti u rozpočtového roku musí nésti strana
bez rozdílu, zda je veřejným orgánem či osobou soukromou. Nelze proto
v tomto případě přihlížeti k objasněním, která po rozpočtovém roku
byla rekursnim soudem nařízena a vyžádána. Nepřípadným jest arci poukaz stěžovatele na druhý odstavec §u 172 ex. ř., neboť veškeré daně
a.veřejné dávky, proti nimž z tohoto důvodu brojí, byly již před dražeb111m rokem soudu oznámeny, a jmenovitě částky, požadované na dlužných daních byly již výkazem, došlým soudu dne 23. dubna 1923, podle
jednotlivých daní a let řádně a podrobně vykázány. Z §§ 209, 210 a 213
ex. ř. plyne, že dodatečné a bližší vysvětlení a doložení nároků, ktefé
byly dle § 172 ex. ř. již př.ed dražebním rokem oznámeny, není až do
skončení rozpočtového roku vyloučeno. Podle zásad právě vytčených
není dovolací rekurs vymáhajícího věNtele odůvodněn, pokud brojí:
a) proli přikázání pozemkové daně bernímu úřadu za
dobu od 1. ledna 1921 do dne dražby (28. dubna
1923) s úroky z prodlení přihlášenou částkou
607 Kč 13 h
h) proti přikázání daně výdělkové za 1Y2 roku zpět
ode dne dražby, tedy za dva měsíce roku 1920
jednou šestinou částky přihlášené za celý rok 1920
penízem
.
.
.
.
. 1 . 2 5 5 Kč II h
188 Kč 27 h
s 10% úroky z prodlení do dne dražby
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přihlášené částky
přihlášené částky
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za rok 1922 s úroky
za čtyři měsíce 1923 s úroky
úhrnem

8.274
2.579
12.297

Kč
Kč
Kč

04 h
68 h
10 h,

takže berní úřad v T. cbdrží na přihlášených daních
12.904 Kč 23 h.
:Neprávem přiřkl však rekurs ní soud bernímu úřadu v T. výdělkovou
daň za dalšího 1Y2 roku nazpět počítajíc, odvolávaje se na předpis §u
76 zákona ze dne 25. října 1896, čís. 220 ř. zák., že výdělková daň má
přednostní právo zástavní plná tři léta, byla-Ii před uplynutím jednoho
roku ode dne splatnosti knihovně vtělena, a na to, že se knihovní vtělení
v tomto případě dne 18. října 1922 skuteč"ně stalo. Dle knihy pozemkové
byl sice povolen toho dne záznam práva zástavního pro dlužné poplatky
153..493 Kč a dlužné daně 55.789 Kč 44 h, ale není ze zápisu patrno,
že v dlužných daních byl zahrnut také onen nedoplatek daně výdělkové.
Na opozděné objasnění berního úřadu ze dne 28. března 1924, jež
ostatně není dostatečné, nelze vzíti zřetele, a z dřívější přihlášky berního úřadu nejde to rovněž na jevo. Ale ani kdyby nebylo této překážky,
nemohlo by následkem knihovního záznamu ze dne 18. října 1922 býti
přiznáno prodloužené přednostní právo zástavní daňovým lhůtám, které
byly splatny více než rok před knihovním záznamem, tedy před 18.
říjnem 1921, později splatné lhůty byly však přikázány bez ohledu na
knihovni vtělení, poněvadž 'spadají do doby jednoho a půl roku před
dražbou. O knihovní záznam bylo požádáno teprve půl roku před dražebním rokem, proto nemá ustanovení o rozšíření trvání přednostního
práva zástavniho z půl druhého roku na tři léta v tomto případě významu.
Odůvodněn jest dále rekurs Městské spořitelny v P. ohledně přikázání
dávky z majetku. Na základě dodatečně vyžádaných vysvětlivek berní
správy byla částka, která z celé dávky 95.930 Kč vázne na vydražených
nemovitostech, určena na 40.074 Kč. Tento výpočet odporuje ustanoveni
§ 62 zákona o dávce z majetku čís. 309/20, že právo zástavni na jednotlivých nemovitostech přísluší jenom té částce dávky, k t e r á při pad á
po měr n ě na ty t o ne Ol o v i t o s t i, ale nejvýše jen do 30% zjiště
né clsté jejich hodnoty, neboť bylo vyšetřeno jenom, že 30% čisté hodnoty vydražených nemovitostí činilo 40.074 Kč, ale nebylo zjištěno, jaká
částka celé dávky na ně poměrně připadala. Finančni prokuratura ve
svém prvním rekursu udala tuto částku na 7.500 Kč a navrhla přikázání'
jenom této částky, ale ani ta nemůže býti přiknuta, neboť ani z původní
přihlášky berního úřadu, ani z jiných dokladů, které byly při prvém
rozvrhovém roku po ruce, nelze zjistiti, zda ·tvrzení finanční prokuratury
jest správné, a připadá-li z dávky z majetku na vydražené nemovitostI
vůbec nějaký podíl. Erár obdrží tedy na dani výdělkové a dávce z majetku celkem o 51.638 Kč 42 h méně než mu bylo přikázáno soudem
rekursním. O tuto částku zvýší se zůstatek nejvyššího podání, který byl
přikázán Městské spořitelně' v P. Bezpodstatným jest dovolací rekurs
okresní nemocenské pokladny v T. Tato přihlásila k rozvrhu nemocen"
ské příspěvky za letá 1920 a 1921 úhrnem 31.018 Kč 54 h s příslušen
stvím, byly jí však prvním soudem přiřknuty příspěvky pouze za listopad a prosinec 1921. Okresní nemocenská pokladna nepodala opravného prostředku proti zamítnutí příspěvků starších, takže zamítnutí to

vešlo již v lTi'OC práva. Rekursní soud zamítl právem také nárok na při
kázání přispěvků za listopad a prosinec 1921 podle § 172 druhý odstavec ex. ř., poněvadž nebyly nejpozději při dražebním roku oznámeny
soudu a tím pozbyly náloku na zaplacení před vymáhajícím věřitelem.
Okolnost, že okresní nemocenské pokladně byla usnesením z 1. dubna
1923 povolena exekuce přístupem k zahájenému již dražebnimu řízení,
nemůže na tom níc změniti, neboť tato exekuce byla povolena jenom pro
příspěvky obsažené ve výkazu nedoplatků z 5. č e rve n cel 9 2 1
částkou 13.923 Kč, nevztahovala se tedy na příspěvky za listopad a
prosinec 1921, a tyto příspěvky měly býti bez ohledu na povolenou exekuci oznámeny soudu nejpozději při roku rozvrhovém pod následky v §u
172 ex. Ť. uvedenými.
čís.

4505.

Pozemková reforma.
Proti rozvrhovému usnesení o přejímací ceně za zabraný majetek
připouští se dovolací stížnost za podmínek §u 16 nesp. říz. Do diskretionálního opaH eni soudce dle §u 2 čís.. 5 nesp. řiz. nemůže si účastník
stěžovati.

(Rozh. ze dne 30. prosince 1924, E ! 1021/24).
V rozvrhovém řízení o přejímací ceně za zabraný maje'cek povolil
p r v Ý s o u d finanční prokuratuře čtyřnedělní lhůtu ku precisováni
jejich návrhů s tím, že, nebude-Ii ve lhůtě podáno vyjádření, bude pře
jímací cena rOzvržena bez dalšího řízení. Rek u r sní s o u d nevyhověl
ani stížnosti vlastníka ani finanční prokuratury. N e j v y š. š í s o u d dovolací stížnosti vlastníka nevyhověl, opravil však usnesení rekursniho
soudu v ten rozum, že se stížnost vlastníka do 'usnesení prvého soudu
odmítá.
'Důvody:

Nejprve dlužno položiti si otázku, zda vzhledem k §u 47/1 a §u 52
zák. jest dovolací rekurs přípustným. § 52 praví, že proti rozvrhovému usnesení přísluší právo stižnosti do 14 dnú od doručení, a je tedy
otázka, zda tím nechce býti řečeno, že stížnost přísluší jen proti rozvrhovému usnesení a ne usnesením jiným, v rozvrhovém řízení vydaným,
a dále že přísluší jen první stížnost - nikoli ale i druhá, dovoiaci když dle §u 47 (1) plati tu nesporné řízeni a v tomto je právo stížnosti
v §u 9-16 podrobně upraveno a připuštěna i stížnost dovolací, takže
zákon potřeboval jen mlčeti a bylo by se rozumělo toto takto upravené
právo stížnosti, ale když nemlčel a ustanovení zvláštni mnohem užši
učinil, zda nechtěl právo stížnosti v patentu o nesporném řizeni při
puštěné omeziti, zvláště když v §u 47 (1) sám výslovně pravi, že nesporné řízení ovšem platí, ale jen pokud zákon tento nestanovi odchylek,
a nejde-Ii tu tudíž o takovouto odchylku. jakkoli je ta myšlenka na
snadi', nelze jí přece přisvědčiti potud, že právo stížnosti, pokud přisluší,
bylo by omezeno jen na stížnost první, kdežto dovolací stížnost že by byla
vyloučena, neboť nemožno uvěřiti, že by zákon v této tak důležité včci,
kde jde o rozvrh přejímací ceny z a vel kým aj e t e k p o z e 111 k ov ý, nechtěl připustiti dovolací stížnost, když ji připouští nejen, jak ře~áhr.
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čeno, § 16 nesp. pat., ale také § 239 poslední odstavec ex. ř. i proti
srovnalým rozvrhovým usnesením nižších stolic, a dlužno proto těžJSko
předpisu §u 52 náhr. zák., k němuž důvodová zpráva ničeho nepodotýká,
spatřovati v tom, že dán jest proto, aby určil- mimo usnese~í, dO,~ěhož
stížnost přípustna býti má, o čemž níže - okruh osob, ktere k stlznosh
jsou oprávněny,"což by bylo mohlo býti pochybno, když .tu vystupuje
účastník, jak v nesporném tak v exekučním řízení P?sud ,~eznár~lý,
Státní pozemkový úřad, - ale ne proto, aby stanovIl pocet shznostmch
stolic, a sluší proto i dovolací 'stížnost míti za přípustnou aspoň v mezích §u 16 nesp. pa!. Tu ale dlužno uvážiti, že usnesení prvého soudce
ukládá finanční prokuratuře pouze jisté vyjádření za tím účelem, aby
vysvětleny byly okolnosti, jež možná 'při. rozvrhu budou ~: jevi~ důle
žitými. Klade sice finanční prokurature JIstou sankcI, tohz tu, ze, nevyhoví-Ii příkazu, bude přejímací cena rozvržena bez dalšího řízení,
i mohlo by pouze býti otázkou, zdali finanční prokuratuře, když zájmům
od ní zastupovaným hrozí z té sankce po případě újma, příslušela či
nepříslušela stížnost, tato otázka ale je již bezpředmětná, protože finanční proku~atura! dovolací stížnosti proti nevyhovujícímu usnesení
rekursního soudu již nepodala. Otázkou však nemůže býti, že stěžovateli,
jemuž ze sankce v usnesení prvého soudu újma nehrozí, právo stížnosti
nepříslušelo, neboť tu nejde o opatření ve smyslu §u 9 nesp. pat., jež
by se hmotných práv dotýkalo a jímž by tedy on za stížena míti se mohl,
nýbrž jde pouze o opatření diskretíonární ve smyslu §u 2 Č. 5 nesl'. pa!.,

D o II s 11 e sen í p r v é h o s o II d ll, jímž byla doručena vlastníku
zabraného majetku výpověď Státního pozemkového úřadu, vznesl vlastník stížnost, jíž rek u r sní s o u d vyhověl a prohlásil výpověď tu za
bezúčinnou. N e j vy Š š í s bu cl změnil usnesení rekursního soudu v h.:ll
smysl, že zamítl stížnost vlastníka do výpovědi a ponechal výpověd'
v platnosti.
'

D ú vod y:

úkon nesporné šetření řídíCÍ, v němž mu žádný účastník svou stížností

brániti nemůže. Jako strana nemůže nespornému soudci zbraňovati,
aby nevyslýchal účastníky nebo osoby přezvědné nebo znalce a vůbec
neprováděl šetření, jež za potřebné nebo vhodné uznává, tak tomu i zde,
stěžovatel nemůže chtíti, aby se soudci zabránilo, aby si nezjednal vysvětlení, jež za potřebné má, i musí vyčkati spíše jeho konečného rozhodnutí, proti němuž teprve stížnost mu příslušeti bude, ,v níž možno
i uplatňovati, že okolnosti, k jichž zjištění formelněprávní opatření nyní
napadené čelilo, jsou nerozhodny a že tedy jich zjištění třeba nebylo,
ale nynější stížnost je nemístná a proto nepřípustná, neboť kdyby podobné stížnosti přípustny byly, bylo by účastníkům dáno na vůli, napadáním opatření soudco,"ých, ve smyslu §u 2 čís. 5 nesp. pat. vydaných,
konečné rozhodnutí do nekonečna protahovati, což jistě není v zájmu
práva a nemohlo zákonodárcem býti obmyšleno. Ale toto vše, co vyvozeno z předpisů nesporného řízení, patrně zamýšlí také sám § 52 náhr.
zák., když praví, že proti u sne s e. n í o r o z vrh u přejímací ceny
přísluší stížnost t. j. že přísluší tep r v proti tomuto usnesení a ne proti
usnesením předběžným. Hmotně právní otázku tedy, kterou stěžovatel
rozvinuje, nechť si provede teprv proti rozvrhovému usnesení, ne-i
bude-li mu vyhovovat.
čís. 4506.

Pozemková re!onna.
Pouhá žádost vlastníka za vyloučení dle §u 3 písm. a) záb. zák.
(za ponechání dle §u 20 piíd. zák.) nebrání tomu, by nehyl zabraný majetek vypovězen.
'
(Rozh. ze dne 30. prosince 1924, RII 028/24.)

•

Co se tkne námitky, že vlastník vznesl nárok na vyloučení čtyř
parcel dle §u 3 písm. a) záb. zák., a žádal za ponechání všech vypověze
ných nemovitostí dle §u 20 příď. zák., dlužno v stručnosti odvětiti tolik, že
stěžovatel je na omylu, maje za to, že objekty §u 3 písm. a) náhr. zák.
a §u 20 příd. zák. nejsou zabrány, neboť zábor stíhá všecek veliký .pozemkový majetek osoby (§ 1 a 2 záb. zák.) a vyloučení dle §u 3
písm. a) záb. zák. pokud se týče ponechání dle §u 20 příd. zákona Dt. nastává ex lege ,(ipso jure), nýbrž aby ty které nemovitosti ze záboru
vystoupíly, k tomu třeba, aby .ie Státní pozemkový úřad se schválením
správního výboru rozhodnutím svým vyloučil (§ 7 čís. 1 a § 11 čís. I
zák. o poz. úř.) nebo aby k ponechání jich svolil (§ 20 příd. zák. J.
Dokud se tak nestalo, jsou dotyčné nemovitosti zabrány a není tedy
porušen předpis §u 12 náhr. zák., jenž dopouští výpověď jen při zabraném maietku. O to, zda rozhodnutí Státního pozemkového úřadu
působí ex tÍunc či ex tunc, netřeba se příti, neboť to je pro rozhodující
otázku nezávažno, protože i tehdy, působí-li ex tunc, nezačíná působiti
dříve, než tu je, to jest, i když má povahu rozhodnutí pouze deklaratorního a ne konstitutivního což ovšem nikdo při objektech §u 3
písm. a) záb. zák. vzhledem k jeho znění popírati nebude, nic to na
věci nemění a nepřekáží to, by se dokud tu rozhodnutí kladné není, výpověď nedala, to tím spíše, když možno za vyloučení objektů dle §u 3
lit. a) žádati i po výpovědi, a nelze Státnímu pozemkovému úřadu brániti, by výpověď nedal, ať ví nebo neví, zda strana bude nárok na vyloučení, jenž může druhdy býti velmi pochybný, vůbec uplatňovati. To
by byl nucen, aby při všech objektech, kde by sebe vzdálenější možnost
takového uplatňování byla, výpovědi se zdržel, pokud se týče by se jí
zatím zdržel i pří objektech, jež zřejmě pod předpis ten nespadají,
ohledně nichž však strana přes to, ač zřejmě nepráve11l, nárok takový
uplatňuje. Tak by bylo možno provádění agrární reformy nezodpovědně
zdržovati, ne-li mařiti. Za to výpověď nárokům strany na vyloučení na
újmu není, protože, budou-li nároky ty uznány, výpověď stane se bezpředmětnou. Pio soud rozhodující o platnosti výpovědi proto uaprost"
stačí, by buď byl zábor poznamenán neb oznámení o zamýšleném pře
vzetí podáno nebo žádost za poznamenání to, pokud se týče toto oznámení zároveň se podávaly (§ 23 náhr. zák.), poznámku úboru však,
v rozhodnutí rekursního soudu, tvrzenou, stěžovatel nepopírá. Co však
se týče ponechání dle §u 20 příd. zák., tedy tento předpis vlastníku žádného nároku na ponechání nezřizuje a tu je tedy výrok Státního pozemkového úřadu ponechání povolující skutečně konstitutivním a působí tedy
proto teprv ex-nunc, pročež pouhá žádost za ponechání výpovědi teprv
nevadí.
.
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Pozemková refonna.
Jest dáno ve volné uvážení Státního pozemkového úřadu by dal výpověd', nevyhovující pravidlu (»zpravidla« § 12 (2) náhr.' zák.
(Rozh. ze dne 30. prosince 1924, RII 034/24.)

Dopravní řád železniční.
Povolení býv. c. a k. ministerstva války k průvozu a dopravě váleč
ného kontrabandu (min. nař. ze dne 10. března 1916, Čís.- 66 ř. zák.)
pozbylo státním převratem pro území čs, republiky účinnosti. Dráze
bylo .se v tomto případě zachovati podle §u 74 žel. dopr. ř.

Rek II r s TI í s o u d nevyhověl stížnosti nájemců dvora do usnescTll
~r~éh.o soudu, jímž jim byh doručena delš! než šestiměsíční výpověď

",tatmho pozemkoveho uradu ze zabraneho
s o u d nevYhověl dovolacímu rekursu.

majetku.

Ne j v y

Š

(Rozh. ze dne 30. prosince 1924, Rv I 1580/24.)

šI

Důvody:

. Pravda, si?e, ž~ zák,on ,;á?radový v § 12(2) sbnovi, že z p r a~.,d la, ma byt: da,na v)'poved tak, by osoba hospl1dařící mohla skon-

Cll! pra~e skllzl10ve a ze byl a-I i dána až do jich skončení, platí za
posledl1l :leI~ lhůty 30. září toho kterého roku. Jak z tohoto znění zákona
ply~e, ma, predplsu toho dbáno býti jen jako pravidla, aniž by byla vyloucena vy]lm~a. Jesllrž,: však ~~kon výjim~,u připouiití, ale nepředpisuje,
kdy ~ n Jakych p,~dmrnek v~Jlmka je pnpustna, ba ani fležádá, aby
Statnr poz,:mkovy urad udal duvody, proč nebylo lze nebo vhod no praVIdl? .dodr~el!, plyn~ z toho zřejmě, že to zákon ponechal vol n é m u
u vaz e n I S t a tnI hop e zem k o v é h o ú řad u a že ho soud v tom
p~ezkuI:1OVa!i nemůže. A vsk~tku mohou moti,:y vYÚmky býti jen tako,:,:110 .~a:;u, ze se to posuzovam soudu vymyka. Podle naléhavosti pří
(\~!u ndI s~ sest~ve,ní pra,co,:ního ,Plánu, o ně~ž mluví §§ I 8-22 zák.
~~Id. a jenz mUSI bytr spravnIm vyborcm schvalen (ll čís. 2 zák. o poz.
ur.), a dle ~ohot5'.~ovšechného.plánu, pracuje ,se zase pod ro b n Ý
10 z,v r,h ~.' I e! II '.(§ 2~ pnd. zak.). Nalehavost přídělu kotvící
v mls;l1!eo,r,ebe ~udy Jest vs~k momentem sociálně politickýn a uspok?jenI recene potr~by tedy zajlTIem veřejným. Že tomu tak, plyne na
vysost z ustanoVfm §u 76 náhr. zák., kde dáno Státnímu pozemkovému
ůřadu dok"on:~e ~aso~ě on~ez7né p"rávo, zkrátiti lhůtu výpovědní také
po d.6 m e ,s I c u arcl prol! nahrade škody tím osobě hospodařící vzešlé
pak}Ize zhac,:~í .Ihůty o~ůvo~ně~o jed i n ě pot ř eb o u půd y, roz:
nalehavostJ pndelu. Ponevadz <.lano tu Státnímu pozemkovému úřadu
p r á v o, lhůtu zkrátiti, nemohl mu je soud žádným způsobem odpírati.
AI~ toto ~stanovenI do~a~uje, že ani .§ 12(2) n.áhr. zák. nelze jinak vykl~d,':.l!,a ~e tedy skut~cne, pokud se Jedna o Ihutu jinou, delší než šesti~lesl~l~l) zus!aveno to Jest volnérr,u uvážení Státního pozeillkového úřadu
Ja~?z J~l11U Len ,ca ne s~udu). přísluší také dle § 20(3) náhr. zák. práv~
I~u L~ vy~oy:~nI !,!rodluz~val!, ces:a to, které ~l~jí užíti vypovězení, když
(lana 6meslcm Ihuta potrebam jejIch nepostacuje, Zkrátka soud nemůže
p:oto o d~lce lhůty ,vice rlež ?,?ěsíční, která ~všem je po projití hořejši
prechodne d??y ~rav~:n. nUl!clm, rozhodoval! a dIsponovati proto, že
by, tll? po pnpade rUSlve zasahoval do schváleného pracovního plánu
Statmh?, ~ozemko,:ého 9řa~u, jen":,)e jím vázán, a do podrobného rozv~hu pn~~lu. na z,a~la~e n~!1O ponzeneho, a hatil takto splnění veřej
neho soclalne polrl!ckeho ucelu agrární reformy.
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Žalující berlínská firma koupila v září 1918 od kovové ústředny
ve Vídni několik vagonů hutního olova, Při dopravě byly v listopadu
1918 čtyři vagony v Praze československou dráhou zabaveny. Žalobě
na dráhu o náhradu škody o b a niž š í s o u dy vyhověly, Ne j vy Š š í
s o u d zrušil rozsudek odvolacího soudu a vrátil mu věc, by ji znovu
I'rojednal a rozhodl. V otázce, o niž tu ide, uvedl v
důvodech:

Ve

věci

samé dlužno

předem zdůrazniti,

že se žaluje jen ze smlouvy

nákladní a že důsledně odvozuje žalující strana svou aktivní legitimaci
jenom z postupu práva odesílatelova a pasivní legitimaci žalované
strany z §u 100(2) žel. dopl'. ř. Tento právní důvod žaloby nevyžaduje,
by žalujíci strana utrpěla škodu, neb aby se žalovaná strana na její účet
obohatila, žalujíCÍ strana toho také netvrdí, naopak z předložených účtů
plyne) že si kupní cenu za nedošlé vagony při placení strhla, takže sama
škody netrpí. Řeší-Ii se spor s hlediska nákladní smlouvy, jest zřejmě
bezdůvodnou především námitka zabavení zásilky Národním výborem.
Takové zabavení sprošfovalo by sice dráhu ručení jako vyšší mo:c dle
§u 84 žel. dopr. ř., musilo by však býti prokázáno. Podle skutkových
zjištění nižších soudů nenařídil Národní výbor ani zabavení hutního
olova vůbec, ani zvláště zabavení zásilky, jež jest předmětem sporu.
Pouhá skutečnost, že che! generálního ředitelství československých drah
byl sám také členem Národního výboru, nestačí, by svémocnému postupu náměstka přednosty u dopravního úřadu, jenž sporné vagony
zadržel, a přikazu geuerálního ředitelství státních drah, by zadržené
vagony byly odvedeny do jednotlivých skladišf materiálu státních drah,
vtiskla povahu výkonu výsostních prá'v státních. Obojí postup lze posuzovati jedině s hlediska ujednané nákladní smlouvy, a tu byl nesprávný. Přisvědčiti sluší dovolání, že průvoz olova byl podle min. nařízení ze dne 10. března 1916, čis .. 66 ř. zák, zakázán, a že povolení,
udělené bývalým ministerstvem války, pozbylo převratem ohledně česko
slovenského státu platnosti. Tím se však nákladní smlouva nestala, jak
míní dovolání, nicotnou dle §§ 878 a 879 obč. zák., nýbrž pouze nesplnitelnou dle §u 1447 obč . zák, Žalovaná státní dráha nenabyla jím
práva sí přepravované olovo prostě přivlastniti, její povinností vůči
odesílateli bylo postupovati podle §u 74 žel. dopr. ř. o dopravních pIee
kážkách a chrániti odesílatelovy zájmy.
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»Zhýralým« (§ 13 písm. f) rozl. zák.) jest život, odlišující se, ať co
do hospodárnosti, ať co do mravnosti tak příkře od pravidel panujících
názorů, že jest to pokládati s objektivního hlediska zazavržitelné.
Spočívá-li rozinkový důvod v určitém s t a v u, jest na soudě, by,
jednaje o návrhu na rozluku dle §u 17 rozl. zák., zkoumal, zda jest tu
stav ten ještě v době rozluky.
.
Nasvědčují-li skutečnosti, vyšlé na jevo ve spomo rozvod, že byl
jeden z manželů převážně vinen na rozvratu, nemůže se tento manžel
domáhati rozluky dle §u 17 rozl~ zák.
(RÍÍZh. ze dne 30. prosince 1924, RII 380;24.)
Právoplatným rozsudkem zemského soudu v Opavě ze dne 4. června
1923 uznáno bylo na rozvod manželství z oboustranného zavinění manželů. Oůvody rozvodovými byly nepořádný život manželky a hluboký
rozvrat manželství. Manžel Benedikt O. žádal pak v roce 1924, aby na
základě tohoto rozsudku z těchto důvodů povolena byla podle §§ 17 a 18
rozl. zákona rozluka manžels,tví. Usnesením prvé stolice bylo žádosti
vyhověno, protože oním rozsudkem zjištěny byly skutečnosti, zakládající rozlukový důvod ve smyslu §u 13 h) rozl. zákona (hluboký rozvrat manželství), takže souhlasu druhé strany k rozluce není potřeba.
Rek u r sní s o u d odkázal manžela se žádostí o povolení rozluky
manželství na pořad práva. O ů vod y: Podle §u 17 a násl. rozl. zákona
lze povoliti rozluku jenom tehdy, jestliže skutečnosti, ve sporu o rozvod
na jevo vyšlé, byly by již tehdy odůvodnily výrok o rozluce, kdyby oň
bylo bývalo žádáno. Při svědčiti jest stěžovatelce, že tomu v tomto pří
padě tak není. Že by skutečnosti, z nichž rozsudek usoudil na nepořádný
život stěžovatelčin, byly dostatečné k přesvědčení, že u stěžovatelky
lze mluviti o životě zhýralém (lit. f), napadené usnesení netvrdí, nehledíc k tomu, že rozsudek zjišťuje pouze skutečnosti z minulý'ch let a
nikoliv, že stěžovatelka dosud vede neb alespoň že ještě také v době
rozsudku vedla život zhýralý, jak to jako podmínku rozluky předpokládá
lit f) § 13 zákona rozl. Tento důvod tedy odpadá. Pokud se týká druhého
dt'vodu, byl by žalobce ve sporu rozvodovém podle druhé věty lit. h)
zákona jen tehdy mohl s úspěchem žádati o rozluku, kdyby rozvratem
nebyl býval sám převážně vinen. Avšak v rozvodovém rozsudku jest
jasně vysloveno, že právě jeho beze vší pochybnosti stihá daleko pře
vážně zavínění na rozvodu a tedy také na rozvratu, což se tam odůvod
ňuje tím, že se žalobce opětovně dopustil cizoložství.
N e jv y š š í s o u d nevyhověl manželovu dovolacímu rekursu.
O Ů vod y:

Návrh Benedikta O. na povolení rozluky manželství podle §u 17 rozl.
zák. v řízení mimosporném na podkladě provedeného sporu o rozvod
opírá se o tvrzení, že rozsudkem, ve sporu tom vydaným, byly zjištěny
skutečnosti, jež zakládají důvody rozluky dle §u 13 lit. f) ah) rozl. zá. kona. Usnesení soudu prvé stolice nezabývá se arciť - jak soud re-

I
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kUJ·sní správně podotýká - otázkou) zda skutečnosti, v nichž rozsudek
vysloviv';i rozvod, spatřoval rozvodový důvod nepořádného života man~
želčina, jsou toho rázu, by na jich základě bylo lze usuzovati na její
zhýralý život dle §u 13 lit. f) rozl. zákona; stalo se tak patrně proto že
soud o prvé, st.olice shledával hlub?ký rozvrat man.želství postačitelt;ým
k oduvodnem rozluky dle §u 17 zakona. OpomenutI to není však ani pro
soud rekursní ani pro soud dovolaci důvodem, aby se otázkou tou nezabýval. Co jest rozuměti životem zhýralým; zákon neuvádí; dle důvo
dové zprávy má výraz ten odpovídati asi pojmu »života nečestného«
podle švýcarského zákona a znamenati něco více, než nepořádný život
§u 109 obč. zák. Nečestným jest to, co dle všeobecných názorů se příčí
pojmu cti a se proto považuje za zavržitelné, dle dodatku, jejž § 109
obč. zák. (»jímž značný díl jmění žalujícího manžela anebo dobré mravy
rodiny jsou ohroženy") připojuje, jest nepořádným živoitcm takov:é
chování, které jak v hospodářském tak i mravním směru se od obvyklého způsobu života odchyluje. Jest tedy zhýralým životem ·rozuměti
život, který od pravidla, odpovídajícího panujícím názorům, se odlišuje
ať ohledně hospodárnosti, ať ohledně mravnosti tak příkře, že to jest,
objektivně posuzováno, pokládati za zavržitelné. S tohoto hlediska posuzovány naplňují zajisté okolnosti, rozvodoVýill rozsudkem zjištěné,
pojem života zhýralého po rozumu §u 13 lit. f) rozl. zákona, neboť rozsudek ten zjišťuje, že Michalina O-ová v čitě a Oděse děvčata své dámské kapely sváděla k smilstvu a peníze, jimi takto získané, jim odebírala, že se tedy dopouštěla kuplířstvi, a že počínání toto bylo způsobilé,
ohroziti dobré mravy, dobrou pověst jejího manžela. Než tím nejsou
ještě vyplněny veškeré předpoklady, jichž zákon požaduje ku povolení
rozluky dle §u 17 rozl. zákona. Nestačíf, aby žadatel měl již tehdy, kdy
bylo uznáno na rozvod, z důvodu,. z něhož byl rozvod vysloven, platný
nárok na rozluku, nýbrž jest zapotřebí, aby onen důvod rozluky posud
trval. Zákon sám ovšem uvádí v § 17 posl. větě toliko případ duševni
choroby, v §u 13 lit. g) uvedené, která, byvši zde v čase rozvodu, v čase
žádosti za rozluku více neexistuje; naproti tomu praví důvodová zpráva
(str. 16), že bude na soudú, by zkoumal, zda také nyní, v čase, kdy má
vysloviti rozluku, výsledky, zjištěné ve sporu o rozvod, se nezměnily tak,
že by nyní rozluky nepřipouštěly, dále, že to: má praktický význam
h I a vně při duševních nemocech, jež v čase rozluky již pominuly.
S timto nazíráním souhlasí téměř doslovně prováděcí nařízení čl. II
Č. Ul. odstavec druhý. Vzhledem k tomu nelze pochybovati o tom, že
zákon, mluvě o duševní chorobě, chtěl uvésti toliko příklad nejvýraznější, nebof není vnitřních důvodů, jež by poukazovaly k tomu, že zákon
ohledně rozlukového důvodu §u 13 lit. g) chtěl stanoviti zvláštní, vyjimečnou normu. Bude tedy na soudu, aby ve Všech případech, kde důvod
rozlukový nespočívá v určitých okolnostech, nýbrž v jistém s ta v.u,
zkoumal, zda-li stav ten doposud. trvá. V tom směru nebylo však nic
zjištěno, ba ani žadatelem samým nic tvrzeno, co by poukazovalo
k tomu, že manželka jeho dosud zhýralý život vede, ano dokonce' nebylo tci zjištěno ani ve sporu o rozvod, neboť okolnosti, z nichž rozsudek uznal na rozvodový důvod nepořádného života manželčina, udály
se před mnoha léty. Nemůže tedy žadatel žádost o rozluku opírati o rozlukový důvod §u 13 lit. f) rozl. zákona. Avšak ani druhého uplatňovacího
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důvodu §u 13 lit. h) rozl. zákona ncmMe se žadatel s úspěchem dovolávati, třeba že rozsudek uznal na rozvod z důvodu rozvratu manželstvÍ,
Dle § 17 rozl. z.ákona může soudce v mimosporném řízení vysloviti rozluku jen tehdy, kdyby byl mohl tuto rozluku vysloviti i soudce sporný,
předpokládajíc, že o ni bylo žalováno. S tohoto hlediska musí soudce
nesporný uvažovati, zdali by »skutečnosti, ve sporu o rozvod na jevo
vyšlé,byly již tehdy odůvodnily ví'rok o rozluce«. Docíliti rozluky
z důvodu §u 13 lit. h) rozl. zákona sporem může jen ten z manželů,
jenž nemá na rozvratu manželství viny převážné; nasvědčují-li skuteč
nosti, ve sporu o rozvod na jevo vyšlé, tomu, že manžel - žádající nyní
za rozluku - na tomto důvodu rozluky jest převážně vinen, jest patrno,
že by ve sporu úspěchu nemohl dosíci. Tato právní situace nemůže
doznati změny ani v řízení, jež se zabývá přeměnou právě tohoto rozvodu v rozluku na t é mže podkladu; bylo by to zároveň v příkrém rozporu se zásadami hmotného práva, obsaženými v §u 13 rozl. zák. Pouhá
úprava řízení - a jen o takovou jde - nemůže nikdy zvraceti zásady,
na nichž spočívají předpisy hmotného rázu, zde tedy předpísy o pří
pustnosti rozluky. V tomto případě zjistil rozsudek ve sporu o rozvod,
že na rozvodu má žádatel, nyní rozluky se domáhající, d a I e k o vět š 1
zavinění. Tím jest vyslovena převážná jeho vina a vývody dovolacího
rekursu, které se snaží dovoditi, že výraz »daleko větší« není totožným
s výrazem »převážný«, musejí se minouti s úspěchem, poněvadž při obyčejném, duchu řeči odpovídajícím výkladu nelze míti pochyby o tom,
že oba výrazy jsou synonyma. Poněvadž dle toho, co uV'edeno, ani soudce sporný, kdyby o rozluku bylo bývalo žalováno, na ni by nebyl mohl
uzn~ti, nelze ji vysloviti ani v řízení nesporném dle §u 17 rozl. zákona.
čís.

4510 •.

Do usnesení vrchního zemského soudu v otázce, zda jest do advokátní praxe započítati vOjenskou službu, jest přípustným odvolání k nejvyššímu soudu. Vojenskou službu nelze započítati do advokátní praxe
tomu, kdo byl zapsán do seznamu kandidátů advokacie po 12. říjnu
1922.
(Rozh. ze dne 30. prosince 1924, R II 426124).
Napadeným rozhodnutim výboru advokátní komory nebylo žádosti
kandidáta advokacie o započtení vojenské služby do praktického zaměstnání vyhověno s poukazem na ustanovení §u 2 nařízení ze dne 6.
září 1922, čís. 262 sb. z. a n., jelikož jeho zápis do seznamu advokátů
nastal teprve 6. listopadu 1922. Odvoláním domáhal se odvolatel změny
napadeného rozhodnutí v ten rozum, aby mu vojenská služba od 15.
listopadu 1915 až do dne 28. října 1918 do povinné prakse advokátní
byla započtena. V r c h n í zem sk Ý s o u d odvolání nevyhověl, zdů
razniv, že, udává-Ii odvolatel, že podmínky §u 2 citovaného nařízení
platí jen pro kandidáty, na něž se § 1, odstavec prvý nevztahuje, t. j.
kandidáty, kteří v praksi advokátní ať jako advokátní koncipieriti nebo
jako kandidáti advokacie v soudní praksi dosud nebyli, nemá toto
tvrzení v citovaném ustanovení žádné opory.
N e j v y Š š í s o u cl odvolání nevyhověl.
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D

ů

vod y:

Odvoláni dlužno sice dle čl. I. posledni odstave·c vl. nař. ze dne 9.
prosll1ce 1919, čís. 651 sb. z. a n., jenž zůstal v platnosti i za vl. nař.
ze dne 6. září 1922, čís. 262 sb. z. a.n., pokládati Za přípustné avšak
lest neodůvodněno, protože předpis §u 2 posléze citovaného ~ařízeni
jest pří1i~ ur~~tý a. jasný, než ~by nějakými vývody bylo možno smysl
Jeho, jenz ~uze bylI len t~kovy, j~~y j,;ho doslov udává, zatemniti, jak
se ~ to ostez?v~te.1 PO~OUsI. hehlIZl duvod predpisu toho, že výhody
z duvodu valecne sluzby mus! jednou pominouti a že předpis právě'
klade urči:ou mez.
čís.

4511.

Zaopatřovací požitky bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém (zákon ze dne 18. března 1921, čís. 130 sb. z. a n.).
»Trva1ým« stává se služebn! poměr nikoliv tím, že předem zvlášť
to bylo ujednáno, nýbrž sám sebou.

(Rozh. ze dne 30. prosince 1924, Rv II 818/24).
Žalobu hospodářského dozorce arcibiskupského panství na zaměstnantele o placení zaopatřovacích požitků dle zákona ze dne 18.
března 1921, čís. 130 sb. z. a n., procesní soud prvé stolice
zamítl, o d vol a c í s o u d žalobě vyhověl. Ne j vy š š i s o u d nevyhověl

dovolání.
D

ů

vod y:

. Dovolatel spatřuje nesprávné právní posouzení v odvolacím rozsudku z toho důvodu, ponl'vadž odvolací soud považoval žalobcův služební
poměr za trvalý. Dovolatel poukazuje k tomu, že žalobce nebyl do jeho
služeb přijat na stálo, totiž dekretem a s nároky na pensi, nýbrž že byl
přijat jako čeledím podrobený čelednimu řádu, který mohl po řádné výpovědi býti kdykoli propuštěn, a který sám mohl kdykoli libovolně po
řádné výpovědi vystoupiti ze služeb, a že takový zaměstnanec, jakým
byl žalobce, ani v lidové řeči a podle všeobecných pojmů není považován
za stálého zaměstnance, jmenovitě podle zákona ze dne 18. března 1921,
čís. 130 sb. z. a n. Dovolatel míní, že odvolací soud neprávem odvozuje trvalost žalobcova služebního poměru ze stanov podpÍ1rné pokladny dělnické, jmenovitě z §u 2. IV. těchto stanov, podle nich'ž je
podmínkou členství v podpůrné pokladně stálá zaměstnanost v arcibiskupských službách, že však stanovy výrazu »stálé« užívají v jiném
smyslu nežli zákon ze dne 18. března 1921, čís. 130 sb. z. a n., požadujíce u zaměstnance úmysl, nevystoupiti, pokud mu to bude možno,
libovolně z arcibiskupských služeb. Dovolatel míní, že výra;m »stálý«
a »trvalý« ve smyslu citovaného zákona sluší rozuměti jenom tak, že
služební poměr byl jako stálý již umluven, že tedy zamhtnavatel i zaměstnanec se domluvili, že zaměstnanec nevystoupí libovolně ze služby
a že zaměstnavatel ho nesmí propustiti libovolně ze služby, jak tomu
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II úředníků a zřízenců vyšších kategorií. Tento právní názor dovolatele nelze sdíleti. Dovolatell1v výklad, že žalobcův poměr služební neměl býti proto trvalým, nebo stálým, což je jedno a totéž, poněvadž
jako takový nebyl do předu smluven se zaměstnavatelem, nebo dokonce,
poněvadž žalobce nedostal při svém ustanovení za arcibiskupského kočího jmenovacího dekretu, v němž by trvalost služebního poměru byla
nějak vyjádřena, nelze srovnati ani s doslovem zákona ani s doslovem
k němu vydaného nařízení, které bylo vydáno v rámci zákona a tomuto
neodporuje. Kdyby tomu bylo tak, pak by ovšem krmiči, voláci, kočí
. hlídači, hospodářští dozorci a t. d., jak je vypočítává tabulka k zákon~
~ís. 130/1921, kterým se zpravidla při nastoupení jejich služby nevydává
jmenovad dekret a u nichž při nastoupení ještě není jisto, zdali se
služební poměr utváří léty, poměry a v neposlední řadě také dozrávajícím názorem životním na výhody stálého zaměstnání a na výhody mě
něn.í zaměstnavatelů jako trvalý, stálý, a dlouhodobý poměr služební,
byh, ne-h všichni, jistě jejich převážná většina vyloučeni ze sociálního
dobrodiní zákona. Z toho vyplývá, že trvalým se takový poměr služební
stává nikoli ujednáním do předu, nýbrž sám sebou. Bylo-li tedy o žalobCI zjištěno, že jeho služební poměr u žalovaného trval 29 roků, 6 mě
síců, jde o služební poměr trvalý, byť i strany, vstupujíce do něho, pů
vodně am nemyslely, že se tento služební poměr ve skutečnosti utváří
jako trvalý.

je

čís.

4512.

Zákon ze dne 12. srpna 1921, čís. 354 sb. z. a n., o. převzetí statků
připadlých podle mírových smluv československému státu.
československý stát nabyl statků a majetku bývalého mocnářstvi
rakousko-uherského jíž dnem 28. řijna 1918 na základě zákona. žalobu
vlastnickou ohledně statků těch, zadanou po 27. záři 1921, jest řidíti na
československý stát, třebas v době podání žaloby nebyl ještě zapsán

a majetku,

jako lmihovo! vlastník.
(Rozh. ze dne 31. prosince 1924, RII 04/24.)
Žaloba hlavního města Prahy proti bývalému císaři rakousko-uherskému Karlu jako knihovnímu vlastníku deskových statků Brandýs n.fL. a
Tachlovice, resp. proti pozllstalosti jehó a proti svěřenství zvanému
»Kalser Franz Josef I. Kronfideikommiss des Erzhausses HabsburgLotringen«, o uznání vlastnictví části pozemků bezprávně odňatých
městům pražským králem českým Ferdinandem I. a připojených nyní
k deskovým statkům Brandýs n.fL. a Tachlovice, byla pro c e sní m
s o ude m p r v é s tol i c e zamítnuta. D ů vo d y: Dle svého obsahu
jest žaloba, o niž tu jde tak zv. p r a vou žalob o u v I a s tni c k o u
která ve smyslu § 366 a násl. obč. zák: přísluší pravému vlastníku proti
too:u, kdo věc, o kterou jde, má ve své mocí, má možnost ji žalobci vydatI, přes to však se zdráhá tak učiniti, a jest účelem žaloby těto, by
věc žalobci na základě provedeného sporu byla vydána (§369 obč.
zák.). V tomto směru má soud za zjištěno, že v době podání žaloby,

1. j. dn:, 20. hjl;~
zap'~li oyl »CI,ar a

:

l

1921 jako vlastník panství Brandýs a Tachlovice
kral Kare.1« a ohledně poslednějšiho panství poznamenan byl ftdelkommlsarm zavazek korunního svěřenectví císaře Frannšb jlJ"efa arciknížecího domu Habsbursko-Lotrínského že však dne
29. lis(cpadu 1921 podle zákona ze dne 12. srpna 1921 'čís. 354 sb. z.
",n. vl?ženo bylo právo vlastnické pro československý st;Ú, když již dříve
pred tnn dne 3u. dubna 1919 podle žádosti min. zemědělství Čsl. repubhky .ze Jne ~~'p dubr;a 191 ~ pozn~me~ána byla vnucená správa. Soud
lJ1a dale za z]Is,eno, ze na zalobm objekty po převratu ministerstvem
zemědělstvl na základě zákona ze dne 24. července 1917, čís. 307 ř. zák.
~~\:alena ?yl~ vn~cená ~práva a že. ~l1uceným správcem ustanoven byl
vaclav M., jemuz dle Instrukce mllllsterstva zemědělství ze dne 13.
května 1919 nařízeno bylo, by hospodaření na statku jemu svěřeném nedálo se způsobem,. odp?rujíc!m zájmům republiky (§ 4), aby ku každemu prodeji a jlnym dulezltym opatřením si vyžádal svolení téhož ministerstva, aby zbývající přebytky uložil na účet statků, postavených
pod nuc~nou správ~ ~ čes~é poštovní spořitelny, a bylo mu zakázáno,
aby pemze z podmku, stJzenych vnucenou správou, neodváděl a neP?ukazoval do cizozemska. Vládním nařízením ze dne T8. června 1919,
ČIS. 341,. sb .. z. "a n. zmocněn byl ministr zemědělství, by k zamezení
hospodarskych skod zavedl vnucenou správu statků tam blíže naznače
ných, při.čemž dle § 3 t. nařízení uvedeno bylo výslovně, že zmocnění
to vztahUje též na vnucené správy, které byly ministerstvem zemědělství
zave?~ny již .o~ 2,8. Hjna 1~18. Těmito nařízeními a opatřeními, na základe jich učmenyml, byly zalobní statky odňaty z fakti·cké moci dosavad~ího ,:lastník"a. Zákonen; ze,dne 12. srpna 1921, č. 354 sb. z. a n.
o prevze!1 statku a majetku, pnpadlých podle mírových smluv Česko
s~ovenskem~ sta:u,: bylo u~tanoveno, že týž nabývá dnem 28. října 1918
vsech statku a vseho majetku, které na území někdejšího mocnářství
Rak.ousko-uhe;ského, pa~řícío: če.skoslovenské republice, náležely korune Rakouske a Uherske I byvale panovnické rodině rakousko-uherské
dne 28. říjn~ 1918(§ 1): dle §u 3 téhož zák. rozumějí se tím zejména
stat,ky a ;najetek posledmho panovníka Karla i statky a majetek stižené
sverenskym sv~zk.~m ,korunního svěřenství císaře a krále Františka Josefa I. ~ro arclkmzecl rod Habsbursko-Lotrinský. Podle § 4 téhož zákona p;a~oplatná rozhodnutí, ?ovol.ávající se toho zákona, jsou listinami
vkladmml po rozumu kmhovmch zakonů a podle § 5 téhož zákona zemský soud" civi~ní v Pra,:e z úřední moci provedl vklad práva vlas:nického
ku sta!kum tem pro Ceskoslovenský stát, jak již shora udáno. Nabyl
'udíž es!. stát již vydáním zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 354 sb.
L. a n. vyhlášeným dne 27. září 1921 vlastnictví k nemovitostem žaI~bním: vypočteným ve vt:oku rozsudečném, a to způsobem originármm, s učwkY.ode dne 28. rl]na 1918, což bylo dnem 29. listopadu 1921
lake ~mhovne v deskach zemských provedeno. Nabyl takto Čs!. stát
dle ~.akona toho m~l11'okn.ihovního vlastnictví ku statkům těm již dnem
28. rl]na 1918 a kmhovmho vlastnictví dnem 29. listopadu 1921. Podle
p,rovedených dŮkaz,; jest t~dy zjištěno, že již v den podání žaloby 20.
rl]na 1921 nebyla zalovana strana ve fysické držbě žalobních realit
ježto, v této. době lysic,kou deknc~ statků těch vykonával vnucený správ~
ce vyhradne pouze ]IZ pro stat Csl., že byla sice tehdy ještě formálně
Civilnl rozhodnutí Vl.
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zapsána žalovaná strana jako knihovni vlastník statků t~ch" ale i toto
vlastnictví že pominulo pozdějším jeho výmazem bez pkekohv součinnosti a bez jakéhokoliv přičinění stranyžalo.v.ané.' která jich n<;má ~e
své moci již ani fysicky ani knihovně a nemuze je, tedy. vydal!; Mať
žaloba vlastnická průchod jenom protl tomu,. k?o ma ;noz~ost ~ec vydati. Ježto žalovaná strana není detentorem vec." nemozno. zalobe vlast~
nické vyhověti. V řízení o této žalobě nelze v.ubec ~oud.ne ~ozhodovat~
otázku, zda stát byl oprávněn, zabirati statky zalobm, je~to •zaloba nem
podána proti Československému státu, a soud neni o.~ravnen zkouma!r
platnost zákonů řádně vyhlášených a,~činnosl!. naby~s!c~1. Jak uved.~~o,
stav právní, shora vylíčený, byl zde jlZ v dobe, podam z~loby .20. ,n!na
1921, kdy sice jméno žalované strany v .deskach ze.mskych pn zaplsu
práva vlastnického se vyskytovalo, kdy vs~k j,,;bkohv dlsposlce strany
žalované ve směru uplatňovaném stranou zaluJlcl byla napr.osto .vyloučena zákonem ze dne 12. srpna 1921, čís. 354 sb, z. a n., takze anr v době podání žaloby nebyla žalovaná strana passivně oprávr;ěna ke sporu.
O d vol a c í s o u d zrušil napadený rozsudek a UIOŽll prvemu soud.u, by,
vyčkaje pravomoci, řízení doplnil a znovu rozhodL O u,v o d y: [)uv,ody
prvého soudu nejsou přiléhavy. Uvalením vnucene spravy: ne?dmma s~
vlastníku resp, držiteli moc nad věcí, nýbrž .ome.zuje se tohk? jeho v?lna
disposice vnucený správce vykonává za neho jako vnuceny zmocnenec
správu m'ajetku, ale nevykonává ji jménem n~koho jiné~o, n~b~ž tO,hk~
ve prospěch jiného. To platí nejen všeobecne o :,nucene sprave" nybrz
zejména o vnucené správě dle zákona ze dne 24. cervence 1917, ČlS. 307
ř. zák. jakož i vládního nařízení z 18. června 1919, čís. 341 sb. z. a ~.,
neboť i zde jde o správu cizích statků, by ~ospodaření n,edálo se zpu~
sobem odporujícím zájmům republiky, nikoh vsak o spravu vlastmctvl
státního, což nejlépe jest vidno z předpisu, ~e pře?y.t~y ukládat; jes! n!,účet statku do poštovní spořitelny a nikoh odvadel! pokladne statm.
Uvalením vnucené správy nebyl tedy knihovní vlas:nik, býv. císař Karel
(svěřenství jím representované) zbaven detence, nýbrž detence ta by':~
jen za něho vnuceně vykonávána osobou k tomu ustan?v,enou. ~o~nez
nelze také tvrditi, že by byl žalovaný odsouze~ ~ I?lne~l. ne~'OZ.ne~u,
předpisy, prvým soudem citované, mají na m~s!r, zamk vecl, mkoh vsa~
její nabytí osobou třet~, kt:réž a~ nastalo :. pkehokohv duvod.u, ne~~
po zahájení sporu na nej vubec v!ryu a nemuze t,e~y sam? o sob: zmanh
původní pasivní legitimaci. Leč am samo. tvrzenr, z: by. zalov~ny nemohl
splniti povinnost, v žalobní prosbě ob~azenou; r;e~l. oduvo?n~no, Jedn.ak
poznámkou žaloby v době, kdy byl zalovany jeste v kmhach zapsan,
nabývá po zákonu rozsudek účinnost~ i proti každému budoucimu n,abyvateli, jednak mírové smlouvy a zakon ~e. dne 12; srpna 1921" ČIS.
354 sb. z, a n, nevyslovily nikde, že by prave sporne pozemky stavaly
se vlastnictvím. státu, nýbrž stanovily toliko, že vlastnktvím jeho stanou
se statky a majetek, které na územi někd~jšího, m?cnářstvi r!kouskouherského patřícím Československé repubhce, nalezely korun~ Rakou:
ské a Uherské i bývalé panovnické rodině rakousko-uherske, Naby.tl
vlastnictvi jest tu tedy podmíněno právě tim, co se v tomto sporu bere
v odpor a pozbylo by tedy svého zákonného opr~vn~,ni - titulu -:-:- kdy~y
bylo zjištěno sporem, že sporné pozem,ky Clsan Ka~lu \ sverepstvl)
vlastnicky nenáležely, Jakmile by však stat pozbyl nabyvaclho duvodu,
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mohl oy proti němu býti uplatněn dřívější knihovní stav a nastala by
zase pro žalovaného možnost plnění. Tatáž úvaha platí však také o mínění prvého soudu, že stát nabyl vlastnictví sporných pozemků již vydáním zákona ze dne 12, srpna 1921, čís. 354 sb, z, a n, s účinkem od
28. října 1918, neboť vlastnictví, i kdyby tento způsob nabývací byl
uznán za postačitelný, byl by mohl stát nabýti, jen kdyby to byl majetek
koruny nebo bývalé panovnické rodiny, což se právě tímto sporem napadá.
N e j v y Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a vrátil vě,c odvolacímu soudu, by po připadném dalšim jednání znovu rozhodlo odvolání
bez ohledu na právní názor uplatněný zrušeným usnesením,
O

Ů

vod y:

Odvolací soud nepokládá názor soudu prvé stolice co do oprávžalované strany ke sporu za případný, Procesní soud vychází při
tom z názoru, že Československý stát nabyl vlastnictví sporných nemovitostí podle zákona ze dne 12, srpna 1921, čís, 354 sb. z, a n, s účin
kem od 28. října 1918, O to však pro zatím nejde, nýbrž bylo zodpověděti
jen otázku, proti komu může žalující obec uplatniti tvrzené své právo
vlastnické ke sporným nemovitostem, Bylo proto uvážiti jedině to, zda
v den podání žaloby t. j, 20. října 1921 byla žalovaná strana vzhledem
ke sporným nemovitostem v poměru, jejž předpokládá § 369 obč, zák.
při žalobě vlastnické, t. j, zda měla sporné věci ve své moci. Odvolací
soud přisvědčil na otázku tu, a v tom spočívá nesprávné právní posouzení věci. Sporné nemovitosti byly od r. 1917 připsány knihovně do
vlastnictvi císaři Karlu, a byl ve vložce desk zemských Č. 1389 (panství
Tachlovice) poznamenán závazek pro svěřenství shora uvedené, One
30, dubna 1919 poznamenána byla v uvedený,h vložkách vzhledem ke
sporným nemovitostem, vnucená správa podle zákona ze dne 24, čer
vence 1917, čís. 307 ř. zák, a byl zřízen vnucený správce, jemuž byl
dán příkaz, vytčený v rozsudku první stolice, Na tuto vnucenou správu
vztahovalo se i nařizení vlády ČsL z 18. června 1919, čís. 341 sb. z, a n.
Jak čL 208 mírové smlouvy mezi mocnostmi spojenými a sdruženými
" Rakouskem, podepsané v Saint- Germain-en Laye dne 10, září 1919
6tanovil, získaly státy, kterým připadlo území bývalého mocnářství rakousko-uherského nebo které vznikly rozkouskováním tohoto mocnář
ství, všecky statky a majetky vlády rakouské, pokud leží na jejich státním územÍ. Těmito statky rozumějí se mimo jiné též soukromé statky
panovnické rodiny rakousko-uherské, Zákon ze dne 12, srpna 1921,
Č. 354 sb, z, a n, O' převzetí statků a majetku, připadlých podle mírových smluv Čsl. státu, stanovil dále, že československý' stát nabývá
všech statků a 'všeho majetku, 1) které na území někdejšího mocnářství
rakousko-uherského, patřícím ČsL republice, náležely bývalé panovnické rodině rakousko-uherské dne 28. října 1918 (§ 1), čímž podle § 3
je rozuměti zejména statky a majetek 1) posledního panovníka Karla, a
4) statky stížené ~vazkem korunního svěřenství císaře a krále Františ~a
Josefa L pro arciknížecí rod habsbursko-Iotrinský, Podle § 7 téhož zakona byl rozhodnou dobou pro nabytí majetku ČsL státem den 28. října
1918 a podle §, 5 měly knihovní soudy provésti na nemovitosti vklad
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vlastnického práva pro ČsL stát z úřední moci, dovolitvajíce se tohoto
:zákona. Nabytí vlastnictví, pokud skutečně příslušelo osobám shora
jmenovaným, bylo však důsledkem zákona, výslovně tak stanovícího,
a nebylo důsledkem knihovního vkladu práva vlastnického podle §u
431 obč. zák., naopak byl knihovní vklad, nařízený §em 5, jen důsledkem
nabytí práva vlastnického ČsL státem. To vyplývá z ustanovení téhož
§u, že ke knihovnímu vkladu' postačil poukaz na zákon, a nebylo třeba
listiny podle §u 26 knih. zák. šlo tu jen o opravu knihovniho stavL(
podle skutečného stavu, zřízeného uvedeným zákonem. Nebylo tu třeba
ochrany důvěry ve veřejnou knihu, ježto nabytí vlastnictví státem Čes
koslovenským zakládá se na zákonu vyhlášeném ve sbírce z. a n., takže
nemůže se nikdo neznalostí jeho omlouvati. Ode dne vyhlášení tohoto
zákona, t. j. ode dne 27. září 1921 bylo obecně známo, že Čsl. stát stal
se vlastníkem statků a majetků vytčených v §u 1 zák., a to již dnem 28.
října 1918, a nezáleželo na tom, kdy byl jako vlastník zapsán do veřejné
knihy. Nezáleží na tom, že vlastnická žaloba obce pražské byla podána
a knihovně poznamenána před knihovním vkladem vlastnického práva
ke sporným nemovítostem pro ČsL stát, t. j. před 29. listopadem 1921.
nýbrž stačí, že se tak stalo po 27. září 1921. Podle předchozích vývodů
má totíž vnucená správa, prováděná ČsL státem vzhledem k nemovitostem těm od roku 1919, jiný význam, než jak předpokládá odvolací
soud, neboť ČsL stát ujal se důsledkem této správy nejpozději dnem
27. září 1921 detence nemovitostí těch pro sebe, takže žalovaná strana
neměla v den podání žaloby sporných nemovitostí ve své moci, třebas
byla ještě v týž čas zapsána jako vlastník jich v deskách zemských.
I kdyby byl správný názor odvolacího soudu, že zavedením vnucené
správy nebyl dosavádní vlastník zbaven detence, nýbrž že detence ta byla
za něho vykonávána vnuceně osobou k tomu ustanovenou, neplatí to
o době po 27. září 1921. Tímto dnem počínaje, mohl se ČsL stát na základě zákona č. 354 z roku 1921 pokládati za vlastníka sporných nemovitostí, jichž vlastnictví nebylo tehdy ještě sporné, ježto ke knihovní
poznámce žaloby došlo až 15. listopadu 1921. Důsledkem toho vykonával detenci nadále pro sebe, a má nemovitosti ty od onoho dne ve svč
moci podle §u 369 obč. zák. O tom, zda Čsl. stát nabyl uvedeným způ
sobem sporných statků neprávem proto, že nenáležely vlastnicky císaři
Karlu (svěřenství), nelze rozhodnouti ve sporu, v němž žalována je
strana, jež v čase podání žaloby nebyla detentorem, nejen na uznání
vlastnictví žalující strany, nýbrž i na vydání nemovitostí, jež má třetí
strana ve své moci. V žádném případě nebyla žalovaná strana v čase
podání žaloby vlastnící sporných nemovitosti, neboť v tom případě, že
žalující obec neprokáže svého vlastnictví k nih1 podle §u 369 obč. zák.,
nabyl vlastnictví Čsl. stát dnem 27. září 1921 na základě zákona č. 354
z roku 1921. Musí tudíž odvolací soud znova posouditi otázku pasivní
legítimace a přezkoumati po této stránce rozsudek v mezích odvolání.
čís.

4513.

.Jde-Ii pouze o zjištění nedopmtků výdělkové daně s příslušenstvím,
není na soudě, by přezkoumával správnost tvrzeni finančního úřadu, že
povinný dluží účtovaný penlz. Totéž platí i o úrocích, úroky z prodlení

se počítají ode dlle následujícího po dlíi splatností třebas se vybíraJ'i
teprve po uplynutí 14 dní.
'
(Rozh. ze dne 31. prosince 1924, Rl 1009/24).
Rozvrhuje zabavenou pohledávku, složenou podle §u 307 ex. ř. na
soudě, přikázal p r v Ý s o II d prvnímu zástavnímu věřiteli na zaiištění
nedoplatku výdělkové daně jistinu 296.883 Kč 60 h a na úroky 43.484
Kč 62 h. Rek u r sní s o u d vyhověl dlužníkovu rekursu potud že
přiznal eráru na úrocích pouze 7.423 Kč 40 h. Ne j v y Š š i s o u d' obnovil usnesení prvého soudu.
Důvody:

Úroky z prodlení, které eráru přikázal rekurs ní soud z jeho přihlášené
pohledávky, byly vypočítány zřejmě nesprávně, poněvadž byly
pocltany pouze z předepsané sazby daně výdělkové, ač se musí platiti
také. ze všech daňových přirážek, a poněvadž dále předpoklad, že daně
za leta 1919 a 1920 byly dvěma různými platebními rozkazy přede
psány, nemá ve spisech dostatečné opory. Také v (om dlužno přisvědčiti
dovolacímu rekursu, že úroky z prodlení se počítají dle §u 3 zákona ze
dne 9. března 1870, čÍs. 23 ř.záI,. již ode dne. následujícího dni splatnosti, třeba se vybírají teprve po uplynutí 14 dní. Podstatný omyl rekursního soudu spočívá však již v tom, že se nepřidržel ohledně úroků
téže Správné právní zásady, ze které vycházel při přikázání účtované
jistiny, že totiž nepokládal návrh eráru i ohledně úroků za závazný pro
soud podle dvorních dekretů ze dne 18. září 1786,Čís. 577 písm. c) sb.
z. s. a 24. října 1806, ČíS.'789 sb. z. s. Jelikož jde pouze o z a j i š t ě n í
nedoplatku výdělkové daně s příslušenstvím, nenáleží soudu, by pře
zkoumával správnost tvrzení finančních úřadů, že povinná strana dluží
účtované částky. Teprve až bude navržena exekuce ku vydobytí účto
vané pohledávky, a žádáno přikázání peněz k soudu složených k jejímu
zaplacení, bude na eráru, by podle §u 286 poslední odstavec ex. ř.
vykázal veškeré své nároky, tedy i nárok na požadované úroky, listinami, a bude na soudu, by znovu jednalo tom a rozhodl, j~ou-li požadované úroky předloženými doklady prokázány. Musilo býti proto obnoveno usnesení prvního soudu, jímž bylo zajištění úroků z prodlení povoleno v rozsahu erárem navrhovaném.
,ia~?~é

čís.

4514.

Volná disposice nemovitnstmí do společností s r. o. vnesenými před
pokládá knihovní vlastnictvi těchto nemovitostí.
(Rozh. ze dne 31. prosince 1924 R I 1046/24.)
Rejstříkový soud povolil zápis společnosti s r. o. do rejstříku, r ek u r sní s o u d ku stížnosti finanční prokuratury zrušil napadené usnesení a uložil společnosti, by ve lhůtě, kteráALhUjle určena reistří
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kovým soudem, vykázala,Že pro ni na staveb ni pozemek do společnosti
vnesený, bylo vloženo právo vlastnické, jinak že by po marném uplynuti této lhůty byla z obchodniho rejstříku vymazána. D ů vod y: Jak
správně k tomu stižnost poukazuje a jak také z podstaty věci plyne,
předpokládá volná disposice nemovitostmi, do společnosti vnesenými,
knihovní vlastnictví na nemovitém věcném vkladě á při nejmenšímvyžaduje disposice tato, by již ve smlouvě společenské obsažena byla intabulační doložka ohledně nemovitosti tvořící věcný přínos. Prohlášení jednatelů ve smyslu §ulO zák. ze dne 6. března 1906 č. 58 ř. zák. v opovědi
obsažené mělo tudíž býti doloženo ve směrech právě naznačených .. Poněvadž se tak nestalo, jest nutno, aby tento nedostatek dodatečně byl
napraven a, poněvadž společnost jest již zapsána v obchodní rejstřík,
dlužno nyní vykázati, že knihovní vlastnictví pro společnost k pozemku
bylo zapsáno.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Jak již r~kursní soud správně uvedl, předpokládá volná disposice
nemovitqstmi do společnOlsti vnesenými (§ 10 zákona ze dne 6. března
1906 č. 58 ř. z.), knihovní vlastnictví těchto nemovitostí. Na to mělo
býti již pamatováno ve smlově společenské, která měla obsahovati pří
slušné prohlášení jednatelů, aby mohl býti na jejím základě povolen
vklad práva vlastnického ku vneseným nemovitostem pro společnost.
Byla-Ii společnost přes to, že se tak nestalo, zapsána do obchodniho
rejstříku, jest plně odůvodněn příkaz k dodatečné nápravě ve· smyslu
usnesení rekursního soudu, od níž byl učiněn závislým zápis společ
nosti do obchodního rejstříku.
čís.

4515.

Byla-li smluvena kupní cena částečně v penězích, částečně v dodání
mouky ze sklizně roku 1920, jest celá úmluva nicotnou a nelze se domáhati ani zaplacení kupní ceny. K nicotnosti jest přihlížeti z úřadu.
(Rozh. ze dne 31. prosince 1924, Rv I 1621/24.)
Zalobce prodal žalovanému v listopadu 1920 koženÝ kabát Za
4.000 Kč a vymínil si zaplacení 3.000 Kč v hotovosti a dodání mouky
v ceni> 1.000 Kč. Žalovaný obilí dodal, ale 3.000 Kč nezaplatil. žalobě
o zaplacení 3.000 Kč pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e v)'hověl,
odvolací soud ii zamítl.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

,

4.000 Kč, vymullv si zaplacení 3.000 Kč hotově a za 1.000 Kč pytel
mouky proti zákazu ji zcizovati dle nai'ízení ze dne ll. června 1920
čis. 390 sb. z. a n. a odporuje prý spisům předpoklad nedovoleno sti
jednání proto, že žalovaný se náTllitkou nedovolenosti úmluvy v tom
směru nebránil. O rozporu se spisy" však nemůže býti řeči proto, že žalobce sám úmluvu onoho obsahu tvrdil, a žalovaný přemrštěnost ceny
4.000 Kč vytýkal. Béře-li tedy odvolací soud žalobcem samým tvrzenou
úmluvu za základ svého, rozhodnuti, neodporuje to spisům. Ale· ani
výtka, že :soud bez námitky neplatnostÍ' úmluvy k neplatnosti přihlédl,
není opodstatněna. Zákaz zcizovati zásoby mlýnských výrobků na
území republiky se nalézajících a sklizených v roce 1920 dle nařízeni
ze dne ll. června 1920 čís. 390 sb. z. a n. jest donucovacím předpisem
práva veřejného, k němuž nutno i bez námitky stran z povinnosti úřadu
přihlédnouti. Také neprávem vytýká dovolatel, že nejde o nedovolenou
úmluvu proto, že prý žalovaný, jsa zemědělcem, který obilí k výrobě
mouky potřebné sám sklidil, mohl ji zciziti, byla-li vzata ze zásob,
určených pro domácnost. Nebylo to předně ani tvrzeno V prvé stolici, je
to proto nedovolenou novotou; ale nehledě k tomu, bylo zcizení zakázáno bez ohledu na to, z jakých zásob byly zcizené mlýnské výrobky
vzaty, a není správným názor dovolatelův, že on mohl mouku namletou
pro domácí potřebu volně zcizovati. Nezáleží na tom, zda bylo zavedeno pro přestoupení zákazu zcizovacího proti dovolateli řízení trestní.
Soud civilní může předběžnou otázku nedovolenosti smlouvy řešiti samostatně a byl by vázán jen odsuzujícím výrokem soudu trestního
(§§ 268 a 191 c. ř. s.). Smlouva o zcizení mouky byla neplatna dle
§u 4 onoho nařízení a směřovala proti zákonému zákazu, ježto nařízeni"
ono bylo vydáno na místě zákona podle zákona zmocňovacího z 15. dubna 1920 č. 337 sb. z. a n., jak z úvodu jeho patrno, pročež jest smlouva
taková proti zákazu dle §u 879 odst. prvý obč. zák. niči a nemohla sploditi účinků právních. Úmluva o dání pytle mouk~ jako části úplaty za
kabát .ie nedílným celkem celé smlouvY. Nešlo dle úmyslu stran o to,
by kabát byl prodán za 4.000 Kč a mouka zvlášť koupena za 1.000 Kč,
nýbrž podmínkou celé smlouvy bylo právě převzetí pytle mouky v ceně
1.000 Kč na kupní cenu. Proto nelze odděleně posuzovati zcizení kabátu
za 4.000 Kč a mouky za 1.000 Kč, kdy~: cena 4.000 Kč byla slíbena
s výhradou, že se za 1.000 Kč mouka převezme. Proto je celé právní jednání ničí a nelze z něho žalovati.
čís.

4516.

Právní z3stunce jest zavázán nahraditi klientu škodu, jež mu vzešla
tím, že poda,1 pťoti směnečném\! platebnímu příkazu námitky, neopatřlv
je též jménem klientovým. Nahraditi jest škodu v ten způsob, by kromě
náhradys!<utečně vzniklé škody přivoděn byl stav, předcházející vydání
směnečného jllatebního příkazu.

Důvody:

Dovolatel napadá rozsudek odvolacího soudu pro rozpor se spisy a
nesprávné posouzení právní. Nesprávným je mu úsudek odvolacího
soudu, že jde o jednání nedovolené, když žalobce prodal kabát za

(Rozh. ze dne 31. prosince 1924, Rv I 1637;24.)
Karel S. podepsal směnku na 65.200 Kč jakožto vyd alel, přijatelem
byla firmo R. a L. Směnka nebyla protestována a, když byl vydán proti

1800
firmě

18(11

směnečný platební příkaz, dostavil se Karc~
kanceláře žalovaného advokáta za účelem podání námítek proh
příkazu. žalovanj;" jenž zastupoval též firmu R. a L., ~odal námitky,

R. a L. a Karlu S-ovl

pruto soud procesr:Í nikterak nepochybil, pos:aviv se v tomto ohledu na
tot~ž stanovisko, -z něhož vycházel nejvyšší soud, to tím spíše, že stanovisko to -odpovídá zákonu. Žalovaná strana je na omylu, lTIlajíc za- to,

S. do

uvedl však jako namítaiícího pouze firmu R. a L. a mkobv I Karla S-a,
následkem Čehož byl platební příkaz 'proti Karlu S-ovi ponech~n v pl~t
nos ti. Žalobou, o niž tu jde, domáhal se pak Karel S. na zalovanen,
jednakzapiacení útrat' prosouzeného sporu,. jednak, ?y ,ža.lov~:,'ý byl
uznán povinným zaplatiti nebo vyro,;'na,t' .naroky smenecne ve~,telk};
zaříditi, by propustila žalobce ze smene~neho z.avazku a oe~ekucl. protI
němu zrušila, při čemž by bylo dáno zalovanemu na ,vuh zbavlh se
tohoto plnění zaplacením 66.294 Kč 74 h. Pro c e s n I s o ,u d p rve
s t o I i c e v onom směru uznal podle žaloby, v tomto smeru zalobu
zamítl. O d vol a c í s o u d nevyhověl odvolání žalovaného, k odvolání žalobcovu pak vyhověl i dn;hé části žalob~ího ~ád~ní. D ů vod y:
K odvolání žalovaného, Žalovana strana nepoplra, ze prevzala zastoupení žalobce v jeho směnečném sporu s b~nkou T. ~ bylo ,proto j:ii
povinností. by věc jí svěřenou, vedla s pIh, pochvostJ a svedomltosd,
jak to již § 9 adv. 'ř. každému advo~á~u uklá?á. Aby t~to ~vé povin~ost'
náležitě mohla dostáti měla vyzvedetr na zalobcl vse, ceho k haJem
ieho práv bylo třeba tedy především všechny okolnosti, jež mohly při
jíti v úvahu jako z,;'klad pr? jeho námitk~ p!,o,ti sm~~ečném~ pl~te,b
nímu příkazu. Prozíravosti teto by.lo zap~treb! .1111 SpIS~, p.on~vadz slo
O spor směnečný, ve kterém mus, dlu~n.lk vsechny sve namltky. plOtr
směnečnému platebnímu příkazu uplatmll do 3 dnu, J1n~k s mm~ propadá (§ 557 c. ř. s.). Nelzeť požad?vatJ od str,any, lez se obratr ,;a
'advokáta o radu, by ho sama upozornovala na vse.. co Je pro sp?r d~:
ležito, jest naopak věcí advo~áta jako O~O?y prav znale, kte.ra ~dlil
radu za odměnu, by vyptávámny strany zJ1stli vse,. čeho k obhaJel1l Jejích práv je třeba. V tom právě spočívá podstata I~forn~ace, kt~roL1 ac:vokát se svou stranou má sepsati (§ 9 čís. 3 adv. L). Zal ovane stra~e,
jak sama doznav·; byl směnečný platební příkaz, kterýlJ1 uloženo :,.lobci zaplacení směnek, předložen, z ně.ho však ~ylo ,vidno, že jest z~
lobce žalován jen jako vydatel. Tato ok,olnost, j2koz I, skut,:čnost, ze
nebyly přísouzeny útrat~ protestu, r;'.ela ,vs~k naba,datl zoalovano~
stranu by uvažovala, zda nezamkl smenečny zavazek zalobcuv aspon
z toh; důvodu, že nebyl sepsán protest a že směnky jsou .promlč~ny
(čl. 41/2 a 78 odstavec prvý směn. ř.):Kdyby byla žaloova~á ,str~n~ ]en
trochu opatrně postupovala, nemohly JI tyto dve tak dulezlte namltky,
jež již samy o sobě zajíšťovaly ž~l?bci vítě!sřví v~ sporu, uj!ti., Nepřijde proto na to, jakou ínformacI zalobce zalovanemu dal, nybrz ,Jedině na to, jakou informaci by byl dal, kdyby byl dotazovan tak, I~k
dotazován b~ti měl. Nesprávné právní posouzení spatřuje odvolání d~le
v tom. že soud procesní stojí na stanovisku, že žalovaná strana za zalobce námitky proti směnečnému plate?ním;r pří~azu vúbec ne~odab.
Výtka tato jest lichá. Dle obsahu SpISU smeneč~e~o sporu zamltl nel:
vyšší soud ve směnečném sporu banky T. prol! zalobcl o 65.000 Kc
dovolání, jež nynější žalobce do potvrzujícího rozsudku tO}1O:0 soudu
jako soudu odvolacího podal, proto, že žalobce, nepo,dav namlt.ek. pr?tl
směnečnému platebníJi1U příkazu se na.. ~por?, kter! se. k namltkam
spolužalované tehdy firmy R. a L. rozvml, vubec sučastmtl nemohl, a
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že podala i za dnešniho žalobce směnečné námitky. Měla by pravdu
jen tehdy, kdyby byla na konci námitek bud' ku jménu spolužalované
firmy R. a L. připojila ještě jméno strany žalující, nebo kdyby tam nebyla' :\Vedla ani jméno právě uvedené firmy a jen sama jako advokát
námítky podepsala (§ 75 odstave,c třetí ,co ř ..s.); To se však nestalo.
Okolnost, že žalovaná strana opatnla smenečne namltky na konCI tohko
jménem firmy R. a L., nepřipouští jiného výkladu, než že námitky byly
po,iány toliko fillTIOU R. a L. Že v záhlaví námitek bylo uvedeno vedle
jlhélla této firmy i jméno žalobcovo, nerozhoduje, poněvadž tím bylo
vyhověno toliko předpisu §u 75 odstavec prvý C. ř. s., nikoli však i před
písu ŠU 75 odstavec třetí C. ř. S. Tím, že byla k směnečným námitkám
připojena plná mOC žalo~co~a,. nebylo předpisu, §u 75 odsta~ec třetí c.
ř. S. učiněno zadost, kdyz namltky byly podepsany tolrko J1nenem hrmy
R, a L. Z okolnosti, že se v námitkách užívá zájmena »my«) nemůže žalovaná strana rovněž těžití, poněvadž to je úkaz běžný, že firma v dopisee!' a podáních užívá. o sobě čísla množné,h?:Aby ~yly ,námitky
straně dle §u 84 c. ř. S. vraceny, k tomu nebylo pncmy, ponevadz, Jsouce
opatieny jménem firmy R. a L. a podpisem advokátovým, předpisu
§u 75 c. j'. S. vyhovovaly.
K o d vol á n f ž a lob c o v u: Zamítaje druhou část žalobního
žádání kterou se domáhal žalobce obnovení stavu, jaký tu byl před
prohláŠením rozsudku v ieho směnečném sporu s bankou T., vychází
prccesní soud ve svém rozsudku z právního názoru, že žalobce má nárok toliko na náhradu škody hmotné t. j. škody, jež mu skutečně již
vzešlé nikoliv však i na náhradu škody, které dosud neutrpěl. Tento
mávni názor žalobce' napadá a to níkoli neprávem. Předmětem náhrady
~,flže týtí nejer. škoda hmotná, nýbrž za jistých okolností i škoda nehmotná, ideáÍni. R()zdíl mezi oběma náhradami je pouze ten, že u škody
druhé 'uůže náhrada. spočívati toliko v navrácení do předešlého stavu,
u škody prvé však.i v náhradě peněžíté, není-Ii obnovení dřívějš:ího
stavu možné (8 1323 obč. zák.). Tím, že byl pravoplatně odsouzen
k zaplacení sni'ěnečné . pohledávky, utrpěl žalobce na svých právech
újmu idealní, poněvadž je stále v nebezpečí, že rozsudek protí němu
vydaní' bude v cestě exekuce vykonán, tím pak, že se tak z části skutečně i stalo, utrpěl i újmu hmotnou. I újmu ideální musí žalovaná strana
žalobci nahraditi, poněvadž obnovení dřívějšího stavu je možné. Propustí-Ir totiž banka T. žalobce ze směnečného závázku a exekuci proti
němu zrusi, bude se míti věc právě tak, jakoby žalovaný nebyl vůbec
k placení odsouzen. Aby byl žalobce ze směnečného závazku vůčí uvedené bance snroštěn, je v moci žalované st,any. Stačí k tomu, by uvedena bailka bvla zaplacena a žalobce jako dlužník by dal k tomu souhlas (§ 1423 obč. zák.), nebo aby se žalovaná strana jinak ~ pro~uštěm
žalobce z jeho závazku s uvedenou bankou dohodla. Je-Ir vsak naprava
obnovením plhodního stavu možna, měla býti žalovaná strana odsouzena i ve- smčrll zamítnutého žádání žalobního a poněvadž se tak nestalo, bylo odvolání žalobcovu vyhověno.
Ne j v y š ší s o u d nevyhověl dovolání žalovaného.
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Důvody:

Všecky výtky, jimiž uplatněny jsou dovolací důvody §u 503 čís. :
až 4 c. ř. s., byly předneseny jíž v řízení odvolacírr;, ,byly soudem dru~e
stolice výstížně vyvráceny, a postačí proto v prvm rade poukaz na duvody napadeného rozsudku, jimž dovolání neoprávněně vytýká neúplnost a nesprávnost. Dovolací soud stojí í v, to;nto sp~ru na názor~,
vysloveném rozhodnutím č. j. Rv I 605/22, ze zalovany nepodal namítek proti směnečnému platebnímu rozkazu za žalobce, nýbrž že podal
je jen za spolužalovanou fírmu R. a L. Postačí proto prokázaná sk~
tečnost, že žalobce dal příkaz koncípíentovl žalovaného, by podal namítky, a nezáleží na bližší informaci s příkazem tím udělené. Námitka,
že žalobce mohl a měl podati žalobu oposiční, byla vyvrácena již odvolacím soudem, jenž správně poukázal na nedostatek hlavního před
pokladu § 35 ex. ř., t. j. dobu, kdy vznikla skutečnost, zrušující vymáhaný nárok. Dovolatel odkazuje se na příslušné důvody. Neoprávněna je dále výtka,že bylo povinností nižších soudů, vyvoditi ze skutkového přednesu stran pro žalobce možnost žaloby na obnovu podle
§§ 530 a 556 c. ř. s., i když žalobce možnosti této v řízení před prvním
soudem nenamítl. žalovaný má patrně na my~Ii, žalobu podle ~u 5~O
čís. 7 c. ř. s., neboť dovozuje, že žalobce dozvedel se o zaplacem smenečného dluhu teprve po rozsudku. žalovaný sice této skutečnosti nepřednesl, ale tvrdí dodatně, že žalobce ji doznal při inf?rmativním výslechu. Avšak proti platebnímu příkazu směnečnému, proti němuž nebyly podány námitky (sr. shora), není žaloba o obnovu přípustna ,( sr.
rozh. nejv. soudu víd. ze dne 5. června 1907, čís. 4881 čís. 1089 úř.).
Totéž platí o tvrzeném nároku žalobcově na vrácení směnečné částky,
o níž byla směnečná věřítelka prý bezdůvodně obohacena. žalovaný
přehlíží, že nárok uvedené věřitelky proti žalobci založen byl soudním
rozsudkem k němuž došlo vinou žalovaného, t. j. tím, že nevznesl včas
námitek p;oti směnečnému platebnímu příkazu na žalobce. Pokud jde o
další prosbu žalobní, nejde tu ve skutečnosti o škodu ideální, nýbrž
o skutečnou hmotnou škodu. I mění žalobcovo bylo rozsudkem zmenšeno o pohledávku, přisouzenou z jeho jmění směnečné věřitelce. Jde
tu o dluh, k jehož úhradě žalobce by musil věnovati stejnou část svého
jmění, .iehož nemůže použiti pro sebe k jinému účeli. Toto pasivum,
vzniklé zaviněním žalovaného, je pro žalobce skutečnou skodou, neboť
váže stejnou část ieho aktiv. Odvolací soud přihlédl právem k tomuto
závazku žalobcovu' jako ke škodě, k jejíž náhradě je žalovaný povinen.
Jde tu proto o obnovu dřívějšího stavu podle §u 1323 obč. zák. Jakým
způsobem se. tak stane, je žalovanému ponecháno na vůli, a rozsudek
naznačuje některé ze způsobů,)ak s~ ta,k státi ,:,ůže. Pro případ, že. br
',řes to nemohl býti nárok zalobcl pnsouzeny proveden, ponechava
~ 368 ex. ř. žalobci poslední možnost domáhati se náhrady interese,
Čímž bude moci žalovaný zhostiti se z<lvazku svého vůči žalobci.
čís.

4517.

Nevyslovily-li se nižší soudy o otázce přípustností pořadu práva
formálním pravoplatným usnesenlm, lze se dovolaci'mu
soudu otázkou tou zabývati.
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Pro žalobu, jíž jest se domáháno odstranění přehrady na strouze,
srážkovou vodu z malého močálu, jest přípustným pořad
práva.
Neoprávněné vpouštění vody na sousedův pozemek jest porušením
scusedského práva (§ 364 obč. zák.). .
odvádějící

(Rozh. ze dne 31. prosince 1924, Rv I 1898/24.)
žalující obec žalovala žalovaného, že svémocně přehradiv žlab po
stran zřízený v obecní mezi a sloužící k odtoku srážkových vod
s výše ležícího pozemku žalovaného čk. 723, svémocně změniv zří
zením kanálu do pozemku čk. 717 žalobkyni náležející odtok srážkových vod ze svého pozemku a pustiv vodu kanálem tím se svého pozemku čk. 723 do pozemku čk. 717, čímž pozemek ten trpěl ve větš!
míře než dříve, rušil žalující strar.u svémocně v jejím vlast'1ickém právu
k pozemku čk. 717, že žalova.nému nepřísluší právo sváděti vodu Se
svého pozemku čk. 723 na pozemek čk. 717 a že žalovaný jest povinen
zdržeti se každého jednání, které by směřovalo k takovému svádění
vody na pozemek čk. 717. Žalobě byl vyhověno s o u d Y vše c h tři
s t o I i c, N e j v y Š š í m s o ude m z těchto
dohodě

důvodu:

Dovolatel opírá dovolání o důvody čís. 1 ,(čís. 6 §u 477) a 4 §u 503
c. ř. s., ale ani ten ani onen není opodstatněn. Pokud jde o onen dovolací důvod, kterým uplatňováno jest, že rozhodováno bylo o záležitosti, nepatřící na pořad práva, vynořuje se především otázka, ·zda dovolací soud vzhledem ku plenárnímu usnesení ze dne 29. dubna 1924,
čis. pres. 1582/23 (sb. n. s. čís. ~775) vůbec je oprávněn dotyčnými
vý'vody dovolacími se zabývati. Otázku tuto jest zodpověděti kladně.
IJředpokladem vázanosti dovolacího soudu na řešení, kterého se dostalo
oné otázce v nižších stolicích, jest, že v .otázce této vydána byla dvě
formálně právoplatná usnesení nižších soudů, tedy zejména, že je zde
formálně právoplatné usnesení soudu odvolacího, kterým bylo usnesení
prvého soudu potvrzeno. Předpokladu toho v tomto případě není a, jest
proto dovolací soud oprávněn, nadhozenou otázku řešiti. Nelze uznati,
že nižšími soudy bylo rozhodnuto o věci, nepatřící na pořad práva.
Nejde o vedení nebo hrazení nějakého podle zákona ze dne 30. května
1869, čís. 93 ř. zák., pokud se týče podle zemského zákona ze dne 28.
srpna 1870, čís. 71 z. zák. pro čechy za veřejné nebo za soukromé prohlášeného vodstva, nýbrž jde jenom o srážkovou vodu z malého močálu,
odváděnou strouhou na rozhraní pozemků čk. 717 a 723, totiž že žalovaný tuto podle dohody stran jím samotným zřízenou strouhu na jaře
1923 přehradil, tak, by voda tekla na pozemek čk. 717, vůči čemuž se
žalobce domáhá svou žalo'bou zrušení této svémocně zřízené přehrady
a obnovení dřivějšího stavu a zdržení se všeho, co směřuje k opětnému
rušení, nebo mimořádnému svádění vody na pozemek čk. 717. To však
není záležitostí veřejného zájmu, jaké mají na mysli předpisy §§ 75 a 11
vodního zákona pro čechy, jednající o užívání, svádění a hrazení vod
s hlediska ochrany veřejných zájmů, svěřených ku rozhodování politi-
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ck)rm úřadům, l1)'brž jde o soukroJ11oprávní zájmy, o nichž rozhodovati
náleží řádným soudům, zvláště když je tato žaloba zřejmě zápůrčí podle
§u 523 obč. zák. a když svádění vody není ani vlastním předmětem žaloby, nýbrž je jejím předmětem jednostranný, žalovaným učiněný zásah,
dotknuvší se svými účinky podstatně vlastnictví žalující obce. Nesprávné posouzení právní je proto nepráveml spatřováno v tom, že odvolací
soud užil předpisu §u 364 obč. zák. a že považoval za porušení sousedského práva bezprostřední vpouštění vody na sousedův pozemek bez
zvláštního důvodu právního. Sluší k tomu poznamenati, že se žaloba
opírala výslovně o § 364 obč. zák., byť i mluvila také o dohodě stra,n,
týkající se úpravy těchto poměrů. Pokud dovolatel spatřuje nesprávné
posouzení právní v tom, že dohoda tato, nebyvši schválena podle před
pisů obecního řádu, je bezúčinná a bez právního významu, jde o okolnost pro rozsouzení této rozepře lhostejnou, a není potřebí touto otázkou se obírati, když je jisto, že zjiš:ěný počin žalovaného, že totiž pře
hradil strouhu a kanálkem pustil vodu na obecní pozemek, k čemuž že
by byl opráyněn, nepodařilo se mu dokázati, jeví se býtí rušebním
člI1em vlastnického práva žalující strany, a to svémocným zásahem do
oblasti tohoto, ve kteréžto příčině odvolací soud právem žalobci přiřkl
zákonitou, v §u 523 obč. zák. uvedenou ochranu.
čís.
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může mu obecní zastupitelstvo přikázati i jiné práce jeho schopnostem
odpovídajicí, by zřízencův výkon vyhovoval pojmu plně a trvale zaměstnaného. Kdo jest zřízencem podle zákona, ustanovuje § 3 prvá věta.
Me~i těmito výčetmo uvedenými náležitostmi není však uvedeno, že musí
býti ustanoven na misto systemisované. Není-Ii splněna některá v zákoně požadovaná náležitost, nemůže se dotyčný zřízenec dovolávatí
zákona ze dne 17. prosince 1919, čís. 16 sb. z. a n. na rok 1920 a jeho
předpisů. Odvolací soud zjisti!, že dovolatel nebyl zvolen po provedeném veřejném konkursu, a z toho odvodil zcela správně, že se dovolateI
nemůže dovolávati zákona, poněvadž v tomto případě ho nelze považovati za zřízence prozatimně na jeden rok ustanoveného. Tento nedostatek nemůže býti nahražen druhou náležitostí, aby totiž byl zvolen
obecnim zastupitelstvem. Jmenovací dekret jest sám o sobě pro tuto
věc bez významu, neboť jeho, dovolateli sebe více svědčící a sebe pří
znivější obsah, nemůže nahraditi náležitost, že místo dovolateli propůj
čené musí býti před jeho udělením vypsáno veřejným konkursem.

čís.

4519.

Byl-Ii nemanželský otec rozsudkem uznán otcem dítěte,nebylo-Ii
však výživné pří tom stanoveno rozsudkem, dlužno se výživného domáhati v řízení nesporném.

4518.

Obecní zaměstnanci (zákon ze dne 17. prosince 1919, čís. 16 sb.
z. a n. na rok 1920).
Není třeba, by prozatímní zřízenec byl ustanoven na, systemisůvané
místo. Nestačí zvolení zaměstnance obecním z!Illtupitels!vem" nestalo-Ii
se po provedeném !wnkursu..

(Rozh. ze dne 31. prosince 1924, RII 430/24).

I

(Rozh. ze dne 31. prosince 1924, Rv I 1900/24).
žalobce byl roku 1920 na základě usnesení obecního zastupitelstva
předchozí soutěže jmenován proza,timnímčističeml strojů v obecní
elektrárně. Žaloba, jíž domáhal se žalobce roku 1923 na obci, by byl
ustanoven trvalým zřízencem obecním vzhledem k §u 7 zákona Čí$. sb.
16/1920 a by mu byly vydány Jistiny o jmenování a služební řád, byla
zamítnuta s o u d Y vše c h tří s tol i c, N e j v y Š š í m s o ude m
z těchto

bez

dŮ,vodů:

Jak se ustanovují zřízenci za platnosti zákona ze dne 17. prosince
1919, čis. 16 sb. z. a n. na rok 1920 uvádí předpis §u 6 tohoto zákona.
Podle tohoto volí po provedeném veřejném konkursu zřízence obecní
zastupitelstvo prozatimně na jeden rok, a jen pro takto ustanovené prozatimní zřízence platí předpis §u 7 zákona. Z §u 3 druhá věta zákona
vyplývá, že není takovou náležitostí, aby byl prozatímní zřízenec ustanoven na nějaké pevně systemisované místo, poněvadž, netlí-li možno
takového obecn~ho zřízence dostatečně zaměstnávati v jednom oboru,

" Jindřich O,. byl uzn,án ro.zsudkem za nemanželské~o. o:ce nez!. Jindncha H-a, alllZ bylo zaroven rozhodnuto o poskytovalll výživného. Napotom ní žádosti dítěte proti otci o placení výživného s o udp r v é s t oI i c e v nesporném řízení vyhověl. Rek u r sní s o u d zruš i! napadené
uS:',ese~í, maje ~a to, že tu ~:b'ylo podkla~u pro vym,ěření výživného
v nzelll nespornem. N e J v y s S I S o u d zrusi! napadene usnesení a poukáza1 rekursni soud, by nehledě k použitému již zrušovacímu důvodu
vyřídil rekurs ve věci samé.
Důvody:

Dle §u 16 první dílčí novely k obč.zák. (cís. nařízení ze dne 12.
1914, čis. 276 ř. zák.) má soud poručenský o to dbáti, by otcovství k nemanželskému dítěti bylo zjištěno, buď uznáním otce dítěte,
nebo soudním rozsudkem. Stalo-li se uznání nemanželského otcovství
buď výslovným uznáním otce dítěte, nebo byl-Ii otec uznán rozsudkem
za otce dítěte, nebylo-Ii však při tom výživné dítěte rozsudkem stanoveno, dlužno povinnost vyživovací otce k dítěte a výšku vyživovaclch
příspěvků určiti v fízení nesporném (jud.' ze dne 4. října 1921, čís. pres.
1027/21 a ze dne 19. prosince 1922, čís. pres. 1107/22, sbírky n. s.
čís. 1224 a 2101). V tomto případě byl nemanželský otec rozsudkem
uznán otcem ditěte aniž současně mu uložena povinnost vyživovací a
aniž mu určena míra výživného. Bylo tedy povinností soudu poručenříjna
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ského, by se podjal úpravy výživného. Mylným jest proto právní náhled
soudu rekursniho, že bylo úpravu tu poukázati na pořad práva.
Čís.
Poiíšťovací

ze srovnalého přednesu stran. že j'de o pOj'ištění soub
• .
,.
. d I
·v. '
oru vecl, povaz0_
, ne, o za)e ~ot, cu, t?tIZ, Jak pravi, »veškeré zboži konfekcionářsk"
z~ jJuvodm pOjlštovacl smlouva D-a vztahuj'e se i na 'yto
'''b'<I','
veCI t d '
,.
"
.
'
nove pn y e
. ..:, e, y ze ,vecI v ramcI pOjistné sumy nově přibylé kr t 'so~
pOjl~temm, kdezto vyloučené věci vystupUj'í z pOj'ištěnl' b y Y j
matIcky. Z to.h
" na rozdll od právniho názoru odvol'l
, o 'Jle aUfo_
o lS'USl
~,
usuzo f -- kd
""t'
aCl10 SOUllU
'k va !c ze, ".yz je pOjlS, ovací smlouva oboustrann" závazná poji".m, nemuze smzltI kmenove pojištění, dokud hodnota pOj'l'stn' h.' . b ..
'"
P..ecenst·
VI ne kl esne po dpOJistnou
sumu a sluší již tuto úue k"c, nej' ezk
zJištěni, že pojištěné zboží mělo dne '1 září 1921 odhaPd "za I ~
4331 871 K - '
.
~
ni cenu aSI
,
.
, c 51 h, kdezto dne 1. září 1922 činila jenom asi 989.981 Kč
41, h, ale prece,leno~n nek:esla u D-a pod úroveň pojistné částky 601.000
Kc. To vypllva t~ke ze vseob:c~ych předpisů o závaznosti smluv, které
~emoho~ byt~ ruseny a~1 zmeneny jednostranným projevem, nebo 0cme,;:. nek!ereho y~luvn~ka, tedy s D-em uzavřená smlouva pOjišťO!aCi
n~muz~ by~ zm~noena tl;n, že žalovaná společnost ohledně nově u l1l'
pnbylych predn,etu uzavrela novépoj'ištěni u společnosti P kt ' hl
disk D
" b't'"
., ere s e.! ~a nemuze
y 1 P?vazováno za množné pojištění Ve smyslu dosud
;leucmneh? §u 53.F?j; zak., nýbrž jeví se býti vůči dovolatelce nov'!ll
.~am.ostatnym pOjlstemm, tedy pojištěním, které se však nedotýká ~a~
bytych prav spole~nosh D. z pojišťovací smlouvy, s ní dříve uzavřené
~ jl p()~l,e §~ 7 vs.e,ob. jJodminek pojišťovacich nezrušené. Zásady §u
~O pOjlsL zak. I~~~e b~h z toho důvodu ohledně dovolatelky užito
P?,uze v ran,'CI P0]1st.ovacl smlouvy s ní uzavřené, totiž tak, že pojištěn'r
zajem byl, znehodn?cen podstatně pod pojistnou sumou čínici
601.000Kc. Bylo ,lIZ u~edeno zjištění, že tomu není tak, p~něvadž ~od~
:l()t~ POjl~t~eh? zapnu ClllI 989.981 Kč 41 h, tedy pojistnou sumu u D-a
,este znacne prevysuje. Proto nemá snížení podle §u 50 pojišť zák • č'
dovolatelce místa.
.
. VU I
va 'h

4520.

smlouva.

v

Mělo-Ii dle pojišťovacích podmínel{ býti hlášeno dosavadní pojištovně nové pojištění u nové pojišťOiVny, nejde, uzavřeno-Ii pojištění s jinou
pojišťovnou bez tohoto hlášení, o dvojí pojištění, nýbrž pouze o dopojištění. Dopojištění netýká se nabytých práv dosavadní pojišťovny a
nelze pojistku snížiti, nebyl-Ii pojistný zájem podstatně znehodnocen

pod pojistný peníz.
(Rozll. ze dne 31. prosince 1924, Rv II 747/24).
Žalovaná firma pojistila u žalující pojišťovny D. zboží na 601.000
toho u pojišťovny P. na 3,000.000 Kč. Ježto zásoby
zboží klesly, žádala žalovaná firma pojišťovnu D., by pojistné snížila
z 601.000 Kč na 101.000 Kč, pojišťovnu P. pak, by snížila pojistné
z 3,000.000 Kč na 2,500.000 Kč. Pojišťovna P. žádosti vyhověla, pojišťovna D. však žádost zamitla a domáhala se na žalované zaplacení
premie za nezkrácený pojíštěný peníz .(601.000 Kč). P r oc e sní s o u d
p r v é s t o I i c e uznal podle žaloby, o d vol a c í s o u d žalobu zamitl.
N e j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
Kč, později kromě

Důvody:

První otázka, o kterou běži s hlediska dovolaciho důvodu čís. 4 §u
503 c. ř. s., jest, zdali v tomto případě přichází v úvahu dvojí pojištění
ve smyslu §u 54 zákona ze dne 23. prosince 1917, čís. 501 ř. z., jenž
ve příčině tohoto §u nabude podle vládního nařízení z 9. prosince 1919,
Č. 652 sb. z. a n. účinnost teprve dnem, jenž bude později urč~n, což
se dosud nestalo, či zda jde o pojištění, které ve příčině právních dů
sledků nemůže býti ztotožňováno se dvojím pojištěním. Podle zjištění
bylo pojištění uzavřeno původně u dovolatelky dne 12. března 1919
s platnosti do 12. března 1929 na 601.000 Kč, kdežto pojištění žalované
společnosti u .pojišťovací společnosti P. bylo uzavřeno později, když se
zvýšilo pojistné nebezpečenství, zásoby zboží stouply v ceně a byly
rozmnoženy. Podle §u 7 písm. b) všeobecných pojišťovacích podmínek
oovolatelky musí býti pod následky tamžeuvedenými dovolatelce oznámeno do tří dnu, když pojištěnec ohledně těchže pojištěných předmětů
uzavře nové pojištění u jiné společnosti. Poněvadž se ~ tak nestalo, nebyly pojištěny tytěž záimy proti témuž nebezpečenství a na tutéž dobu
u něko1ib poiišťovatelů, proto nejde o dvoiné pojištění, proto se nelze
dovolávati právní obdoby §§ 53 a 54 pojišť. zák. - jichž účinno;st je
odsunuta na neurčito a jichž jako platného zákona ani obdobně, když
obdoba se vztahuje pouze na platné zákony (§ 7 obč. zák.), použito býti
nemůže a sluší v této přičině sdíleti právní názor odvolacího soudu
jenom po:ud, pokud odvolaci soud vyslovuje, pokud se týče zjišťuje
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Seznamy vypracoval

Dr. BOŘIVOJ PEKÁREK,
tajemník nejvyššího soudu.

Věcný seznam abecední.
Advokát: a odvoláni do soudního protokolu viz o d vol a n í.
dostavila-li se strana ve sporu advok.itském bez advokáta, lze provésti dů
kaz výslechem stran čís. 3651.
pokud nejde o neplatnou úmluvu dle §u 16 adv. ř. čís. 3694.
pokud není povinen specifikovati palmámí účet čís. 3790.
může nárok na odměnu děliti a požadovati dle časových období; neučinil-li
klient proti účtu námitek, jest oprávněn zaplatiti si jej ze záloh čís. 4138.
podrobí-Ii se klient rozhodnutí komory o úpravě účtu; vystaven-li účet, týkající se více účastníků, jednomu z nich a uznání jeho. čís. 4232.
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pokud jest oprávněn domáhati se ohledně věci jím na soudě složené poznámky výhrady zástavního práva pro pohledávku ze zastoupení čís. 4214.
nelze započítati dobu, již kandidát, skončiv povinnou vojenskou službu, zastával ve vojsku jako dllstojník z povolání čís. 4093.
do usnesení vrchního zemského soudu o započtení vojenské služby do
prakse, jest přípustno odvolání k nejv. ~,oudu čís. 4510.
vojenskou službu nelze započítati tomu, kdo byl zapsán do seznamu kandidátů po 12. říjnu 1922 či s. 45m
viz též z á s tup cep r á v 11 í.
Advokátní komora: úprava účtu čí s._ 4232.
Agent viz smlouva sprostředkovatelská.
Agrární operace viz po'zemková reforma.
Akce ošacovací: nárok toho, kdo z příkazu obce prodával oděvy, proti obci jest
nárokem soukromopIávním čís. 4045.
Akcept směnky viz smě n k a.
Akcie: smlouva o prodeji dosud nevydaných jest p1atna; vrácení kupní ceny čís.
4501.
Akciová společnost viz s p o leč n o s t a k c i ov á.
AkreďtHv a měna viz měn a.
v cizí měně: pokud jde o poměr komisionářsk}' C 1 s. 3665.
-- jest poukazem (asignací); výplata proti předložení duplikátu nákladního listu čís. 3863.
-- viz též banka.
Aktivní legitimace ku. sporu viz op r á v 11 ě n o s t k II S por u.
Aliud viz s m I o II vak II p n í, spr á v a.
Alternativní zmocnění: možno učiniti pouze za řízen: v prvé stolici čís. 3412.
Amortisace viz u moř e II í.
Annuity: promlčení viz tamže.
Aprovisační komise v,z o b e c.
Asignace viz p o u k a z.
Asistentka státních drah viz zaměstnanec železničnÍ.
AteIier fotografický a ochrana nájemců viz och ran a Jl á j e m c ů (85/23).
Automobil: lhůta §u 6 a nárok dle §u 8; ručení majitele díe §u 8 za zavinění osob,
jichž používá ku jízdě čís. 3409.
ručení vlastníka, podnikl-li řídič vojenského auta jízdu na černo; podmínky
vyvinění dle §u I (4) zák. čís. 3561.
vlastník je práv, třebas přenechal osobě třetí, sám však si vyhradil podíl na
zisku čís. 3606.
zavinění řídiče na náledí; výskok cestujícího čís. 3818.
koupěchtivého, jenž jel s autem na zkoušku, nelze považovati za podnikatele
vozby; lhostejno, že svěřil auto řidiči nezkoušenému čís. 3819.
Ci.,.MRf rozhodnatf VL

114

1810

1811
ručení

vlastníka za zavinění řídiče nen~ obmezeno na případy §u 7, nýbrž
se vztahuje i na případy §u 3 čís. 3859.

srážka s cyklistou

čís.

jinak viz II á hra d a š k o d y dle §u 1325 ob č. z á k.
Bouda zahradnická není stavením (§ 418 obč. zák.) čís. 3433.
Břemena: převzetí viz dra ž b a.
Břirně průvodní viz d li k a z.
Bursa: uzavření smlouvy dle všeobecn}rch podmínek (usand) pražské bursy pro
zbOŽÍ; 'výklad podmínek jest věcí soudu; v}'klad §u 24 a 27 podmínek čís.

4364.

nákladního, byly-li předány certifikát a klíče od magnetu a
skříňky čís. 4404.
přenechání provow na vlastní účet a nebezpečenství; ručení majitele, použila-li třetí osoba stroje ku zkoušce řidičské t í s. 4435.
Avalista viz srně fl k a
odevzdání

Bagatelní věci viz fl e pat r n é ve c i.
Banka: pokud neručí majiteli konta za škodu, vyplatila-li jJmlkázku jinému čís.
3634.
zřízení akreditivu v CiZl měně, vyúčtování na účtě zákazníka; čL III. naří
zení ze dne 8. října 1865, čís. 110 ř. zák. předpokládá, že dlužník jest vlastníkem věci čís. 3665.
dán-li bance příkaz k převedeni účtu, pokud jest v tom spatřovati placení;
napotomní příročí dle nař. čís. 660/19 č i s. 3891; jinak pří roč í viz tamže.
uložil-li komitent valutu, jest banka oprávněna, by s ní obchodovala či s.
4033.
ručení, vyplácen-li akreditiv na padělaný duplikát nákladního listu čís. 4112.
úředník, jenž byl přijat ústřednou, nemůže se domáhati služebních požitkti
na filiálce, již byl dočasné přidělen čís. 4234.
rakousko-uherská: počátek promlčení úr9ků a annuit čís. 4479.
~jinak viz b a n k o v n í ú řad.
Bankovka: požaduje-li erár za padělanou jen pOloviční náhradu, není povinen vydati stvrzenku ani nabízeti její vydáni čís. 3902.
Bankovní obchod viz b a n k a.
úřad min. financi: pokud nepřísluší mu oprávnění dle čl. III. uv. zák. k ex.
ř. č i s. 35-82.
pokud jest oprávněn vystupovati jménem vlastllim na soudě, oprávnění domáhati se zaplacení lombardního dluhu ze zápůjčky poskytnuté
rak. uh. bankou čís. 3897, 4113, 4147, 4149, 4150, 4299, 4365.
oprávněnost čsl. státu k žalobě ze zápůjčky rak. uh. banky při úpisu
válečných půjček čís. 4021.
nemůže b)rti činěn zodpovědným za znehodnocení válečných půjček
čís. 4147.
nařízení čís. 246/19 neodporu}e mírov}'m smlouvám čís. 4150, 4299,
pokud mohla rak. uh. banka převzíti závazek ku snížení pl'avidelné
úrokové sazby; likvidatorem jejím jest rep~rační komise čís. 4299.
úředník viz ob c hod n Í p o ITl o C tl Í k.
·úvěr: a prodlení dlužníkovo čís. 3457.
Barvení: va.dy viz správa.
Bedlivost řádného obchodníka čís. 3957.
jinak viz n á hra d a š k o d y.
Berní správa viz f i r m a.
úřad: doručení usnesení jemu čís. 3616.
Bezdůvodné obohacevi vjz ob Ů' h a cen í bez d ů vod Tl C.
Bezelstnost kupitele při převodu vlastnictví ku stromům čís. 4015.
stavebníka (§ 418 ohč. zák.) čís. 3632.
Beztrestnost: důvody §u 2 písm. c) a §u 2 písm. g) tr.. zák. nemohou vedle sebe
obstáti čís. 4290.
Bezúčinnost právního jednání ve vyrovnání viz v y r o v n á n í.
rozhodčího výroku viz r o z hod č í výr o k.
vojenského náhradního nálezu čís. 3990.
Běžný účet: nepřipsání pohledávky a prodlení dlužníka Cl s. 3766.
Bilance likvidační: v případě projednání pozltstalosti veřejného spolťčníka či s.
3710.
Bílý fosfor: prodej jeho a náhrada škody čís. 3550.
Blízci příbuzní a převzetí podniku čís. 3389.
Bolestné: vázanost dovolacího soudu čís. 3956.
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3658.
pro exekuční krytí debetní pOflledanosti v poměru komisionáře ke komitentu neplatí bursovnÍ předpis, podle něhož zamýšlené exekuční krytí musí
býti" oznámeno bursovní komoře čís. 4440.
d i f e r e n Č II í o b c hod Y viz hra.
Bursovní rozhodčr soud viz r o z hod č i s o u d.
Bydlení v domácnosti Jl. osmihodinná doba pracovní čís. 4312.
Bydliště viz pří s I u Š Tl o st dle §u 66 j. 11.
Byt: z á bor jeh o viz tam ž e.
náhradní viz ochrana nájemců.
služební: pořad práva viz tamže (obec).
Bytové družstvo čís. 3385.
zařízení: dání v zástavu čís. 3512.
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Celní orgán a náhrada škody na státu čís. 4165.
řád: význam ustanovení §u 199 čís. 4025.
Cena kupní viz sml o u v a Je II P i1 í.
obecná: rozhodná doba při náhradě škody čís. 4212.
paušální za elektrickou energii viz e 1 e k t ~.. c k á síl a.
přejímací za obilí viz o b i I í.
přemrštěná viz neplatnost smlouvy.
Cenné papíry:. obě h, z a p I a cen i ve smyslu §u ll' nař. čí~. ")b. 532/20 viz
m čn a.
převzaty-li na srážku z kupní ceny a nárok ze správy čís. 4420.
Centrála banky viz b a n k a.
Cese viz p o s tup.
Cesta: s I tl Ž e b tl o s t viz tam že.
z nouze (zákon ze dne 7. července 1896, čís. 140 ř. zák.).
_.- pokud nelze ji povoliti k vhOdnějšímu zařízení budovy ČÍ s. 3594.
zásad :u'Í.kona nelze užiti, jde-li o platně nabyté právo služebnosti cesty
čís. 3915.
lhostejno, zda navrhovatel sám obdělává pozemek; bdělost navrhovatele čís. 4052.
k žádosti není oprávněn pouh~r držitel pozemku čís. 4477.
Citelné ubližování na cti a rozvod viz roz vod.
Cizoložství viz rozluka, rozvod manželství.
Cizozemec:: propuštění obchodního pomocníka čís. 3820.
a příslušnosldle §u 104 j. n. čís. 3912, 3930.
a osvědčeni nebezpečí při prozatímním opatření čís. 4092, 4438.
_.- a slib republice viz z a m ě s t n a n e c stá t n í, žel e z nič n í.
-- a výživné viz v Ý ž i v n é.
-- a zbavení moci "otcovské viz o tec.
Cizozemské nemovitosti viz n e m o v i t o sti.
Ý podnik viz pod n i k c i z í.
á pojišťovna viz měn a, poj i š t ě n í.
Ý soukromý podnik: může b}Tti žalován v tuzemsku čís. 3492.á společnost, a k c i o v á atd. víz s pol e č n o s t a k c í o v á atd.
é stáhli dluhopisy: umoření viz tam ž e.
á valuta viz p I a t i d I a c i z í.
--- Ý závod společnosti s r. o. viz s P o leč 11 o s t s r. o.
Clausula rebus sic stantibus viz dol O' ž k a.
Clo: přev~al-li kupite! náklady na vycIení bez výhrady, nemůže činiti závazek
záVIslým na vydání celní kvitance čís. 3404.
1l4"
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nárok zasílatele na náhradu č í~s. 3428.
a doprava železniční viz d op r a važ e 1 e z fl i Č II i.
Corpora deHcti a pořad práva čís. 3604.
Cukr: pořad práva viz tamže (stát).
v)'kazy nedoplatků cenovych rozdílů dle nař. 519y'19 nejsou
titulem dle §u 1 čís. 13 ex. ř. čís. 4061.
pořad práva viz tarnže (stát).

Cyklista: srážka s automobilem

čís.

4364.

časopis X. nemá způsobilosti státi na soudě č
částečný rozsudek viz r o z s II dek.

čekací

doba (§ 1155

obč.

exekučním

i s. 4379.

I

zák.) viz srn 1 o II v a s I II Ž e b n í.

čekatelské právo: pokud není na
čerpání vody: nabytí práva čís.

závadu zcizení nemovitosti
4128.

čís.

4100.

stát viz s t ~ t
činovník spolku viz s pol e k.
čistá hodnota nemovitosti viz d á v k a z In aj e t k u.
číšník na účet: poměr jeho není poměrem služebním; jde o podpacht hostinské
živnosti; v tom, že majitel živnosti žádal po výpovědi číšníka, by zůstal,
nelze spatřovati obnovení smlouvy či s. 4503.
člen divadla viz smlouva služební.
--- družstva viz s po-I 'e č e n s t v o.
--- řádu, spolku atd. viz řád, s pol e k atd.
l:lenská knížka viz k niž k a.
Ý p-odffi společenstva viz s po-I e Č e 11 s t v o.
českoslovensh:ý

Dáni do polepšovny viz P. o lep š o-v II a.
Daň viz též d á v k a.
při

rozvrhu nejvyššího podání viz dra ž b a.
pokud jsou výkazy o nedoplatcích exekučním titulem či. s. 4070, 4095
kdy se stává nedoplatkem čís. 4482.
dědická: zajištění čís. 3643.
osobni a zajišťovací exekuce čís. 3521.
osobní z příjmu: pokud jest zaměstnavatel oprávněn zadržeti si na účet
mzdy zaměstnancovy čís. 3826.
výdělková: a rozvrh nejvyššího podáni čís. 3502, 40G8, 4504, 4513.
a zajišťovací exekuce viz exekuce zajišťovací.
z příjmu a z a o pat ř o v a cíp o žit k Y viz z a o pat ř o v a c i p o z i t k).
z obratu: bylo-li 1 % zakall{ulováno v přejímací ceně za obilí čís. 3542.
a určitost kupní ceny čís. 4354.
Dar: z milosti a zaopatřovací požitky viz z a o pat ř o v a cíp o ž: i t k y.
slovní urážky a hrubý nevděk Č Í-I s. 3725.
pokud jest třeba formy notá.řského spisu čís. 3725.
nelze započísti do -dědického po-dílu čís. 3906.
ke skutečnému odevzdání dle §u 943 oné. zák. -se nevyžaduje )"-dhovního
vkladu čís. 4445.
Dávka viz též daň.
z majetku (přírůstku na majetku zák. čís. 309/20) na nelikvidní a nepouká7:anou pohledávku na vrácení přeplatku nelze vésti exekuci zabavením
a přikázáním k vybrání čís. 3500.
pro věcné ručení rozhodnou jest cena nemovitosti ku dni 1. března
1919 vyšetřená finančními úřady čís. 3702.
i věcné ručení dle §u 62 jest podpůrným čís. 3776.
přihláška k rozvrhu, udání hodnoty nemovitosti dne 1. března 1919
čís. 3855.
zákonné zástavní právo pro ni; pokud jest zamítnouti přihlášku ber~
ního úřadu k rozvrhu čís. 3978.
čistá hodnota nemovitosti dle §u 62; náležitosti přihlášky k rozvrhu
čís. 4239.

I
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-- pokud ji nelze přikázati z nejvyššího podání čís 4504
z nájemného: nepožívá přednostního pořadí (. i s. 4159.
.
z přírůstku hodnoty nemovitosti: zavázal-li se ji kupitel zaplatiti' kdy může
na něm pr?d~atel d0f!1~hati se náhrady škody čís. 3432. '
~1.elze ~e II r c o v .a. C! ,zalobou domáhati zjištění, že spolusmluvník jest
Jl povmen zaplaMl C 1 s. 3806,
nedostatek úmluvy o ní není na závadu hotovosti kupní smlouvy č i s
3977.
•
..
nepožívá přednostního pořadi čís. 4159.
dokročil-li vyměřovací úřad na kupitele, pominu\' zcizitelc' úmll!va~
prodatele s kupitelem o převzetí dávky čís. 4194.
'
úmlu):a, ~e, k~upiteI. ponese dávky; oprávnění a povinnosti prodatele při
vymerovam Cl S. <±373.
o d had viz t a Tll Ž e.
ze zabav: a ručení obce za nes-;"Jrávné vybírání čís. 3591.
y obecní: nepřísluší jim záko.nné· pře~nostni pořadí čís. 4228.
Definitivní ustanovení obchodního pomocníka čís. 3927.
Deklarace zboží viz doprava železničnÍ.
Delibační řízení viz N č m e c k o.
Deposice soudní viz s I o žen í n a s o II d ě.
Depurační závazek v ki.!pní smlouvě viz s 111 I o u vak II p n í.
Deskový statek viz p o zem k o v á r e for m a.
Dědic! o pat ť o. v n í k d ť d i C e viz tam ž e.
k u P cep I n é hop r á v a viz k u pec.
ze závěti a správa pozůstalosti viz spr á v a p o z II S t a los ti.
prozatímní op,atření- proti němu čís. 3581, 4216.'
exekuce na l!-ar?k na vydání nemovitosti čís. 3362.
e~ekuce prot~ ~emu v~ucenou dražbou zůstavitelovy nemovitosti čís. 3780.
pred, odevzdam,!TI PO,z~s!alost~ nemůže ve vlaszc.ím jméně uplati10vati po~!edavkyj k, za~~lova111 Jest treba svolení pozůstalostníhc soudu čís. 3425.
Cl odkazovmk Cl s. 3914.
uznání pohledávky a pojetí do inventáře čís. 3998.
ručení za výživné nemanželského dítěte zůstavitelova čís. 4196
- - e?kud dědici tvoří po odevzdání pozůstalosti vlastní společenství v rozepři
Cl s. 4200.
vzd~n~ .se ze zákona l1~padl1uvšího dědictví ve prospěch dědice ze závětj
a zavet napotom prohla sena za neplatnou č i s 4336
vz.d~ní se d~dict;rí. (§ 8?3 obč. zák.) nelze sp~třovaťi v tom, že se nedostavll k proJednam pozustalosti čís. 4428.
a změna žaloby čís. 4468.
nepominutelný: výpočet prwinného dílu vzdání se jeho čís. 3518.
- - co jest synovi započísti čís. 3906.'
a i n ven t á ř viz i n v e Jl t á ř.
--- viz též p o z Ů s t a los t.
Dědická daň: zajištěrí čís. 3643:.
podíl: kter}' náklad na syna lze započítávati, dar;,i neJze započítávat]
Cl s. 3906.
-- á přihláška viz p o z Ů s ta! o s t.
D~litelné plnělÚ v rozsudku viz r o z s ude k.
Delnické pojištění viz poj i š t ě n í.

-.- t,

Dělník zemědě~sk,Ý

•
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2. z~opatřovací požitky dle .litic čís. 130/21 či s. 3497
-- -.---:-' par?tm komIse v kolektivní smlouvě či s. 4115.
.
~- JJ~ak v,V1Z S m ~ o u:, ~ s I Uže b fl í, z á vod fl i rad a, v Ý bor y.
DetellSl{y pndavek ViZ v y z i v n é_
Diferenční obchod viz hra.
Dí! dědický viz děd i c k S' pod í I.
povinný:_ výpočet; vzdání :Je jeho čís. 351'i3.
co jest započísti čís. 3906.
a určení výpravy či' s. 4169.
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od had viz tam ž e.
i 11 V e 11 t á ř viz tam ž e.
viz též p o z II s tal o '6 t.
Dílčí dluhopisy viz dl tl hop i s y.
_ rozsudek viz r o z s II dek.
."
v,
Dílo ve smyslu §u 1319 obč. zák.; je~t jím elektncke ved,enl C 1 s;"~~60.
,
obr a Z- o v é: objednání jeho lest smlouvou kupm; poch,azl-li sl?-v m . ~o~
_
provod od jiného spisovatele, než byl uveden v nabldce, nejde je);;te
o jiné clilo č i s. 3919.
.
jinak viz s in ! o II v a o cl 1 1 o.
Dispositivni lhůta vi z 1 h i.t t a.
,
Disbibuční oddělení pro tuky a sodu a l1ahrada škody na státu čr s. 3993.
.Dítě: výživné viz tamže.
.'
manželské: 1 h II t a dle §u 158 ob č. z a 1<. .Vl~ tam z e.
.
__ od uznání pl\vodu a-vedlejší intervence :'lz.1ntervence.yed}el~,1.
popíráním manželského p.ůvodu ncsprosťuje se otec pOV1I1110StJ vyzlvo-vací čís. 3538.
k oduznání původu stačí průkaz, 7_e nedošlo k pohlavnímu styku; zhodnocení svědectví matky čís. 4391.
~.
. nárok na vydání jest i proti manželce uplatnovatl poradem prava čís.

,
i

v

v

v

,

,

3695, 3696.
. I . .
h"
, .
vůle otcova jest rozhodna, v jakém jazyce ma )ytl vyc ovavano Cl s.
4289.
hl"
t
nemanželské: zjištění otcovství, byl-li manžel matky pro- asen za, mr va
či s. 3357.
..
73
nárok otce na vráceni odbytného v případě leglhmace čís. 35 ,.
ručení dědicú otce čís. 3587, 4196.
platí pro ně zásada §1I 150 obč. zák. čís. 4196.
Divadlo viz s m I o u v a s I II ž: e b n í.
Dlouhé dříví v dopravě čís. 3738.
Dluh(y): obch?dní a převzetí P?dni,ku č ~ s. 3389.
___ .. zaplacem dle §1I 1432 obc. zak.- Č 1 s. 3728.
.
'1.-"
. ,
placení jeho- a měna viz měn a.
pokud nabyvatel nemovitosti jest opravl1en doma:jatl se vymazu kmhovmho
dluhu na odstupiteli' pokud nepřichází osobní dluh na nabyvatele čís. 4193.
přeměna obecnoprávního ve směnečnoprávní; komu byl kupitel nadále
oprávněn plniti čís. 4462.
.
~. ~,
Dluhopis(y): s prorogační doložko:l:l; ~o~ud ~ť; mu nepodrobJ! dluzmk Cl s. 3661.
.__ dilči: sídlo veškerenstva maJltelu Jich Cl s. 3712.
státní: umoření viz tam ž e.
Dlužník: pro cl len il jeh o viz II á 11 r (l d a š k o cl y dle §u 1;:);:)3 o b č.
z á k.
_
průkaz o placeni spl no mocněnci věřitelovu čís. 431~. ,
_
k o r e á I 11 í: pokud smír s jedním zrušuje celou koreall1l obligaci fo. í s. 3980.
p o s t o II pen Ý viz p o s t ll' p.
,,1:"?Dny ua poště viz pod á n í . .
~,
Doba čekací (§ 1155 obč. zák.) VIZ s m I o II v a s I II z e blil.
pracovní osmihodil1ná: zvyklostí nelze vytvořiti delší dobu; odmčna za
práci přes čas čís. 3820.
.
~,
vztahuje se i na nemocniční lékaře ČíS.,417~. ,
úm!lIva o pracovni dohě delší Jest nicotna; mlstm zvyklosÍl o delsl dobe
11emohou vzniknouti čís. 4173.
hospodářský dozorce; bydlení v domácnosti čís. 4312.
lze platně uzavříti sm'ír o vzešlém již nároku na mzdu za práci přes čas
čís. 4346.
splatnosti viz s p I a t n o s t.
Dobírka: pokud jest prodatel oprávněn zaslati; včasnost plnění čís. 3393.
ručení mezizasílatele zasílateli za nevybrání čís. 3440.
na zasílatelském zboží a výhrada vlastnického práva pro odesílatele čís.
4383.
doprava železniční s Maďarskem čís. 4317.
v

v

Dobré mravy viz :1 (' pia t n o s t sml o II V y.
Dobývání uhlí viz II h 1 í.
Dodatečná lhůta viz i h ů t a.
Dodávky uhlí viz tl hli.
Dodržení nájemní smlouvy: I h li t a viz tam ž e.
Dohled na zvíře viz n á hra d a š k o d Y dle §u i320' () b Č. zák.
Dohorlči smlouva viz sml o u v a spr o s t ř ť d k o vat ť 1 s k á.
Doklady a zaopatřovací požitky viz z a o pat ř o v a c i' po žit k y.
»Doktor« ve firmě čís. 4203.
Doličné věci a pořad práva čís. 3604.
Dolová míra iest nemovitostí; odhad čís. 3617.
é pole ·jest ner:novitostí; odhad či s. 3617.
Doložka _konkurenční: pokud nicotnou mezi podnikateli čís. 3884 .
rebus sic stantibus: při výživném viz v Ý ž i v n é.
_.- a změna dúchodu čís. 4308.
vykonatelnosti viz c x e k II C e.
Domácí nářadí (§ 251 čís. 6 ex. ř.) čís. 4249
Domácnost: pokud fučí za nákupy manželka a pokud manžel čís. 3916.
--- bydlení \' ní a osmihodinná doba pracovn! ~is. 4312.
DomicU viz smě 11 k a.
DoplněníJ pozemkové knih}' viz kniha pozemková
(veřejná).
r o z s Ll d k 1.1 viz r o z s II d e Je
II sne s e II í viz u sne sen 1.
Dopojištění vi? poj i š t Č 11 í.
Doprava: ]J o D II II a.i i čís. 4464.
dřeva viz dře v o.
poštovru viz p o štol.
železniční (nákladní): pokucl jest vyplenění vagonu sroceným davem vyšsÍ
mocí čís. 3527.
zabavení zásilky vojenskou správou jest vyšší mocí 'č í s. 3873.
._- vzňal-Ii se obsah nábytkového vozu jIskřením z lokomotivy čís. 3365.
vznícen-li jiskřením len čís. 3850.
poznámka odesílatele pro příjemce na nákladním listu čís. 3516.
nákladní list podstatnou náležitostí smlouvy; dovozné dle označení
zboží v nákladním listu čís. 3738.
nesouhlas zboží s údajem v nákladním listu čís. 3736.
nákladní list; rozdíl mezi prvopisem a duplikátem čís. 3863.
duplikát nákladního listu a výplata akreditivu nařJ čís. 4112 .
převzala-Ii dráha zboží dle nového nákladního listu neručí dle §u lOO
žel. dopr. ř. čís. 3875.
'
každé vyřízení reklama(;e má účinek, uvedený v zákoně čís. 3531.
dnem po reklamaci povinnost dráhy platiti úrok z prodlení; reklamován
jest nárok na úroky' čís. 3530.
není třeba, by k reklamaci byl přiložen přijímací list nebo duplikát nákladního listu čís. 3850.
náležitosti reklamace čís. 3874.
je-Ii doklad o postupu nároku formalně vadným čís. 4135.
za který čas možnO' požadovati zdržné a stojné; § 74 týká se všech dopravních překážek; náklad za přeložení pro zákaz celního úřadu čr s.

4345.

dráha jest oprávněna po'žadovati stojné po dobu, co zásilka pro vadnost dokladů nemůže býtí dále vypravena' dráha neručí za zavínení
celních orgánů čís. 3620.
'
náklady vzniklé zadržením zásilky pro celní závaduj povinnosti dráhv
ohledné vymáhánistojného a zdržného' ručení více drah za nedbalošt
při torr.. čís. 4413.
I
tím, že byla zásilka vydána omylem osobě neoprávněné nepočíná běh
promlčecí lhůty čís. 3752.
'
pokud neručí dráha za škodu, vydala-Ii zásilku třetí osobě čís. 4034.
vážení zboží na dráze; dťtkaz o ztrátě zboží čís. 3804.
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byl-li učiněn návrh na převážení zboží dráhou a dráha nevyhověla či s.

4303.
příjemce čís. 3875.

v'

•

,~

v

~,

hrubá nedbalost neprodluz'Uje lhuty §u 98 zel. dopL r. c 1 s. 3875, 448(~

hrubá nedbalos! §u 95 (čl. 41); zámčna VOZll v mezinárodní dopravl..'
čís. 4136.
jest hrubou nedbalosti bylo-li zboží, odevzdané kLl pfepravč jako
ry'chlozboží, přeloženo' do vozu naloženého obyčejným zbožím č i s.

4174.

hrubá nedbalost· zasláni zboží po delší trati, břímě důkazní čís. 42?S.
hrubou nedbalo~tí není nesprávné dirigování vozů a ztráta průvodmch
listin čís. 4480.

__

ručení odesílatele za škodu pro vadné naložení či s. 4304.
ručení ode::-ílate!e za škodu výbuchem třaskavin, vadné balení třaskavin
čís. 4441.
dráha fučí za škodu vadným a neodborným l1aložeilím zboží, jež bylo
při celní prohlídce z vozu. vyloženo č.í s. 4099.
'v
~
spoluzavinění dráhy, byl-li vůz odeslJatelen-: nesprav ne nalozen čís.

3984.
tarif:

jeho ve Věstníku pro železnice a plavbu čís. 3942.
»dlouhé dříví« čís. 3738.
deklarace zboží jako »palivové dříví«; význam slova »abgangig« čís.
uveřejnění

označení

4206.

.

sleva dovozného pro uhe1n)"' mour čís. 4385.
tarifování »jalovcových plodů« č.í s. 3626.
,
přirážky k dovoznému; nebyla-h uvedena de1kv. předmětú; nejasnost
tarifních předpisů jde na účet dráhy čís. 4429.
pojem refakciej vlečky; odesílací stanice; Loubí jest stanicí pobočnou
čís. 4384.
poklesl-li kurs franku ode dne, kd).' reklamována zásilka a po.žadoválla
náhrada škody ve šv)'carských francích čís. 4114.
je-li obecnou obchodní cenu vyjádřenou v Kč zaplatit' y korunách maďarských; den kursu čís. 4414.
ručení dráhy,za škodu, že bylo více vybráno na dovozném a za škodu,
že se ocitla v prodlení s vrácením p{eplatku čís. 4375.
{talle: úmluva o přepravě; uveřejnění úmluvy v l~ezn0 ve Věstníku Df(;
železnice a plavbu čís. 3942.
Maďarsko: zrušení změny §u 69 dopr. ř. č i s. 4238.
doprava železniční s ním a dobírka čfs. 4317.
po dobu do 6. listopadu 1922 platlla v poměru_k Maďarsku úmlu\'.
čís.

4480.

Polsií:o: není úmluva o solidárním ručení čís. 3873.
doprava čís. 4288.
stačí, bylo-li oznám-ení o překážce v dopravě řízeno odesílací stanicí na
zástupce odesílatelova čís. 3965.
povinnosti dráhy, adresována-Ii zasilka k ponechán! na dráze na při
hlášku čís. 4031.
legitimace k žalobě, změnila-li dráha adresu bez odesílatelova příkazu
čís. 3375.
jednoročnímu promlčeni: dle §u 71 žel. dopl'. ř. nepodléhají nároky na
další dovozné a na _poplatky za vedlejší úkony, které vzešly po podání
nákladu a na zaplacení dopravného za dopravy následkem dopravni
překážky čís. 4238.
odsunula-li dráha zásilky jako opatfellí nařízené za mobilisace, nemůže
se domáhati dopravného č i s. 4238.
--- pokud jest dráha povinna vyorati dobírku čís. 4317.
ztratí-li se pouze část přepravovaného zbo-ží má dráha právo odečítati
zákonné kalo od celeho úbytku na váze či s. 4339.

povolení býv. c. a k. ministerstva k prúvozu a dopravě válečného kon.
trabantu pozbylo státním převratem účinnosti; dráze bylo se zachovati
dle §u 74 žel. dopr. ř. či s. 450g.
Dopravní smlouva viz též p o voz n i k.
Doprovod slovní viz dílo obr a z o v. é.
Doručeni: usnesení bernímu úřadu a lhůta k oprp.vnému prostředku čís. 3616.
- právnímu zástupci v řízeni exekučním čís. 3836.
výpovědi knihovní- pohledávky ve vyrovnání čís. 3943.
v nesporném řízení čís. 3972.
obsilky a exekuční titul německý čÍs. 4255.
vhodil-Ii orgán výzvu do skřínky pro -příjem dopisú nedošlo k náhradnímu
doručení tím, že byla písemnost uložena na poště či s. 4377.
rozhodčího výroku viz rozhodčí v)"rrok.
Dospělost pohledávky viz z a poč ten í.
Dotaz ministerstva spravedlnosti viz min i s t e r s t vos p r a v e d I II o s t i.
Dovětek viz po ř ÍI ze n í p o s led 11 i.
Dovolání: kdy nastávají procesuální účinky zřeknutí se Čl
3770.
v dovolacím spisu netřeba uvésti dovolací soud či s. 3989.
lze podati pouze jeden spis dovolací čís. 4015.
ústní líčení čís. 41,1;9.'
§ 496, odstavec druhý, c. ř. s. platí i pro ořÍpad že dovolací soud zrušil
rozsudky obou nižších soudů čís. 4195.
'
pokud nelze projeviti právní názor vížící odvolací soud čís. 4202.
uznal-·li odvolací soud odv/}!ání za včasné čís. 4394.
tím, že opozděné neodmítl prvý soud, není vyloučeno by tak neučinil soud
odvolací (dOVOlací) čís. 4424.
'
otázk.a přípustnosti jeho z moci úřední či s. 4465.
§ 502, o d s t. 3: přípustnost, _bylo-li llěkolřk nároicú spojeno ke společ..
nému projednávání č Í1s. 38UO.
-- bylo-Ji ~e ~o .??,uhlasnych rozsudků nižších soudú dovoláno jen do
_ ~.OOO Ke, ae mZSi s~udy :?zl~odovaly ,o penízi přes 2.000 Kč čís. 4098.
§ -J02 o d s t. 4: neplatl, zrusli-h odvobcl_ soud rozsudek prvého soudu jen
pro neúplnost řízení čís. 3821.
pokud není přípustno čís. 4465.
~ 503 Čís._ 1: ,ot~zka p,řípustno~ti pořadu práva, (ne)vyslovily-li se nižsi
soudy formalnym pravoplatnym usnesením čís. 3775, 4517.
§ 503 čís 2: nevyhověno-li poukazu VYŠt5ího soudu čís. 3605
nebyl-ll proveden znalecký důkaz Čl s. 3607
nepřihlížel-li odvolací soud nepr~vem k okolnostem jako k novotám
čís. 3793.
vyžádán-li neprávem znaleck\r posudek čís. 4410.
§ 503 čís. 4: překročena-Ii v rozsudku žaJobni žádnst čís. 3613.
p<?kud lze napadnouti skutkové zjištění čís. 3600.
- - vazanost doyolacího soudu ohledně bolestného čís. 3956.
pokud lze prezkoumati zařazení zaměstnance do ur6té skupiny tabely
k zákonu čís. 130/21 čís. 4446.
jde-Ii o výklad listin čís. 4298.
Dovozné: viz d op r a važ cle z nič n í.
Dovozní povolení viz p o vol e II í d o voz II í.
Do~orce ,ho~pod~řský a o~rnih?dinná doba pracovní čís. 4312.
Draha ~fS~t: zavory; pO,trebna bezpečnostní opatření čís. 4107.
Drahotm pf1~avevk,: dle zakona 486/1921 není dúchodem ve smvslu ~s. F.
7'
zak. Cl s. 3633.
"
,S o a
uraz.
r

a v Ý ž i v 11 é viz V)"f ž i v 11 -~.
pell s i j 11 í m u poj i š t ě 11 í viz .~ o j i š t ě
poj e z d 11 é h o viz P o š ta.
Dražba vnucená: ú tra t y viz tam ž e.
h y pot e k a k Cl u Č 11 í viz ta 111 že.
na zabraný majetek čís. 3545.
...-

---

--

-

k

1]

í pen s i j n í.
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vydražitel a zástavní právo- dle §u 1101 obč. zák. či s. 3386.
dokud nesplnil dražebních podmínek nemůže se vydražitel domáhati na

které náklady procesní a exekl1čl~í mohou dojiti uhra žení v pořadí
knihovní pohledávky čís. 4412.
přisto~pil-li veřejn~' or~án k dražebnímu řízení ohledllě zadrželo stí
za urcIŤou dobu, mus! ohledně dalších zadrželostí učiniti zavčas

vydraženém, by mu odevzdal byt čís. 3513.
proti komu se múže vydražitel domáhati vyklizení vydražené nemo-vitosti čís. 4027.
pokud jest k výpovědi z vydražené nemovitosti oprávněn vnuceny

přihlášku čís.

<

nároky mohou bdi při rozvrhovém roku blíže
vysvětleny a doloženy č i~. 4504. •
ú~0rI1í pohledávka nemusí b~,ti vyúčtována nejpozději II rozvrh 0veho. roku,. k prohlášení o v~'ši úvčru až po roku nelze přihléa
!louh; . .p r a vor ~ k II r:."", nepřísluší věřiteli z dl'tvodll, jejž mohl
uplatfl1Ťl odporem c í s. 3721.
\' roz,vrhovém řízen; llení exekuční soud ani oprávně:l ani povinen
by sam od sebe kOl1al šetření o nárocích veřeJ'ny' ch orgánli Čí""

správce a pokud vydražitel či s. 4190.
není nezbytně nutno, by vydražitel nemovitosti byl uveden v její držbu
výkonným orgánem čís. 4484.
nárok pachtýře, jehož pachtovní právo nebylo vydražitelem převzatu

na náhradu škody proti vydražiteli Č Íi s. 4495.
prozatímní správa čís. 4499,
pokud lze převzíti břemena bez započtení na nejvyšší podání čís. 3483.
poznámka spornosti a odklad exekuce čís. 3586.
nelze vésti proti dědici ohledně zustavitelovy nemovitosti čís. 3780.
rozhodování o tom, zda pohledávka jest pohledávkOU za všeobecnou či
zvláštní úpadkovou podstatou; nárOky správce úpadkové podstaty
vzhledem ku zvláštní podstatě čís. 3856.
přístup k dražbě a počátek lhůty §u 164 ex. ř. čís. 4094.
pokud zbytečnou výzva dle §u 171/2 ex. ř. čís. 4252.
komu přísluší vyjádřiti se dle §u 171/2 ex. ř. čís. 4350.
domněnka §u 171/2 ex. ř. neplatí při pohledávkách simultánních či s.

4504.

.

~.

exek;Jčnímu

3377.

nebyla-li učiněna nabídka, nelze zastaviti dle §u 200 čís. 3 ex. ř., nýbrž jest použiti §u 151 ex. ř. čís. 4398.
pokud jest venkovský mlýn s pilou venkovským statkem čís. 4398.
na předražek nevztahuje se dvorský dekret z 6. června 1838, čís. 277
sb. z. s. čís. 4320.
rozvrh nejvyššího podání: pře dno stll í po řad í: přikázání výdc'lkové daně čís. 3502, 4504.
přikázání výdělkové daně, pominula-li pohledávka zaplacením; odpor jest poukázati na pořad s.právní čís. 4068.
výdělková daň požívá zákonného zástavního práva na celé nemovitosti, i když jest poplatník vlastníkem jen její ideální části čís.
3502.

od kdy se počítají úroky výdělkové daně č i·s. 4513.
oznámení daní a poplatků, ktere dosud vyměřeny nebyly; pokud
přísluší zákonné (přednostní) právo zástavní poplatku z čisté pozůstalosti a' poplatku nemovitostnímu čís. 3703.
přednostní právo příspěvki't okresní ne mocenské pokladny č í~.
3938, 401 9.
přednostní zástav ni právo za příspěvek k úrazové pojišťovně čís.

4226.

přednostní zástavní právo nepřísluší dávce z přírůstku hodnoty,
z nájemného, stočného čís. 4159.
příspěvkům dle opatření čís. 494/20 čís. 4226.
obecním dávkám uvedeným v §u 38 zák. čís. 329/21 čís. 4228.
vo-dné čís. 3438.
přednostní pořadí obecních přirážek k dani výdělkové čís. 4482.
veřejné dávky, byly-li zaknihovány, požívají přednostního pořadí,
třebas nebyly k dražbě přIhlášeny čís. 4068.
přihláška k rozvrhu li á v k Y z ma jet k ll; udání hodnoty nemovitosti dne 1. března 1919 čís. 3855.
pokud jest zamítnouti přihlášku berního úřadu k rozvrhu pro
dávku z majetku čís. 3978, 4504.
náležitosti přihlášky dávky z majetku čís. 4239.
P o řad í úro k ů (útrat), byly-li zvláště zaknihovány Cl s. 3870.
rozsu-dkový přísudek úroků~ běžících od určitého dne až do dne
vnuceného vkladu zástavního práva čís. 4252.

4504.

zavčas přihlášene

I

I

soudy 11.elzr;. ~~z~odovati o námitce, že přihlášené pchledavky na dar~lch I ~nrazkach nejsou po právu čís. 4226.
d o k 1 ~.d Y o preyodmm poplatku; pokud dlužno vzíti zřetel k odporu pn rozvrhu c í s. 3782.
podán-li' o d por proti přikázání celé pohledávky lze napadnouti
rek u r sem i přikázání úrokl! čís. 4252.
'
komu přísluší právo k rek u r s Ll čís. 4252.
kdo !11ůže napadno.uti rozvrhové usnesení, přikázána-li pohledávhl
nepravem k hotovemu zaplacení či s. 4350.
přikázání pohledávky postupníkovi i když nebyl proveden knihovll"
pře~?d;, § 9 ex. ř. ~n,evztahuie se n~ p o s tup po hle d á v k Y po
zahajem exekuce Cl s. 3871.
jde o .zav~de.ní~ knihovního poř~d~1..:". ?ornáháno-!i se tono, by na
nern~~!to~tJ, 1ez. n~byla ve drazbe, ale ruclla slmultanně, dostalo
se venteh klll}1.0Vlllill vkladem náhradní pohledávky čís. 4349.
p ~. s tup y p r I r o z vrh ll, byl-Ii knihovním soudem povolen
,erav.oplatn~ .~klayd l!ucen~ho práva zástavního čí $. 4152.
Drobný pachtyr VIZ z~jlstenJ pudy, obnova pachtu, úprava
pac h t o v Tl e h o, p o zem k o v á r e for m a.
Držba rušená: nepřípustnost dovolacího rekursu čís. 3363.
, -- žaloba z ní jest jen jediná; po uplynutí třicetidenní Ihůtv .ze podati jen
žalobu petitorní čís. 3765.
práva: čerpati vodu; nabytí jeho čís 4128
D.ržitelé cukru viz c u k T.
' .
Dříví: zákon čís .., 121/21 vztahuje se i na případy, kde byla kupní cena za dříví zaplacena pred 1. lednem 1919 čís. 3593.
dlouhé v dopravě čís. 3738.
palivové v dopravě železniční čís. 4206.
~
doprava jeho jest smlouvou o dílo čís. 4292.
Duchod: dlužníka zabavitelný: započítání naturálních požitků čís. 3426', viz též
exekuce.
právoplatně přisouzen)' a změna jeho, změnily-li se pornčry čís. 4308.
D~chodní viz z,a?p a.tř r v ~ c íl p nž i t k y.
Dukaz o.bchodll1ml k11lha:uc VIZ k II i h Y o b c hod 11 í.
vyslechem stran VIL '1' Ý s I ech str a 11.
znalecký viz z n a I e c.
z a j i š t ě 11 í viz tam ž ť.
břímě průvodní při správě CIS 3635,3641,4035, v odpůrčím sporu
~~~g.kovém čís. 4048; při hrubé nedbalosti dle §u 95 žel. dopr. ř. čf s.
návrh na povolení
čís.

lhůty

ku provedení lze podati i po

průvodním

usnesení

3713.

o přijetí věna čís. 3746.
:!>volné uvážen.Í soudcovské« dle §u 273 c ř SČl s 3994
nelze napadatI usneseni, J'ímž bvlo dol{azovatell II Iozeno,
~
ll) složil zálohu,

1821

1~20

jakož j usnesení, jímž byl zamítnut návrh na l'rovedení -důkazu, ježto nebyla jistota k soudu .složena č í~. 4000. ,
Důležitý důvod: viz r o z I II k a man zel s tVl, V}' ž i v n é man žel k y r o zloučené.

Dunaj: vypočítání dopravného~~ři.~lav-bě čí;, ~64;
Duplikát nákladního listu: padelam leho a fUCel11 drahy Cl s. 3453.
-- a výplata akreditivu čf s. 4112,.
_
jinak viz d o p r a vaz e 1 e znl c n l.
Důstojník: sběrný viz v á leč n á p ů t.č k a.;.
_
pokud zodpovídá za schodek pnvod';l1Y pr~dch~ldcem C '. s. 3990.
Duševní choroba viz z n ale c, z b a ven 1 s v e p r a v .." o stl.
_
zaostalost viz z II ale c.
Důvěra v pozemkovou knihu a postup čÍ. s. 3367.
.........: jinak viz k n i h Y v e ř e j II é.
Důvod rozluky_ viz r o z lu k a rn a n žel s tví.
_
dovolací viz d o vol á II í.
Dvojí pojištění viz poj j š t ě TI í.
v'

v

•

v

o

v

,

Efektivní marky viz z a poč t e 11 í.
, y'
Elektrický proud a právní souvislost viz. roz. s II deky dll C 1.
". ' ' ' ,
___ á síla: nařízení čÍs. 524/19 vztahUje se 1 na odberatele za ceny pausalm Cl '5.
4086.
--- viz též s 1 uže b n o s t.
é vedení jest dílem ve smyslu §u 1319 obč. zák. čís. 3960.
Emise akcií viz a k c i e.
Energie elektrická viz e 1 e k t r i c k á síl a.
Epilepsie viz pad o u c TI i c e.
.
Erár československý viz stá t čes k o s love 11 s k y.
Excindační žaloba viz žalob a dle § II 37 e x. ř.
Exekuce' dra ž b a r o z vrh TI e i v y š š í h () pod á 11 í viz dra ž b a.
lhllty viz tamže.
.
n a p ohl e d á v k II Z pře p I a t k LI tl á v k Y z m a jet k u viz d á yk a z m aj e t k u.
o d Je.j a d e x e k II C '= viz tam ž e.
na pod í 1 s p o I u v 1 a s t 11 i k a nemovitosti VIZ s pol e č e n S t v i
s t a t k ů.
p r () z a tím n i o pat ř e rl í viz tam ž e.
při k a z á TI í P o hle d á v k Y k Y Y b rán í viz t a In Ž e.
- Jl j' í s a h a vyj e v o v a c í viz tam ž e.
pfedražek viz dražba.
při s I II Š n o s t viz tam ž e.
s i m u I t a n n í h Y pot e k a viz h y pot e Je a.
útraty (exekuční) viz útraty.
- v n u c e TI á spr á v a viz spr á v a v TI tl cen á.
žalob y dle §u 35 e x. ř. a nás 1. viz tam ž e.
a v y r o v 11 á n í viz v y r o v 11 á 11 í.
-- pokud tu plati § 524/2 c. ř. s. či s. 4457.
soudní rozhodnutí mezi týmž věřitelem (vydražitelem) a dlužníkem v exekučním řízení ndze použiti v exekučním řízení o svršcích vůči tř.<;:tí osobě
čís. 3386.
vS/kazy o nedoplatcích, úrazové pojišťovny jako exekučrú mut čí s-o 3946:
vS/kazy nedoplatkÚ cenových rOl-dílů cLlkerních nejsDtI exekučním titulem
dle §u 1 čís. 13 ex. ř. čís. 4061 ..
pokud jsou výkazy o nedoplatcích daně exekuóním titulem čís. 4070.
pokud jsou útraty usnesení v exekučním řízení exekučními tituly čís. 394ú.
výkaz nedoplatků daňových (poplatkových) nemusí býti opatřen doložkou
vykonatelnosti; o výkazu nedoplatků, formáli1ě bezvadném, nelze prováděti
protidůka7 soudem. exekuci povolujícím čís. 4095.

~

I

potvrzení o vykonatelnosti exekučního titulu dle §u 1 čís. 13 ex. ř. může .. e
státi i v návrhu čí s. 4117.
výkazy nedoplatků spolkových nemo.censkYch pokladen a t. zv. zapsaných
pokladen pomocných nejsou exekučními tituly čís. 4251.
vyrovnání není titulem čís. 4330.
soud není povolán zkoumati, zda vS'Kazy vyhovují vnitřním předpisům finanční správy čís. 4070.
není třeba, by v exekučním titulu bylo tvrzeno a prokázáno, že předmět na
nějž se exekuce vede, jest vlastnictvím dlužníka čís. 4095.
I
proti úpadkové podstatě na základě exekučního titulu, zavazujícího úpad~
kovou podstatu čís. 3756.
na základě exekučního titulu proti »společnosti s f. o., tuzemské representaci« lze povoliti exek:lci na předmětu společnosti s r. o. bez dodatku čís.
4070.
§ 10 ex. ř.: pokud ho není třeba použíti či S. 3383.
§ II ex. ř.: předpokládá zápis veřejné obchodní společnosti v rejstřík čís.
3383.
soud povolující exekuci pro pohledávku vymáhanou státem, není oprávněn
zkoumati, zda pohledávka státu skutečně přísluší čís. 4117.
nelze se domáhati pOVOlení proti prodejně konsumního družstva čís. 4250.
na přihlášení, stížnost čís. 3384, 4439.
?rušení exekuce na základě dvorského dekretu z 21. srpna 1838, čÍs. 291
sb. z. s. čís. 4467.
zastavení dle §u 39 čís. 8 ex. ř. čís. 3544.
uhražovací exekuce ku vydobytí útqt přisouzených v f:'lzsudku, jest nepři
pustna, podán-li rekurs do odmítnutí odvolání čís. 3628.
zrušení !{ návrhu následkem smíru s vymáhajícím věřitelem čís. 3866.
na základě říšskoněmeckých titulů: delibační řízení, doručení obsílky do'
ložka vykonatelnosti na rozsudku čís. 4255.
zřízení vnuceného práva zástavního na nemovitosti, stížené fideikomisárl~i
substitucí čís. 4500.
nepostradatelnost d!e §u 251 čís. 1 ex. ř. čís. 4249.
§u 251 čís. 6 ex. ř. nelze použ"iti, počne-li se živnost provozovati teprve po
výkonu zájmu čís. 4388.
~a nár?k. na vydání. věcí nemoyit~'ch; nabyl-li dědic nemovitosti z polovice
Jako dedlc, z polOVice postuptll smlouvou podle dohody při projednání pozůstalosti čís. 3362.
na spOluvlastnický podíl na věci movité čís. 4002.
nelze ji vésti zabavením nároku spoluvlastníkova na vydání společných věcí
movitých čís. 3674.
pfŮ'~i ~ě?ici vnucenou dražbou zůstavitelovy nemovitosti čís. 3780.
na jmem vyskytnuvší se po odevzdání pozůstalosti lze vésti bez ob;:.1ezenÍ
§u 822 obč. zák. ě! s_ 4323.
zabavitelný <lůchod a naturální poŽitky čí.;;, :-3426
na přibytečné č! s. 3534.
remunerace (premie) jest platem ve smyslu §u 1 zák. čÍs. 314;20 čís. 3758.
P?~.ud !ze ji vésti na,pohl~dá~ky p~něžité; zákon čís. 314/20 vztahuje se na
vyzlvne, poskytovane povll1ne rnanzelem čís. 4090.
na mzdu horníka čís. 4119, 4164.
zrušení výsady §1I 207 horn. zák. (zák. čís. 177/24) působí již od počátku
úČinno.sti zák. čÍs. 314/20 čís. 4119, 4164.
na peněžité požitky práva várečného; pokud přípustna dle §u 294 a' ná-,,!.
ex. ř. čís. 3983.
na stavbu zbudovanou na cizí půdě ČÍS. 3397.
jest nepřípustna na nárok stavebníka na v}'platll zápújčky dle zákona o stavebním ruchu zaručené čís. 4198.
vnucený'T,l propachtováním výkonu dlužníkova požívacího práva k pozemku;
pokud přichází v úvah\.): § 150 obč. zák. čís. 3511.
na novinářský podnik čís. 3778.
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nelze ji vésti ani na soukromou školu ani na licenci ku provozování jejímu
čís. 4143.
lze vésti na výtěžek, docílený poštou za ned?ručitelnou zásilku čís. 3795.
pokud ji nelze vésti na práva ryze osobní ČI s. 4218.
dle §u 331 ex. ř.: nelze vésti na nárok dlužníka za poskytnutí úvěru, pokud
jim není kauční hypoteka dosud vyčerpána čís. 4199.
vykonatelnost nároku na vyklizení nebyla dotčena tim) že byla v exekuč
ním řízení prodloužena lhůta ku vyklizení čís. 3995.
povolení a v}'kon dle §u 349/350 ex. ř. a vzájemné plnění čís. 4123.
záloha dle §u 353 ex. ř.: a postup její čís. 3382.
dle §u 354 ex. ř. jest nepřípu:'ltna, jde-li o činy, zasahující do práv třetí osoby;
vymáhajícímu věřiteli přísluší pouze nárok dle §u 368 ex. ř. čís. 3832.
interese dle §u 368 ex. ř. čís. 3431, 3832.
zajišťovací: dle čl. III. llV. zák". pokud nepříslu3Í bankovnímu úřadu min. fi·
nancí čís. 3582.
- dle čL III. uv. zák. nemůže se erár domáhati pro nárok soukromoprávni,
třebas se byl připojil k trestnímu řízení čís. 3953.
jde-li pouze o zajištění nedoplatků výdělkové daně, není na soudu, by
přezkoumával správnost tvrzení finančního úřadu ani co do úroků čís.
4513.
pro osobní daií. dosud nepředepsanou či s. 3521.
nepřípustna přísaha vyjevovací čís. 3583.
- - a útraty odvolacího řízení čís. 3731.
není přípustna zájemným popsáním neknihovních nemovitostí čís.
3833.
pokud jest nebezpečí dostatečně osvědčeno čís. 3932.
jest věcí věřitele, by osvčdčil okolnosti, odůvodňující nebezpečí čís.
4449.
i v případech §u 371 čís. 1, 2 a 4 ex. ř. lze zrušiti jen z duvodů §u 376
ČÍS. 1, 2, 3 ex. ř. čís. 4042.
§ 370 ex. ř. jen na konečné rozsľtdky prvé stolice: § 371 čÍs. 1 ex. ř.
net}'ká se útrat odvolacího řízení čís. 4311.
Fakturni sudiště viz p ř f s I II Š 11 o s t dle §u' 88/2 j. 11.
Feriální věci viz p ráz d 11 i n y s o u d 11 í.
Fideikomisámí substituce viz s tl b s ti t u c e f i d e i k o m i sár 11 í.
Fiducia viz pře vl a s tn ě tl Í.
Filiálka banky viz b a n k a.
Film: smluvená úplata za prvé provozování; nedošlo·!i k provozování pro osobní
překážku 'nájemcŮ"vu; povinnost nájemcova k úplatě či s. 4282.
viz též k i n e mat o g r a f.
Finančni prokuratura: dOTučenÍ usnesení bernímu úřadu čís. 3616.
předpisy: přezkoumání soudem čís. 4070.
_. - úřady: přezkoumání tvrzení jeho soudem čís. 4513.
Firma: vi'slovné svolení dosavadního majitele dle čl. 22 oheh. zák. e I s 3360.
výmaz odštěpného závodu nelze povoliti, dokud není doloženo zastavení
činnosti; při firmě cizozemské i svolení berní správy čís. 3481.
státního občana S. H. S. jen na základě vzájemnosti či s. 3779.
pokud lze majitele odštěpného závodu žalovati pod firmou tohoto závodu
čís. 3839.
přídomek »kráIGvsk~,<, čís. 3603.
dědice kupce plného práva, jenž dosud nebyl zapsán Cl s. 3880.
kdo nabyl oh chodu od kupce plného práva a zápis dosud nezapsané firmy
do rejstříku čís. 4120.
připojeno-li v nové firmě ku jménu rodovému jméno křestní čís. 4120.
'formální pO'::ltup při přemístění sídla z obvodu jednoho do obvodu jiného
rejstříkového soudu čís. 4170.
vstoupili-li do závodu kupce jednotlivce komanditisté a komplementáři čís.
4175.

pokud pří~dstn)'m dodatek »d·.,\,tor« čís. 4203.
a k c i o v é s p o leč II o s t i: kdy lz.e povoliti výmaz při Tusi čís. 3400.
s P o leč 11 o s t i s r. o.: pokud musí odpovídati pravdě čís. 3862.
'nelze se domáhati zápisu změny, bylo·li v rejstříku zapsáno zrušení
a likvidace čís. 4322.
Fixní obchod čís. 3410, 4292.
Fond kontribučensl(ý obilní čís. 3399.
pro opatřováni strojených hnojiv viz II n J j.i v a str oje n á.
Forma: pro platnost smlouvy platí i pro úmluvu předchozí čís. 4225.
písemná viz p í sem n á for m a.
-- jmak viz not á ř s k Ý s P i s.
Formální postup při přemístění sídla firmy Čl s. 4170.
Fosfor bílý: prodej jeho a náhrada škody čís. 3550.
Fotografický atel1er a .ochrana nájemců viz o c II ran a n á j e Il1 c Ů (85/23).
Francouzské právo: šekové viz šek.
Frank švýcarský: pokles kursu viz !-:i ě n a.
Frkání koně čís. 3641.
Fuse akciové spoiečnosti: a \ y~llaz firmy čís. 3400.
jinak viz s P o leč n o s t a k c i o v á.
Generální zastupitelství cizího podniku viz pod n i k c i z í.
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Hajný: výlučná příslušnost dle §u 49 čís. 6 j. JI. čí" 3476.
Herec viz s In 1 o u v a· s I tl Ž e b n í.
Hereditas iacens: nenáleží k osobám, uvedeným v §u 1472 obč. zák. čís. 3419.
Herna viz hra.
Hlavní závod společnosti s r. o. viz s P o leč n o s t sr. o.
Hmotné odevzdání viz pře vod v I a s tni c tví.
řízeni sporu viz říz e n í s por u.
Hnojiva a pozemko'vá reforma viz tamže (zák. čís. 220}22).
strojená: fond ptO opatřování jich a sdružení majitelů lesů čís. 4121.
Hodnocení důkazů viz d tl k a z.
Honitba: pořad práva, byla-li zvláštní dohoda o náhradě škody zvěří čís. 3608.
neplatnost smlouvy, jíž se zavazuje pachtýř v čechách, že za hosta přijme
každého člena honebního společenstva čís. 4258.
oprávnění společenstva v Čechách domáhati se nicotnosti smlouvy; pokud
nestane se platnou pachtovní smlouva na oko čís. 4352.
Hornický soud rozhodčí viz r o z hod čís o tl d hor 11 i c Je ~I.
Horník: zrušeni výsady §u 207 horn. zák. púsobi již' .--.d počátkU púsobnosti zak.
čís. 314/20 čís. 4119, 4164.
Hory: odhad dolovýoh polí a měr čís. 3617.
§ 106 horn. zák. předpokládá naprostý nedosratek vrchnosie·1.1ského povolení a norrnáilá poměry čís. 4451.
Hospodářský dozorce a osmihodinná doba pracovní čís. 4312.
podnikatel: ručení dle nařízení L 12. března t90?, čis. 33 z. zák. pro Cechy
čís. 4074.
sprá.vce a úrazové pojištění viz poj i š t ční ú r a z o v é.
- - a zaopatřovací požitky viz z a o pat ř o· v a cíp o žit k y.
Host při II o nit b ě viz hon i t b a.
Hostinec: v y k 1 i z e 11 í viz ta 111 Ž e.
Hostinský: z a drž o v a cí p r á v o viz ta ll1 Ž e.
ručení jeho viz smlouva schovací.
á místnost (živnost) a och ran a n á j e m c II viz och ran a n áje m c tL
á živnost viz ž i v n o s t
Hotelové stříbro jest hromadnou věcí čís. 4085.
Hotovost smlouvy viz s m I o II v a.
Hra: dání zápůjčky ku zřízení herny a § 1174 obč. zák. čís. 3414.
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diferenčních obchodů čís. 3536, 37.54, 3970, 4440.
diferenčnf obchod mezi komitentem a komisionářem čís.
HrafŮce: (§ 851 obč. zák.) a pořad práva čís. 339t.

pojem

4440.

valná s pol ť Č e 11 s t v a, s pOll e Č II o s t i atd. viz s pol e
s t v 0, s p o leč 11 o s t.
Hromadná osoba: ručení za škodu čís. 3623.
věc (§ 302 obč. zák.): pojem, jest jí hotelové stříbro či s. 4085.
Hromnice a 1 h ů t a viz 1 h ů t a.
Hrubá nedbalost v dopravě železniční čís. 4136, 4174, 4248, 4480.
Hromada

-

---_..
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dle §ll 1324 obč.
nevděk viz dar.

zák.

čís.

Č

e n-

I

4029.

čís.

Hudba viz produkce hudební.
Hudebník: a zadržovací právo dle §u 970 c) obě. zák. čís. 3559.
Hypoteční dluh viz d 1 II h.
Hypoteka kaučni (úvěrová): pokud není vyčerpána úvěrem, nelze vésti exekuci
na nárok na poskytnutí úvěru čís. 4199.
vyúčtováni její čís. 3721.
žalobu na zřízení nf'lze knihov.ně poznamenati čís. 3761.
pokud není třeba k rozvrhu úvěrových listin; postup soudu, jistota pro
úroky a příslušenství čís. 4492.
nejvyšší mez nesmí býti překročena ani o úroky a útraty; lhostejno, že
žaloba poznamenána čís. 4493.
3imultanní: použití čtvrtého odstavce §u 222 ex. ř., neplatí zákonná domněnka §u 171 ex. ř. čís. 3377.
vlastnická: § 469 obč. zák. vztahuje se i na případ zániku pohledávky dle
§u 12 vyr. řádu čís. 3489.
věřitel, jemuž byla pohledávka přikázána k vybrání, nemůže se dovc- .
lávati §u 469 obč. zák. čís. 4337.

Chodník: sklouznutí na něm a náhrada škody Cl s. 3637.
Choroba duševní viz z b a ven í s v é p r á v- n o s t i, z 11 a I e c.
Chorobinec okresní: z a m ě s t n a n e c viz z a m č s t n a 11 e c o k r e sní.
Choť viz man žel (k a).
Chovatel zvířete viz n á hra d a š k o d y dle §u 1320 ob Č. z á k.
Chudá strana: pokud není nepřipuštění zástupce zmatečn.ostí čís. 4450.
Chudinská podpora a zaopatřovací požitky viz z a o pat ř o v a cíp o- žit k y.
Chůze: s 1 uže b n o s t viz tam ž e.
Chyba ve sčítání útrat viz r o z s u'd e k.
Identita věci viz rozepře rozsouzená, zahájená.
Impotence viz o tec.
Individuelní smlouva viz sml o II v a i n d i v i d u e 1 n í.
Informace nesprávná a náhrada škody viz II á hra d a š k o d Y dle §u 1299
obč. zák.
lnkvisiční zásada viz r o z 1 II k a man žel s tví.
Inserce: druh smlouvy; objednána-Ii na určitou dobu, nelze jednostranně odvolab
čís. 3429.
lnteresse dle §u 368 ex. ř. čís. 3431, 3832.
jinak viz n á hOr a d a š k o d y.
Intervence vedlejší: právo podati opravný prostředek, nepodala-li strana čís. 3355.
-- ke sporu dítěte s manželem jeho matky o oduznánÍ manželského pů
vodu nemůže přistoupiti domnělý nemanželský otec čís. 3579.
a jistota žalob ní čís. 3838.
společník nemůže přistoupiti ku veřejné spol.ečnosti čís. 3642.
oprávnění podati opravný prostředek, třebas ho nepodala hlavní strana
či s. 3969.
Inventář: odměna za pi'tjčorvání jest po případě nájemným čís. 3727.
o o pat r o van c o- věj 111 ě ní: co jest do něho pojati čís. 4026 ..

o o z Ů s t a los t 11 í a poplatk)' znalecké: nepřípustnost dovolací '3tíŽ'llosti
.
čís. 3931.
jest pojati dJ !~ho pohledávky, třebas nepominutelný dědic podal -proti
nim odpor; oprávnění notáře zamítnouti návrh .oepo-minutelného dědice
čís. 3998.
nemá naň vlivu ani vykonavatel poslední vůle ani oďkazovník čís.
4179.
Halie: platnost manželství uzavřeného ~uzemcem čís. 3903.
úmluva o přepravě zbo-žÍ; účinnost úmluvy v Řezně ~e dne 8. října 1919
3942.

Jalovcové plody viz d o p r a važ e I e z n- i ční.
Jazyk dítěte viz dít ě.
státní: pokud přípustno poďárií (vyřízení) V menšinovém jazyku, okres s jazykovou menŘinou n.a Slovensku není »pCJdHzen'« zemskému soudu
v Praze v případě zákon'a čís. 4/1918 čís. 4189.
Jed: vydáni jeho a náhrada škody čís. 3550, 4307.
Jednatel společnosti s r. O. viz s P o I, e č n o s t s r. o.
Jednatelství bez příkazu: II složeóÍ účtu čís. 3370.
a ručení za škodu čís. 3375.
Jednostranný nepřekonatelný odpor a rozvod manželství viz t o z vod ln li n želství.
.
Jiskření z lokoriíotiv}1 dráhy viz doprava železniční, náhrada
ško-dy dráhou.
z lokomotiv'ý parního pluhu viz náhr&dii škody dll:
§u 1315 ob Č. zák.
Jistota a za'drž'ovací práv(\ viz tamže.
Ž3lobní: pokud ji může žádati vedlejší intervenient či s. 3838.
kaučni hypotel{a viz hypoteka kauční.
Jizda poštovní viz p o š t a.
jméno ve firmě viz f i r m a.
Jmění dle §u 99 j. n. viz pří S ll! Š n o S t, dle §u 99' j. n'.
d 1 u žni k a dle odpurčího řádu čís. 3743.
Jugoslavie: zápis firmy tamního státního občana' čís. 37'79'.
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Kalo viz d o p r a važ e 1 e z nič n 1.
Kandidát advokacie viz ól d v o kát..
Kapelník: a náhrada škody, znemožněna-li produkce čís. 3491.
Kapitálová pohledávka (§ 55 j. n.) viz pří s I II Š II o s t dle §ll 55 j. n.
Kauční hypoteka viz hypoteka kau'čnÍ.
1{ausální soud: není oprávněn, by vybudoval roisudek na znalostech odborného
soudce laika čís., 3900.
Kinematograf: poměr majitele koncese Jr; z*stupci; majitel zavázán ze smfouvy,
třebas filmy objednal zástup'ce č-í s. 3590.
viz též f i I m.
Klid řízení v prvé stolici a řízení o rekursech č í c::, 3642.
v rozvodovém řízení čís. 3729.
a p'romlčení čís. 4180".
ti ří:l'enÍ' ve věGech ť!'epatrných viz n- e pat r n é věc i.
Kniha(y) obchodní: postup soudu při provádění důkazu čís. 3490.
předpis čl. 34 obeh. zák. není průlomem' do zásady §u 272 'c.' ř. s. čf s.
3824.
pOzemková (veřejná): v řízení o doplněni nelze se zabývati p'řípus'thostí vyvlastnění dle zákona o stavebním ruchu; které nároky možno' ohlási~i
v řízení upravovacím čís'. 3732.
poku-d sťači ohledně oc~rany důvěry opatrnost nabyvatele nemovitosti ohledně neknihovnfch závad čí S.- 4166.
byla-H nedop-atfen'ítri úředních orgán'ú' zapsána služebnost do p'ozem:kové knihy v rozsahu větším, Č .. s. 3430.
CivUIl{ rozbodnuH VI.
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při žádGsti O prodloužení lhůty §u 9 zák. čís. 96/1871 jest použíti před
pisů civ, řádu soudního čí 5. 44b6.
p r v o p i s 1i s ti II Y viz 1i s t i II a.

vodní viz vod a.

Knihovní dluh viz d I II h.

pohledávka: doručení výpovědi ve vyrovnam či s. 3943.
pořadí viz poznámka pořadí.
věc v případě §u 222 ex. ř. čís. 4349,

vydrženi viz vyd r žen L
Krúžka členská: právní povaha; oprávněnost výplaty; disposicE: uhledně vkladu
čís. 4247.
vkladní: spořitele:: han k ,a záložen; přikázání k vybrání čís. 3763.
"
_
podmínky a 6cmek v~nkulace; převod vl?stni,ství Č ~ s. 37.89,
záložny: ustanovení, ze ten, kdo v~~a~~t kmzku predlozl, poklada se
za vlastníka a jest mu vklad vyplatiti Cl S. 4014.
ocenění sporu o vrácení čís. 4091.
nárok na vydání a devinkulaci a totožnost sporu čís. 4105.
spořitelní: nabyti s!TIluvního zástavního práva ku vkladům čís. 4129.
rozdíl mezi pravým: záloženskými a spořitelními čís. 4247.
a z á s t a v II í P r á v o viz tam ž e.
KOČÍ: spoluzavinění na škodě čís. 3355.
KodicU viz P oř í z e n í p o s led n í.
Kolektivní smlouva viz smlouva kolektivní.
Kolísání cen a náhrada škody viz 'TI á hra d a š.k o d y dle §u 1333 ob Č.
zák.
Komanditní společnost viz s P 0'1 e Č n o s t k u mall d i t n í.
Kominická živnost: nicotnost úmluvy o rozdčlení a ,·)konu živnosti čís. 3380.
Kom.ise aprovisační viz O b ~ ~.
cukerní viz c tl k r.
lihová vii I i h.
plebiscitní a žel e z II i Č II í ú ř c J II í k viz z a m ě s t n a TI e c žel (. zn i ční.
reparační viz b a n k o v n í ú řad.
rozhodčí viz r o z hod čís o II d.
státního zaměstnance viz z a m ě s t TI a 11 e c stá t n í.
Komisionář: příkaz ku zřízení akreditivu v cizí měně čís. 3665.
konto W. čís. 3690, 3735, 4162, 4211, 4343.
ručení jeho za dalšího zmocněnce čís. 4283.
a diferenční obchod s komitentem čís. 4440.
exekuční krytí debetní pohledanosti čís. 4440.
Komitet ministerský pro likvidaci čs. lihové komise viz 1i h.
Komora advokátní viz a d v o kát.
bursovní viz b u r s a.
Kompensace viz z a poč ten í.
Kompensačni uhlí: nicotnost smlouvy Cl s. 3517.
Komplementář viz společnost komanditní.
Kompletní stroj čís. 3588.
Koncese: a společenstvo čís. 3385.
pachtovní smlouva o ní nezaniká smrtí pachtýře; lhostejno, že živnostensky
úřad nevzal na vedomí prohlásení vdovy. že bude v koncesi pokračovati
čís. 3827.
hostinské živnosti a vyklizení čís. 3395.
k i n e mat o graf i c k á viz k i fl e mat o g r a f.
sprnstředkovatele
realit viz smlouva sprostředko
vat e 1 s k á.
Kondice: lze odporovati uznállÍ zjištěného přeplatku čís. 4343.
jinak viz o b o. h a cen í bez d ů vod n é.
Konkludentní čin: při vzdání se dědictví čís. 4428.
Konkurenční kostelní výbor: způsobilost jednati nřl. soudě čís. 3471.
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povinnost patrona, r'ozemkové vrchnosti a obce přispívati na plat učitele
lokální školy č i s. 3399.
zákaz mezi podnikateli; pokud jest nicotn)'rn či s. 3884.
viz též prozatimní opatření.
Konopiště viz stá t.
Konsumní družstvo viz s p o leč e n s t v o.'
Konto W.: čí $. 3690, 3735, 4162, 4211, 4343.
banky viz b a n k a.
Kontokorent viz běž n Ý ú é e t.
Kontraband a doprava železniční čís. 4508.
Kontumační rozsudek viz r o z s tl dek pro z rn e š k á n í.
Konvokace věřitelů pozůstalosttlích viz s vol á n í věř i tel fl p o z Ů s t a los t,
II í c h.
Koreální dlužník viz d I u žní k Je o r e á I II i.
Kostelní konkurenční výbor: způsobilost jednati na soudě čís. 3471.
Koupel: a náhrada škody viz n á hra ct a š k octy dle §u 1299 'J b č. zák.
Krádež: pojištění viz tam ž e.
)}Královský« ve firmě čís. 3603.
Kráva: stelnost viz spr á v a.
Krkání' koně čís. 3641.
Křestní jméno ve firmě viz f i r m a.
Křivá přísaha a obnova čís. 4126.
Kůň: krkavost, pískání a' frkání čís. 3641.
Kupec plného práva: dědic jeho může vésti dále obchod a domáhati se zápj~u
firmy, "třebas firma zůstavitelova nebyla zapsána čís. 3880.
řád n Ý viz o b c hod n í k.
Kuratorium lázní má právní osobnost čís. 3781.
Kurs: a náhrada škody z poklesu měny čís. 3529.
viz n á hra d a š k od Y dle §u 1333 o b č. z á k.
viz též měna.
pře poč í t a c í c i z í měn y viz měn a.
Kvitance celní viz clo.
výmazná viz pří S lu Š n o s t dle §u 81 j. n.
Kvota vyrovnacÍ viz vy r o v tl á n L
Laik soudce viz s o u d c e.
Lázně: kuratorium jich má právní o.sobnost čís. 3781.
náhrada škody viz náhrada škody dle §u 1299 obč. zák.
Léčebné prostředky (§ 1325 obč. zák.) čís. 436l.
Léčebny a úpa dek, v y r o v n á II í viz úpa dek, v y r o v TI á n í.
Legitimace ku sporu viz op r á vně n í k u s p a. l' u.
ku stížností viz stí ž n o s t.
dítěte a vrácení odbytného čís. 3573.
Lékař a nemocenská pokladna viz ,p o j i š t ě 11 í 11 e moc e n s k é.
~ nemocniční a osmihodinná doba pracovní čís. 4173.
Les: sdružení- majitelů a zpllsobilo.st vystupovati na soudě čís. 4121.
sdružení majitelů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku může býti zastupováno též jednim nebo několika spo!učleny čís. 4437.
LesnI viz zaopatřovací požitky.
Lhůta: k provedení dítkazu viz důkaz.
v e v y r o y 11 á n í, k ll' S plá t c e ve v y r o v n á n í viz v y r o v nání.

1

odvolací viz odvolání.
do dat e č n á p ř j sml o II V ě o dílo viz s m I o u v a o dílo.
dle vod n í h o z á k o n a moravského viz vod a.
k opravnému prostředku od doručení usnesení bernímu úřadu čís. 3616.
počátek její k opravnému prostředku do us!'?'sení schvalujícího právní jednání ohledně nezletilců čís. 3810.
k 1'A.kursu v řízení exekučním od doručení právnímu zástupci čís. 3836.

ua.'

1829
1828
prodloužení lhůty ku vyklizení v ~xekučnÍm řízení a vykonatelnost nároku
čis.3995.
•
..'
. " . 4134
pro opravn~ prostredky pn pozna~l~e . , spornosti Cl S. - .
do opraveného usnesení; pocatek JeJI" C1 S. 4185.
" ,

pro pad 11 á: jest použiti posledm yety §u 1497 obc. ,zak. CI s. 3963.
_
netýká se jí předpis §u 126 c. r. s. a §u 89 org. zak. čís. 4230~
lze ji prodloužiti čís. 4442
dle §u 158 ob č. z á k.: jest počítati ode dne, kdy se man zel dovede!
o narozeni dítěte č í~. 3555.
.
dle § II 903 o b Č. z á k.: pouze ll,a Zv~kot1né lhyltty d~fPO~i!iV11l C 1 s. 4230.
dle § II 933 ob Č. zák.: neplah pn smlollve o dhO Cl s. 3366.
_
počátek její čís. 4395.
_
jest propadnou čís. 4442.
v,
_
lze ji úmluvou stran prodlouzltJ SIS. 43~5, 4442.
dle §u 1162 d) obč. zák.: neptatI pro namk propusteneho člen~
závodního vý'boru čís. 3935.
dle § u 1489 ob Č. zák.: počátek její či s. 438Q.
dle čL 319 ob c h. z á k.: odpověď po lhůtě: pokud nevzflikla smlouva
čís. 3393.
,
v.
dle čL 347 ob c h. zák.: počátek její, umluveno-li zasIam zbnzl do
ciziny bez překládání čís. 4103.
.
dle Č 1. 355 o. b c h. z á k.: netřeba poskytnouti, neodpovedel-h prodatel k nabídce kupitelově čís. 33g~.
",
.
dle čL 386 ob c h. z á k.: nevztahuje se na nahradm narok prob zasílateli, jenž po úplné ztrátě zboží náhrady (včas) nereklantnval
č h
3361.
_
nespadá sem nárok na náhra~~u škody prot~. zasí~.at~li, težto lX~
provedl řádně odesílate}ova pr}kazu, by. z~op pOJistIl ~ 1 s. ~680.
neplatí pm nárok na nahradu skody, oplraJlcl se o to, ze zasilatel
neuplatiloval proti pojišťovně včas nároku z pojišťovací smlouvy
čís. 3929.
jest promlčecí; neplatí pro nárok proti zasílateli, ježto se nesúčastnil zjišťování škody na zboží čís. 3933.
k pojmu ztráty zboží čís. 4490.
dle § u 126 c. ř. s.: netýká se lhůt práva hmotného čís. 4230.
(1,1 e § u 454 c. ř. s.: pO' uplynutí jejím lze podati jen žaloby petitorní
\,; í s. 3765.
dle § u 575, o d s t a v e c p r v ý, c. ř. s.: neplatí v f1zellí o žalobč,
dož'adlljící se dodrž~ní nájemd smlouvy, třeba by10 současně žalováno i na odevzdání předmětu nájmu čís. 3406.
_
v řízení na vyklizen\ najatých mistností bez předchozí soudní nebo
mimosoudní výpovědi čís. 3584.
dle § II 57.5, o d s t a ve c tře t í, c. ř. s.: počátek její čís. 3464.
náleží sem i soudní svolení k výpovědi dle zákonů na ochranu
nájemců; mimosoudně povolený odklad vyklizením neprodlužuje
lhůty; útraty soudní výpovědi lze vymáhati, třebas lhůta uplynula
čís. 4279.
dle § u 164 ex. ř.: počátek její, byl-li přístup k dražbě čís. 4094.
v případě §u 222 ex. ř. Čís.-4349.
dle § u 256, o d s t a v e c cl r u h Ý ex. ř.: staví ji odložení exekuč
ního. řízení na 60 dnů od zavedení vyrovnadho řízení čís. 3462.
dle § II 89 o r g. z á k.: a promlčecí a propad-né lhůty hmotného práva
či s. 3759.
včasnost podání na poštu čís. 3514.
odsunutí konce na 4. únor, kOl1čila-li 2. února a 3. uITom hyla
peděle čís. 3991.
~,jetýká se lhůt práva hmotného čís. 3854, 4230.
dle § u 12 k o n k. řád u: následovalo-li vyrovnávacímu řízení
vyhlášení úpadku čís. 3664.
dle § II 43 k on k. řád ll: k odpůrčí hlobě jest lhůtou práva hmotného či 5. 3854.
v,
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dle § Ll 98 žel. do p r. ř.: neprodlužuje ji ani hrubá nedbalost dráhy
čís. 3875, 4480.
dle § u 99 žeL do p r. ř.: pokud nepočíná čís. 3752.
dle § u 34 zák. o ob c~. po m.: uplatnění musi se státi u soudu
příslušného čís. 3963.
_
jest propadnou a nutno k ni přihližeti z. úřa-dll čís. 4327.
_
vztahuje se na nárok na plat za celou dobu řádné výpovědi
čís. 4393.
dle § II 6 'a u tom o b. zák.; neplatí při nároku dle SU 8 automob.
zák. čís. 3409.
dle § tl 19 (2) poj. zák.: počíiání její, je-U propadnou čís. 43J8.
dle § u 9 z á k. čís. 96/1871: na prQdlnužení jest použiti předpisu
civilního řádu soudního čís. 4456.
dle §u 4 7ák. čis. 109/1918 Ť. zák.: počátek jeji čís. 38(39.
dle §u I lák. čís. 128/1918'. zák.: ~očátek její čís. 3846.
dle § u 2 (1) o pat ř e nič í s. 586/20: zvýšení za zbývající léta po
roku 1921 lze se domáhati do 30. listopadu roku předChozího čís. 37~4.
Licence ku provozování školy viz š k o 1a:
Licenční poplatek za vypáleni líhu viz I i h
Učení ústní v řízení rekurs ním čís. 4388.
Líh: § 6 nař. čís. 162/1917 a zápůjčka líhu, zdaněni líhu čís. 3507.
nárok proti ministerskému komitétu pro likvidaci lihové komise na mzdu
"
a pořad práva čís. 3954.
vznik nároku státu na zaplacení licenčního poplatku za vypálení líhu
čís. 4390.
Lichva: a § 879 čís. 4 obč. zák. čís. 3367.
_
a ne.platnost smlouvy víz n e p I a t II 'O S t sml G II vy.
Liknavý dlužník: viz II á hra d a š k o d Y dle § II 1333 o b č. zák.
Likvidace líhové komise viz I i h.
_
veřejné společnosti' viz s p o leč n o s t ve ř e j n á.
_ ·společnosti s r. o. viz s p o leč II o s t s r. o.
banky rak. uh. viz b a II k o v n Í II řad.
Likvidační bilance v případě projednání pozustalosti po veřejném společníku čís.
3710.
Likvidnost pohledávky viz z a poč ten í.
List prodejrií státního stavebního losu viz los s t a veb n f.
_
uzávěrný: třebas dle obchodní zvyklosti výměna jeho, stačí po případě
ústní l'lmluva čís. 3407.
Listina: §§ 87, 88 knih. zák. nevztahují se na případ, byl.. 1i dluhopis již předložtn
a schválen čf s. 3961.
_
pokud jde při výkladu o právní posouzení a pokud o skutkové zjištění
čís. 429B.
LitiskonsQrtium viz s pol e č e II s tví v r o z e při.
Lokální 'škola: plat učitele čís. 3399.
Lokomotiva parníhO' pluhu viz náhrada škody dle §u 1315 obč. zák.
železniční· vi~
doprav'a železniční, náhraqa Škody
dráhou.
Lombard: za účelem úpisu válečných půjček; vráqmí ct;npých Popírů; netřeba
vydati ·"zástavní list č i s. 3423.
'
.
d I u ,h II a ba n k o v II í ú řad min. f ion a n c í vjz ba n k o v n i ú ř a q.
Los stavební státní: příslušnost k umoření prodejního \js~u Č ii~. 4:487. '.

nebyl dosud proveden čl. 198 smlouvy Trian9n~~~ <I § II (3) .ák.
207/22 čís. 3566.
povinnost pojišťovny vyplatiti pojistný peníz y Kč ~ í~. 355p, 4344.
, a doprava železniční viz dopr~vij- žele:?I1i'čni.
Majetek společllÝ viz spol~čenstvi slalků.
státní a § 37 náhr. zák. čís. 3557.
miútžela (manžeiů) vii ci a n ž é 1 (k a), .111 a n žel.
Maďarsko:

1830
1831

i

Majitel(é) dílčích dluhopisů: sídlo veškerenstva jich čís. 3712.
domu: ručení za škodu viz TI á hra d a š k o d y.
-

I

konta banky viz b a fl k a.

lesů viz les.
stáje: r II Č e II í z a š k o d II viz s m I o II v a s cha v a c í.
Manifestační přísaha viz pří s a h a vyj e v- o v a c í.

-

Manudukční povinnost viz říz e n í s por u.

Manžel(ka): pro z a tím II í o pat ř e II í, v Ý ž i v ,.,,,~ viz tam ž e.
a II o t á ř s k Ý s P i s viz tam ž e.
o nároku na vrácení do společné domácnosti jest rozhodovati sporem
3449, 3695.
ručení za nákupy do domácnosti
pokud není jmění vyzískané ze
čís.

či s. 3916.
společné živnosti

společným

čís.

majetkem

4207.
pokud ve sporu o výživném lze jednati o otázce zavinění manžela na rozchodu čís. 4426.
Manžel: »majetek« jeho dle §u 91 obč. zák. čís. 3657.
Manželka: správa jejího jmění viz spr á v a~ j ~ ě n J. ~
a závazek její z kupní smlouvy uzavrene man_zelem c 1 S. 4246:
nabytí vlastnictví k předmětům výstroje, jež jí manžel odevzdal čís. 4474.
pojištění šperků ve prospěch její manželem čís. 4483.
notáře viz not á ř.
Manželská nevěra čís. 3729.
Ý otec viz nt e c man žel s k ý.
Ý původ dítěte viz dít ě man žel s k é.
Ý slib viz n á hra d a š k o d y dle §u 1328 ob Č. zák.
Manželství: posouzení platnosti, bylo-li uzavřeno tuzemcem před převratem v ltalii
čís. 3903.
kdo jest oprávněn domáhati se neplatnosti pro soukromoprávní překážku
čís. 4067.
Marky efektivní viz z a poč ten D.
polské viz P Ů' 1 s k o.
- . zlaté čís. 4355.
Jviatice náboženská: jmění její jest samostatným neosobním jměním či s. 449.1.
Matka: svědectví její ve sporu Ů' oduznání manželskéhO' původu dítěte čís. 4391.
[l e man ž'c I s k á: příslušnost viz příslušnost dle §u 49 čís. 2 j. n.
.přistoupila-li ku smíru o odbytném čís. 4213.
Menšinový jazyk viz j a z y k stá t n í.
Mezinárodní právo: § 37 obč. zák. netýká se práva procesního čís. 3714.
tuzemské právo ohledně tuzemské -nemovitosti, třeba obě strany jsou
cizozemci čís. 3737.
ohledně výživného nemanželského dítěte čís. 3885.
ohledně platnosti manželského svazku čís. 3903.
provedena-li rozluka v cizozemsku, též výživné dle tamního práva
čís. 4006.
zřízena-li závěť tuzemcem v cizozemsku čís. 4055.
příslušnost při zbavení mO'ci otcovské čís. 4269.
valorisace měny čís. 4355.
viz též s m I o u v a mír o v á.
železniční doprava viz d o p r a važ e 1 e z nič n í.
Mezispeditér viz z a síl a teL
.
Mezitítnní návrh určovací viz n á vrh u r č o v a -:: J,
MezizasUatel viz z a síl a teL
Měna: a výživné nemanž. dítěte viz v Ý ž i v n é.
pře ruš e n í s por ů viz tam ž e.
k o n t O' W. čís. 3690, 3735, 4162, 4211, 4343.
s Polskem čís. 3492, 3704.
výklad polského zákona z 15. ledna 1920, čÍs. 26 Dz. U. Rj. P. č ~ s. 3704.
povinnost maďarské pojišťovny vyplatiti pojistný peníz v Kč- čís. 3566.
4344.

a vál e č n é p ů j č k Y viz tam ž e.
umluvení akreditivu u říšsko-německé banky v markách dle kursu ku Kč
v určitý den čís. 3548.
valorisace není známa tuzemskérriu právu; posuzováni dle práva cizozemského čís. 4355.
podstatu t. zv. zlaté marky dlužno· zjistiti znalci čís. 4355.
výklad smíru vzhledem k měnové rozluce čís. 3705.
dluh, znějící na Kra-k, byl zaplacen, přijal-ii věřitel placeni v Kč, odpovídajících kursu Krak. v den placení čís. 3825.
kurs pro náhradu škody z poklesu měny čís. 3529.
výpočet kursu ke dni koupě, byla-Ii krycí koupě provedena v ciZÍ měně
či s. 3706.
-poklesl-li v době mezi reklamací a výplatou kurs franku čís. 4114.
výpočet kursu, jednal-li dluŽ'ník bezprávně čili nic čís. 4400.
je-li obecnou obchodni cenu vyj8~ř~nou v Kč zaplatiti v korunách maďarských v den kursu čís. 4414.
viz též n á hra d a š k od Y dle § u 1333 ob Č. zák.
nařízení čís. sb. 57/1919: konto W. 3690, 3735, 4162, 4211, 4343.
ručení banky při převodu, vkladu z cizozemské na tuzemskou filiálku
čís. 4302.
přeVOd vkladu z polské na tuzemskou filiálku tuzemské banky či s. 3797.
byly-li před měnovou rQzlukou uloženy peníze u cizozemské filiálky tuzemské banky, lze je požadovauti pouze u filiálky a ve měně státu filiálky
čís. 3917.
pohlec!ávky, dotčené nařízením mohou býti uplatněny v cizozemsku čís.
4343.
na říz e n í čís. sb. 110/19: k tomu, zda platí, jest přihlédnouti z úřadu
čís. 4012.
1) a říz e n í čís. sb. 167/19: netýká se účtů, jichž majitel neměl bydliště
na území býv. Rakouskn-Uherska čís. 4012.
na říz e n í čís. sb. 532/20: oběh ve smyslu §u 11 čís. 3924.
zaplacení ve smyslu §u 11 čís. 4008, 4479.
na které pohledávky se vztahuje čís. 4427.
počátek promlčení úroků a anuit rakouské banky čís. 4479.
oběh ve smyslu §u 11 (I) čís. 3924.
a přerušení sporu čís. 3835.
zlatá viz z á p ů j č k a.
Města statutární: zaměstnanec viz tam ž e.
Městská spořitelna Pražská: úprava služebnkh požitků čís. 4422.
Měšťanský obecní statek viz s t a t e k o b e c n í.
MěšťanstvO': oprávnění ku stížnosti viz stí ž n o s t.
Mimořádný rekurs viz stí ž n o s t, nes por 11 é říz e n í.
Mintospomé řízení viz - 11 e s por n é říz e n í.
Minimální tarif lékařské komory viz poj i š t ě n i n e moc e n s k é.
Ministerstvo spravedlnosti: dotaz dle §u 271 c. ř. s. a právo platné na Slovensku
čís. 3388.
Mk: úmluva plnění: »po skončení nynější války a úředním vyhlášení míru« čís.
3535.
Míra dolová viz d o lov á- mír a.
Místni dráha viz dráha místní.
Místnost hostinská, ob c hod n í a och ran a na Je m c ů viz tam ž" e.
Mistr tkalcovský: pokud jest O'bchodním pomocníkem čís. 3515, 4028, :4079.
Mladistvý: dání" dO' polepšovny poručenským soudem čís. 3813 . .
Mlčení: pokud jest souhlasem čís. 4116.
Mlýn: pokud jest venkovským statkem ve smyslu §u 151 ex. ř. čís. 4398.
MobiJisace na Slovensku a ručení státu viz stá t.
a doprava železniční viz doprava železničnÍ.
Moc otcovská viz o tec.
plná viz plná moc.
Mocnářství rak. uh. viz R a k Ů' tl S k o-U her s k o.
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Monopolni
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Motor viz správa.
Moučná dávka a přednostní právo zástavní viz z á st

Prá
Mouka: okresní rozdělovna a způsobilost ku sporu Čl s. 3.61-.9.
dodání její a neplatnost smlouvy či s. 4515.
viz též obec.
Mour uhelný viz dopr~va ~ele.zniční.
Mravy dqq,é v,iz ne p ~ a t.ll 0.5 t .5 ~m I o II V y.
Mše Zádušní viz o d k a z.
(,lV,I).í

Y Q.

Myslivost viz h o 11 i t b <;1..
M:i:da: a daň z přfjmu -viz rl a ň o s o b II í z pří jmu.
" . horníkh viz horník.
jinak viz .o b c hod II í P o m 9 C 11 í k, sml o II v a s 1 II Ž e b II -í, z a m ě s tna 11 e c.
Nabíc}.ka: opozděné přij~tí; pok1JG DeY~I).i~.l<-l smlouva čís. 33~3.
. _.' a schválení smlouvy s .. ó..právnosti napyvším čj s. 3480, 37;5.
Náboi: zanechaný pO,cvičenÍ 04. _Gvičjšti; stát l1en,lčí za ~kodq čís:. 3997.
~{ápoženská tlU:lti-ce vi~ m -<;t ~ i cen á 'b b ,ž e n ,s ~ á.
N~l)ytí vJa'síni,c~yí vjz' P ř ,e'v o d v I a ,8 t ry.j- c t v J.
~ státem viz stá t.
sv~právnosti a schválenj nabfdky či s. 3480, 3725.
J'1~byU<ovy y_ůz viz ,4 o- p r ,~ važ ,e I e z nič n- í.
N~byyateJ pe:moyjtosti .a výmaz dl~,'J:m yí:z q 1 !l ry.
Nadace víz o- d k a z.
~~byteJ<: železničního p,ersonáh.J ~ í s. 3532.
Niihodil (§ 1311 obč. Zák.) čís. 3375.
.viz též ručení za škodu.
f~afta viz ž i v i c e.
N~Qr~cJ~ ~ff-04y: r g č e II I s t fÍ t /.:I viz stá t.
a promlčení viz prol}11čenÍ.
-přj jíz.qě automol:?ilelt} viz al.Jtomobil.
a dávka z příriíst~u hodnoty viz tamže.
II e moc e n s k é
po-/{ lad II y proti lékaři viz poj i _š t ě 11 í TI e m 0censké.
r II Č e II í h o s ti II S k é h o (Il1.ajitele st.áje) viz ,s m J o y v a s c 4 o v a c í.
za neoprávněné ods'ouzení viz odškodnění.
b a n k o u vi:: b a n k a.
právním zástupcem viz pr~vní zástupce.
nestačí samo o sobě porušení nějaké nOll:!}Y; musí býti porijŠe11Y ~ájmy nprmou tou chráněné čís. 3550.
.
ručení toho, kdo přestoupil z;íkonný bezpe~l1ostl1i předpis ~ i s. 4441.
zastupování ve vyrovnacím řízeQí č f s. ~653.
předpisy obč. zák. a zákon ~ úrazovém poji~t~n.í čís. 3710.
slib nahfaditi škodu čís. 4047.
!"!1~enrtqho, k91T!V'byl dáTJ p'řIka~ (s'Věf~na !mmise) ~a g~l~~hQ UPQ:en.ěncl!
či s. 4283.
?debr.4I1o,..li piva z_ Hn~h? pjvovaru, než' zněl. záva~~k č i s.. 44~5.
O'dňata-li kupiteli svémocně 'véc a prodána pO' druhé čís. 3455~
proti komu přísluší kapelníkovi, znemožněna-li produkce čís. ;3491.
prodej jedu (bílého fosforu) a výbuch čís, 3950.
pro nákazu venerickou nemocí č ~ s. 35_99.
~bec 'f!~ru~í ~a· b~~p:rávqé vybír~ni pávky z~ ;?:ábay čís. q5~1.
proti oibci pró zát>o'ť byttt(-~ nezaviněné prodlení s ~y!dizenjm jeho čí $.429,3..
ručení ekresu, zřítil-li -se povoz ze ~Hl1ice j spoluzayihění kQč\h,o Č í~. 33Jl~5.
~jitel 49m~! nen~~~ za ška:dl} sklou:Zl1~tím nl!- chodníku na předmětu o{HWťeném osobou třetí čís. 3537.
'
'
ručení nájemce, že nebyl ~zayřen ocitak vQQY_; náhraciY ze zatopení bytu lz,;:
se domáhati i za trvání nájel11hího poměru čís. 3753.
'
viz též smlouva nájemní a pachtovní.
ručení propachtovatele živnosti hostinsk~, ježto znemožnil výkon čí!". 422~).

i
I

pachtýře proti vydražiteli čís. 4495.
z poklesu měny: v)'počet čís. 352.9r!1b;:ní p,odnik&t~l~ poštovnj~h ,jj~d pa$tovní správě za služební personál
čís. 3798.
rt).čenÍ bospodářského poqnikate1e dl~ n~Ťízení ze dne 12. března 1907 čís.
33 z. zák. pro čecny čís. 4074.
'
. .
'
ručení právnické osoby za represent.anty, pomocníky a ty, jež zjednal jiny
pomo,cník ručiteLe čís. 4240.
ručení hromadné osoby č ÍIS. 3623.
dle §u 932 ob t- z á k.: plužno prokázati zavinění čís. 3759.
dle §u 1299 ob Č. z á k.: pokud ručí majitel lázní zá úraz vadným zařízením lázní a pokud dlužno v chayání se poškozeného spatřovati spoluzavinění čís. 4281.
proti drogistovi a jeho obchoqvedoucímu, ježto byl omylem vydán
prudký jed čís. 4307.
dal-li ten, kdo podporoval uchazeče o úvěr, poskytovateli úvěru nesprávné ,informace čís. 3959.
dle §u 1302 ob Č. zák.: VÍCé škudců jen právo postihu dle §u 896 obé.
zák. čís. 4461.
.~ zúčastnilo-li se více pacha.telů na svůj vrub čís. 3418.
4- 1 ~ §q 1304 o b Č. z á k.: práždén-!i opilý škůdce čís. 4290.
dle §u 1307 obč. zák.: způsobené opilcem; v dráž,děnÍ jeho jest spatřovati spoluzavinění č ,í~. 4290.
dle §u J311 ob Č. z á k.: ručení jen, stalo-li se vmisení za podmínek
§u 1037 čís. 3375.
dle §u 1313 a) ob č. zák.: rtlčen! nájemcovo ;?:a služebné čís. 3753.
prO'Vozovate1 ručí za jednání obcho-dvedDtlcího pobočného závadu nebyl-li ohlášen a schválen živnos-tensk}'01 úřadem čís. 4307.
'
dle §u 1315 o- b Č. z á k: zdatnost obecního. zřízence, zanedbavšího odstraniti náledí před škalou čís. 3477.
pokud stačí jediné nedopatření pomocníka čís. 4240.
zdatnost zřízenct)., tápáleno...li stavení jiskřením i lokomotivy parního
plunu čís. 437B.
pojem zdatnosti čís. 3623.
dle §ii 1318 ob Č. z il k.: na které místnosti a věcí se vztahuje (i výv~sní tabule) čís. 4132.
d 1 ~ §u 1319 ob č_. z é\ k.; po'kud jest qržitel cHla prost ručení přetržením
drátu čís. a960.
dle §u 1320 ob c. zák.: osobě, jíž by! ~hovatelem svěřen dohled na
zvfie č i s. 3525.
způsobena-li ~kGda srncem čís. 3541.
chovatelem psa-jest,-kdo dovolOVal tóula-vému psu, by se na jeho dveře
občas zdržoval [, t.am byl krmen Cí s. 4396.
'
dle §u 1323 ob C. z á k.: při póš'koz~ni bq,dovy po~áre.m čís. 3376.
~Qlísaly.,.li q;ny věc;i y qpbě, kdy žáqanp za vrácení věd až do rozsudku
prv~ti~ saudu a 'náhrapě š~o{iy čj,s. 4081.'
,
dle §u 1324 ob č. .i á k.,: poj~Tn ;»zléhp <'tlJ1yslu{( a »hrtjbé ne:?p a1 9;;th
čís. 4029.
dle §u 1325 ob Č. z á k.: pii výměře bolestn~no nelze přihlédnouti k 00ruše zdraVÍ, jevící účinek jen na- výdělek {í;3, 3612.
.
pokud jest přisouditi úroky čís. 3956.
vázanost dovalacího souqu ólilediiě bole6tného čís. 3956.
pokud nelze přisoudití ilšlý výdělek čís. 4359.
volba léčebných Pfostřeqkůj- škiidče' není -povinen zaplatití je bezprostředně čís. 4361.
'
pro bolestné jest rozhodnou kupní ~íl;... p~llěz v dobč rozsudku prvého
soudil čís. 4399.
.,

1834
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dle §u 1327 ob Č. z á k.: _povinnost nahraditi náklad na postaveni nahrobku usmrcenému čís. 3475.
předpoklady, do'stalo-~~ 'Se dědictví; určil-ti otec dítě pro vyšší povolání
čís. 3818.
jde o sarnost<:.tný narok každé}, ... ~ozůstalého~ vvše náhrady, byl-li
usmrcený soukromým úřed:1íkem; lJ1imořádné výdělky, konkretní po-

měry

usmrceného čís. 4084.
.
.
pokud se může domáhati dítě náhmdy na původci otcovy smrti čís.
4307.
dle §u 1328 obc. zák.: příslušnost viz příslušnost dle
§u 49 čís. 2 j. n.
.
.
,
podala-li snoubenka na· snoubence trestm Qznamem pro § 506 tr. zák.
čís. 337l.
výměra odškodnění čís. 3424.
slíbil-li muž ženě, ŽE, S.1 ji vezme: »kdy..ó se nčco stane« čís. 3670.
svedení předpokládá, ze žena mohla věřiti slihu manželství čís. 3673.
pokud přísluší ženě, jíž slíbil muž, že si ji vezme za manželku pro pří
pad rozvodu (rozluky) jejího manželství čís. 3853.
dle §u 1330 ob č. z á k.: pojem skutečností čís. 4367.
dle §u 1332 ob Č. z á :~.: doba rozhodná pro vyměření ceny obecné Čí--.
4212.
dle §u 1333 o b Č. zák.: zhoršení p0&kozené věci na vrub dlužníka čís.
3376.
náhrada drahého bankovního úvěru c í s. 3457.
náhrada ztráty na kursu; nepřipsání pohledávky na běžném účtě; dání
dlužného peníze k dispo·sici čís. 3766.
poklesla-li měna čís. 3529.
není újmou, pJklesl-li kurs f:anku ode dne, kdy reklamována zásilka
až do dne výplaty čís. 4114.
pro pokles kursu cizo.zemské mělly p-o splatnosti dluhu v této měně;
vÝ'počet škody čís. 4280.
dle §u 394 ex. ř. viz pro z a tím n í o p Ci t r e n ~.
dráhou: z nákladní dopravy viz d o p r a važ e I e z nič n i.
padělán-li duplikát nákladního listu čís. 3453.
věcná škoda při sráž'ce s vozem pouliční dráhy čís. 3623.
byl-li zpúsoben úraz sřícefiÍm se na trať po svahu, nad nímž vedla neoplacená cesta čís. 3726.
1. dle nařízení ze dne 14. září 1854, čís. 238 ř. zák.:
chytla-li budova jiskřením z lokomotivy, jest zjistiti, zda byla v požárním obvodu, zda bylo dráze uloženo zabezpečení čís. 4276.
2. dle zákona ze dne 5. března 1869, čís. 27 ř. zák.:
najetí dětských saněk na vlak;' ručení dráhy, třebas vyhověla bezpeč
nostním opatřením čís. 4007.
příhoda v dopravě, byli-li cestující nuceni přestupovati na trati; spoluzavinění cestujícího čís. 43i6.
jde o dÍlvod vyviňující dráhu, byl-li poškozený sražen pod vlak tlačí
cím se davem čís. 4421.
3. dle zákona ze dne 12. července 1902 Č. 147 ř. zák.:
-- věcná škoda způsobená srážkou s vozem pouI:čEÍ dráhy čís. 3623.
Náhradní byt viz och r a 11 a n á j e II c Íl.
doručení viz doručenÍ.
nález vojenský viz n á 1 e zná hra d 11 í.
pozemek viz zajištění půdy.
Náhradník závodní rady viz z á vod n.i rad a.
Náhradový zákon viz p o zem k o v á r e for m a.
Náhrobek usmrceného: povinnost škůqce k náhradě čís. 3475.
Nájemní věc viz sml o u van á j e m 11 í a pac h t o v 11 í.
Nákaza venerickou nemod a náhrada škody čís. 3599.
Náklad (§ 1042 obč. zák.): učinil-li ho kdo za druhého na sebe CI s. 3488.
nárok proti státu za lláklady nemoc; a pohřbu vojína; pořad práva čís.
3892.

-- a pří s I u Š tl U s t viz pří s I tl Š 11 o s t dle Qu 49 čís. 2 j. n.
Nakladatelská smlouva viz S !TI I o u v a 11 a k I a dat e I s k~á.
Nákladní automobil viz a II t o mobi1.
Náledí a automobil viz a li t o mobil.
Nález: náhradní vojenský: žaloba o bezúčinnost jeho čís. 3990.
rozhodčí viz r o z hod č í výr o k.
Naložení zboží a doprava železniční viz do p r a važ e 1 e z nič n í.
Námezdni smlouva viz sml o u v a s I tl Ž e b tl í.
Námitka(y): proti směnečnému platebnímu příkazu viz s m ě.n k a.
pro dl? uže n í 11 á jmu, viz. s m 10 u van á j e,111 ní a pac h t o v n·i.
rozepre rozsouzene VIZ rozepře rozsouzená
kompensace viz započte·ní.
.
ves por u: pokud nelze k nim přihlédnouti čís. 4306.
ze jde o rozsudího, do kdy jest ji· vznésti čís. 3510.
postoupeného dlužníka viz p o s tup.
dle §u 35, odsta.vec druhý ex: ř.: lze vznésti pouze z úřadu i.právního čís.
4335.
Nárok: II zná II í jeh o viz tam·ž e.
..-- veřejnoprávní: uznání jeho viz tam ž e.
jinak viz p o řad p r á v a.
Narovnání viz smí r.
N~~ozeni P. Marie (8. září) jest dnem svátečním čís. 3415.
Naradí domácí (§ 251 čís. 1 ex. ř.) či s. 4249.
N~izení: pokud nepřísluší soudům přezkoumávati jich platnost čís. 3944.
Nastupnictví čs. státu viz stá t Čes k o·s I o"v e n s k ý.
Naturální p<Jžitky a zabavitelný důchod čís. 3426.
Navráceni v předešlý stav: § 146 c. ř. s. nelze užiti jde-Ii o lhůt.y, jež pOdmiňUJ·;
vznik nároku čís. 4266.
'
Návrat manželky do spo-!ečné domácnosti viz mall žel k a.
Návrh na udělení lhůty k provedení důkazu viz d ů k a z.
určovací mezitímní: ohradil-Ii se žalovaný proti přípustnosti jest rozhodnouti ihned usnesením čís. 3848.
. '
be vznésti až do ukončení ústního přelíčení čís. 3848.
spojen-li se žalobou, pHpustnost dle §u 236 C., ř.·s. čí-s. 3876, 3941.
. či žaloba určovaCÍ čís. 4054.
lze jej vznésti v nově zahájeném řízení, zrušen-li rozsudek prvého soudu
odvolacím soudem dle §u 496 čÍs. 3 c. ř. s. či s. 4443.
nem~ n:Í~ta manžela~ že nepřísluší manželce výživné dle §u 91 O?č. z.á,k.,
domaha-h se rozloucená manželka vy'živného dle §u 19 rozl . za k . c 1 s.
4443.
žalobní viz ž a lob a.
Názor: v á z a n o s t viz tam ž e.
p r á v n í dovolacího soudu viz d o vol á n í.
Nebezpečenská okolnost viz poj i š t ě n í.
Nebezpečí dle §u 370 ex. ř. čís. 3932.
dle §u 379 ex. ř. viz prozatimní opatřelfi.
Nedbalost hrubá dle §u 1324 obč. zák. čís. 4029.
viz též n á hra d a š k o d y.
.
v dopravě železniční' ČÍS. 4136, 4174, 4248, 4480.
Neděle a lhůta viz I h ů ta.
Neditné společenstv! v ro:epři ..~iz s P o leč e 11 s tví v. r o z e při.
Nedoplatek (ky): urazove POJlst'ovny .dělnické viz poj i š tě n í ú r a z o v é
-- cenových rozdílú cukerních viz -c u k r.
.
d a n í, pop I a t k ů viz d a n ě, p O' pIa t k y.
k up n í cen y: poshovění jeho jest zápůjčkou čís. 3872.
Nedoručitelná zásilka viz p o š t a ..
Nedosmtek t u z e I I s'k é h O' stá tn ř h o ob č a II s tví viz O' b č a n s tví
s·tátní.
prO' c e s 11 í z p ů s o b i los t i viz z p li s o b i I O' s t k II S por u.

I
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P I II é moc i viz p I TI á moc.
Negotiorum gestio viz jed TI a t e i s t v j bez pří k a z u.
Nejvyšší podání viz dra ž b a.
soud: v á z a II o s t viz tam Ž. e.
správní soud viz spr á v II í s o II d.
Nemanželská matka viz rn a t k a.
é dítě viz dít ě.
Nemoc a § 1 zák. čis. 155/21 či s. 4334.
venerická a náhrada škody čís. 3599,
Nemocenské viz poj i š t ě fl í II e moc e n S k é.
pojištění viz poj i š t ě II í II e moc e II s k é.
á pokladna viz pojištění nemocelíské.
Nemocniční lékař viz I é k a ř.
Nemovitost: pře v zet í viz tam ž e.
exekuce na peněžité požitky dle §u 294 a nad. ex.
-

ř. čís. 3983.
dzozemská: nevztahpje se na ni reální pravomoc tuzemských soudů čí
3697.

!
5.

plněrú': byla-li věc spotřebována, jeí;\t vrátiti cenu věci v době spotřebování čís. 3589.
Nemravnost smlouvy viz II e pIa tn o s t sml o II V y.
Neodůvodněné odsouzeni viz o d š k O' dně n í.
Neoprávněný soudce vjz s o II d c e,
Nepatrné věci: bylo-li po 1. červenci 1923 pokračováno ve věci nyní nepatrné čís.
čís.

ř.

s.

či

Nepostradatelnost (§ 251

či

s. 1 ex.

ř.) či

s. 4249.

odpor viz r 0' z I II k a, ; o z vod m a II žel s tví
Nesporné řízení: nelze se na něm shoJnouti čís. 3676.
.
zřE:jmá nezákonnost (§ 16) čís. 3551.
význam pravoplatnosti rozhod~-,utl či s. 3730,
zru~il~!i N~jvyšší soud usnesen! /ekursníh9 soudu a ulož'il mu, by dopIne nzem znovu rozhodl, nemuze rekursm soud přenésti na prvý soud
'
co mu bylo uloženo čís. 3895,
třetí osoby ve smyslu §u 18/2 nesp-. říz. čís. 3921.
doručování z úřadu, způsob doručení doručení modt;ým lístkem čís,

3868.

3972.

'

pro nárOk na výbavu čís. 3988.
nelze použiti §§ 423 a 430 c. ř. s. Cl s. 4153.
pokud třeba ověřeni plné moci čís. 417'7.
smír ° .něm a soud příslušny k povolení exekuce CI s. 4237.
uvedem nové okolnosti v dovolací stížnosti do usnesení nevyhovujícího ná~rhu, jest pokládati za novou žádost z jiného důvodu čís. 4289.
dovolacI rekurs do zrušovacího usnesení rekursního soudu čís. 4434.
Nesprávná y inf~rmace a "áhrada škody viz n á hra d a š k o d Y dle § II 1299
obc.zak.
Nesvéprávný: schválení nabídky, nabyl-ll svéprávnostI čís 3480 3725
z~~řel-l! př~d schválením smlouvy, jest na ieho zákonném zá~tupci, by
pnvedl Jednaní. ku konci č i s. 3501.
viz též zbavení sveprávnosti, nez~;;tilec.
Nevděk hrubý viz dar.
Nevěra manželská č Í' s. 3729,
Nevydané akcie viz a k c i e.
Nezákonnost zřejmá (§ 16 l1esp. říz.) čís, 3551,
Nezbytná cesta viz c e s t a z n o II z e.
Nezda~no~t (§ 1315 obč .• zák.): yiz náhrada škody dle §u 1315 obč. zák.
Nezletilec ...usn€Syepl, ]lm~ soudne schválenO' právní jednání, nutno písemně vyho~
tOVltl; pocatek lhuty k opravnému Drostředku čís. 3810.
úmrtí jehO' a přeruše-ní sporu č us. 3947,
viz též nesvéprávný.
NeznaIos~ slu,žební řeči železničního zaměstnance viz z a m ě s t II a II e c žel e znic n 1.
Němec~C!: hmotné i formální práva jest tuzemským soudúm známO' (§ 271
~
.

s. 43&0.

bylo-li v roce 1915 zaža'lováno --300 K, řízení ponech4no v klidu a po
1. červenci 1923 vynesen ro'zsudek prvého soudu; pokud nelze převésti
v řízení řádné č í 5, 4408.
Neplatllost manželství Vll m;i II žel s tví.
(nemravn-ost, nicotnost) smlouvy: a och ran a II á j, e m c ů viz och r a 11 a
11 á je m c ů.
p oj i š'ť O' v a c í srn! o u v Y viz li o. ji š t ě n L
při hon it b ě viz h o Ii i t b a,
o p r a c o v n í dob ě delší než osrnihodinné viz d O' b a p r a c o v n í.

nicotnost smlouvy a námitka proti postupníku či s. 3367.
smlouvy o kompensačním uhlí čís. 3517.
pro řetězovy obchod, třebas jest dodati v cizo.zemsku čís. 3638,
k nicotnosti jest přihlížeti z úřadu čís. 3638, 4515.
útraty, namítána-li nicotnost t~prve v dovolání či s. :1638.
o dodání tašek za přemrštěnou <;en~ v září 1922 čí $, 4223.
byla-li kupní cena smluvena částečně v penězích, č~stt!:čn~ v dodáni
mouky ze sklizně -roku 19fO čís. 45i5. -' - '
bylo-li objednáno zboží s _podmínko~,- že bud.e ppqánQ též ji-né zboží,
jímž byl obchod za,povězen; _jest celá -smloQva nepl~tnou čís. 3578.
pokud není Ii e p I a t n a mezi lékařem a nemoťtm~k9H pQ'k1a.dnou č f $.
3356.

o vykonu '\ f9zdělení kominické Ž1V!lQ~tí 9 í~. 33~O.
úmluva, ~~ pro, případ od~IJtehi PQv'~!~ní k vÝ'Yo~~1 z;boži d~ ciziny
bude ZbOZl dodano y tu~msku či s. 3706.
nenastává, nemá-li s'pro-stfeQk(watél'- realiť koncese čís. 3920.
o nemovitosti, stížené fideikori1isáthí sub~titud čís, 3921.
umluvena-li pro případ, že bude podnik »uzaVřen«, vztahuj(! se
nq
případ, že nebyl vůbec otevřen čís. 4215.
poskytnuta-li společenstvem zápůjčka nečlenu čís. 4273,

.

Nepřekonatelný

obmezen-li žalobní l1árok na úroky čj s. 4314.
v případě §u 453/2 c. ř. s. netřeba zvláštního llsn~sení soudního, stačí
zjištěňí v protokolu čís. 4023.
rozhoduje ocenění ž'alobcovo v žalobě; zvý$enj ocenčnÍ nenj změnou
žaloby dle §u 453/2 c.

3636.

slib muže vdané zeně, že ji pro případ rozvodu (rozlukv) jejího manželství pojme za manželku, jest neplatnym čís, 3853. •
konkurenčního závazku mezi podnikateli či s. 3884.
pokud se ujednání s výměnkářem nepříčí dobrým mravům Cl s. 3910
vrácení toho, co muž poskytl ženě ve společném soužití nedošlo-li
'
k manželstVÍ čís. 4496.
dle § II 879 o d s t a v e c d r II h Ý čís. 2 ob č. z á k.: pokud nejde o neplatnou úmluvu čís. 3694.
dle § u 879 čís. 4 ob Č. z á k. a lichva č i s, 3367,
Nepominutelný dědic a i n ven t á ř viz i n ven t á ř,
-- jinak viz d č d i c n e p o min II t.e I n 'fl.

Nemožnost

3359.
obmezena-li žaloba na ú tra ty

---

zcizen,o-li ,b~z usedk~sti spoluvl,'ist~ick~ právvO k nemovitosti, jejíž spoluvlastmctVl lest spo]el1o s vlastmctvlm urcitých usedlostí č i s 4332
0_ prodeji dosud nevydal1ých akcii čís, 4501.
..
nejde o sJ?louvu nve m.r ~.": n o u, byly-li v Rusku zápůjčeny papírové
rubly proti tomu, ze zapujcka bude splacena ve zlatých rublech čís

y

Cl S.

1

3705.

c. r. s.)

náležitosti smíru čís. 3705,
příslušník jeho a zábor majetku čís, 4004.
výživné manželky čís, 4006.
exekuc: n.a zá~ladě tam!1ějších titulů; nepředchází delibační řízení; výkaz
O' dorucem obsllky; dolozka na rozsudku, že jest právoplatným čís. 4255,

1833

ISJlI

Nicotnost smlouvy viz

II

e pIa! TI?.5 t s m I o II V y.

Notář: v~~~~nt~o V~Ze~~/ ~y~:nl~:in l~a

opatmvnici

jednával substItut, Cl S. 3416.. d . ,
byly-li poplatky Jeho za prOJe nam

~~~~J ~J~á 3g;:~}?

dědici, třebas pozůstalost ~ro

pozůstalosti

rozvrženy na jednotlivé

,ku stíŽ~osti. v. řízení po~~stalostním
zamítací právo pn mventure VIZ ly ,v e II ,tva r.
'.
při přídělu pozůstalosti

(větši!1Y

pomocník: pří s 1 u Š II o s t viz tam že.
k oJe k t i v n í s m I o II v a viz s m I o u vak o I e k t i v n í.
1 h ů ta §u 34 viz tam ž e.
pojem »vyšsích služeb«, pokud sem spadá tkalcovský mistr čís. 3515,
4028, 4079.
samostatn)' spravce továrního' oddělení čís. 3666.
pokud jest jím stavební polír čís. 4300.
pokud jest jIm zaměstnanec okresní ne mocenské pokladny Cl s. 4080.
není třeba, by desitlletá služba dle §u 2 nař. čís. 108/19 hyla po celou
dobu vyšší službou čís. 3666.
není třeba, by nepřetržitá desW:e~á služba ve smyslu §u 2 nař. čís.
108/19 byla ztráven:l u jednohú a téhož zaměstnavatele čís. 4079.
ustanovení definitivní není ještě o sobě ustanovením »na doživotí« ve.
smyslu §u 21 čís. 3927.

čís.

388l.
" " 1 ' dědiců
k projednam notarem nem soud vazan Vll 1

jich) Č.í sh' 4358. d' úmluva manželu o fysickém rozdělení neformy Je o nevyza lll:,
movJ·tostí před rozvodem C 1 s. 3403.
.
3725
.
předpis formy vztahuje se pouze na p rOjev vliJe dárcovy čís.
a § 1432 obč. zák. či s. 3728.

Notářský SpIS:

v

a zajištění věna čís. 37~~..
netřeba

v

.'

• •

v

,

ho., jde-li o poverem manzeta splavou manželčma Jmem

v.

Cl

s.

pokud jsou vyloučena ujednání v nf;prospěch zaměstnancuv čís. 3750.
úprava hmotných poměru úmluvou ,azavřenou po zastavení podniku,
nepodléhá §u 20 zák. o obeh. pam. čís. 3962.
zaměstnavatel není oprávněn započísti do služebních požitku to, co
obchodni pomocník pobíral za nemoci z důvodu veřejnoprávního pojištění čís. 3922.

3974.
.
4225
platí i pw úmluvu předchp.z1 Cl S;
"
Nouzová výpomoc viz z a m ě s t n a n e c s t a t n l.
Nová firma viz f i r m a.
Novace: uznán-li přeplatek čís. 4343., ,
a vyrovnání viz vy:ovv;na~1.
Novinářský podnik: exekuce nan C 1 S. 308.
Noviny úradné viz S loven ~ ~ o.
v,
, v'. 3444
Novota (§ 482 c. ř. s.): neOl JI dodatecne svolem ~.l s , ' v '
, důvod
pokud ji nelze spatřovati v tom, že nebylo pnhhzeno k okolnostem,
čis 2 §u 503 c. ř. s. či s. 3793.
o .
o
o •
3818
pokud nelze uváděti nový skutkový a dukazl11 prednes Cl s.,
.
O.

Občanství státní tuzemskéj k nedostatku nelze hleděti
směru po-chybnosti čís, 3930..
v

propuštění bankovního úředníka pro stávku čís. 3667.
dal-Ii mu zaměstnavatel výpověd', nemůže ho napotom ve výpovědní
lhůtě propustiti z důvodů, jež mu byly známy v době výpovédi čís.
4275 .

nevznikly-li v tom

.předčasné propuštění nevyžaduje vždy. by poměr oyl rozvázán s oka-

Obec: k o n k u r e n ční p o ~ i n n o ~ t VIZ tam z e.
náhrada škody VIZ tamze (obec).
pořad práva viz tamže .(abe~). v ,
v
Ú P i S v á leč n é p ů j č k Y VIZ va! e. c n a p u Jek a ..
závazek se stal (na Moravě) platne Jen tehdy, stalo-ll se usnesení podle
předpisů obecního zřízení č Ys. 4321.
. ..
.
,
. v'
n ebyla-li odběratelkou mouky, nýbrž byly-II p .~rodeJ!1Y' obecm aprovlsacm
. . t r,:t ~v,mm, '" narok na obec o zaplakomise pak byla p~uzv~ or&án~m a d mll11S
cení kupní cenYj nalezltostI zavazku obce, Cl s'v ~471;
neručí za nespravné vybírání dávky ze zabav Cl s. 3591.
vydržení proti obci cizozemské čís. 3737.
školní a nárok školníka čís. 3614.
kdo ji zastupuje čís. 3762.
Obecná cena viz cen a ob e c n á. ,
ObeC1Ú dávka viz d á v k a o b e c n 1.
přirážky k dani viz daň.
.
statek viz s t a t e k ob e c n ~.
,
zaměstnanec viz zaměstnanec nbecnl.
Oběh cenných papírů ve smyslu §u 11 nař. čÍs. 532/20 čí 5-. 3924.
Obchod(y) bankovní viz ba n k o v n í ob c hod y.
di f e r e n ční viz hra.
f i x n í čís. 3410, 4292.
-- ř e t č z o v Ý a nicotnost smlouvy C J s. 3638.
splátkové viz splátkové obchody.
-- uhlím viz uhlí.
Obchodní dluhy a převzetí podniku čís. 3389.
knihy viz knihy obchodní.
plnomocník viz o b c hod n í z moc 11 e n. e c:,
.
. k y: do1ozOk a, ze
- r.;~
"' lamace se uznavajJ j·en do určité doby, zavazpodmm
nost pro druhou stranu Cl s. 4231.

zmocněnce: oprávněn vyřizovati v3Hky a poskytovati slevu čís. 3598~

z

mžitou platností čís. 4393.

o'

v

úřadu,

úplata za práci přes čas; smluvení odměny úhr:Jné i za práci přes čas.

s ohledem na místní zvyky čís. 3820.
okolnost, kotvící v osobě zaměstnavatelově, není důvodem k propuštční; přijetí cizince bez úředního svolení a propuštění či s. 3820.

pokud není oprávněn uzavírati zápůjČky čís. 4478.
družstva, oprávnění jeho čís. 3413.
zvyklosti čís. 4137.
viz též zvyklost obchodní.
Obchodník plnéhO' práva viz k u pec.
.řádný: bedlivost jeho čís. 3957.

Obchodvedoucí pobočného ústavu a náhrada škody viz n ci hra d a š k o d Y dle
§ u 1313 a) ob č. z á k.
Obilí: přejímací cella zaJÍ. a daň z obratu čís. 3542.
při hospodaření obilní skl;zní z roku 1921, pořad práva mezi družstvem
a mi)'nem čís. 3560.
Obilní fond kontribučensk)' čís. 3399.
ústav okresni: nemá způsobilosti ku sporu čís. 4452.
Oblek dle míry: objednání jest smlouvou o dílo, třebas krejčí dodal látku čís. 4073~
Obligace kOieálni viz dlužník k o r e á I- r í.
Obmezeni žaloby na útraty čís. 3868.
na úroky čís. 4314.
Obnova

řízení

(§ 530 a násL c. ř. s.): a zajištění pudy drobným pachtýřům č í _s~
3463.
napotomnÍ odchylný znalecký posudek o téže věci v jiném řízení není
důvodem obnovy dle §u 530 čÍs. 7 c. ř. s. čís. 4109.
v případě §u 530 čís. 7 c. ř. s. lze dbáti jen skutečností, jež nastaly
před vynesením rozsudku v základní rozepři čís. 3889.
předpis §u 531 c. ř. s. nevztahuje se k důkazu, jenŽ" byl odmítnut pro.
procesuální nepřípustnost čís. 4109.
dle §u 530 čís. 2 c. ř. s. stačí, je-li křivá přísaha objektivně .zjištěna
čís. 4126.

,

184d
rozhod!y-Ii oba nižší soudy souhlasně rozsudkem, že ža10ba podána
opozděně, jest dovolací rekurs vyloučen čís. 4329,
.
pachtovného: námitku nemůže vznés;,i proti vlastníku podpac~~~rř Ši s. 4140.
_
(zákon ze dne 12. srpna 1921, CIS. 313 sb. z. a n.): v pnpade §u 2 a)
nezáleží na tom, zda propachtovatel jest sám zemědělcem, zda chce
sám .obdělávati a zda potřebuje výtěžku ku vlastní potřebě čís. 4024.
dle zákona ze dne 13. července 1922, čís. 213 sb. z. a n.:
obnova podpachtu, skončí-li se pacht zárovei1 s podpachtem čís. 4140Obohacení bezdůvodné: bylo-li před válkou ujednáno reluturn za v)'měnek čís.
3526.
zaplacení dluhu dle §u 1432 obč. zák.: nedostatek formy notářského
spisu čís. 3728.
.
zcizil-li příjemce bezelstně věc jemu omylem došlou, aniž- se hm obohatil, nelze na něm ničeho požadovati čís. 4108.
placení s výhradou není vědomým placením uedluhu čís. 4343.
Obrat viz d a 11 z obr a t u.
Obsílka: d o ruč e 11 í viz tam ž e.
Obstarártí cizí věci a sražení účtu čís. 3370.
Obstaveni velkostatki't viz p o z e tTi k o v á r e for m a.
Obvod požární viz n á hra d y š k o d Y d r á hou.
Obvodová úřadovna Státního pozemkového úřadu viz p o zem k o v Ý ú řad.
Obyčej dle čl. 1 obeh. zák. či zvyklost obehodni dle čl. 279 obeh. zák. čís. 4466.
Obyčejové právo na Slovensku viz S love TI s k o.
Obživnutí pohledávek ve vyrovnání viz v y r o v n á n L
Ocenění sporu (§ 500 e. ř. s.) a žaloba dle §u 37 ex. ř. čís. 37b7.
'
v žalobě viz žaloba.
pozdější než v žalobě není již pro soud závazným čís. 4091.
o vrácení vkladní kníŽky čís. 4091.
Odběr mouky viz ob e c.
p,iva viz p i v o.
Odběratel elektrické energie viz e 1 e k t r i c k á síl a.
Odbočka podniku viz pod ri i k.
Odborný soudce viz s O.ll d c e.
Odbytné viz v Ý ž i v n é.
a zaopatřovací požitky viz z a o pat ř o v a cíp o žit k y.
Oddělení: s-por o ně a úpadek čís. 4050.
distribuční pro tl}ky a sodu a náhrada škody na: sťátu čf s. 3993,
pozústaloshúho jmení viz p o z Ů .g t a los t.
Oddělné právo viz v y r o v n á n í.
Odevzdání automobilu viz automobil.
dar u viz dar.
~ajatého ,předmětu: lhůta viz tamže.
p o z Ů s t a los t i viz P o z úst a-los t, děd i c.
věc i viz pře v 9 dvl a s,t n ~ c tví.
z á s t a v y viz z á s t a v n í- p r á v Q.
z na m e ním i viz pře v o d- v I a s tni c tví, z á s t a vn í p r á v o.
Odhad: dolovych polí a měr za účelem vyměření dávky z _přírůstku hodnoty;'
o předpokladech odhadu rozhodují úř~dy správní, příslušnost soudu čís.
3617.
p-okud možno při odhadu nemovitosti za účelem vyměření porvinného ďílU
použiti reálného řádu odhadního č í s._ 3654.
za účelem vyměření poplatků; vyšetření hodnoty domu v roce 1921 či s.
4003.
za účelem vyměření d<\vky z přírůstku hodnoty; i příslušéns'ťvÍ" ,nemovitosti,
výše útrat a povinriost k náhradě; použití předpisů reálního řádu odha-dního f í s. 4176.
za účelem vy'měření, dávky z p"říni'sfků hóďrtoty. od~'adního řádu rest použíti
obdobně i nelze odpo'éítati cenu výth'ěnku nebo podobných. dočasných bře
men či s. 4417.
_
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Odkaz: údkazovník nemž ',Íčast při zřízení inventáře čís. 4179
pozůstalost lze ode'l.-zdati, třebas pozůstalo<::tní jmění nesťačí ku
krytí všech
odkazu čís. 4179.
potvrzení dle §u 178 nesp. říz. lze vydati teprve po odevzdání pozůstalosti
čís. 4179.
odkazovník či dědic čís. 3914.
a substitut fideikomisární viz s ti b s t i t u c e f i de i k o m i sár ní.
a platnost posledního pořízení čís. 4270.
odkazovníku nepřísluší nárok na byt po zt'istaviteli dle §u 1116 a) obč. zák.
a §u 6 zák. čís. 85/1923 či s. 4316.
ustanoveno-li v závěti, že :: hotových peněz jest zaplatiti výlohy pohřební
a v?dka::y; hotovost byla vsak vyčerpána výlohami pohřebními či S. 450?
, pr}ka! .CI na.~a.~e, ulože~o-li sloužení zádušní mše čís. 4270.
~,
Odkázáni vecl na ]lny soud VIZ P o s tup věc i j i 11 é m LI s o u d II
Odkazovník viz odkaz.
'
.
Odklad exe~1;lce: dle § LI 42 a nás I. ex. ř.: poměr k odkladu dle §u II v)'r řádl'
Cl s. 3774.
.
,
byl-li p0-Y,ol.c~1, n~smí nad~le. '.' ?osavadním stavu exekuce nastati změna'
nelze nanchb am nschovam vecí čís. 3834 4172
'
přípustný r~~~rs do usnesen.Í..v POvolují.cího' uscha-'vání čís. 4172.
nelze »odloZlh« vykonanou liZ exekucI "nuceným zří7ením . t
'h
práva čís. 4219.
-.
zas a\ 11\ o
iy při odložení dle §u 83/2 ex. ř. platí všeobecné ustanovení li 43 e
Cl s. 4219.
x. ř.
výkonl!. ey~ek.uce, j~e-li
plnění -vzájemné _čís. 4123.
ohledne casb vymahaneho nároku čís. 3427.
vnucenou dražbou a poznámka spornosti po poznámce ah"
'd
žebního řízení čís. 3586.
z a]el1I radle §u 42 ~,ís. 5 ex. ř.: pokUd jest jej povoliti č f s. 3448.
d~e §u
c~s: 6 ex. ř.: nabyl-li již vymáhající věřitel exel~učnÍho
.
zastavl1Iho Cl s. 3441.
'.
prava
zákonná. domn~nka vújmy: uvážení soudce čís. 4038.
P~vol~~e na zaklade rozhodnutí správních lÍřadů rozhodovati J'est soudum Cl s. 4191.
'
mo~n?st nen~hraditelné (těžko nahraditelné) úJ·my (§ 44 e ')
,
zem upadkorvem čís. 4459.
x. r. v rívyklizeni~: a I h ů t a § u -575/3 c. ř. s. viz tam Ž f'.
_
a n a r o k II a II á hra d II Š k o_d y proti obci viz p o řad p r á v a
(obec)..
.
vz~l~d~m,~ žal??ě -dle §u 35 ex. ř. nelze pOVOliti, zabraňují~li tomu
verelnc za]my Cl s. 3546.
.
ne~ze p~~oliti" domáhá-li se podnájemník zjištění že mu 'přísluší
pravo naJcmm čís. 3554.
'
i pOd~áje~ník může se domáhati čís. 4139.
dle éak. CIS. 86/23 a §u 42 ex. ř. čís. 3373
(dl~ zakona ze-dne 26. du,bna 1923, Čí~. 86 sb.
uplat dl § 2
.
z. a n.):
, a. e. u ·d,a zastavní právo dle §u 1101· ob'·.
·k
'.
... za . C I s. 3386.
dana
,
- 1I vypove
pozůstalosti č f s. 3951.
n~?rad~ skody na obci (§ 1'\) čís. 4154.
Odl .
. naJeI?Oi~ se může vzdáti výhod odkladu čí -s. 3540.
UcovaCl pravQ VIZ II pad e k.
~ a poukaz viz p o u k a z (asignace).
OdměIl:':' za práCi přes eas čís. 3820.
. Jinak viz s m I o u v a s I II ž e b n í.
Odmltnuti dědictví viz d č di c.
gdnětí Věc!_ svérnocn~ a náhradní nárok č í:5. 3455.
dpor neprekon~telny viz r o z I u k a, r o z v od rn a fl žel s tví.
v ~ 1 Z e n I II P o ID í n a c í m viz říz e Jl í II P o m f na c í.
P rl r o z vrh u viz r o z vrh
v dražebním řízeni viz' dražba.
C'

§'

.o
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dle § II 83/2 ex. ř. a odklad exekuce čís. 4219,
dle §u 397 ex. ř. viz prozatfmní opatřenÍ.
Odporový soud viz z b a vell í s v é p r á v n o sti.
Odpověď na žalobu a rozsudek pro zmeškání ~úz r o z S II dek pro z m e š k á 11 í,
Odpůrce navrhovatele prozatímního opatření viz pro z a tím 11 í o pat ř e n í.
Odpůrči nárok, řád: v úpa d k II viz úpa dek.
dle vy r o v 11 a c í ho řád II viz vy r o v II á 11 í.
splatil-li dlužník jednomu věřiteli splatný dluh čís. 3567.
podmínky odporovatelnosti dle §u 8 odp. řádu čís. 3649,
na žalobci jest, uvésti právní jednání; »jmění« dlužníka; není jím oprávnění k živnosti čís. 3743.
není vyloučen důkaz výslechem stran čís. 4048.
příslušnost, jednání o zajištění věna ve formě jiné než notářským spisem čís. 379~
rozsah §u 2 čÍs. 3, rozdíl mezi §em 2 čís. 3 a §em 3 čís. 3; útraty odpůrčího sporu nejsou účastny odpůrčího práva čís. 3989.
úmysl dlužníka poškoditi věřitele; vědomost účastníka o tomto úmysiu
či s. 4065.
odpnrování zajištění mimo úpadek; stačí vědomí dlužníka, že právním
jednáním zkracuje věřitele; na koho se má vztahovati fraudulosní úmysl
dlužníkův čís. 4161.
splnění splatného a pravého závazku mimo úpadek; pokud lze mu odporovati; úmysl die §u 2 a doba vzniku pohledávky čís. 4431.
žaloba viz ž a lob a o d p ů r č í.
Odsouzení neodůvodněné viz o d š k o d 11 ě n Í.
Odstoupeni od zasnoubení viz zasnoubení.
od n á jmu a ochrana nájemců čís. 3379.
Odškodnění viz náhrada škody dle §u 1328 obč. zák.
z a ne o d ů vod n ě n é o d s o u z. e n f: počátek lhůty §u 4 zák. z 2í.
března 1918, čÍs. 109 ř. zák. čís. 3869.
- . dle § u 1266 ob č. zák.: rnzsah, promlčení čís. 4402.
. Odštěpný závod viz f i r m a.
Oduznání manželského původu dítěte viz dít ě man žel s k é.
Odvod koru a pořad práva viz pořad práva (stát).
Odvolání: ve věcech advokátů viz a d v o kát.
do usnesení, jímž bylo vzato na vědomí zpětvzetí, není opravného pro~
středku čís. 3580.
útrati 'a zajišťovací exekuce čís. 3731.
postup soudu, označen-li mylně odvolací soud čís. 3760.
pokud mílže podati do protokolu i zmO'cněnec neadvokát c 1 s. 3484.
pokud možno učiniti zjištění z nenapadeného obsahu spisů čís. 3788.
pokud je lze podati do soudního protokolu i v místě, kde sJdlí dv3. nebo
více advokátů, postup soudu čís. 3913, 4106.
§ 496, odstavec druhý, c. ř. s. platí i pn\. případ, že dovolací soud zrušil
rozsudky obou nižších soudů čís. 4195.
uznáno-li, třebas mylně, za včasné, nelze tomu 'odporovati čís. 4394.
pro-kury viz pro k u r a.
zboží viz smlouva kupní.
Odvolatelnost šeku viz šek.
Oferta viz na b,í d k a.
Ohražení (§ 858 obč. zák.); je-li tO' v O'bci zvykem, lze uložiti pO' levé straně čís ..
3472.
povinnost· dle §u 858/2 obč. zák. není obtnezena na případy, kde a '{XIkud
jest ohražení nutným čís. 3907.
pokud jest k němu vlastník povinen čís. 4444.
Ochrana důvěry ve veřejné knihy viz k n i h y v e ř e j n é.
~,
_
nájemců: smír o vyklizení ku dni 1. srpna 1923, uzavreny za platnosti
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zákona čís. 275/20, stal se vydáním zákona čís. 85/23 neplah1~'m Č í ~.
3689.
pokud se nevztahuje na -:..ánik nájemní smlouvy čís. 3640.
i' majitel domu může žádati ria nájemci pouze :přiměřenou odměnu za
používání zařízení čí: s. 3727.
vyžaduje se dohoda o nájemném čís. 4044.
přenechána-li za úplatu cela v chladírně ku konservování čís. 4406.
soudní svolení k výpovědi náleží k exekučním titulům dle §u 575/3
c. ř. s. čís. 4279.
hostinská místnost o sobě dává se do nájmu, živnostenská koncese
do pachtu či s. 4267.
zákony O ochraně nájemců připr>.'lštějí jen zv)"šení nájemného, nikoliv
též pachtovného čís. 4267.
předpisy zákonů o ochraně nájemců vztahují se i k nájmům sjednaným
na určítou dobu čís., 4267.
výklad slov »od nejbližšího nájemního obdobÍ« (§ 15 zák. čís. 130/22
či s. 4267.
zvýšení nájemného lze požadovatí jen za termíny, následující po té,
kdy bylo nájemníku učiněnO' sdělení o zvýšení čís. 4268.
nařízení ze dne 17. prosince 1918, čÍs. 83 sb. z. a n.:
počátek lhůty ku zpětnému vymáhání neprávem zaplacené úplaty
ČÍS. 3727.
zákon ze dne 8. dubna 1920, Čí's. 275 sb. z. a n.:
ustanovení §u 14 i na obchodní místnosti; lhostpit')o, kdo úplatu
dává nebo slibuje; pokud nelze na pronajímateli požadovatí úplatu
zpět čís. 3894.
zákon ze dne 27. dubna 1922, čís. 130 sb. z. a n.:
a odstoupeni nájemce od náJI"'1ll. čís. 3379.
obnovením smlouvy nájemní dle §u 2 (1) neobnovuje se smluvni
právo nájemcovo na knihovní vklad nájemního práva čís. 3519.
pokud jest spatřovati porušení předpisu §u 20 v tom, že dosavadní
nájemník postoupil novému nájemníku svój závod se skladem zboží
čís. 3976 .
z á k o n ze dne 26. dub 11 a 1923, čís. 85 sb. z. a n.:
do usnesení rekursního soudu o svolení k výpovědi nelze si stě
žovati čís. 3837.
nevztahuje se na nájemní smlouvu s požívatelem čís. 3640.
žaloba o vyklizení; zamítnutí její čís. 3741.
smlouvy nájerpní, ujednané pod ro.zvazovací výminkou, podléh3~;
zákonu čís. 4347.
fotografický atelier jest místností ve smyslu §u 3D čís. 4348.
platí i pro případ, že stavba nájemcem vystarvěná přechází při vy-pršení nájemní doby ve vlastnictví pronajímatele čís. 4348.
značná škoda ve smyslu §u 3 čís. 4485.
pronajímatel, jenž neoznámil nájerr.CÍ předem zvýšení, pokud nemůže je požadovati pro minulost čís. 4188.
odkazovrlÍkLlm nepřísluší nárok dle §u 6; na tom, komu dědicové
trpí, by setrval v U:,. (ě J nelze se domáhati vyklizení čís. 4316.
z á k o n z e ďn e 25. d II b n a 1924, čís. 85 s b. z. a n.:
náhradnímí byty nejsou ty, jež byly dány mimosoudně jako byty
náhradní čís. 4285.
Ochranná·známka: pokud lze vynálezci domáhati se na škůdci výmazu čÍs. 3707.
Okolnost nebezpečenská viz pn j i š t ě n í.
Okres: ručení za škodu čís. 3355.
P9kud stačí schvalovací usnesení výboru ohledně úpisu válečných pójček
či s. 3975.
Okresni chorobinec: zaměstnanec viz z a m ě s t n a n e c o k r e sní.
nemocenská pokladna viz p Ů' j i š t ě n í n e moc e n s k é.
obilní ústav víz obilní ústav.
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rozdělovna mouky a způsobilost ku sporu či s. 3619.
zaměstnanec viz z a m ě s t II a n e c o k r e sní.
Omyl pojistníka s-prostředkujícím jednatelem čís. 3609.
ve výpočtu vyrovnací kvoty viz vy r o v n á TI í.
Onemocněni a plat zaměstnance čís. 3908.
Opatrovanec: dodatečné jednáni o jednotlivých návrzích i pořad
trovníkem manžel opatrovankyně čís. 3469.
_
co patří do inventáře o jeho jmění či s. 4~6 ..
_
viz též dít ě, nes v é p r á v n ý, n e zle t I I e c, o pat

'i'

práva, byl-li opa-

r o v n í k, por ue n e c, por li ční k.
Opatrovník: dědice; nelze zaň ustanoviti notářovu choť čís. 3416.
- , útraty a dovolací rekurs čís. 3777.
_
z moc TI ě n í dle § u 233 o b Č. zák. viz tam že.
viz též' o pat r o van e c.
Opatření dle nař. čís. sb. 660/19 viz příročí.
Opatřování strojených hnojiv viz h n o j i v a str oje TI á.
Opětný výkon exekuce: příslušnost čís. 338L
Opilost: v zavinění dle §u 523 tl'. zák. jest zahrnuto i zavinění dle občanského
práva; dráždění opilého škůdce jest spoluzaviněnim čís. 4290.
Oposiční žaloba viz ž a lob a dle § u 35 e x. ř.
Opozděné dovoláni viz d o vol á n ,.
oznámení pojistné příhody čís. 3387.
Oprava rozsudku viz r o z s ude k.
usnesení a počátek lhůty k rekursu čís. 4185.
žaloby viz žaloba.
Opravné prostředky viz též d o vol á n í, o d vol á n í, stí ž n o, s t.
vedlejšího intervenienta viz' in t·e rve n c e ve dle j š ť.
ve věcech nepatrných čís. 3359.
soud není povinen uděliti poučení, jaký opravný prostředek a u kterého správního úřadu má b}"ti podán čís. 4068.
lhůta viz tamže.
Oprávněni ku sporu: vnuceného správce čís. 3451.
při žalobě zápůrčí viz žalob a z á p ů r č L
pokud lze majitele odštěpného závodu žalovati pod firmou tohp.~o závodu čís. 3839.
ku stížnosti viz stí ž II o s t.
k žalobě Ů' z mat e Č II o s t dle §u 529 čís. 2 'co ř. s. čís. 3909.
k živnosti dlužníka a odpůrčí nárok čís. 3743.
Opuštěni práce dělníky a propuštění dle §u 82 živn. řádu či s. 3905.
Orgán celní viz cel n í o r g á n.
Originál viz p r v o p i s.
OsmihodInná doba pracovní viz dob a p r a c o. v n í.
Osoba hromadná; ručení za škodu čís. 3623, 4240.
právnická: kuratorium lázní čís. 3781.
přezvědná: nelze ji slyšeti přísežně čís. 3660.
třetí viz třetí osoba.
Osobní dluh viz d I u h.
právo: pokud nelze vésti exekuci čís. 4218.
úvěr: a zajišťovací exekuce čís. 3521.
Osvědčení nebezpečí dle §u 379 ex. ř. viz prozatímní opatření.
dle § u 370 ex. ř. viz ex e k II C e z a j i š ť o v a c í.
Ošacovací akce viz a k c e o Š a c o v a c í.
Otázka právní č i s k II t k o v á: zda jest tu bydliště ve smyslu §u 66 j. n. čís. 3814.
P r á v n í: je-li úkolem soudu prostý výklad listin· čís. 4298.
s k II t k o v á: vyšetření pravdivosti projevu obsaženého v listině Č l' s.' 4298.
viz též dovolán-í (§ 503 Č'ís. 4 c. ř. s.).
Otcovství: nemanželské viz dít ě ll' e man žel s k é.
.~ viz též o tec.
č

o nemohoucnosti k souloži čís. 3607.
man žel s k --S': z moc n čilí dle ~ u 233 ob Č. zák. viz tam ž e.
_
pokud tuzemský soud jest oprávněn vysloviti zbavení moci O'tcovske
nad nezletil'Írmí dětmi cizozemcc čís. 4261).
_
jinak viz d 1tě, v -Sr ž i v n é.
Otrava ryb viz pořad práva (voda).
Ověření plné moci viz plTI á moc.
_
protokolu akciové sPQle-čnosti viz s pol e č n o s t a k c i o V :to
Oznámení pojistné příhody čís. 3387.
_
sňatku viz s m I o u v a s vat e b n í.
_
trestní viz t r es t n í o zná m e n í.
vad viz spr á v a.
Otec:

lékařské vysvědčení

Padělání:

b a n k o v k v viz b a n k o v k a.
dup 1 i kát II nákladního listu a ručení dráhy č í~. 3453.
směnky viz směnka.
Padoucnice jako dí'lvod rozluky čís. 3506.
Pachtýř: podnik ve vnucené správě viz spr á v a v TI Ll cen á.
- - jinak viz s m I Ů' II van á j e m n í a .p ach t o v n í.
Palivové dříví v dopravě železniční čís. 4206.
Palmární účet advokátův viz a d v o kát.
Papír úvěrní: umoření viz ta 11l f e.
cenný viz cen n é pap í r y.
Papírové rubly viz z á p II j č k a.
Paritní komise v kolektivní smlouvě čís. 4115.
Parní pluh viz náhrada škody dle §u 1315 obč. zák.
Patent: pnvinnost toho, kdo bez vědomí a svolení vynálezce dal pro svůj podnik
zapsati a chrániti vzorky a dle nich zboží vyráběl; vynálezce může nárok
uplatňovati z,alobou; pokud neIze se domáhati výmazu ochranné známky
či s. 3707.
Patron: k o II k II r e n ční p o v i n n o s t viz tam ž e.
Paušální ceny za elektrickou energíi viz e I e k t r i c k á e TI erg i c.
_Pečlivost řádného obchodníka či s. 3957.
Peněžité poržitky z nemovitosti a exekuce dle §u 294 ex. ř. čís. 3983.
pohledávky: pokud lze na ně vésti exekuci čj s. 4090.
při prozatimním opatřeni viz pro z a t i m TI í o pat ř c 11 í.
Pense a zaopatřovací požitky (zák. čís. 130/21) viz tam ž e.
jinak viz s m I o u v a s I uže b 'll í.
Pensijní nároky zaměstnanclt státních drah a pořad práva viz po řad p r á v a
(stát).
pojištění

viz pojištění 'pensijní.
požitky: zajištění viz pozemková reforma (zák. 118/20).
ústav s o u k r o m Ý c h z a m ě s t n a n C ů: rozhodčí soud viz tam ž e.
z a m ě s t n-a n c í'l určitého podniku mľlŽe býti samostatným podměteT.',
rozdílným od podnikatelstva čís. 3801.
Pensionování železničního úředníka viz z a m ě s t n a 11 e c žel e z nič n í.
Perlekce smlouvy viz sml o u v a.
Pes viz náhrada škndy dle §u 1320 obč. zák
Písemná forma úmluvy- mezi lékařem a nernocenskou pokladnou čís. 3356.
Pískání koně čís. 3641.
Pivo: vázne-li na domě ve prospěch pivovaru dluh ze zapujčky, jenž má býti
splácen odběrem piva z věřitelova pivovaru, pokud nepřechází na nabyvatele
či s. 4326.
nelze se domáhati náhrady škody, odebráno,;.li pivo z jinéhO' pivovaru, nežli
zněl závazek čís. 4425.
Pivovar viz p i v O.
Placení: průkaz jeho dluž1níkem splnomncněnci věřitelovu čís. 4313.
dl tl h u a měna viz měn a.
. u poštovní spořitelny viz s p o ř i tel n a po š t o v II í.
Plat ve smyslu zák. ČÍS. 314/20; jest jím remunerace (premie) čís. 3758.
Platebni přikaz směnečný viz smě 11 k a.
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upomínací víz říz e 11 Í II P o m í n a c í.
Platidla cizí (nař. čís. 644/1919): zakázána pouze disposice k účelů~ nedovoL:ným čís. 3536.

Platnost manželství viz man ~ e I s tví.

e pia t 11 o s t sml o II V y.
a ř i z e n í.
Plavba po Dunaji: vypočítání dopravného čís. 4464.
Plebiscitní komise a železniční úřednik viz z a Dl ě s t II a 11 e c žel e z 11 r ční.
Plenění a solidárnost pachatelů čís. 3418.
Plná moc: zřízence družstva čís. 3413.
_
_
nepředložení její a rozsudek pro zmeškání čís. 3709,
_
_
nedostatek jeH a poznámka spornosti č f. s. 4134.
_ _ pokud třeba ověření v nesporném řízení čís. 4177.
Plnění dě1itelné v rozsudku viz r 'o z s li dek.
_
vzájemné a povolení exekuce dle §u 349V350 í....~. ř. č jlS. 4123.
Plnomocník obchodní viz ob c hod 11 í z moc ně n e c.
Plody jalovcové viz d op r a važ e I e z nič n í.
Plot viz o hra ž e 11 í.
Pluh parní viz náhrada škody dle §u 1315 obč. zák.
Pobyt viz p řf s I u Š 11 o s t dle § II 66 j. 11.
Počátek lhůty viz I h ů t a.
Podání: jest včasné (§ 89 org. zák.), bylo-li přijato jako t. zv. zmeškal1'á zásilka
čís. 3514.
I h ů t a viz tam ž ť.
v menšinŮ'vém jazyku viz j a z y k stá t 11 í.
11 e j v y Š š i viz dra ž b a.
Poddlužník: pokud má právo k rekursu čí -s. 3983, 4433.
Podil člena společenstva viz s p o leč e 11 s t v 'o.
dědický viz dědick)T podíl.
spoluvlastnický na movité věci: exekuce naň čís. 4002.
Podkarpatská Rus viz S loven 5, k o.
Podmínečné uznání pohledávky ve vyrovnání čís. 3369.
Podmínky obchodní viz ob c hod 11 í p'o d m í n k y.
~ pražské bursy viz b u r s a.
Podnájemník a odklad exekuce čís. 3554, 4139.
viz též smlouva nájemní.
Podnik cizí: generální zastupitelství není 'provozováním obchodu ve smyslu čl. 271
a násl. obch. zák. čís. 3948.
novinářský: exekuce naň čís. 3778.
ve vnucené správě viz spr á v a v.n u cen á.
z právníhO jednání, jež uzavřela ústředna, nemůže se domáhati plnění od·
bočka čís. 4486.
pře v zet í viz tam ž e.
Podnikatel p'oštovních jízd viz ,pošta.
vozby viz autom-obil.
~ h o s pod á ř s ký: ručení dle nařízení ze dne 12. března 1907, čís. 33 z. zák.
pro čechy čís. 4074.
Podpachtýř a obnova pachtu viz o b TI o v a pac h t u.
Podpora chudinská a zaopatřovací požitky viz z a o pat ř o v a c í· p o žit k y.
Podsudní poměr: pokud jest smlouvou námezdní čís. 3569.
námezdní či nájemní? čís. 4187.
Pohledávka kapitálová (§ 55 j. n.) viz příslušnost dle §u 55 j. n.
k n i h o v II í: doručeni výpovědi ve vyrovnání čís. 3943.
koreální viz d I u žní k k o r e á I II í.
pen ěž i t á: e x e k tl cena ni čís. 4090.
proti státu viz stát.
v z á j e m n á viz z a poč t e Po í.
Pojezdný viz p o š t a.
POjistné premie viz poj i š t ě n í.
Pojištění: měn a viz tam ž e.
_
-

smlouvy viz
nařízení viz
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opozděné

oznámení pojistné příhudy čf s. 3387.
pojem nebezpečenské okolnosti; lstivé zamlčení sebevra"Žedilého úmyslu
čí S.- 3434.
. .
nebyla-li cizozemská pojišťovna v tuzemsku přip.uštěna, nejsou obchody
neplatné; § 47 dosud neplatí, nelze užiti práva platného v Rakousku, uvedení pojistníka v podstatný omyl sprostředkujícím jednatelem čís. 3609.
pojišťovací premie a přednostní pohledávka ve vyrovnání čís. 3621,
4271, 4372.
ujednání o placení premie a zachování smlouvy čís. 3786.
právní zástupce »naznačený« pojišťovnou a dosavadní právní zástupce pojištěncův čís. 3992.
ustanovení, že pojištěnec jest povinen zmocniti jen zástupce pojišťovnou
označeného; vyhledává se beZJpodmínečné uznání závazku pojišťovatelem
čÍs. 415l.
ustanovení smlouvy, že nárok pojištěncův proti poškoditeli přechází sám
sebou na pojišťovnu, jež; jest povinna vydati pojištěnci přebytek čís. 4010.
smlouva jest uzavřena pravideln~ teprve doručením pojistky poručenci a
předpokládá nejistotu o pojistné t1tihodě čís. 4011.
pojištěný nemůže dovozovati neplatnost z toho, že z.odpověděl nesprávně
lékařovy otázky čís. 4241.
počítání lhůty §u 19 (2), je-li propadnou čís. 4338.
byla-li škoda nahražena, nepřísluší škůdcúm právo' postihu dle §u 896 obč.
zák.; vyplatila-li pojišfovna pojistný peníz: jednomu ze škůdců, nevznikl jí
náhradní nárok proti ostatním čís. 4461.
jde o obchodní zvyklost dle čl. 279 obch. zák., poji:šťoval.y-li se po válce
II obchodníků zásilky profi krádeži čís. 4466.
má-li pojišťŮ'vna hraditi náklady sporu; oznámení sporu pojišťovně čís.
4472.
ve pro s'P ě c h tře tíh o: počáte", promlčení a zúročení čí· s. 4233.
chování třetí osoby vzhledem k přivodění pojistné příhody nebo škody,
pojem »ztráty« čís. 4483.
d voj í poj i š t ě n í či dopojištěnk význam dopojiště.nÍ pro dosavadní
smlouvu pojišťovací čís. 4520.
nemocenské: ujednání lékaře s pokladnou, že bude .léčiti členy za nižší
odměnu než tarifní lékařské komory; pokUd není třeba písemné formy
či s. 3356.
písemná forma pro provedení smlouvy mezi lékařem a nemocenskou
pokladnou; ráhrada ško-dy, léčil.;.li lékař v době stávky za plný honorář čís. 3562.
přestoupení povinnosti ohlašovaCÍ vůči pOkladně a pořad práva čís.
3829.
a obchodní pomocník čís. 3922.
pokud po'žívají příspěvky okresní nemocenské pok.ladny- výsadního po. řadí čís, 3938, 4019.
o povinnosti k placení příspěvkJ :i"Ozhodují úřady správní čís. 4005.
pokud jest nemocenská pokladna povinna nésti náklady též na t. zv.
první pomoc čís. 4102.
ustanovení §u- 6 b) zák. čís. 457/17 nevztahuje se toliko I~a ne mocenské
ve smyslu §u 6 (1) zák. čís. 689/20, nýbrž i na dávky, uved.ené v témž
§u odst. (I) čis. 1 či s. 4102.
výkazy nedoplatků pomocné a nemocenské spolkové pokladny nejsou
exekučním titulem čís. 4251.
pensijní: zemská úřadovna všeobecného pensijního ústavu může ve sporu
vystupovati jako- zástupce všeobecného pensijního- ústavu čís. 3659.
přídavku dle §u 1 zák. čís. 299/21 nelze se do-máhati pořacem práva
či s. 4374.
.
rozhodčí soud viz tél.mže.
úrazové: draho.tni přídavky, stanovené zák. čís. 481/1921 nejsou důchodem.
dle §u 6 a 7 úraz. zák. čís. 3633.

1848

1849

nárok třetí osoby proti podnik,an:!1;, zákonem. o úr~z:. poj. ?~ly změ
zak,ona o nahrade skody Cl s: 37~O.
§ 46 úraz. zák. ne00znal zmeny novym doslovem §u 1315 obc. zak.
čís. 3772.
výkazy o nedopl,atcích jako .e~ekuč~í ,ťtul čí s',- 3946.
hospodářský spravce panstvI lest tr~tí osob~t: ve smyslu §u 47 zák.:
lhostejno, že panství lest sa~?statny selek Cl S. 422~:
o tom, zda příspěvky vymereny pravem, rozhodu11 úřady správní
či s. 4335.
Pokladna nemocenská viz poj i š t ě II í n e moc e 11 s k é.
_
s p o I k o v á: výkazy m~dopl.atků nejso~ ~xek!lčním titulem čís. 4251.
_
pomocná: v}'kazy nedoplatku neJsou exekucmm tItulem čís. 4251.
Pokles měny: a odstoupení kupitele od volhy čís. 3934.
I

-

-

jinak viz m

Pokračování

ě II

a.

ve sporu: přikázána-li pohledávka k vybr,ťwí čís. 4292.
---.:. viz též pro mlč e n í, pře ruš ~ n í s por Ll.
Pokrývač viz smlouva o dílo.
Pole dolové viz d o. lov é P o I e.
Polepšovna: dání mladistvého poručensk}'m tioudem čís. 3813.
Policejní hlášení viz pří s 1 u š n o st dle § u 66 j. n.
PoHr stavební: pokud jest obchodním pomocníkem čís. 4300.
POlsko: zákaz úřadů, by nebylo- přijímáno od ':':sl. .příslušníka plnění v polských
markách čís. 3492.
pokud rozhoduje soud o výměně -polských marek dle opatření čís. 583/20
či s. 3552.
měna ve styku s československem čís. 3704.
výklad polského zákona z 15. ledna 1920, čís. 26 č i' s. 3492, 3704.
převod vkladu z polské na tuzemskou ijHálku tuzemské banky čís. 3797.
o solidárním ručení v železniční· dopravě není ú"mluvy č j- s. 3873.
úmluva o železniční dopravě čís. 4288.
Pomoc první- viz pojištění nefnocenské".
Pomocná pokladna viz p o k I a dna p o moc n á.
Pomocník viz náhrada škody dle §u 1315 o-bč. zák.
Popla!ek(ky): od had viz tam že.
cel ní: nárok zasílatele na náhradu čís. 3428.
a dra ž b a viz -cl r a ž b a.
1 i c e 11 Č :1 í za vypáleni líhu viz 1 í h.
notáře viz notář.
vod n í viz v n d n é.
z n a I e c k Ý a dovolací stížnost viz stí ž n o s t d O vol a c í.
výkaz nedoplatků a exekuční titul Čí"5. 4095.
Popření žaloby: povšechné jest ,puštěním se do včci samé čís. 3510.
Popsání zájemní neknihovních nemovitostí a zajišťovací -exekuce čís. 3833.
Porod: jest di'tležitou příčinou dle §u 1 zák. čís. i55/21 čís. 4334.
Poručeuský soud: dání mladistvého do polepšovny čís. 3813.
-- není povolán, by schvaloval smlouvu, jíž byla zcizena nemovitost stí.:.
žená právem čekatelským čís. 4100.
Poručnik: z moc II ě n í dle §u 233 ob Č. zák. viz tam ž e
Porušení povinné úcty k soudu viz s O" u d.
-Pořad práva (příslušnost řádných soudů § 1 j. n.).
ohledně útrat soukromého účastníka viz s o u k r o m Ý ú č a s t ní k.
při odkladu exekuce viz o d k I a d e x e ku c e.
a výživné viz v Ý ž i v n é.
byla-li otázka příp,ustnosti pořadu prava kladně rozřťšena pravoplatným
usnesením niž'ších stolic, nelze se Nejvyššímu soudu otázkou tou zabývati čís. 3775.
nevyslovily-li se oba nižší soudy formálním právoplátným usnesením
o otázce přípustnosti pořadu práva čís. 4517.

přípustn~' pro pensijní nároky zaměstnanců státních drah, jiZ nejsou
státními zaměstnanci ve smyslu organ. statljtu pro železniční správu
čís. 3396.
nepřípustn)! pro nárok státu na vrácení služného, jež pr~' neprávem vy.
platil svému úředníku čís. 3411..
pro žalobu železničního zaměstnance, propuštěného pro nesložení slibu
republice čís. -3445.
nárok vdovy po nepragmatikálním úředníku žeiezničr:Ím na služební
.
požitky čís'. 3611.
nárok smluvního úředníka ministerstva na služební požitky a nouzové
v)'pomoci dle zák. čís. 689/20 čís. 4178.
vrácení Kč, vyměnil-li je čs. erár omylem za polské marky čís. 3552.
pro nárok otce proti státu za náklady" nemoci a pohřbu vojína čís.
3892.
spory mezi držiteli cukru a cukerní k0!11isí o vráced přeplatků čís.
3944.
nárok proti minisŤ-2fskému komitétu pro lil~vidaci čs. komise lihové na
zaplacení mzdy za čištění lihu čís. 3954.
nelze se domáhati ani na zemském sou::!ť v Praze na státě'nál1rad\' za
knně, na Slovensku odvedené a napotom vojenskO';' správou ma-jiteli
proti jeho vůli vrácené čís. 4141.
rozdělovna cukru nemůž:e se domáhati pořadem práva pa eráru zaplacení rozdílu cen cukru čís. 4184.
pro nárok na náhradu š~ody pro neoprávněné prS' zabavení zboží cel.
ním úřadem čís. 4165.
dvorsk)' dekret z 16. srpna 1841 čís. 555 sb. z. s. nevztahuje se na úřed
níky státu ve službách soukrom}'ch či s. 3747.
obec: pro nárok obce o zaplacení příspěvkú na udržmrúní zařízení čís.
3524.
na náhradu škody, ježto nevrátifa věci doličné čís. 3604.
na náhradu škody, ježto neopatřila vykopávku výstražnou svítilnou
čís. 3678.
náhrada schodku na činovníku v zásobovací komisi čís. 3802.
nárok proti b)!valému starostovi, ježto prý svémocně upsal válečnou
půjčku čís. 3893.
nárok proti starostovi o náhradu škody z n",,-právného' výkonu voleb
čís. 4447.
nárok toho, kdo z příkazu obce a na účet jeji vyprodával oděvy v ošacovací akci proti obci o vrácelií přeplaceného peníze čís. 4045.
byla-li žalovaným na vyklizení služebního bytu vznesena námitka, že
přesazení na trvalý odpočinek se stalo neprávem ·č í s. 4060.
nárok na náhradu škody, ježto obec ncchala státi na ulici vyklizený
nábytek čís. 4154.
vodní právo: uznání práva služebnosti na přítok soukromé "tekoucí vody a
vklad služebnosti té do veřejných knih čís. 4128.
o' náhradu škody, ježto' byly otráveny ryby čís. 4325.
domáháno-li se odstranění přehrady na strouze, odvádějící "'rážkovou
'ladu z malého- močálu čís. 4517.
mzda: revírní rada nemflŽe se žalobou La soudě domáhati na tJodnikateli
hor předložení rozvahy a zjištění její nesprávnosti čís. 3537.
rozhodčí soudy (paritní komise) v.e směrnicích pró úpravu poměrů mezi
zemědělci a zeměclěIsk}'mi dělníky v Čechách čís. 4115.
nelze přezkoumati rozhcdnutí rozhodčí komise "ne zák. čís. 330/21 čís.
4363.
viz též r o z hod čís o u d.
vázané hosp<Klářství: obilí ze sklizně 1921 a právní poměr mezi družstvem
a mlýnem č-Í s. 3500.

stát:

něny některé předpisy občans~eho

~...

různé:

pro nárok na vlastnicivÍ pozemku, jehož hranice nebyly dosud vytý.:čeny čís. 3391.

1850
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příspěvek

kontribučenského obilního fondu ku platu učitele lokální
3399.
byl-li opatrovníkem manžel opatrovankynť čís. 3469,
pro nároky spolku proti jeho členu o vrácení věcí čís. 3543.
uzavřena-li zvláštní dohoda o náhradě škody způsobené zvěří čís.
3608.
člena společenstva proti usnesení valné hromady čís. 3631, 3849,
nárok býv. člena proti řádu na placeni služebních požitků; lhostejno, že
bylo věci uzavřen smír čís. 367l.
narok zletilS'ch dětí na poskytování výživného v řízení sporném čís.
3676.
návrat manželky do společné domácnosti čís. 3440. 3695.
'nárok proti manželce na vydání dítěte čís. 3695, 3696.
nárok vynálezce proti škůdci č Ls. 3707.
nárok na uznání vlastnického práva ku vzorku čís. 4201.
nárok na náhradu škody přestoupením předpisů o plnění ohlašovací povj,nnosti vůči nemocenské. pOkladně čís. 3829.
povinnost zaměstnavatele k placení příspbki.1 (\0 ne mocenské pokladny
čís. 4005.
zda byly příspěvky úrazové pojišťovny vymťřeny právem či nepráven1
čís. 4335.
nelze se domáhati přídavku dle §u 1 zák. 299/21 čís. 4374.
pokud lze proti veřejnoprávnímu svazu uplatúovati nároky na náhradu
škody čís. 4447.
Pořadí: poznámka viz p o z 11 á m k a po řad í.
pře dno s t n Í vi'z z á s t a v n í p r á v o.
Pořízení poslední: při ústním musí býti vůle projevena před svědky čís. 3624.
vykonavatel ned opráv·něn zastupovati zúsiavitele v řízení sporném
čís. 3639.
odkaz či ustanovení dědicem čís. 3914.
ustanovení odkazů viz o d k a z.
slyšení svědků ústního pořiizení, před poukázáním na pořad práva čís.
3660.
zřízena-li závěť tuzemcem v cizozemsku, jest zřízena v »náležité lormě« čís. 4055.
vykonavatel nemá vlivu na zjištění jmě!'i a nemůže činiti návrh na oddělení pozůstalostního jmění čís. 4179
platnost není závisla 11<1 tom, zda odl::.ny jsou co do rozsahu určité;
stačí, jsou.;.li určitelné č i s. 4270.
nestačí, že svědci se podepsali pod společný nadpis: »svědci posledního pořízení« čís. 4381.
vojenské: teprve po skutečném nastoupení; třeba šetřiti kromě úlev předpisu obč. zák. čís. 3454.
Poshovění nedoplatku kupní ceny jest zápůjčkou čís. 3872,
Poskytnutí úvěru viz ú věr.
Poslední pořízeni viz pořízení poslednÍ.
Posloupnost do statků střední velikusti viz II sed los t s tře dní vel i k -o sti.
Posouzetú právní viz o t á z k a p r á v .11 í.
Postih: dle §u 896 obč. zák. mezi vÍCe škůdci čís. 4461.
při šeku viz šek. .
při P (}S t II P II čís. 4328.
Postup podílů společenstva viz s p a leč e 11 s t v o .
pohledávky (cese) nicotnost i proti postupníku; pokud zavazuje uznání
dlužníkaj důvěra v pozemkovou knihu čís. 3367.
vinkulované knížky čís. 3789.
knihovně vtělené pohledávky na vyplacení zálohy dle §u 353 ex. ř. čís.
3382.
.
je-li objem postupu pochybným n-ebo spomým čís. 3611.
na placení činže a zástavní právo dle §u 1101 obč. zák. čís. 3842.

školy

I

.1j

z

čís.

I

někoJika osobám; povinnosti dlužníka a práva včřitelľ.! čís. 3683.
a přikázání výtěžku z dražby čís. 3Rí1.
z kupní smlouvy prodatelcm; ·komu jest pl.:ititi a oznámiti vady čís.
3890.
a· reklamace čís. 4135.
právní duvod postupu; zřízení zástavy k ~ajištění postižního práva čís.
4328.
nároku pojištěného na pojišťovnu čís. 4010.
pokud mu příslušejí námitky proti postupníku čís. 4351.
soudu při přemístění sídla firmy čís. 4170.
věcí jinému soudu (§ 261; odstavec šestý, c. ř. s·· vznesena-li námitka nepříslušnosti teprve při ústním líčení čís. 3810.
pokud se žalobce nemůže domáhati z!,dného postoupení věcí čís.
3950.
Posudek znalecký viz z II a I e c.
Pošta: dny na pnště viz pod á II í.
na v}rtěžek docílený za nedoručitelno"l! zásilku lze vésti exekuci čís. 3795.'
ručení podnikatele poštovních jizd poštovní správě za služehní personál čís.
3798.
byl-li pojezdnému přiznán 'drahotní přidavek, pokUd jest poš,tovní správa
oprávněna jej snížiti čís. 4386.
Poštovní spořitelna viz s p o ř i tel n a p o š t o v n í.
Potvrzení o vykonatelnosti exekučního titulu viz v Y k o ;1 a tel II o s t e x e k u č
ni ho titulu.
dle §u 178 nesp. říz. viz p o z II s t a los t.
r Jučení soudu o opravn}"'ch prostředcích viz op r.1 v 11 é pro- st ř e d k y.
Poukaz (asignace): akreditiv jest poukazem čís. :i863.
pokud nabývá pnukazce k poukazatelov:" pohledt..vce práva vylučují
cího nebo odlučujícího čís. 4419.
viz též. pře v zet í d 1u h u.
Poukázání dědiců na pořad práva viz p o z II s t a los t.
Povinná úcta k soudu viz s o tl d.
ý díl viz díl P o v i II n ý.
odhad viz tamže.
Povolení dovozní a vývozní: závazek kupitelův čís. 3404.
nedcstatek nerlÍ důvodem zabavení zboží čís. 4165.
~
a neplatnost smlouvy viz ne p I a t n GS t sml o II V y.
Povoz: zřícení z okresní'silnice a náhrada škody ČÍS. 3355.
Povozník: nemůže odepírati odesílateli plnění pro nedostatek průvodních listin
či s. 3404.
Pozemková reforma: pří S lu" n o s t viz tam ž e (§ 4~ ':is. 5 j. n.).
1. z á k o n ze dll e 9. I i s top a d u 1918, čís. 32 sb. z. a fL
(obstavení velkostatků):
smlouva o zastavení statku a svolení Státního pozemkového úřadu či s.
3652.
2. zákon ze dne 16. dubna 1919, čís. 215 sb. z. a 11.
(záborový 71.kon):
vymíněnO-li před ním plnění pro případ zrušelá pachtovní smlouvy a
zrušení smlouvy záborem čís. 3443.
exekuce nucenou dražbou na zabraný majetek čís. 3545.
Versailská smloúva a zábor majetku říŠsko-r:.ěm. příslušníka CI s. 4004.
přiznání požadovaciho nároku nad výměru §u 3 zák. čís. 318/19 a svoI~ní Státního pozemkového úřadu; souhlas konkludentním činem čís.
4122.
»dělení« ve smyslu §u 7 či s. 4124.
3. z á k o n z e dne 12. Ú nor a 1920, čís. 118 s b. z. a n.
(o hospodaře'ní na zabraném majetku):
zajištění pellsijních (zaopatřovacích) požitku zaměsttldnce čís. 3768.
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povinnost sděliti závady ve správě jen dotazujícím se osobám dozorčím čís. 3923.
4. z á k o fl z e dne 8. d II b TI a 1920, čís. 329 s b. z. a n.
(zákon náhradový):
do výpovědi ze zabraného majetku nemúže si stěž'ovati nehospodařící

vlastník třeba mu byla doruóena čís. 4063.
do výp~vědi ze zabraného majetku nemůže si stěžovati nehospodařící
pokud nelze dáti výpověď z majetku, jen? byl ze záboru propllštěn smírem mezi vlastníkem a Státním pozemkovým úřadem 'č í s. 4145.
v řízení o výpovědi ze zabraného majetku vystupuje Státní pozemkov~'
úřad jako strana, v řízení o propuštění po~.emkú ze zábon! jako úřad
čís. 4357.

1

1

náhrady za pozemek nelze se domáhati před výpovědí; nelze dáti výpověď ohledně půdy, propuštěné ze záboru či s. 4357:
výpověď a dohoda Státniho poz. ÚŤ. s vlastníkem; požadavek schvá-

lení dohody dozorčím úřadem vlastník.1 čís. 444ft
pouhá žádost vlastníka za vyloučení dle §u 3 a) záb. zák. (§ 20 příď.
zák.) nebrání výpovědi čís. 4506.
volné uvážení. St. poz. úř., by dal výpověď nevyhovující pravidlu
§u 12 (2) náhr. zák. čís. 4507.'
.
§ 20 (3) obsahuje o::lkaz i na všeobecné předpisy exekučního řádu;
před rozhodnutím o vylučovacír)] nároku vlastníka nelze vésti exekuci
či 5. 4022.
příslušnost při exekuci na základě výpovědi ze zabraného majetku či s.
4257.
stížnost proti rozvrhovému usnesení o přejímací ceně za zabran}· majetek čís. 4505.
§ 37 vztahuje se pouze na majetek státní, záborem nenabytý čís. 3557.
5. z á k o n z e dne 17. ú nor a 1922, čís. 77 s b. z. a n.:
»sluzebnostmi« dle §u 11 jsou pouze reální; nenáleží sem služebnost
dobývání uhlí čís. 3899.
6. z á k o n z e dne 13. č e rve n c e 1922, čís. 220 s b. z. a n.:
§ 43 a) (4) jen na hnojiva strojená; obohac.enÍ půdy animálním hnojivem čís. 357l.
úřad: souhlas jeho viz p o ze 111 k o v á rej o r ma.
obvodová úřadovna a právo ku stížnosti v knihovních věcech čís. 4124.
pokud vystupuje jako strana a .pokud jako úřad č í~. 4357.
dohOda o převzetí a výpověď ze zabraného majetku, čís. 4145, 4448.
volné UVáŽClií při dání výpovedi čís. 4507.
vrchnost: k o n k tl r e II čni p o v i n n o s t viz tam ž e.
Poznámka knihovní: nepřipustna pro žalobu na zřízení úvěrové hypoteky čís. 3761.
, a přikázání pohledávky k vybrání čís. 4409.
zápov.ědi zcizení, zatížení a zastavení a společenství statků viz s polečenstvi starkO.
po řad í: § 56/3 knih. zák. platí i v řízení vyrovnávacím; podmínky
zápisu čís. 3575.
bylo-li" zjištěno· pouze pro zápůjčku, nelze se domáhati exekuce
vnuceným zřízením zástavnvho práva pro pohledávku z jiného
právního důvndu čís. 3675.
legitimace k žádosti o zápis čís. 3675.
přešla-li nemovitost za jednoroční lhúty na třetí OSQbu čís. 3733.
nabývá se jen práva na poznamenané pořadí zástavdho práva
smluvního čís. 4046
-'
lze IJab~ti jen smluvního, nikoliv exekučního zástavního práva; postup přt rozvrhu nejvyššího podání, třebas knihovním soudem povolen vklad vnuceného zástavního práva čís. 4152.
s p o- r n o s ti: a odklad exekuce vnucenou dražbou čís. 3586.
stačí podání žaloby; lhostejno, že knihovní právo bylo zapsáno ještě ve staré pozem1rové knize; k nepřípustnosti pořadu práva a nc-
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dostatkl,l řádné plné moci nelze hleděti; pro opravné prostředky
lhůta osmidenní čís. 4134.
dle §u 297 a) 'o b Č. z á k.: dodatečný souhlas vlastníka a knihovnl
věřitelé čís.

4118.

-

viz též str oje.
Pozůstalost: o pat r o v n í k děd i c e viz tam ž e.
.p opl a t k Y 11 o t á ř e yiz not á ř.
n e d o s t a t e k pro c e sní z p Ó s o h i los t i viz z P Ů s o bilo s t k II
sp 0~·u.
spr á v a p o z úst a los t i viz t a nI Ž e.
neodevzdalJá nenáleží k osobám, uvedeným v §u 1472 obč. zák. čís. 3419.
pozllstalost:1Í soud múže dříve, nežli rozhodne, zda se dědické přihlášky při
jímají na soud a kdo má býti pOUkázán na pořad práva, slyšeti svědky
ústního pořízení; OSOby přezvědné nelze slyšeti přísežně čís. ,;3660.
rozhoduje o poukázání dědiců na pořad práva, smí pozůstalost ní soud pOUle
přezkoumávati, zda byla zachována předepsaná vnější forma čís. 4055.
výživné dle §u 796 obč. zák. čís. 3458.
a výživa (zaopatření) nemanželsk)'ch dětí čís. 3587.
odd ě I e 11 í j m ě II í: smísení možno i při nemovitostech; náležitosti mí.vrhu; lhostejno, že vydána pozl1.stalostní listina ,č í s. 3812.
návrh na oddělení nemůže činiti vykonavatel poslední vůle čís. 4179.
ku oddělení dle §u 812 obč. zák. nestačí, že dědici jsou největšími dlužníky .11 spravují pozůstalost neobezřetně č í~. 4179.
podání žaloby o pohledávku. není dostatečným osvědč.ením nároku ve
smyslu §u 812 obč. zák. čís. 4342.
odděleni jmění před podáním dědických přihlášek; zapečetění a správu
jest provésti zvláštním správcem čís. 4382.
prozatím.ní opatření za platnosti §u 75 III. dílčí nov. čís. 3581.
na jmění, vyskytnuvší se po odevzdání pozůstalosti, lze vésti exekuci bez
obmezení §u 822 obč. zák. čís. 4323.
po společníku veřejné obchodní společnosti, povinnosti společnosti čís. 3710.
výpověď jí a odklad exekuce vyklizením čís. 3951.
lze odevzdati, třebas pozůstalostní jmění nestačí ku krytí všech odkazů Čí-".
41m
.
potvrzení dle §u 178 nesp. říz. lze vydati teprve po odevzdání· čís. 4179.
postup soudu, byly-li pohledávky věřítehl pozůstalosti, ohlášené při poři
Lování inventáře, popřeny svéprávnými nepominutelnými dědici či s. 4278.
při přídělu notáři není soud vázán vůli dědiců (většiny jích) čís. 4358.
a změna žaloby čís. 4468.
.
viz též děd i c, i n ven t·á ř, not á ř, od had, ~ II b s ti t u c e, pořízení poslední.
Požadovací nárok viz z a jíš t ě n í půd y.
Požár budovy a náhrada škody čís. 3376.
Požární obvod viz n á hra d a š k od Y dr á h o ll.
pojištěni viz poj i š t ě n í.
Požitky naturální a důchod zabavitelný čís. 3426.
pensijní: zajištěni jich viz p o zem k o v á r e for m a (z á k. 118/20).
peněžité z nemovitosti a exekuce dle §u 294 ex. ř. čís. 3983.
Požívaci právo:··k pozemku a exekuce čís. 351l.
§u 1120 obč. zák nelze tu použiti; zánik nájemní smlouvy; ochrana
nájemců se sem nevztahuje čís. 3640.
Práte přes čas viz do- ba p.r·a c o v n í.
Pracovní doba viz dob a p r a c o v n í.
smlouva viz smlouva služební.
Praha: zem s k Ý s o II d viz tam ž e.
Právn- názor dovolacího soudu viz d o vol á n í.

t
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Prokuratura finanční: viz f i n a

osobno~t viz z p Ů s: o b i i o s t- k II S por tl.
otázka viz o t á z k a.
souvislost viz r o z s II dek d i 1 č í.
zástupce viz z á s t II P cep r á v n í.
Právnická osoba: ručení za škodu viz tam ž e.
Právo čekatelské viz č e k a tel sk é p r á v o.
obyčejové na Slovensku viz S J o ven s k o.
předkupní viz P Ť e d k II P n í p r á v o.
sousedské viz vlastnictvL
várečné viz v á r e -: n é p r a v ó.
zástavní viz z á s t a v 11 í P r á v Q.
Pravomoc soudu viz s o II d, pří s 1II Š n o s t, P o

řad p r á v a.
reální tuzemských soudů vztahuje se pouze na nemovitosti, ležící v tllzemsku čís. 3697.
Pravoplatnost r o z hod 11 II t í: v řízení nesporném čís. 3730, 3921.
rozsudku čís. 4133.
v y r o v n á'n í čís. 4366.
-- rozhodl-li správní úřad o soukromoprávním nároku čís. 3.552.

-

?1

i; n Í

pro k u r a t 11 r a.

Prokurist~: kupce jednotlivc~ a l~oyě vzn!klá komanditní společnost čís. 4175.

-

Praxe kandidáta advokacie viz a d v o kát.
Prázdniny soudní: a spory vyšších zaměstnanců čís. 4424.
Pražská bursa viz b Ll r s a.
<'"
Městská spořitelna: úprava slu7.ebních požitků čís. 4422.
Preklusivní lhůta viz I h ů t a.
prorogace viz pří s I tl Š n o st dle §u 104 j. n.
Premie: jest platem ve smyslu §u 1 zák. čís. 314/20 čís. 3758.
pojišťovací viz poj i š t ě 11 í.
Prenumerační koupě viz s m I o u vak u p ní.
Privilegované zástavní právo viz z á s t a v 'fl í P r á v o.
..
Proces1Ú způsobilost viz způsobilost ku sporu (statl na. soude).
Prodej dle čl. 343 obeh. zák.: pouze pro datel proti kupiteli, nikoliv dodavatel kupitele čís. 3422.
viz též! sml o II vak u p n 1dle čl. 310 oheb. zák.: řízení jest prozatimním či s. 3809.
zasílatelem, náležitosti; i na' skladištné, příslušnost, řízení čís. 3811.
viz též s m I o II v a· k II P n í.
Prodejna k o n s u m n j' ho dr II Ž s t va a exekuce čís. 4250.
mouky viz obec.
.
,
Prodejní list státního stavebního losu VIZ los s t a veb n 1.
Prodejové řize1Ú: stavení lhůty č! s. 346~.
a stížnost zasílatele VIZ z a sll a tel.
Prodlení dlužníka viz II á hra d a š k Ú' d Y dle § II 1333 ob Č. zák.
-.' kupitele: v naléhání na dodání zb.nŽí čís. 3473.
jinak viz s m IDU vak u pnI.
Prodloužení lhůty viz I h ů t a. . . .
,
nájmu viz s m I o u van aJ e m 11 1 a pac h t o vnL
Produkce hudební: dodávání denně pro určitou večerní dobu jest smlouvou o dílo
čís. 4215.
náhrada škody, znemožněna-Ii produkce čís. 3491.
Prohlášeru za mrtva: manžela, účinky, zjištění nemanželského otcovství· čís. 3357.
zaměstnance může se domáhati stát č f s. 3460.
-' počátek dvouleté lhůty §u I zák. čís. 12&/18 ř. zák. čís·. 3846.
vým.azné: spor o vydání není věcí nájemní čís. 3519.
:.:árllční: viz fU k oj e tll s t v i.
Prohlídka celni a -cl op r a važ e I e z nič n í viz d op r a v a ~ e 1 e z nič n í.
Prokura: nelze ji uděliti veřejnému -společníku, jenž byl ze zastupování vyloučen
čís. 3662.
odvolání její při komanditní společnosti čís. 4455.
odvolání veřejným společníkem čís. 3686.
udělená společnosti s r. o. či s. 4177.
v

Promlčel1l: dle d op r a v n I hor a d u VIZ d op r a važ e I e z nič n í.
pohledávky namítané započtením a .řádné pokračování ve sporu čís. 337B
pošáte~ lhůty" j~e-lí ? náhr!l,du, výh.ra~a n~kferých 11ároků, předpis §u 1442
ob" zak. plati Jen pn kratsl promlceCl lhute; neodevzdaná pozůstalost nenáleží k mobám uvedeným v §u 1472 obč. zák. či s. 3419.
n.ároku proti avalistovi příjemce; tři léta od splatnosti směnky čís 3570
nepodléhá nárok na rozvod čís. 3729.
.
a započtení pohledávky čís. 3860.
posledni věty §u 1497 obč. zák. jest použíti i při lhůtách propadných čís.
3903.
nároku na úroky při správě manželčina jmění čís. 3974.
nelze k nčmu přihlížeti z úřadu ani v řízení směnečném čís. 4053.
nebylo-li v rozepři řádně pokračováno, najmě ponecháno-li řízení v klida
čís. 4180.
počátek při obligačních nárocích čís. 4233.
nároku třetí osoby, ve r70spěch jejíŽ byla uzavřena pojišt'ovací smlouvi:
či s. 4233.
počátek lhůty dle §u 1489 obč. zák. čís. 4389.
nároku dle §u 1266 obč. zák. čís. 4402.
úroků a anuit rakouské banky čís. 4479.
Pronájem viz och ran a n á j e m c U, s m I o II v a 11 á j e m n í.
Propadná lhůta viz I h ů t a.
Propinační právo viz p i v o.
Propočítání služebních let železničních zaměstnanců viz z a m ě s t n a n e c ž elezn.ič.flÍ.

Propuštění obehodniho pomocníka viz o b cha dní p o moc n í k.
ves mys I II § u 82 ž i v n. řád u: pokud nenastává při opuštění práce

dělníky čís. 3905.
dle §u 1162 obč. zák. viz smlouva služební.
pozemku ze záboru viz p oz e m k ov á r e f o rm a.
Prorogace viz p ř f,-s lu š n o s t dle § u 104 ( n.
Prostředek(y) opravný viz op r a v II Ý pro s tře rl e k.
lhůta viz tam ž e.
léčebné (§ 1325 obč. zák.) čís. 4361.
Protest viz s m Č 11 J:- a.
Protokol: o d vol á n í viz tam ž e.
o schůzi akc. spol. viz s P o leč n o s t a k c i o v á.
Protokolace: veřejné obchodní společnosti viz s p o leč n o s t v e ř e j 11 á.
Provozování filmu viz f i I m.
Prozatirnní opatření (§ 379 a násl. ex. ř.).
pouze určité hmotné věci pozůstaIostnÍ i za platnosti §u 75 III. dílčí
nov. r: í s. 3581.
.
k zajištění útrat nelze se domáhati za sporu v prvé stolici čís. 3764.
před povolením jeho, jímžl se odpůrci ukládá předsevzetí nebo opomenutí určitých jednání a změn, není předepsán výslech odpůrce čís
4018.
proti dědici čís. 4216.
bylo-li povoleno cizozemským soudem, náhrada dle §u 394 ex. ř. pořFldem práva; povinnost k náhradě dle §u 394 ex. ř. nepředpokládá zavinění navrhovatele čís. 4220.
nedůvodnost dle německého práva čís. 4220.
rozhodnuto-li pravoplatně o odporu (§ 397 ex. ř.), stal se bezpředmět
ným rekurs do povolení čís. 4265.
§ 379 a přesídlení dlužníka do ciziny čís. 3364.
je-Ii odpůrce. cizincem čís. 4092.
osvědčení nebezpečí dle §u 379 ex. ř.; nestačí, že odpůrce jest-zadlužen,
zastavil platy, byl naň uvalen dozor, má sídlo v cizině (Rakousku)
čís. 4438.
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pohledávka manželky na placení výživného jest pohledávkou peněžitou
Vf' smyslu §u 379 ex. ř. čís. '-t470.
jednání dlužníkovo, jde-li o povolení pro pohledávku peněžitou čís.
4470.
zájemn)'m popsáním svršků čís. 3842.

erár

nemůže

se domáhati pro nárok soukromoprávní

C ť

s. 3953.

5 ex. ř.: zákaz dalšího protismluv'ního provozu konkurenční živnosti odpůrcem čís. 4155.
dle § li 382 čís. 8 ex. ř.: přijetí do domácnosti lze se domáhati jen,
jde-li o manžela ze společné domácnosti vypuzei:ého čís. 3695.
v Kč, třebas bylo stanoveno před mčnovou rozlukou v K smírem
dle § II 382

na

soudě

čís.

nyní rakouském

čís.

3830.

není-li manželka ochotna následovati manžela {;O nového bytu
čís. 4163.
správ2:. (§ 158 ex. ř.) viz spr á v a pro z a tl fl: 1. í.
Prozko!tmání zboží viz spr á va.
Průkaz p.lacení viz p I a cen í.
První pomoc viz poj i š t ě 11 í n e moc t; jl s k é.
provozování filmu viz f i I m.
Prvopis nákladního listu viz d O' P r a važ e I e z nič n í.
listiny viz 1 i s ti n a-.
Předkupní právo: i při jiné smlouvě než kupní; schválení soudu pozůstalostního
čís. 3508.
Předložení plné moci viz pln á moc.
seznamu jmění dle §uA7 ex. ř. viz přísaha dle §u 47 ex. ř.
Přednes ve sporu: k námitce, jež vyplývá z procesní. látky, ale nebyla vznesena,
.
nelze přihlédnouti čís. 4306.
Přednostní nárok ve vyrovnání viz v y r o v n á n í.
pořadí viz zástavní právo.
Předpis bursovní viz b u r s a.
-Předražek: nevztahuje se naň dvorský dekret ze 6. Června 1838, čís. 277 sb. z. s.
čís. 4320.
Přejímací cena za obilí viz o b i I í.
Překážka v dopravě viz do p r a v a že le z Jl i ční.
Překročeni žalobní žádosti v rozsudku čís. 3613.
Přeměna obecního statku v kmenové jmění obecní V1Z s t a t e k ob e c n í.
dluhu viz d I II h.
Přemístění sídla firmy čís. 417U.
Přemrštěná cena a ne pIa t n o s t s m I o u v y.
Přeplatek: vrácení jeho a příslušnost čís. 3558.
~
uznání jeho a novace čís. 4343.
dovŮ'zného. viz do p r a važ e I e z n i-č n í.
- - daně z majetku viz d á v k a z m aj e t k tl.
Přerušeni sportl: zemřel-li nezletilec čís. 3941.
dle nař. čís. sb. 660/19 viz- přílročí dle nař. 660/i9.
val II t o v Ý c h: bydle1a-li jedna strana v rozhodny den v Rakousku,
třebas v saisoně bydlívala a konala své pnvolání v tuzemských
lázních čís. 3435.
nepodán-li do usnesení přerušujícího opravn~r prostředek, nelze
před uplynutím lhůty navrhnouti pokračování ve sporu čís. 3436.
bylo-li povoleno přerušení dle nař., čÍs. sb. 17:1/21 a žalobce si nestěžoval; není mu zabráněno, by se nedomáhal pokračování ve
sporu či s. 4427.
»sídlo« veškerenstva majitelů dílčích dluhopisu, majiteli svědčí
cích anebO' rubopisem převoditelných čís. 3712.
byly-li pohledávky vyloučeny ze soupisu dle §u 2 nař. čís. 265/22
čís. 3744.

.
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pokud nelze přerušiti yzhledem k nařízen" ~.
3835, 4479.
1 C1S. sb. 532/20 či s.
jde-li o úroky a anuity rakouské banky ·i h~
~,
k nař. čís. 532/20 dosud nepočalo čís.' 41~9~ prom1cem vzhledem
Přesídlení dlužníka do ciziny čís. 3364.
Převážení zboží dráhou čís. 4303.
P~evlastnění -zajišťovací čís. 3565, 3701, 4005.
Převod vla~.tnictvi~ ku staveništi (§ 418 obč. zák.) či s. 3391.
Jlnak VIZ s t a vell i.
p?kud ..,~~jde ? hm~otné odevzdání čís. 3565.
pn Z~Jlstovac~m p,~evlas~nění čís. 3565, 3701.
byla-I! vkl~d11l, kl11zka vmkulována čís. 3789.
reh~~:ě~~échO zglí·s. c~~~~: pouze Ilabyvatele bezelstného, nikoliv také
ku st;o.mLll? na p07:emkuj bezelstnost kupitelova č i s 4015
prohl~slla-h ?latka vůči nedospělé dosud dceři že ji ko·upila . v·t·
do vybavy c í s. 4037.
, u r c ! e věci
pOk~d přípustno odevzdání mameními čís. 4041.
k nakladmmu automobilu čís. 4404.
'1
ke »s~utečnému odevzdánÍ« ve smyslu §u 943 ob"
se k111hovnÍúo vkladu či s. 4445.
'
c. za {. nevyžaduje
odevzdání ženské výstroje manželem manželce čís. 4474.
Převodní poplatek při rozvrhu viz dra ž b a.
Převzeti břemen viz dra ž b a.
- dluhu českoslO'ven~ky' m státem VIZ sta' t "
k
ces oslovensky.
§ - 109
4 - , vstoupil-li kdo do firmy kupce jednotlIvce J'ako veřeJ'ny' společník firmy čís. 3368.
pokud zůstává dosavadní dlužník
',. d §
zavázán čís. 3597.
v pnpa tl II 140"" 3. 1409 obč. zák.
o~obní~o nabyvatelem nemovitosti čís. 4193.
vazne-~I n~ domě závazek ve prospěch pivovaru čís. 4326.
nemOVitosti, podniku, závodu (§ 1409 obč
'k)
.
dluhy, blízcí příbuzní čís. 3389.
. za . : pOlem; obchodní
dJe §u 1409 obč. zák. čís. 37.,9.
»anl nemusely býti znárny« (§ 1409 obč. zák) čís 4259
C
?".'4·3a. převzatého jmění (pódniku) ve smyslu· §u 1409 ob·č. zak.
'
čís.
4_ '
d~vk~r z přírůstku hodnoty čís. 4373.
VIZ tez p o u k a z a s i g n a c e.
Přezko~mán! pIatn~'sti ~~řj.zení viz n a říz e ní.
flllanClllch predplsu soudem čís, 4070
t,:rzení finančního úřadu čís. 4513. .
v---:- v.yro~u. ro,zhodčí ~omise viz po řad p r á va (r ů z ne).
P~~buzn! i?1!.Zcl a převzetí podniku čís. 3389.
Pnbytecne: exekuce naň čís. 3534.
Přídavky draho!tú viz
a ~ o t n í p ř íl<i a v k y.
a d e ten. ~ k Y Viz V Ý ž i v n é.
Je pe!J:l J J 11 1 m II POJ' i s" t e" n I 'VIZ
·
..
POJlstěnÍ pensijní.
Příděl po~ůs~alosti notáři viz not á ř.
uhll VIZ II h 1í.
PřidělefÚ soudce viz s o u d c e
Přihlášení: exekuce, stížnost č'í s. 3384 4439
Přihláška .dě?i~~ viz děd i c P oz ů s't al o~s ti.
pohce)nt VIZ Py r í s ly Š II o s t dle § u 66 j.
k rozvrhu drazby VIZ dra ž b a.
n.
Příhoda ':. dop~avě viz 11. á_h rad a š k o d Y dr á h o tl.
~ pOJlstna. opozdťne oznámení č i s. 3387
Přijetí věna viz s m I o II v a s vat e b n í . ·
y

d:

y
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Přijímací list viz d o p
Příkaz viz sml o II v a

r a važ e 1 e z TI i Č II í.
spr o s tře d k o vat e 1 s k á.
_
platební směnečný viz smě n k a.
Přikázání pohledávek k vybrání: z vkladních knížek spořitelen, bank a záložen
čís. 3763.
a knihovní poznámka čís. 4409,
a pokračování dlužníka ve sporu čís. 4292.
a exekuce na poddlužníka čís. 3757.
a § 469 obč. zák. čís. 4337.
a řízení úpadkové čís. 4433.
Přirážky k dovoznému viz d o p r a važ e 1 e z II i Č 11 í.
k dani viz daň.
Přiročí: dle na ř. čís. sb. 660/1919 a nás 1.: pokud nejsou útraty příslušen
stvim pohledávky dle čl. II. nal. čís. sb. 393/22 čís. 3494.
netřeba uveřejnění opatření ve sb. z. a n.; opatření jest právem nutkavým
čís. 3784.
pokud nelze naříditi přerušení; §§ 187-191 c. ř. s. nelze tu použíti čís.
3785.
pokud není na závadu dřívějšímu placení čís. 389l.
Přírůstek hodnoty viz dá v k a z p řírů s tk II ho dn oty.
Přísaha křivá a obnova čís. 4126.
vyjevovací dle §u 47 ex. ř.: nepřipustna při exekuci zajišťovací čís. 3583.
dle §u 47 ex. ř.: na veřejném společníku; byla-li k vydobytí veřejných
dávek bezvýsledně vedena správní exekuce na jmění veřejné společ
nosti čís. 4096.
nelze ji uložiti správci úpadkové podstaty čís. 4197.
dle čl. XLII. ll'V. zák. k c. ř. s.; co jest žalobci osvědčiti Cl s. 3958.
dle čl. XLII. liV. zák. k c. ř. s.; kdo jest k ní oprávněn; manžel potře. buje svolení manželky čís. 4078.
Přislušenstvi strojů k továrně čís. 3699.
Příslušnost: při prozatimnÍm opatření viz prozatimní op·atření.
O hle dně z b a ven í moc i o t c o v s k é viz o t e c.reální pravomoc tuzemských soudů vztahuje se pouze' na nemovitosti, ležící v tuzemsku čís. 3697.
skutkové údaje žaloby a nedostavení se žalovaného k prvému roku čís.
3930.
při exekuci na základě výpovědi ze zabraného- majetku čís. 4257.
dle čl. 310 obch. zák.: sborový soud čís. 381!.
dle §u 28 j. ll. viz určení soudu.
dle §u 49 čis. 2 j. n.: na všechny nároky nemanželské matky,' i dle §u 1323
obč. zák. čís. 3681.
nárok třetí osoby na náhradu nákladu, jejž učinila za otce na nemanželské dítko.; i když je žalována otcova pozůstalost čís. 4217.
dle §u 49 čís. 5 j. n.: náhrada škody, že pronajímatel nepravdivým pry
přednesem docílil svolení k výpovědi čís. 3556.
nespadá sem žaloba na vrácení přeplatku nájemného čís. 3558.
ohledně peníze přiznaného St. poz. úřadem pachtýři za animální hnojivo, osetí a obdělávání čís. 3883.
není pro žalobu, jíž se popírá, že pachtovní smlouva nebyla platně
uzavřena čís. 4088.
jen na nemovitosti v tuzemsku či s. 3697.
dle §u 49 čÍs. 6 j. n.: pro nárok hajného:, třebas se iJylo po případě domáháno i požitků dle zák. čis. 130/21 čís. 3476.
_
pro žalobu pomocného živnostenského dělníka na náhradu škody proti
zaměstnavateli, ježto mu přidělováním těžkých prací byla zpfisobena
škoda na zdraví čís. 4324.
dle §u 50 čís. 3 j. n.: o nároku na vrácení do společné domácnosti čf s. 3449.
_
pokud sem spadá nárok manželčin na výživné čís. 4040. .
viz též pořad práva (různé).
dle §u 53 j. n.: odhad dolových polí čís. 3617.
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dle §u 5.5 j. n.: přísluší-li .':á/obci z pohledávky pouze část jíž se domáhá
žalobou čís ..'3470.
'
pokud nejde o kapitálovou pohledávku při služebních požitcích pro
případ onemocnění čís.

3498.

dle §u 56 j. n.: Ů'cenění sporu o vrácení vkladní knížky: pozdější oceněni
není pro spor závazným čí s< 4091.
dle §u 66 j. n.: nepřihlášen-li policejně pobyt čís. 381-~·.
dle §u 81 j. ll.: nevztahuje se na žalobu, jíž domáhá se vlastník obtíženého
pozemku na oprávněném ze služebnosti nároku, jenž oprávněného stíhá
obligačně jakO takového čís. 3723.
žaloba o v}'maznou kvitanci ohledně zaknihované pohledávky čís. 3952.
dle §u 87 j. n.: žaloba na majitele odštěpnéhO' závodu čís. 3839.
proti filiálce ballky čís. 4234.
ústředna a odbočka čís. 4486.
dle §u 87 a) j. n.: pojem ·závodu či s. 4454.
dle §u 88, odstavec prvý, j. n.: splatno a žalovatelno v místě vystavení
fa!ktury čís. 3527.
význam doložky v objednacím lístku a doložka ve faktuře; význam
doložky »franco dráha X« čís. 3711.
listinný průkaz nemusí obsahovati projevy obou stran; nestačí objednací lístek, že zaplatiti jest určité osobě s udáním jejího bydliště čí s.3794.
dle §u 88, odstavec druhý, j. n.: faktura, obsahující dvoje platiště a jet)
jedno sudiště čís. 3504.
vztahuje se i na vedlejší a podružné části obchodu čís. 3574.
stačí, byla-li doložka »žalovátelno v X« připojena k předtištěnému
slovu »splatno« čís. 3629.
uzavřen-li obchod v cizozemsku, srnluvníci cizozemci a ujednáno jiné
splpiště čís.

k odvrácení
čís.

3714.
stačí

vrácení faktury

obyčejným, nedoporučeným

dopisem

3982.

ustoupiti; připojení složenek poštovní spořitelny;
placení v Kč; založení pro více dodávek čís. 4253.
nevztahuje se na rukojmího, třebas byl rukojmím a plátcem čís. 4256.
dle §u 99 j. n.: jmění jakéhokoliv druhu a ceny; i di'SposiČúí. právo čís.
nelze

jednostranně

odepření

,745.

-

pokud nejsou útraty z

předchozího

sporu

»jměním

žalovaného«

čís.

3882.

dle §u 99,' odstavec třetí, j. n~: pokud jde o stálé zastupitelstvo cizozemské
akciové společnosti čís. 4378.
dle §ů 104 j. 0.: předložen-li dodatečně listinný doklad čís. 3456.
jest v zásadě sudištěm na výběr, i když se mu strany podrobily »neodvolatelně« čís.

dle
dle
dle
dle

3509.

pokud není výlučným podrobení se bursovnímu rozhodčímu soudu čís.
3629.
byl-li dluhopis s prorogační doložkou předložen dlL1žníku pouze k podpisu čís. 3661.
dohoda se může stati sice ústně, ale jest ji prokázati v žalobě listinou
čís. 3715.
preklusivní,- třeba se bylo v kolektivní smlouvě p'odrobeno příslušnosti
rozhodčího soudu čís. 3878.
i ohledně cizinců v cizině bydlících čís. 3912.
pokud se vyžaduje, by strany bydlely v tuzemsku čís. 3930.
§u 115 j. n,: k umnření rakouských válečných půjček čís. 3796.
k umoření cizozemských státních dluhopiSŮ a úvěrních papírů v tuzemsku čís. 4476.
k umÚ'ření prodejního listu čsl. státního stavebního losu čís. 4487.
§u 117 j. n.: pro odhad dOlových poli a měr či s. 3617.
§u 11 čís. 1 c. ř. s.: nemusí býti odůvodněna ohledně jcdnoho každého
společníka čís. 4200.
§u 4 ex., ř.: na základě smíru v řízení nesporném čís. 4237.
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IMI
pro opětný výkon exekuce č í 5. 3381.
dle §u 45, odstavec druhý, ex. ř.: došlo-Ii dožádáni o výkon exekuce na exekuční soud před podáním návrhu na odložení exekuce, je-li exekučním
soudem soud na Slovensku neb Podkarpatské Rusi čís. 4062.

dle §u 353, odsta"ec druhý, ex. ř.: čís. 3523.
dle §u 58 vyr. ř.: či s. 3374.
dle §u 6 zák. o obchodech splátkových: bydli-li kupitel na Slovensku č i s.
3417.
dle §u 41 zák. o obchodních pomocnicích: pro žalobu obchodního pomocníka o zaplacení podílu, na čistém zisku čís. 3522.
zemského soudu v Praze viz zemský soud v Praze.
živnostenských soudů: neprešla zákonem čís. 330(21 na rozhodčí komise
č i s. 3828, 4356.
Přispěvek(ky) dle opatřeni čis. 494/20 či s. 4226.
ku platu učitele viz II čit e 1.
k okresní ne mocenské pokladně viz poj j š t ě n í II e moc e II s k é.
Přístup světla a vzduchu viz s I uže b n o s t dle §u 476 čís. 10 o b č. zák.
~ k dražbě viz dra ž b a .
.J?saci stroj a správa čís. 3635.
Půjčka či pachtovní smlouva čís. 3867.
~ válečná viz vál e č n á p ů i č k a.
Původ manželský dítěte viz dít ě.
Rada revírní a pořad práva viz pořad práva (mzda~.
-- jinak viz r e vír n í rad a.
závodní viz závodní rada.
Rakousko-uherská banka viz b a n k a, b a n k o v n í ú řad.
Rakousko-Uhersko: čs. stát není universálním nástupcem čís. 4147.
~ viz též stát československý.
Reaktivováni železničního zaměstnance viz z a m ě s t II a n e c žel e z nič n í.
Reální pravomoc viz pravomoc reální.
řád odhadní viz o d had.
Refakcie viz doprava železničnÍ.
Regres viz postih
Rejstřík: změna sidla akciové společnosti ze Slovenska do historických zemí čís.
3372.
ověření originálních podpisů na protokolu o schůzi správní rady akc. spol.
čis.3791.

viz též f i nn a.
Reklamace viz doprava železniční, správ9
Rekurs viz stížnost.
Rekursni řízení viz řízení rekursní.
Relutum za výměnek viz v S, měn e k.
Remunerace (premie) jest platem ve smyslu §u 1 zák. číE 3~4/20 čís. 3758.
Reparační komise viz b a n k o v ·n í ú řad.
Representace t u zem s k á c i z o zem s k é s P o leč fl o s t i a k c i O" v é, s P frlečnosti s r. 0". viz společnost akcrová,
společnost

s r. o.

Repr~entant

c i z o zem s k é ob c hod n í s pol e č n o s t i viz s P o leč nost akciová.
Reprodukční právo viz sml o u v a II a k 1 a dat e I s k á.
Retenční právo viz zadržovaCÍ právo.
Revidellt ministerstva viz z a m ě s t II a n e c stá t n í.
Revírní rada a pořad pr?va viz pořad práva (mzda).
správě závodu nfpřísluší právo volně nakládati se zaměstnaneckými
byty č i s. 4481.
lesní viz zaopatřovací požitky.
Revise viz dovolání.
Revisní stižnost viz stí ž n o·s t d o v 01 a c i.

Rozdělení společných nemovitostí viz s p o leč e
s P i s.

II

s tví s t a t k tI,

Rozdělovna

II

o t á ř s k )'

cukru, pořad práva viz tamz~ (stát).
obilí viz o bil í.
okresní mouky a způsobilost ku sporu čís. 3619 ..
Rozepře rozsouzená: procesuální námitku nelze opodstatniti vyrovnáním soudně
potvrzeným ani soudním smírem čís. 3499.
ohledně útrat soukromého účastníka viz s o u k r o m Ý ú č a s t n í k.
a vydání rozsudku pro zmeškání čís. 4160.
přiznána-li poh!edávka v mimokonkursním nuceném vyrovnání na Slovensku čís. 4262.
při úpravě pachtovného viz úp ľ a v a pac h t o v II é L G
zahájená: zda byla rozepře zahájena ještě v době rozhoQllutí o námitce
či s. 3783.
přihlédnouti z úřadu, třebas výrok prvého soudu, nevyl~ěvší námitce y
se stal pravoplatným, k pojmu téže rozepře čís. 3879.
totož'nost stran; vydání vkladních knížek a devinkulace jich není týmž
předmětem sporu čís. 4105.
n a zem s k é m s o u děv P r a z e viz zem s k Ý s o u d v P r a z e.
Rozhodce viz r o z s udí.
Rozhodčí soud: podrobení $"; mu v kolekti'vní smlouvě nevylučuje preklusivnÍ prarogace ve prospěch řádného soudu čís. 3878.
v kolektivní smlouvě zemědělských děldků čís. 4115.
dle §u 3 g) zák. čis. 330/21; přislušnost jeho či s. 4356.
dle záK. čís. 330/21: není »úřadem správním«' rozhodnutí rozhodčí komise nelze přezkoumati po-řadem práva í s. 4363.
bu r S? v n í: pokud podrobení se jemu není výlučným čís. 3629.
hor nic ký: příslušn}'m pro mzdové spory proti majiteli dolu třebas
byl důl zatím propachtován čís. 3734.
'
pen s i j !1 í h.o úst a v u soukromých zaměstnanců: působnost jeho
nevz}alll;l e se na toho, kdo byl před sestátněním soukromé dráhy
zamestllan v pomocném podniku železničním jenž sestátněn nebyl
čís. 36·16.
'
pensijní nároky zaměstnanců státních drah čís. 3396.
výrok: doručen-Ii dvakr4te, lze se brániti proti každému doručení žalobou
pro zmatečnost čís. 3655.
není zmatečností dle §u 595 čís. 5 c. ř. s. v tom že jeuna ze stran odepřela' účast pf jednání před rozhodcem čís. 42:'21.
Rozhodnutí: právoplatnost jeho viz tam ž e.
Rozchod manželství viz man že!.
Rozkaz směnečný viz s Hl ě n k a.
upomínací platební viz: říz e n í II P o m í n a c í.
Rozluka manželství: z úřadu jest vyšetřovati jen d1Ívod rozluky, nikoliv též zavinění 11a rozluce čís. 3401.
platí zásada vyšetřovací čís. 3672.
neplati dvorSký. dekret 531/1841 Čis. 3564,3577.
nelze se domOCI rozluky, ježto rozvrat byl zaviněn nelie se domáhati
ani rozvodu čís. 4072.
'
te~t je pokládati za rozloučené dnem, kdy rozsudek vešel'v moc práva
Cl s. 4133.
pokud jest pvadoucí nemoc důvodem rozluky čís. 3506.
pokud .nen;~ze se manželka domáhati rozluky z dúvodu §u 13 písm. c)
rozl. zak. c 1 s. 3672.
n~potomně se ..?ostav!::ší zlý úmysl jest důvodem dle §u 13 cj rozl.
zak.; opo,n:enuu vyh!asky, vyzývající manžela, zdrž'ujícího se v cizinť
by se vratJ\ do společné domácnosti v cizích listech čís. 3755.
p-ojem ~zhýralého živo-fa« (§ 13 pís.~. f) čís. 4509.
pokud Jest souhlas podmínkou při rozluce pro nepřekonatelný odpor
či s. 3505, 4087, 4125.
-

i
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nepřekonateln~' odpor nemusí b~rti vzaj-e!11t;lým čís. 40~7.
dle §u 17 může žádati, i. manžel.,; ~ je~ož y~ny bylo uznana na rozvod a
nevyžaduje se uplynuh ]edl1orocm lhuty Cl s. 3459.
předcházel-li ve sporu o rozvod rozsudek pro zmešká':Í, jíl!lž zjiš~ěno
cizoložství, jest lhostejno, zda obnoveno nap?tom manzelskc spolecenství: nelze konati šetření o okolnostech nastaly ch po rozvodu Cl 5, 4397.
dle "§u 17: spočívá~li rozlukový důvod v určitém stavu, jest na soude,
by zkoumal, zda tu jest v době rozl~~y i nemůže se domáhati manžel,
jenž byl převážně vinen.na ro~vratu c .lv~' 4?q,9;
provedena-li dle:" n,ěrneckeho yrava" a vY~IV~.e Cl s. 4006. v,
§ 19 nelze _pouzitI, nebylo-ll m:nzel~tvl dnve rnzv,:edeno Cl 'i!; ~5.64. .
§ 19 nelze použiti, bylo-li man zel StVl rozvedeno az po nabytI UČ111110St!
rozlukového zákona čís. 4020.
jinak v Ý ž i v 11 é viz tam ž e.
v
v . ,
Rozřadění železničních zaměstnanců viz z a m e s t n a fl e c zel e znl Č n 1,
Rozsudek~ překročení žalobní žádosti v rozsudku č í~. 3613.,
"
do rozsudečného výroku jest pojati rozhoonutI (L ,pohledavce namltane započtením čís. 3630, 3877.
.
uloženo-li dělitelné plnění několika osobám, aniž vyslovena !:..ulidarnost závazku čís. 3760.
b
V't' ,
nejde o doplnění, nýbr~ o opra~~, don;áháyll,o-li se opravy chy y pn SCl alll
útrat· dovolací rekurs Jest tu pnpustnym Cl s. 3981.
•
do u~nesení, jímž' nařízena oprava, jest přípustným samostatný rekurs Čl s.
4183.
..
• 4
•
., 3949
oprava jeho dle §u 419 c. ř . . s. či zmatek dle CIS. 3 §u 77 c. r. s. CI S.
.
jinak Z !TI a t k Y viz tam ze.
pravomoc čís. 4 1 3 3 . " .
,y.
,.
'. 'h
dílčí (částečný):
pravOl souvislost pokud neOl pn doaavce elek!ncke o
proudu č: s. 3945.
.
. 'tk
mezitímni0 vyloučení dalšího jednání o námitkách, nepatři sem naml a započte~í; vznesení námitky této. až po vynesení rozsudku čís. 4244.
trestni viz tam ž e.
,
.
pro zmeškání: dostavil-Ii se k p. .rvém.,.u l:oku ~~st~lpce, strany bez pIne, mocI
a nevyhověl-li příkazu k predlozem;.,. ~tacl, ze navrh na vynesenI rozsudku byl učiněn u původního roku Cl s. 3709.
pokud nelze vyloučiti účinek v~ p~ospěch d?stc:~ivš! se ~tr5l~Y čís. 3887,
nedostavení se žalovaného a udaje ohledne pnslusnostt CI s. 3930. y
při příštím roku, obmezil-l! s~ ~ža1ovapÝ v ,řízení p,a okresním soude při
prvém roku na pouhé popre111 za~obmho~ .nar.okyu, c I s. 4001.
lze vydati, třebas tu byla rozepr~ z~halena Cl s. 4160..
.
zmeškal-li zákonný zástupce nesvepravne strany rok k ust111mu jednání
čís. 4432.
.. .
.. •. 4458
pokud není soud oprávněn prováděti důkaz o 1me rozPf)f1 CI S.
.
odpovědi na žalobu: n~lze náv~h zam!tnou? p!"o neurčitost, neúplnost
a všeobecnost okolnosti, tvrzeny ch v zalobe CI s. 4144.
Rozsudí: do kdy lze vznésti námitků .ve"spyoru čís. ~510.
~ rekurs vyloučen ;. 10 usnese111, J1mz byl zamltnut návrh na jmenováni rozhodce čís. 3663.
útraty viz tamže.
pojem čís. 3705.
y .
v.
•
nevyhovovala-li úmluva o rozsudí~ prve~plsum clvilmho radu soudmho, J'f'jsou strany vázány jeho r~zhodnu~lm C I s 3705.
i prodloužení smlouvy 0Y nem mu~~ se státi formou písemnou čís, 3831.
omezena-li smlouva o nem na urcltou dobu, dlužno ve lhůtě té vynésti nález čís. 3831.
Rozšiřováni služebnosti viz s I u ž' e b n o s t.
v', v.
Rozvod elektrické síly \'iz s 1 u.~ t:, 1? n o st., y
maoželstvi: povinnost ZJiStiti, zda urazky a pnkon byly vyvolány druhým
manželem' rozvrat manželství čís. 3495.
_
_
nepřekona'telný odpor čís. 3520.
v

v'

Ó

• • •

náro~ na;} nepodl~~á promlčení; ujednání klidu a Cldpuštční- pojem
_
'
manzelske nevery C 1 s. 3729.
nestačí jednostranný, nepřekonatelný odpor jednoho manžela' nelze-li
žádati rozluku pro rozvrat, nelze žádati ani rozvod' ubližová~í na cti
.
jež nestačilo v rozepři o rozluku čís. 4 0 7 2 . '
není spoluvinou; zavdala-li manželka neprovinile důvod k cizoložství
manželovu tím, že mu odpírala soulož čí 5, 4415,
viz též r·o z 1 u k a man žel s tví.
Rozvrat manželství viz r o z lu k a, r o z vod rn a 11 žel s tví.
Rozvrh nejvyššího podání: ú tra t y viz ta rn ž e.
~
__ _
jinak 'viz dra ž b a.
Rubly papírové a zlaté viz z á P ů j č k a,
Ručení za škodu viz náhrada škody.
nemovitoo;;ti za dávku z majetku viz d á v k a z rn a jet k u.
společníka veřejné obch. společnosti viz s p o leč n o s t v e ř e j Tl á.
Ručitel viz r u k oje mst v í.
Ruch stavební: přípustnost vyvlastnění a doplnění pozemkové knihy čís. 3732.
exekuce na nárok stavebníka na výplatu zápůjčky jest nepřípustnou
čís. 4198.
Rukojemství: je-li pomocným obchodem, nevyhledává se ku platnosti jeho písemné
formy; určitost záručního prohlášení čís, 3788.
zaručení se třetí osoby za dluh z obchodního spojení, vedeného na Jméno
dítěte čís. 3824,
posouzení význam II písemného prohlášeni č i s. 3840,
nároky proti přímému dlužníku, za něhož hrazen dluh Cl s. 3669.
lze se zaručiti za budoucí pohledávky; stačí, že prohlášení bylo písemné
čís. 3918.
ve směnce čís. 3570, 3669, 4051,
ručitel i ze zákona může se domáhati na dlužníku splnění jeho závazku vúč.i
věřiteli čís. 4192,
a příslušnost dle §u 88/2 j. n. čls. 4256.
ve vy r o v n á n í viz v y r o v n á n í.
Rus Podkarpatská VIZ S loven s k o.
Rusko: kdo je zastupuje .na československých soudech čís. 3808.
Rušená držba viz drž b a.
Různost práva v historických zemích a na Slovensku a určení soudu dle §u 28
j. n. čís. 4168.
Rybářské družstvo viz s p o leč e 11 s t v o.
Ryby: otrava jich a pořad práva viz po řad p r á v a (vod a).
Rychlozboží viz cl o p r a važ e 1 e z tl i ční.
Řád: b~lvalý člen nemÍ1že se
že o věci byl uzavřen

domáhati pořadem práva placení požitků; lhostejno,
smír čís, 3671.
cel n í a mOll o p o ln í: význam ustanovení §u 199 čí"5, 4025.
odhadní viz odhad.
ŘádrrS"7 obchodník viz ob C h O' dní k ř á rl n ý.
é pokračováni ve sporu viz pro mlč e n í.
Řeč služební železničního zaměstnance viz z a m ě s t n a n e c žel e Zll; čni.
Ředitelství státních statků viz stá t.
Řetězový obchod a nicotnost smlouvy čís. 3638.
Řídič automobilu viz a u t o mobiL
ŘÍzení ve věcech nepatr,ných viz nepatrné věci.
n á je.ffi n í viz s m I o u van á j e m ní a pac h t o v n í, och ran a n ájemců, vyklizení, výpověď.
nesporné viz nesporné řízenÍ.
směnečné viz směnka,
-~
o v Ý ž i v 11 é m viz v Ý ž i v n é.
pozůstalostní viz pozůstalost.
v e věc ech rn a II žel s k Ý c h viz rez 1II k a, r o z vod man ž e 1s tv L
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upravovací viz knihy pozemkové (vefejné).
o 7. b a ven í s v é p r á v II o :;; t 1 VIZ Z b a ven í s v é p r á v n o sti.
sporu: nepoužito-li iláležitě §u 182 c. ř. S.; posťup dle §u 496 čís. 3 c. ř.

s. čís. 3375.
prodeji dle čl. 310 obch. zak. čís. 3809, 381l.
stížnost zasílatele. viz z a s í I a tel.
rek II r sní: o návrhu na zrušení neb omezení exekuce; nelze v
váděti ústní líčení čís. 4388.
při

II

něm

pro-

P O' m í n a c í: byl-li podán odpor společně několika osobami a vrácen
jedné k opravě, jest podán ohledně ostatních včas čís. 3677.
byl-li návrh na vydání platebního rozkazu obsažen v ž'alobě, pozbývá
platební rozkaz. včasným odporem i j211 jednoho žalovaného účinnosti
proti všem žalovaným čís. 4295.

S. H. 5.: zápis firmy tamního občana čís. 3779.
Saldo: uznání jeho a novace čís. 4343.
Samostatný rekurs viz stí ž n o s t.
Sběrný důstojník viz v á leč n á p ů j č k a.
Sčítání útrat viz r o z s II dek.
Sdružení ma ji tel ů I e s ů viz les.
osob: způsobilost :;táti na soudě viz tam ž e.
Sebevražda viz poj i š t ě n Í.
Sekvestrace viz spr á v a v n tl cen á.
Separatio bonorum viz p o z Ů s tal o s t.
Schovací smlouva viz smlouva schovací.
Schválení státní: změna sídla akciové společnosti ze Slovenska do historicl{ých
zemí čís. 3372, viz též s pol e č n o s t a k c i o v á atd.
Sídlo al{ciové společnosti viz s p o leč 11 c·s t a k CIO" v á.
_
veškerenstva majitelů dílčích dluhopisli čís. 3712.
Síla elektrická viz s I uže b n o s t, e 1 e k tr i c k á s í I a.
Silnice okresní: ručení okresu čís. 3355.
Silostroj viz a tl t o mobiL
Simultanní hypoteka viz h y pot e k a.
ručení a dra ž b a viz dra ž b a.
Sirotci a zaopatřovací požitky viz z a op a t ř o v a cíp o žit k y.
Skladištné a prodej dle čl. 310 obeh. zák. či s. 381!.
Sklizeň obilí viz obilí.
Sklouznutí na chodníku a náhrada škody čís. 3637.
Skončeni války viz vál k a.
Slmtečnosti ve smyslu §u 1330 obč. zák. čís. 4367.
Skutková otázka viz o t á z k a.
é zjištění: pokud lze je napadnouti dovoláním c 1 s. 3600.
Sleva z kupní ceny viz o b c hod 11 í z moc 11 ě n e c.
Slib: neplatnost jeho> viz 11 e p I a t n o s t s m I o u vy.
nahraditi škodu č í~. 4047.
m a rl žel s k Ý viz n á hra d a š k o ti Y dle §u 1328 ob Č. zák.
r e p TI b 1i c e viz z a m ě s t n an e c stá t n í, žel e z nič 11 í.
Slovensko: dotaz o právu tam platném na ministerstvO" spravedlnosti čís. 3388.
právo platné při projednání sporu před zemským soudem v Praze dle zák.
z 2. listopadu 1918, čÍs. 4 sb. z. a ll. čís. 3388, 4189.
soudní praxe a § 92 úst. list. čís. 3388.
bydlí-Ii tam kupitd, nelze uziti §u 6 zákona o obchodech splátkových čís.
3417.
ruč e n í stá t u za ·škodu viz stá t.
odvod koní a pořad práva viz p o·ř a d p r á va (s tát).
koncem roku 1919 nebyly tam mimořádné poměry. čís. 4165.
a určení soudu dle §u 28 j. 11. či s. 4168.
podání v menšioO"vém jazykU viz j a z y k stá t n í.
»zákonem« v §u 92 úst. listiny jest i obyčejové právo či s. 4260.
zem s k Ý s o u d v P r a z e viz tam ž e.
vázanost trf':,,>tnÍm rozsudkem čís. 4261.

přiznána-li pohledávka
rozepře zahájená čís.

ve vyrovnam; mimokonkursní nucené vyrovnání a
4262.
předpisy pro obchod solí čís. 4294.
uveřejnění v úradn)'ch Novinách čís. 4294.
a příslušnost ku rozhodnutí o návrhu na výkon exekuce viz při s I u š n o st
dle §u 45/2 ex. ř.
Slovní doprovod: viz dílo obr a z o v·é.
- urážky viz dar.
Složeni na soudě: cizozemském, pokud mohou rozhoauilati tuzemské soudy čís.
3492.
povinnost dlužníka není, jde-Ii o dluh podmínečn)' čís. 3369.
dle čl. 245 (202 odst. 2 a 3) obeh. zák. či s. 3439.
advokát a výhrada zástavního práva viz ad v·o kát.
lze poznamenati jen práva a nároky co do jsoucnosti a objemu nesporné čís. 4214.
účtu viz ú čet.
Služba vojenská: započítání do advokátní praxe viz a d vak á t.
Služby vyšší viz o b c hod n í p o moc 11 í k.
Služebná: ručení za ni viz náhrada škody dle §u 1313 a) obč. zák.
Služ.ební řeč železničního zaměstnance viz z a m ě s t n a n e c žel e z nič n í.
byt: pořad práva viz tam ž e (o b e c).
Služebnost: byla-li zapsána nedopatřením úředmch organů do pozemkove knihy
v rozsahu větším nežlI ve zŤlzovací llstině Čl s 3430.
ž a lob a z á p li r č í viz tam Ž" e.
chůze, bylo-li jí nabyto pro vlastníka určitého do fil ll, oprávnění napotomních nájemníkli domu č. í s. 3549.
c,esty, pokud nejde o rozšiřování, bylo-Ii jí používáno i pro pozemky napotom při-koupené č i s. 3568.
každý spo.Juvlastník panujícího statku může ji uplatiíov<iti čís. 3722.
používání pozemkú k rozvodu elektrické síly čís. 3858.
dle zák. čis. sb. 77/1922 čís. 3899.
pOhodln.ějŠí nebo prospěšnější užívání oprávněného pozemku čís. 3915.
dle §u 476 čís. 10 obč. zák. čís. 4069.
čerpání vody; nabytí práva; pořad práva čís. 4128.
v řízení o zajištění půdy viz zajištění půdy.
Služné a. pořad práva viz pořad práva (stát).
Směnka: přeměna obeclloprávního dluhu ve smě'nečnoprávní či s. 4462.
jejíž směnečný peníz paděláním zvýšen, jest celá neplatná čís. 3467.
směnečný nárok proti avalistovi příjemce není podmíněn protestací směnky
a zaniká teprve uplynutím tří let ode dne splatnosti. směnky čís. 3570.
vlastnD-st směnečného rukojmího jako takového musí vyplývati ze směnky
samé čís. 4051.
.
nároky rukojmího přím~ho dlužníka, jenž uhradil za tohoto dluh t í s. 3669.
pojem »úhrady« ve směnečném obchodu čís. 3669:
závazek trasátův není dotčen tím, že směnku přijal až po její splatnosti čí b.
3693.
pO·kud jest zavázána veřejná společnost, podepsal-li směnku jeden společník
nikoliv přesně ve znění, jak jest znamenání společnosti ·v rejstříku zapsáno
čís. 4209.
připojena-li k vydané směnce doložka domicilu i.il.)u osobou než trasantelll
či s. 434l.
zmocnění, dané přijatelem' směnečnému věřiteli, by směnku dodatečně vy~
plnil tím, že mu odevzdá nevyplněnou směnku, není vůči přijateli časovč
obmezeno protestem čís. 4416.
v rozsudku o námitkách proti příkazu lze příkaz ,zachovati v platnosti též
s omezením exekuce .na určité ·.najetkové předměty dlužníka čís. 3420.
ani ve směnečném řízení nemúže soud sám .od sebe přihlížeti k promlčeníj
včasné podání námitek proti směnečnému platebnímu příkazu, ··talo-li se
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tak neprodleně k vyzvání "Oll iu, vyřizujícímu návrh na vráccd ku přede
šlému stavu čís; 4053.
směnečný platební příkaz, vydaný proti dlužníku, na jehož jmění byl již vy~
hlášen úpadek, jest zmatečným čís. 4297..
, ,
nélze spojiti spor směnečný s obecným; stalo-ll se tak a nevytykano, nelze

tomu již odporovati čís. 43~~.
námitky proti platebnímu pnkazu, neopatrene Jmenem kllentovym, a náhrada škody čís. 4516.
y

•

. ,

•

,

Směrnice: pro úpravu poměru mezi zemědělci a zemědělskými dělníky; rozho<ičí

soud

čís.

4115.
é m viz v Ý ž i v 11 é.
,
o pro pll Š t ě 11 í ma jet k II Z e z a bor II viz p o zem k o v á
forma (náhradový zákon).
s k o r e á I TI í m dl II ž TI í k e m viz d I II žní k k o r e á 1 TI í.

StlÚr o v Ý ž i v

fl

re~

byl-li umluven pod podmínkou, že žalobce ustoupí od ž'aloby, stačí po pří- .
i změna žaloby čís. 3405.
soudní nezakládá proeesllální námitku rozepře rozsouzené čís. 3499.
účinek jen mezi smluvními stranami a dědici; pokud působí pro a proti singulárním nástupcům čís. 3503.
a pořad práva čís. 367l.
o vyklizeni a ochrana nájemců či s. 3689.
podstatné náležitosti dle něm. obč. zák. čís. 3705.
výklad jeho, uzavřen-li po měnové rozluce vzhledem k placení před roz!llkou čís. 3705.
vymáhajícího věřitele a exekuční právo zástavní čís. 3866.
není jím ještě vzdání se čís. 4020.
v řízení nesporném a soud příslušný k povolení exekuce čís. 4237.
o mzdě za práci přes čas čís. 4346.
Smírčí: pojem č f s. 3705.
Smlouva: kterak jest ji vykládati čís. 4473.
II e p I a t n o s t
(nicotnost, nemravnost smlouvy) viz ne p I a t n o s t
sml ou-v y.
forma pro smlouvu hlavni platí i pro předběžnou č ř s. 4225.
n a b í d k a viz tam ž e.
závdavek viz tamže.
s nesvéprávným viz nesvéprávný.
darovací viz dar.
dopravní viz do p r a važ e I e z 11 i ční.
kolektivní: platnost a závaznost; odchylky ve prospěch a neprospěch za_o
městnance či s. 4009.
poměr ku smlouvě i,ndividuelní; pracovní poměr trvá i po pominuti
smlouvy kolektivní čís. 4296.
'
výpověd' zaměstnance a po,vinnost závodního výboru, podati proti ní
odpor čís. 4497.
kupni.: . dob í r k a viz tam ž e.
a d á v k a z pří r ů s t k u hod n' oty viz tam ž e.
1i s t u z a vře n Ý viz tam ž e.
lhůta viz tamže.
nabídka viz tamže.
na hod i 1Ý z á n i k věci a správa viz spr á v a.
11 e p I a t n o s t (nicotnost) viz ne p I a t n o s t sml o II V y.
pro dej dle č 1. 343 o b c h. z á k. viz tam ž e.
splniště viz tamfe.
vad y z b o ž í viz spr á v a.
vol b a k u pít e I e viz tam ž e.
z á v d a vek viz tam ž e.
zavázal-li se kupitel prodateli zaplatiti bez výhrady za opatření vývozního a dovozního povolení, za vyelení zboží a jeho dopravl,l Č í ~'.
padě

3404.
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fixní obchod čj s. 3410, 4292.
nenaléhal-li kupitel, najmě za kolísající valuty, po delší dobu na dodání zboží, není již oprávněr. domáhati se plnění čís 3473.
dodání strojů na určité místo; nelze napotom určiti místo jiné' dodání
strojů .... o'11pletních čís. 3588.
'
pokud možno ustoupiti od nároku na plnění čís. 3485.
prodatel, jenž se domohl odsouzení kupitele k odebrání zboží a zaplacení kupní ceny, nemůže aapotom žalovati o zaplacení rozdílu mezi
kupní eenou a cenou, docílenou prodejem dle čl. 343 obch. zák. _č í $.
360l.
koupen-li cely stoh za jednotnou cenu za 1 q a pro datel část ~dřezal
a prodal jinému čís. 3610.
pojem jiného zboží (aliud) čís. 3402, 3679,
bylo-li zboží odvoláno, dodáno a pozastaveno, jest použíti čl. 346
a 347 obeb. zák.; zaslání zbož'í vadného a nabídka prodatele, že dodá
místo něho zboží bezvadné; umluveno-li odvalání do určité doby a
kupitel pozastavil částečnou dodávku, není ohledně zbytku oprávněn
ustoupiti od smlouvy čís. 3698.
ponechal-li pradatel splnění třetí .osobě, ručí tato za splnění pouze
jelíi~ čís. 3742.
mě!u-li býti zboží zaplaceno pi'!vodně při obdržení účtu, dodáno vadné
a vyměněno za bezvadné, nezůstala v platnosti úmluva o pb.cerií pře
dem čís. 3769,
výměna vaclného zboží a dodání do kupitelova skladiště; nebylo-li
vadné zboží kupitelem přijata, octl se proclatel v prodlení čís. 3769.
účinnost ustoupeni kupitele od smlouvy čÍ" s. 3851.
poshovění nedoplatku kupní ceny jest po případě zápůjčkou či s. 3872.
postoupil-Ii prodatel pohledávku z kupní smlouvy; kamu jest platiti
a oznámiti vady č i s. 3890.
bylo-li objednáno obrazové dílo čís. 3919.
pokles mčny a ustoupení kupHele od volby čís. 3934.
zaslání zbožÍ'; bedlivost řádného obchodníka čís. 3957.
nedostatek úmluvy o tom, koho stihne dávka z přírůstku hodnoty ne~
movitosti, !Jení na závadu hotovosti smlouvy kupní č-í s. 3977.
neni, objednán-li oblek dle míry, třeba krejčí dodal látku čís. 4073.
proti žalobě na splnění depuračního závazku nemůže pro datel namítati, že ku.pitel nesplnil kupní smlouvu ani že nedoplatt:k jest ohrožen
(§ 1052 obč. zák.) či s. 4130.
nevyhradil-li si prodatel vlastnického práva při smlouvě kup_".í1 nemůže si je vyhraditi dodatečně bez nového právního důvodu čís. 420B.
z toho, že manželka súčastnila se při uzavírání kupní smlouvy manželem, nelze ještě vyvozovati závazek její.z kupní smlouvy čís. 4241),
převzaty-li cenné papíry na srážku z kupní ceny č. í s. 4420.
předána-li ku vyrovnání kupní ceny směnka, jde o přeměnu ve dluh
směnečnnprávn(; komu bylo nadále plniti čís. 4462.
povinnost prodatele pojistiti zboží č í ~ 4466.
určitelnost kupní smlouvy; úmluva, že pr:'vo vlastnické bude převedeno,
až kupiteI zaplatí úplně kupní cenu; jde o smlouvu hoto'vou pod odkládací výminkou; prodatel nemůže naléhati na vydání nemovitosti
či s. 4484.
otázky, kdo bude platiti daň z obratu, v jaké ceně se budou počítati
pytle a v jaké váze se má počítati tara a určitost Jmpní ceny čís. 4354.
mandátol viz smlouva zmocnitelská.
mírová~ čl. 198 smlouvy Trianonské není dosud proveden vůči Mad'arsku
či s. 3566.
Versaillská a zábor majetku říšsko-německého příslušníka
čís. 4004.
povinnost čs. eráru zaplatiti to, co mu bylo dodáno po 28. říjnu 19t8
čís. 3864.

r
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převzetí díla a požadování úplaty čs. erárem Cl S. 4227.
neodporuje jim nařízení čís. sb. z. a n. 246/1919 čís. 4150, 4299,

nájemní a pachtovní:
č

.

v

f Š 11 í k 11 a Ú čet VIZ tam z e.
1h II t a viz tam ž e.

11 o v a pac h t ll, úp r a v a pac h t o v n é h o, z a j i š t ě II í půd y
viz t a II Ž e.
och r a 11 a II á j e m C II viz tam ž e.
v y k 1i z e n í viz t a l i Ž e.
v Ý p o v ě ď viz tam ž e.
o hle dně .p r o voz o v á 11 í fil II tl viz fil m.
z á s t a v 11 í P r á vod 1 e § II 1101 o b Č. z, ~ k. ~'izv ~ a mže.
odstoupení nájemce od nájmu a ocll1:a~a naJe11]c~ Cl S. 3}79.

ob

bylo"':li před záborem majetku ,Vymmeno pinem pro pnpad zrušení
smlouvy a zábor majetku čís. 3443.
spor o vydání výmazného prohlášení, byť šlo o vklad nájemního práva,
není věcí nájemní čís. 3519,
uzavřena-li s požívatelem, není treba, ':) povedl C1 s 3?40.
,
nájemník, jenž dal část bytu v podn~Jem,v~~z~ nva ne ho r::ale,hatl žalobou, by nepokračoval V. pr9tisrnluvmm UZlvam, trebas vlast11lk domu
s tímto užíváním souhlasil Čl s 3708.
odměna za půjčování inventáře ie~t, po Eřípadě nájemným čís. 3727.
ručení nájemce za zatopení bytu C'I s. 3 f 53; v
pa'2htovní smlouva o koncesi a smrt pachtyre čís. 3827.
či půjčka čís. 3867.
.
dohodly-li se strany na užívání mÍstn~stl za ur~~t?u "uplat~, uZ"avrely
smlouvu nájemní, třebas ji jedna . odeplral~ ,uzavnt~; lhostejno, ze pro
případ nevyklizení byla smluvena pokuta Cl S. 399::1.
110V8. nájemní smlouva a výmaz vkladu pro dřívějšího nájemce čís.
4036.
i za platnosti předpisů o ochraně nájem Cl! vyžaduje se dohoda o nájemném čís. 4044.
zrušení dle §u 1118 obč. zák. mimosoudním prohlášením; kdy nastávají účinky zrušení čís. 4054.
není třeba, by škoda (§ 1118 obč. zák.) již skutečně nastala; pojem
»značné škocty« čís. 448,5.
poměr podsudího č h. 4187.
.
náhrada škody propachtovatelem živnosti hostinské, ježto byl znemožněn výkon' živnosti čís. 4229.
okolnost, že nájem opo.zděním ž~loby se .. ~'licky proctl?~z~. (§ 5~9
c. ř. s). musí b)rti žalovaným namÍŤana a to JIZ v prve stohu Cl s. 4263.
hostinská místnost o sobě dává se do nájmu, živnostenská koncese
do pachtu čís. 4267.
na určitý čas proměňl!je ~e zc~~enin~ nájemního př::JI:]ětu a 'p?krač~
váním v nájmu po zuze111 v n~lemnl. smloyv~ n~.urc:te.~.~ tr~~!1l s vy~
povědním právem oběma stranam stejnomerne pnsluseJlclm CI S. 428::1.
§ 1116 a) obč. zák. nepřísluší odkazovníkúm; ku ~okr~čová.ní nevyhledává se zvláštní projev vůle; na tom, komu dedlcove trpI,. by s~
trvával v bytě zl!stavitelově, neniůže se pronajímatel domáhati vyklizení čís. 4316.
nájemní byla-li přenechána zahrada za účelem postavení atelieru a
provozo'vání živnosti fotografic~é čís: 4348. . .
.
.
nejde o ni, převzal-li samostatny podmkat.el zoram poh parl11I11 pluhem
čís. 4376.
přenechána-li za úplatu cela v chladírně ku konservování č i s. 4406.
náhrada škody pacht)rře proti vydražiteli, jenž nepřevzal pachtovního
práva čís. 4495.
námitku, že smlouva pachtovní byla mlčky obnovena, nemůže vznésti
pod pachtýř čí::. 4140.
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naklaůatelská: porušil-li ji nakladatel
oprávnění ustoupiti od smlouvy čís.
o dílo: lhůta viz tam ž e.

tim, že dal
4473.

reprodukční

právo dále;

·v a d y díl a viz s p I' á v a.
či smlouva služební čís. 4148.
provedl-li pokrývač vadně opra.vu stř'echy; nárok zákazníka na náhradu čís. 3366.
není jí objednání obrazového díla čís. 391 9
jest jí objednání obleku -dle míry, třebas látku dodal krejCí čís. 4073.
objednatel může kdykoliv odvolati nedokončené objednané dílo a' není
povinen určovati dodatečnou lhůtu čís. 4111.
bylo-li umluveno dodávání denních hudebních produkcí po určitou večerní dobu či s. 4215.
měla-li býti obstarávána doprava dřeva z lesa na stanici a odeslání
drahou č f s. 4292.
převzal-li samostatný podnikatel zorání polí parním pluhem čís. 4370.
ujednána-li správcem cizího rr.ajetku pro spravovan}'" majetek čís.
4494.
o inserci viz i n s e I' c e.
podsudní: pokud jest smlouvou námezdní čís. 3569.
pojišťovací viz poj i š t ě n í.
předběžná, předchozí: platí pro ni předpis, stanovící pro platnost smlouvy
určitou formu čís. 4225.
přikazni viz smlouva zmocnit-elská.
schovací: § 960 obč. zák. čís. 3486.
ruče ni majitele stáje za škodu, již utrpělo zvíře při svých pohybech
čís. 369l.
uschovatel soudní viz tam ž' e.
služební: z á vod n í v Ý bor y viz t a In Ž e.
a účet advokáta viz a d v o kát.
jde-li o č~níka na účet viz číš n í k n a ú čet.
§ 1155 obč. zák. jest užiti "i na statkové zaměstnance'; okolnosti, vyskytnuvší se v zaměstnavatelově osobě, odečtení ztrát a újem, jež utrpěl
zaměstnanec při vyhledávání oeb výkonu jiného zaměstnání čís. 3716.
zaměstnanec v soukromém podniku nemůže se domáhati dalšího ZV}"šenÍ pense "z důvodu změněných ho-spodářskS'ch poměrů čís. 3719.
pokud jest zaměstnavatel oprávněn zadržeti si část mzdy zaměstnan
covy na srážku osobní daně z příjmu čís. 3826.
pDlcud lze se l.'zdáti nároku na mzdu za dobu čekací (§ 1155 obč. zák.):
§ 1155 obč. zák. i na živnost stavitelskou a nepředpokládá zavinění na
straně zaměstnavatele čís.

3845.

{I.stanovenÍ služebního řádu, že po dobu sesazení zaměstnance ze služby
jest vzíti přiměřený zřetel na udržení životosprávy zaměstnancovy rodiny čís. 3886.
pokud opuštění práce dělníky nezakládá důvod k propuštění ve smystu
§u 82 živn. ř. či s. 3905.
od kdy dostává se zaměstnanci platu v případě onemocněJlí čís. 3908.
propuštění dle §u 1162 obč. zák., vystupoval-li člen divadelního sboru
za zdravotní dovolené pohostinsky na jiném jevišti čís. 4075.
či smlouva o- dílo čís. 4148.
§ 1162 d) obč. zák. netýká se nároků dle §u 1155 obč. zák.; pokud
nemůže se zaměstnavatel dovolávati náhody proti uplatňování nároků
dle §u 1155 obč. zák. čís. 4148.
§ 1155 nepředpokládá zaměstnavatelova zavinění čís. 4215.
poměr pod sudího čís. 4187.
nejde o. ni, měla-li býti obstarána doprava dřeva z lesa na stanici a
odeslání dráhou čís. 4292.
pracovní poměr trvá i po pominutí smlouvy kolektivní čís. 4296.
těhotenství, porod a šestinedělí jest důležitou příčinou dle §u 1 odst.

1870
1871

zák. čÍs. 155/2:; nastala-li z uvedených stavů nemoc, příslušejí kvoty
mzdy dle §u 1 (2) zák.
s. 4334.
lze platně uzavříti smír o vzešlém již nároku r.a práci přes čas čís.
4346.
ujednána-li správcem cizího majetku pro spravovaný majetek čís. 4494.
viz též smlouva l{elektivní.
společenská viz s pol e Č n o s t.
sprostředkovatelská: nárok sprostředkovatele na odměnu, projevena-li smluvníky souhlasná vůle č í 8. 3630.
nemá-li sprostředkovatel realit po živnostensku koncese, nejsou nicotnými obchody jím uzavřené čís. 3920.

"í

jest smlouvou svého druhu; úmluva dohadného pro případ prodeje
nemovitosti, § 1155 obč. zák. nelze tu použíti čís. 3985.
o prodeji stroje, jež' nebyla ani časově obmezenc:'. ani odvolána, může
býti sprostředkovatelelll plněna i po drahné době čís. 4049.

svatebni: okolnosti směrodatné pro zřízení věna; řízení sporné či nesporné;
proti dědicům zayázaného sporné čís. 3576.
dotační povinnost a zákon o posloupnosti do statku střt-dní velikosti
čís.

3682.

nárok pozůstalé vdovy na vrácení věna, nebylo-li manželi zřízeno ani
vyplaceno aniž pořízen o tom a o přijetí notářský spis; důkaz o přijetí
věna čís.

3746.

jednání o zajištění věna ve formě jiné než notářským spisem čís. 3799.
napotomní o~námení sňatku rodičům (§ 1222 obč. zák.), důvod odpírati sňatku, poměr mezi rodiči a dětmi čís. 3815.
nárok na výbavu nepomíjí tím, že nebyl uplatňován hned při sňatku;
i později v řízení nesporném čís. 3988.
směrnice pro určení v}'še výpravy čís. 4169.
rozsah povinnosti ku vrácení věna čís. 4318.
spr á v a j m ě 11 í mall žel č i 11 a viz tam ž e.
ve prospěch třetího: již před III. novelou; počátek promlčení čís. 4233,
zmocnitelská: pokud může do protokolu podati odvolání i zmocněnec neadvokát čís. 3484.
poměr cinovníka spolku ku spolku čís. 3751.
ručení toho', komu byl dán příkaz, za dalšího zmocnčnce čís. 4283.
viz též a d v o kát, pln á moc.
n ego t i o rum g e s t i o viz jed n a tel s tví bez pří k a z u.
Smluvní úředník ministerstva viz z a m ě s t n a n e c. stá t ní.
Smrt nesvéprávného viz nes v é p -r á vn)'.
Sňatek: oznámení jeho viz ..; m I o u v a s vat e b n í.
Sníženi výživného viz v Ý ž i v 11 é.
Snoubenec viz z a s 11 o u "'J e n í.
Soda: distribuční oddělení viz tam ž e.
Solidártrl závazek: vyplývá-li ze skutkové podstaty protiprávního jednání čís.
3412.

súčastnili-li se pachatelé plenění každý na svůj vrub či s. 3418.
je-li více ški'ldců čís. 4161.
Soud: vázanost jeho nálezem nejv. "'práv. soudu čf s. 4131.
pokud mu nepřísluší přez.koumávat platnost nařízení čís. 3944.
poučeni o opravných prostředcích viz o p r a vn)' prO' s tře dek.
porušení povinné úcty (§ 86 c. ř. s.); není třeba, by bylo· úmyslné čís. 4083.
d o vol a c í: v á z a n o s t viz tam ž' e.
jinak viz dovolání.
k a LI s á I ní viz k a II s á I n í s o u d.
por uče 11 s k Ý viz }i o r ll. Č e n s k Ý s o LI d.
s věř e n s k Ý viz s věř e n s tví.
Soudce: nebyl neoprávněn k vynesení rozsudku, byl-li zatím přidělen k jinému
. soudu čís. 3645.
zmatek dle §u 477 čÍs. 2 c. ř. s. viz tamže.

od bor n ý: kausální soud není oprávněn, by vybudoval
rOzsudek na jeho
znalostech č i s. 3900.
Soudcovské volné uváženi (§ 273 c. ř. s.) čís. 3994.
Soudní prázdniny viz p ráz dni n y s·o u dní.
protokol a o d vol á n í viz tam ž e.
smír viz smí r.
uschovatel: právo ku stížnosti čís. 4460.
Souhlas: I?oku? jest jej spatřovati v mlčení čís. 4116.
statnlho pozemkového úřadu VIZ pozemková
f
(záborový zákon).
re orrna
s rozlukou viz r o z I u k a m a fl žel s tví
Soukromá škola viz š k o I a.
.
Ý ,úča~tnik v trestním řízení: poukázal-li trestní soud na pořad práv
~ltl naro~ oh.Iedn~ útrat, nejde nhledně nich O rozepři ;ozsouzenoll aa l:e z:~
].I~h ~ornahatI poradem práva čís. 3841.
.e
uredruk: a nárok dle §u 1327 obč. zák. viz n á hra d a š k n d \' dle
-

§u 1327 ob č. zák.
zaměystnan~~:, ro.zhodčí soud pensijního ústavu viz tam ž e.
zeleZ11lClll VIZ z a m ě s t a n e c žel e z nič n í.

-

Soukromoprávní nárok viz n á rok.
Soupis p,ohledávek a, přerušení valutových sporů viz pře ruš e 11 í val II t 0vych sporil.
Sousedské právo viz v I a s tni c tví
Souvislost právní viz r o z s ude k ďí ,1 č í
Sověty viz R u s k o.
.
Spediter viz z a's íll a te L
Spis dovolací viz d o vol á II í.
notářský viz 11 o t á ř s k Ý s P i s.
Splátka ,;,C vyrovnáni viz v y r o. v n á 11 í.
SPlátkov~ obc~?~y (zá!c,. ze d~1e 27. dubna 1896, čís. 70 ř. zák.): ustanovení §u 6
ne ze UZltI, bydlI-Ir kupltel na Slovensku čís. 3417.
Splatnost: záleží-li doba na dlužníkově libovůli dlužno užiti druhé .věty §u 904
obč. zák. čís. 4284.
'
Splniště v Těšíně čís. 3492.
z~,~l~n?~li z?o~í ,do místa kupitelova závodu čís. 3563.
pn UplSU valecne půjčkv čís. 3592.
viz též' měn a, s II I o u vak u p II í.
Spojeni sp.oru: směnečného s obecny·m 11elze,· stalo-ll· se prece
tak a strana n~
vytykala, nelze tomu odporovati čís. 4394.
Společenstvi statků. (§ 825.a nás Lob č. z á k.):
ohrazem, plot (§ 858 obč, zák.) viz o hra y e '
úmluv
!'
d
znL
. ~ ,manzelll pre rozvodem o rozdělení nevyžaduJ'e I1otáfského
SpISU Cl s. 3403.
nepří12u~tnosty ~xE'ku~e. zabavením spoluvlastníkova nároku
spolecnych veCI movItých čís. 3674.
..
na vydání
exeku,c: .11~ spoluvlastn!c~ý podíl na věci movité čís. 4002.
pr0!tlaSll1-h SpŮ'll~vla,stll1,CI nemovitosti navzájem, že nebudou uplatňo
v~tt spukrornop-raym naroky :ta svL1j podíl a exekuce na podíl spolu~ ~~tmk~j lhostejno; že zápověd' zcizení, zatížení a zastavení byla
111.ovne. poznamenana čís. 4101.
spOJeno-lI spoluvlastnictví k nemovitosti s vlastnictvím určit 'ch
d
lostí čís. 4332.
.
Y
usek~~dý ~po.Juvl~stnÍk p.anyuFcího statku může samo-statnou žalobou uplat~l1ti pravo sluzebnostt Cl s. 3722.
Jde o, žalobu zápurčí, domáhá-li se spoluvlastník na druhém s oluvla.stlllku, ?y ustal od dalšího rušení spoluvlastnického práva čís ~333
.pojem ,~meny dl~ §u 828, odstavec druhý, obč. zák. čís. 4017'.
lest ?tazkou sprav~ (§ 833 obč. zák.), domáhá-li se spoluvlastnív .W
druhem spoluvlastmku, by vyklidil společnou nemovitost čís. 4333.
Y

v
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žaloba o nároky Zť správ v společného majetku a složení účtu čís. 3370.
návrh ž'aloby dle §u 836 obč. zák.; klesání cen nemovitostí, kolísavé
hospodářské a měnové pom[ry, subjektivní poměry spoluvlastníka
čís. 3926.
zrušení společenství, zatížen-li pod.B pd~i~omis~rní ::::u~sti~~!~í čís: 4488.
v rozepři: 11 e díl n é: není při s~ndlkat~11. zalobe, domahaJlcl se jak na
soudci. tak na státu náhrady skody Cl S. 4160.
v 1 a s t n í: pokud je tvoří dědici po odevzdáni POZL. talosti; přísluš
nost dovolaného soudu nemusí býti odůvodněna ohlet1ně každého čís.
4200.
a p ř f! P II S t II o s t d o vol á n í viz d o vol á n í.
Společenstvo honební viz 11,0 II i t b~.
")
~
_
výdělkové a hospodářské (zakan z~ dne 9.; Qubna 1.870) C15. ,/0 r. .zak.).
přípustnost pořadu práva pro zalobu ~ clena pr?h, uvsnesem val~l,e hro~
mady' bylo-li jednati na valné hromade o vyloucem clena, nestacI volny
návrh'; přípustnost úrčovací žaloby člena čís. 3631.
pokud lze založiti rybářské družstvo čís. 3847. ~. ,
.
nabývání živnostenského opráyn,ění ku. pr~vo;:il urc~teho ,~odn!ku, P?dmíněného koncesí; provozovam hostmske zlvnosh a ucel bytoveho
družstva čís. 3385.
zastupitelské oprávnění zřízence družstva čís. 3413.
zákonné následky usneseného zrušení ,ndze odč,initi napo!omy~m usnesením valné hromady. že se zru'šovacl usnese~l odvola,,:a Cl S. 3602:
právoplatně přijat)' člen může se domáhati poradem prava neplatnosti
usnesení valné hromady, jímž byl z druž'stva vyloučen čís. 3849.
co může požadovati vystoupivší člen z důvodu splacení členského podílu čís. 4057.
postoupil-li uchazeč o členství upsané podíly třetím, přestal býti svou
přihláškou vázán čís. 4064.
vyloučení člena působí již tím okamžikem, kdy se stalO'; stanovení ručení jehO' po další dobu čís. 4156.
třeba dodržeti čekací hodinu při valné hromadě čís. 4157.
pokud se může ubrániti vyhlášení úp:d~u Č í~. ~157.
~
·0' •
přestal-li člen »stavebního družstv~ statmch ,a Jltl}:h za~.estn~neu« byh
státním zaměstnancem, jest to duvodem vypovedl z naJemm smlouvy
čís. 4167.
nelze se domáhati po'volen: ex[kucc proti prodejně ko:nsumního družstva čís. 4250.
zápújčka poskytnutá nečlenu jest nicotynou č í y~ ..4273:..
.
může-li býti členem družstva pouze clen urclte pol1t!cke strany, Jest
valná hromada oprávněna v~'~oučiti člena: tenž p~estal býti př},~lušníkem
politické strany; vada vyhlasky o svolam valní' '1romady c 1 s. 4403.
Společnost (dle §u 1175 a násl. obč. zák.): bylo-li~ mez.i :riee oso?~amJ llI?l~v~no
společné vedení obchodu; pohledávky ·spolecnostt JSou zvlastntm Jmemm;
legitimace k požadování splnění jich čís. 3803.
nemá procesní způsobilosti čís . .3857.
sdružení majitelů lesů čís. 4121, 4437.
nároky ze správy společnéhO' majetku čís. 3370.
akciová: změna sídla hlavního závodu ze Slovenska do historických zemí;
význam zápisu v rejstřfk čís .. 3372.
kdy lze povoliti výmaz firmy splynuvší s jinou akciovou spoleČ'ností
čís. 3400.
..
.
nároku- ve smyslu čl. 245 (202) obch. zák. lze se domahah v říze111 nesporném; chce-li posečkati s rozdělením spol~čného jmění, čís .. 3~~9.
representant cizozemské oprávněn zastupovat1, dokud nen! z re]stnku
vymazán čís .. 3466.
ověření ·originálních podpisů na protokolu o valné hromadě ku zápIsu
do obchodního rejstříku čís. 3791.
Y'
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cizozemská potřebuje připuštění vlády i k tomu aby se 't 1 .
ditistkou tuzemské společnosti čís. 397ľ.
.'
s a a I<omane.i!y~zef!1ská můž'e býti ~o.n:a~~itis!kou tuzemské komanditní čís. 4059.
ventele ,nen:.0.hotl zabra11ltl rad ne provedené fus! ve smyslu cl. 247
obch. zak. Cl s. 4116.
pokud jde u cizozemské o »stálé zastr'tyitelstvo« ve smyslu §u 99/3
j. 11. čís. 4378.
platnost smlouvy o nevydaných dosud akciích čís. 4501.
komanditní: komplementářkou nemůže býti společnost s r. o. Čl s 3911.
~ připuštění cizozemské akciové za komanditistku čís. 3971.
.
může, býti společníkem veřejné společnosti i komplementářem jiné komandltnÍ společnosti; cizozemská akciová může býti komanditistkou tuze~ské komanditní; za komplementářku tuzemské komanditní nelze
připustiti cizozemskou společnost s r. o. čís. 4059.
?dvolání prokury komplementářem, třebas dle úmluvy mohl tak učiniti
Jen v souhlase s komanditistou čís. 4455.
komanditní na akcie: chce-li posečkati s rozdělením společenského jmění
čís, 3439.
s ručenim obmezeným: nutnost notářského spisu pro předběžnou smlouvu
o převodu závodního pOdílu či s. 3668.
zápis v obchodním rejstříku musí Odpovídati pravdě i pokud se týče
předmětu podniku a jeho rozsahu čís. 3802.
'
nem~že býti komplementářkou komanditní .společnosti čís. 3911.
st,aI-li se hlavní závod společnosti s r. o. následkem státního převratu
~~~~~em cizozemským, jest postupovati jedině dle §u 107 zák. č'í s.

cizozemskou nelze připustiti za komplementářku tuzemské komanditní
čís. 4059.
na základě exekučního titulu proti »společnosti s r. o. tuzemské·· representaci« lze povoliti exekuci na předmětu náležejí~ím společnosti
s r. o. bez dodatku čís. 4070.
ručení dle §u 2, odstavec druhSr čís. 4110.
udělení prokury čís. 4177.
jednatelem tuzemské nemůže b)'ti, kdo bydlí v cizině, třebas se pře
chodně zdržoval v tuzemsku čís. 4204.
zapsáno-li již do rejstříku zrušení a likvidace, nelze se domáhati zápisu výmazu firmy čís. 4322.
povinnost společníka ku splátkám v úpadku společnosti' zjištění poh~edáyek proti úpadkové podstatě; byla-li společnost zruŠena vyhlášemm upadku, netřeba zachovávati předp1sy §u 64 zák. čís. 4353.
volná disposice vnesenými nemovitostmi předpokládá jich knihovní
vlastnictví čís. 4514.
tichá: či zápůjčka čís. 3394.
vklad tichého společníka c 1 s. 3650.
vyhledává se podíl na ztrátě čís. 3727.
veřejná: a přísa.ha dle §u 47 ex. ř. viz tamže.
smě n e č n Ý z á vaz e k její viz srně n k a.
čl. 122 obeh. zák. a řízení vyrovnad čís. 3446.
společníkem může býti komanditní společnost čís. 4059,
převzetí dluhu vstupem čí '8. 3368.
§ II ;x. ř. předpokládá zápis v rejstříku. čís. 3383.
spolecník nemůže přistoupiti za vedlejšího intervenienta Cl s. 3642.
veřejnémJ společníku, jenž byl ze zastupování vyloučen nelze uděliti
pro kuru čís. 3662.
'
pok~d může společník odvolati prokuru čís. 3686.
povmnosti společnosti při projednání pozůstalosti po veřejiH~m společ
níku čís. 3710. pokud nelze společníka doháněti k protokolaei čís. 3987.
Civilnl rozhodnuti VL
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pokud mož'nQ požadovati pohledávku proti
společníkům ve vyrovnání čís. 4224.

společnosti

i jednotlivým

pokud veřejní společníci požívají dobrodiní dle §u 60 (2) vyr. Ť. čís.
4245.
i po zrušení do rejstříku nezapsané jest přípustnou likvidace Vf' smyslu čl. 133 a násl. obch. zák.; popíráno-li společníkem zrušení společ
nosti, lze o prípustnosti likvidace rozhodnouti jen pořadem práva čís.
4264.
ručení společníku; do kdy ručí společníci čís. 4306.
Společný majetek manželů. viz m a fl žel.
Spolek: a způsobilost státi na soudě čís. 3468.
pro nárok proti členu 01. vrácen! věcí jest pořad práva přípustným čís.
3543.
-

I

žaloba spolku na vydánf věcí, jež dostai ža10vaný jakO činovník spolku;
poměr činovníka

spolku ku spolku čís. 375l.
dle zák. čís. 134/1867: kdy vzniká čís. 4305.
Spolková nemocenská pokladna viz p o k 1 a d TI a n e moc e n s k á.
Spoludlužnik viz solidární závazek.
Spoluvina :na škodě viz n á hra d a š k o d y.
Spoluvlastnictvi viz s p o leč e n s tví s t a t k ů.
Spor a d v o kát s k Ý viz a d v- o kát.
o odd ě 1 e n í viz úpa dek.
říz e n í h mot n é viz tam ž e.
směriečný 0z směnka.
Spornost: p o zná m k a viz tam ž e.
Spořitelna: ku závazku nestačí podpis předsedy ředitelstva a vedoucího úředníka
čís. 3622.
Městská pražská: úprava služebních požitků čís. 4422.
poštovni: tím, že přijala vplacený' peníz, stalo se placení majiteli účtu; lhostejno, že poukázala peníz zpět plátci čís. 3979.
Spořitelní knížka, vklad viz k II í ž k a s p o ř i tel II í.
Spotřebování věci: jest vrátiti cenu její v době spotřebování čís. 3589.
Správa: lhůta, počátek lhůty viz I h ů t a.
jde o plněnÍ. jiné věci (aliud), byl-li dodán motor menší výkonnosti, než
umluveno čís. 3402.
pojem jiného zboží (aliud) čís. 3679.
byl-li dodán místo nového opotřebovaný psací stroj; břímě důkazní čís.
3635.
prozkoumání zboží neprodlcně a odborně; důkazní břemeno včasného oznámení vad čís. 4035.
prohlášení, že dílo jest bezvadné; opomenutí místních zvyklostí, by vady
byly označeny; vady barvení jsou vadami skrytými čís. 3547.
žaluje-li ze správy kupitel dřívějšÍ, jest na něm, by prokázal, že se zachoval
dle §u 926 ob<'- zák. čís. 364J.
bylo-li zasláno zboží vadné a prodatel se nabídl dodati místo něho zboží
bezvadné čís. 3698.
při náhradě Škody dle §u 932 obč. zák. dlužno prokázati zavinění čís. 3759.
prodatele stihá nahodilý zánik věci, ohledně níž uplatňován právem nárok
ze správy na zrušení kupu čís. 3770.
komu jest oznámiti vady zboží, postoupil-li _prodatel pohledávku čís. 3890.
před oznámením vad netřeba zboží prohlédnouti ani dáti k disposici čís.
3890.
ponecháno-li zboží dalšímu odběrateli, třebas se slevou čís. 4103.
doložka v obchodních podmínkách, ze reklamace se uznávají jen do určité
dOby čís. 423l.
prodal-li objednatel dále dílo, jež se ukázalo napotom vadným čís. 4231.
i při obchodní koupi lze odmítnouti vadné zbOŽÍ; tím prodatel v prodlení;
ustoupení kupitele pro neodstraniteJ.nou vadu; odčinění vadnosti zboží no-vou dodávkou čís. 4331.

•

prodána-li kráva s úmluvou, že se v určité době otelí' počátek lhůty §u 933
'
převzaty-li cenné paPíry na srážku z kupní ceny čís. 4420.
domáháno-li se náhrady škody z opozděného napravení vvty' kané vadl' čís
4442.
.
.
.
berli viz f i r m 8.
cizího majetku: ujednání pracovní smlouvy s někým pro spravovaný majetek čís. 4494.
jmění ma~elčina: ujednání: jím~ ~anžel pověřen, nevyžaduje notářskéhu
SpISU; narok na zakonne uroky z hotovosti; za trvání manželství
nenastává promlčení jich; placení úrokl! manželem dle §u 1416
obč. zák. čís. 3974.
potřeba svolení jejího k žalobě dle čl . XLII.uv
s čís .
4078.
. zák . k c.ř. .
obč. zák. čís. 4395.

nepatří k ní zřeknutí se zástavního práva zřízeného k zajištění nároku na vrácení věnl! čís. 4360.
poštovni viz p o s t a,
pozůstalosti: svolení soudu k zažalování pozustalostních pohledávek čís.
3425.
pokud třeba soudního svolení, jde-li o pozůstalost dříve svěřenskou,
nyní zpupnou čís. 3444,
a oddělení jmění dle §u 812 obč. zák čís. 4382.
schválení soudu ku zřízení předkupního práva čís. 3508,
b~rl~-~i odev~dána ,dědici z"e závě~i; lhostejno, ž'e vznikl spor o platnost
zavrtl; pomer spravy pozusta1osŤl ku vnucené správě' v návrhu na sesazení dědice ze správy dle §u 145 nesp. říz. není ~bsažen návrh na
zřízení vnucené správy ve smyslu §u 127 nesp. říz. čís. 4013.
prozatímní ,(§ }58 ~x. ř.).: jest tt; n~do~llě užíti předpisů o vnucené správ~;
prozatImm spravce lest opravnen zalovah na vyklizení čís. 4499
dáti výpověď čís. 4190.
.
společné nemovitosti viz s pol e é e n s tví s t a t k ů.
.státních statků viz stá t.
vnucená: legitimace správce ku sport'im vázanost smlouvy s dlužníkem

čís. 3451.

'

kdy jest ji zastaviti čís. 3585.
rozsah práv správce není dotčen úpadkem' jedině správce oprávněn domáhati se vyklizení čís. 3595.
'
není-li dosud zavedena, jest přípustna na peněžité požitky z ní exekuce
dle §u 294 ex. ř. čís. 3983.
pachtýři podniku nepřísluší stížnost do usnesenÍ, iímf zamítnuta jeho
žádost o slevu pachtovného čís. 4127.
pokud jest vnucei1ý správce oprávněn dáti výpověď z vydražené nemovitosti čís. 4190.
viz též spr á v a pro z a tím 11 í.
v p o z ft s tal o s t i viz spr á v a p o z Ů s t a los t i.
železniční viz z a ni Č Stll a n e c žel e z 11 i Č II í.
Správce (vnucený atd.) viz správa (vnucená atd.).
hospodářský viz zaopatřovací požitky p,ojištěnÍ úraz o v é viz tam že.
'
t o v á r n y viz o b c hod n í p o moc II í k.
úpa d k o v é pod s t a t y viz úpa dek.
Správní uřad: rozhodl-li o sOllkromoprávním nároku; nejde o věc právoplatně rozhodnutou dle §u 411 c. ř. s. čís. 3552.
ve smyslu §u 105 ústavní listiny čís. 4363.
-- soud nejvyšší: a vázanost soudu jeho nálezem čís. 4131.
Spravovací žaloba viz z á z n a m.
Srážka ze mzdy na daň z příjmu viz d a 11 z pří jmu.
Srnec viz ná-hrada škody dle §u 1320 obL zák
Sršení jisker viz ručení dráhy.
11&'"
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Stálé zastupitelstvo cizí akciové společnosti viz s pol e
Stará firma viz f i r m a.
Stárek viz z a o pat ř o v a cíp o žit k y.

Č 11

o s t a k c i o v á.

Starosta obce viz o b e c.
Stát československý: nabytí dle zákona ze dne 21. srpna 1921,

čís. 354 sb. z. a n.;
pokud jest lhůtu počítati od pravopla,tného přikázání statku státu čís.
3447.
nabyl statku b~rv. mocnářství rak. uh. již dnem 28. října 1918; žalobu
vlastníkovu po 27. září 1921 jest říditi na něho čís. 4512.
pohledávka proti vrchní správě státního statku Konopiště a proti ředi
telství státních statku jest pohledávkou proti státu čís. 3656.
státní majetek a § 37 náhr. zák. čís. 3557.
není universálním nástupcem bSrv. mocnářství rakousko-uher,ského čís.

4147.

vznikl originárně čís. 4186.
jest povinen zaplatiti to, co mu bylo dodáno po 28. říjnu 1918, třebas
objednávka se stala ještě býv. rakouským erárem čís. 3864.
nemůže se domáhati zaplacení dodací smlouvy, t..1.zavřene s býv. c. k.
erárem, jemuž byl dluh již zaplacen čís. 3901.
pokračo-val-li v díle zapnčatém býv. c. k. erárem, jest oprávněn požadovati úplatu čís. 4227.
jest oprávněn domáhati se prohlášení za mrtva zaměstnance čís. 3460.
není povinen náhradou, ztratila-li se zbraň převzatá jím ve výkonu veřejné moci čís. 3479.
.
ručení za škodu, převzaty-li věci důstojníkovy k přestěhování do tuzemska čís. 3486.
nelze se na něm domáhati náhrady škody, způsobené distribučním oddělením pro sodu a tuky c í s. 3993.
neručí za škodu výbuchem náboje, zan~chaného na cvičišti po cvičeni
čís. 3997.
.
jest oprávněn žalovati z lombardní zápůjčky, již uzavřela tuzemská
nyní filiálka rak. uh. banky při upsání válečné půjčky čís. 4021.
viz též b a n k o v n í ú řad.
nebyl povinen převésti do tuzemska zálohu složenou býv. c. k. eráru
čís. 4227.
nerucÍ za utracení člověka, vyrvaného eskortě na 'Slovensku čís. 3388.
§ 92 ústavní listiny a soudní praxe na Slovensku čís. 3388, 4260.
pokud ručí (na Slovensku) za škodu, způsobenou jeho orgány; zákon
čís. 4/1918 sb. z. a n. nevyslovuje zodpovědnost státu či s. 3647.
ručení za škodu nezákonným výkonem veřejné .moci. na Slovensku, zabavení dováženého zbOŽÍ; lhostejno, zda již příslušným úřadem bylo
zjištěno, že dlužno přičítati zavinění tomu kterému orgánu čís. 4165.
nelze se domáhati náhrady, byla-Ii za mobilisace na Slovensku vyklizena vojskem budova a vyhořela čís. 4189.
ručení za škodu na 'Slnvensku a Podkarpatské Rusi orgány u výkonu
veřejné moci, jen když lze orgánu přičísti zavinění čís. 4260.
byl-li na Slovensku vojenskou .hlídkou zastřelen člověk při stihání
vězně; nevyžaduje se, by zavinění orgánu bylo zjištěno vojenským
trestním soudem; ručení ,státu vyloučeno pouze tehdy, souviselo-li zastřelení s mimořádnými poměry doby čís. ·4261.
.
nelze se na něm domáhati náhrady, ježto· bylo na. Slovensku p'rovedeno
předčasně vypovězení z obce čís. 4340.
nár.ok proti němu, ježto nebyla zaplacena zabavená sůl, jež byla za
bolševického vpádu Maďary odvezena čís. 4294.
neručí, zapálena-!i při přestřelce s nepřátelskSrm vojskem' nemovitost
čí s .. 43C9.
.
neručí za škodu, zapálil-li úřední orgán při úřední obchůzce stavení,
v němž rozdělal oheň čf s. 4310.

~ J}ozemkový úř~,.J. viz tamže.
Statek ob c ~ í: v~zan?~t, s?udt1v~ál~ze:n nejv}:ššího sn..-ávního soudu čís. 4131.
oprayne111 k ;:zlvam tvon vecne (realm) spoltéS::Dstvi; rozsah práv k ně
mu cls. 373/.
~ měšťanský a způsobilost státi na soudě čís. 4131.
stá t n í viz stá t.
ve ř e j n )': nárok naií nelze přihlásiti v upravovacím řízení čís. 3732.
Statkový úředník: zaopatřovací požitky zák. čís. 130/21 viz tam ž e.
jinak viz z a m ě s t n a n e c s t a t k o v ý.
Státní dluhopisy: u moř e n í viz tam ž e.
jazyk viz j a z.y·k stá t ní.
majetek viz stá t čes k o s love 11 s k ý.
občanstVÍ" viz o b č a 11 s tví stá t n í.
pozemkový úřa.d viz p o zem k o v Ý ú řad.
schváleru viz schválení státnÍ.
stavební los viz los s t a veb n í.
úředník viz zaměstnane<;; státnÍ.
zaměstnanec a stavební druz'sívo viz s pol e č e n s t v o.
Statutární města: z a m ě s t n a n c i viz tam ž e.
Stavba: zbudovaná na cizí púdě: exekuce na ni čís. 339';.
Stavební družstvo viz s pol e č e n s t v o.
los viz los s t a veb n í.
poUr: pokud jest obchodním pomocníkem čís. 4300.
ruch viz ruch stavební.
Stavebník (§ 418) viz s t a ven í, jinak viz r uch s t a v,e b n í.
Stavení (§ 418 obč. zák.): nabytí vlastnictví čís. 3391.
není jím zahradnická bouda čís .. 343.3.
bezelstnost stavebníka čís. 3632.
fotografický atelier čís. 4348.
Stavitel a smlouva služební viz 5 m I o II v a s lu ž e b n í.
Stávka ban'kovních úředníků viz obchodní pomocník.
-- pokladničních lékařů viz pojištění nemocenské.
Stelnost krávy viz krá v a.
Stížnost: poč á t e k I h ů t Y viz 1 h ů ta.
v rozvrhovém řizení viz d·ražba.
notáře viz notář.
při pro vád čilí II li k a z II viz d ú k a z.
zasílatele do usnesení dle §u 12 vyr. ř. viz zasilatel.
v říz e n í o z a j i g t ě n í p ú rl Y viz z a ji š t ě n í půd v.
v e věc ech a d v o kát li viz a d v o kát.
.
v ne 5 por n é 111 říz e n í viz též nes p.o r 11 é říz e n í.
pokud dlužno uvésti důvody čís. 4437.
o útratách v řízení o zbavení svéprávnosti čf s. 3465.
do opraveného usneseni; počátek lhůty čís. 4185.
samostatná přípustna do usnesení, jímž nařízena oprava rozsudku či s. 4183.
řízení o rekursech a klir1 řízení v prvé stolici čís. 3642.
vyloučena i do usnesení, jímž byl zamítnut návrh na jmenováni rozhodce
či s. 3663.
do usnesení oprávněn stf~žovati si i ten, 'kdo jeho doručení nepřijal čí 5(
3695.
je-~i v pozemkové knize zapsáno »měšťanstvo«, nepřísluší. do usnesení
kmhovního soudu stížnost ani městské ·obci ani jednotlivému mč?iťaml či 5.
3896.
komu přísluší do usnesení soudu, jímž uděleno svolení dle §u 233 obč. zák.
čís. 3967.
obvodové úřadovny St. poz. úřadu T.-e věcech knihovních či S. 4124.
pokud nepřísluší pachtýři podniku ve vnucené správě čí 5. 4127.
při exekuci na přihlášení čís. 3384.
nelze vymáhajícímu věřiteli podati z důvodu jejž mohl uplatniti odporem
čís. 3721.
'
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přísluší poddlužníku é í s. 3983, 4433.
vyloučena §em 234 ex. ř. čís. 4032.
přípustna do usnesení, povolujícího uschování

pokud
pokud

za odkladu exekuce

Sůl: doprava na Slovensko; předpisy tam platné pro obchod soli čís. 4294.
Svátek n afO z e ní P. 1\1. af; e (8. záři) číl";. 3415.
Svedení viz n á hra'd a š k o d y dle §u 1328 ob Č. zák.
Svémocné odnětí věcí a náhradní nárok čís. 3455.
Svéprávnost viz z b a ven í s v é p r á v n o sti.
Svědectví matky viz mat k a.
Svědek p o s 1 e dní hop o říz e n í viz p o říz e n í p o s t e dní.
Svěřenství: ž'aloba' na oduznání práva braní dříví; pravomoc svěřenského soudu
i po zániku svěřenství; napravení nedostatku svolení v opravném řízení čís.
3444.
_
a zaopatřovací požitky viz zaopatřovací požitky.
Světlo viz s I uže b n 0:3 t dle §u 476 čís. 10 ob Č. zák.
Svolání věřitelů pozdstalostních: a odklad exekuce dle §u 42 čís. 6 ex. ř. viz odklad. exekuce.
Svolení v Ý s lov n é dle čL 22 obch. zák. čís. 3360.
_
p o z Ů s tal o s t 11 í h o s o II d u viz děd i c.
_
ber n í spr á v y viz f i r m a.
_. k ú P i s tl V á leč n é p II j č k y viz ..,. á leč n á P II j č k a.
Symbolické odevzdáni viz pře vod v I a s t fl i c tví, z á s t a v n í p r á v o.
Syndikátní žaloba viz ž a lob a syn d i kát n í.

čís.

4172.

oprávnění třetí

osoby (§ 262 ex. ř.) a soudního uschovatele věci čís. 4460.
pokud platí § 524/2 i v řízení exekučním čís. 4457.
nepřísluší do diskretionálního opatření soudce dle §u 2 čís. 5 nesp. říz. čís.
4505.
dovolací: při obnově viz obnova.
potvrdil-li odvolací soud rozsudek prvého soudu, zrušil ho však ve v~'
roku, jímž nebyla připuštěna námitka započtení čís. 4370.
zrušil-li rekursní soud usnesení prvého soudu v otázce předběžné a nařídil mu, by jednal ve věci samé čís. 3785.
připustna do usnesení rekursního soudu, jímž zrušeno usnesení prvého
soudu o předběžné otázce, třebas nebyla vyhražena pravomoc čís.
4200.

nepřípustna,

uznal-li odvolad. soud odvolání včasným čís. 4394.
do usnesení odvolacího soudu, jímž vzato na vědomí zpět
vzetí odvolání čís. 3580.
ve sporech pro rušenou držbu čís. 3363.
v řízení o svolení k výpovědi čís. 3837.
o útratách v řízení o zbavení svéprávnosti c 1 s. 3465.
nepřípustna do usnesení, jimž nařízeno zaplatiti opatrovníku útraty
z opatrovancova jmění čís. 3777.
nepřípustna ohledně znaleckých poplatku při pozdstalostním inventáři
či s. 3931.
opraven-li rozsudek ve výroku o útratách čÍs. 3981.
dle §u 45 j. n.: :přípustna, odmítnuta-li i'ekursním soudem žaloba pro
věcnou nepříslušnost dovolávaného okresního soudu čís. 3374.
pokud nepřípustna, zrušil-li rekursní soud usneseni prvého soudu čís.
nepřípustna

šek: dle francouzského práva jest neodvolatelným; pokud odvolatelným dle tuzemského j nárok šekovníka proti vydateli šeku na náhradu čís. 3955.
šestinedělí jest důležitou pří-činou dle §u 1 zák. čís. 155/21 čí -5. 4334.
škoda dle §u 1118 obč. zák. čís. 4485.
jinak viz n á hra d a škŮ' d y.
škola lokálni: plat učilele čís. 3399.
_
soukromá: na ni "a: na licenci ku provozování nelze vésti exekuci ani dle
§u 331 ex. ř. ani dle §u 341 ex. ř. čís. 4143.
školní obec viz obec školní.
školník: zřízenec školni obce může se domáhati služebních požitkl\ pouze na
školní obci čís. 3614.
šofér viz a u tom o biL
šperky: poj i':š t ě 11 í j i c h viz poj jo š t ě n í.
švýcarský frank: p o k I e s k Ll r s u viz mě 11 a.

3442.

do zrušovacího usnesení v nesporném řízení čís. 4434.
proti rozvrhovému usnesení o přejímací ceně za zabran}' majetek za
podmínek §u 16 nesp. ří!=. čís. 4505.
Stočné: nepožívá přednostního' pořadí čís. 4159.
Stoh: kup celého za jednotkovou "cenu za 1 q a odřezání části a prodej její jinému
či s. 3610.
Stojné: viz d op r a važ e I e z nič n Í.
Strana: v Ý s 1ech viz tam ž e.
stroj k o In P 1 e t fl i čís. 3588.
P s a c í a správa čís. 3635.
pří s 1 II Š e n s tví k t o v á r 11 ě c 1 s. 3699.
dodatečný souhlas vlastníka k poznámce dle §u 297 a) obč. zák. a knihovni
věřitel čís. 4118.
strojená hnojiva viz h n o j i v a str oje n á.
Stromy: převod vlastnictví k nim čís. 4015.
stříbro hotelové jest hromadnou věcí čís. 4085.
Stvrzenka za padělanou bankovku viz b a n k o v k a.
Substituce tideikomisární: byla-li právoplatně pojata do odevzdací listiny a knihovně
poznamenána, nelze se otázkou jejího platného zřízení zabývati ve
sporu pro porušení její čÍs. 3921.
neplatnost zcizení. nemovitostí, o-hledně nichž byla poznamenána č" 1;'\.

•
I

3921.

ustanovení §u 647

obč.

zák. nelze použiti

ohledně

odkazu-vníka

čís.

3973.

a č e k a tel s k é p r á v o viz tam ž e.
na podílu spoluvlastnickém a zrušení spoluvlastnictví Cl s. 4488.
pokud lze na nemovitost povoliti exekuci vnuceným zřízením zástavního
práva čís. 4500.

Tabulární vydržení viz vyd r žen í.
Tabule vyvěšená viz náhrada škody dle §u 1318 obč. zák.
Tara a určitost kupní ceny č ji s. 4354.
Tarif minimální lékařské komory viz poj i š t ě n í ne moc e n s k é.
.
_
železniční~ poj-em, uveřejnění ve Věstníku pro železnice a plavbu čís. 3942.
_ jinak viz d o p r a važ e 1 e z nič 11 í.
Táž věc viz r o z e pře r o z s o Ll ~ e n á, z ahá jen á .
Testament viz p Ů' říz e n í p o s led n i . ·
Těhotenství: jest dltležitou příčinou dle §u I ziú. 155/21 čís. 4334.
Těšín: splniště tamže čís. 3492.
Těžba dnví viz d ř í v í.
živic viz ž i v i t e.
Tichá společnost viL: s p o leč n o s t ti c h á.
Tkalcovský mistr: pokud jest obchodn'ím pomocníkem čís. 3515, 40,28, 4079.
Trasát viz smě II k a.
Trestní oznámelÚ pro § 506 tl'. zák. a náhrada škody dle §ll 1328 obč. zák. čís.
3371.

I

rozsudek: vázanost na Slovensku čís. 4261.
Trestnost viz bez t r e s t n o st
Trianonská smlouva viz s m 10 u v a mír o v á.
Třaskaviny: ručení dráze za škodu výbuchem jich při dopravě
Třetí. osoba (§ 262 ex. ř.): právo ku stížnosti čís. 4460.

čís.

4441.

1880

a úrazové pojištění viz poj i t ě n í ú r a z o v é.
ve smyslu §u 18/2 nesp. říz. í s. 3921.
poj i š t ě TI í v -j e j í pro s p ch viz poj i š t ě
Tuky: distribuční oddělení V:L tamže.
společnosti s r. o.
občanstvÍ viz o b č a 11 s t v

Tuzemská representace
-

é státní

viz s pol e Č

i stá t

II

11

uhasnutí

odlučovacích

í.

o s t s r. o.

í.

UbIi710vání na cti a rozvod viz r o z vod.
úcta povinná k soudu viz s o Ll d.
účastnik soukromý viz s o II k r o m ~r Ú č a s t II í k
účet: složení jeho nemusí předcházeti žalobě o nárokJ ze správy společného majetku a obstarávání cizí věci čís. 3370.
palmární advokátův viz advukát.
speditéra viz zasílatel.
účinnost vyrovnání viz v y r o v II á TI í.
Učitel lokální školy: plat jeho čís .. 3399.
Uhasnuti odlučovacích práv- v úpadku čís. 3496.
Uhelný mour viz d op r a -važ e 1 e z II i Č TI í.
Uhli: dobývání jeho není služebností ve smyslu zák. čís. 77/22 čís. 3899.
(z á k o n ze dne 9. dub n a 1920, čís. 260 sb. z. a n.): žádosť za pří:
děl není nabídkou čís. 3618.
poukaz příslušných orgánů ministerstva nenahrazoval ani nabídky ani jejího
přijetí čís. 3888.
kompensační: nicotnost smlouvy čís. 3517.
Uchazeč o členství společenstva viz s pol e č e n s t v o.
újma dlužníka při odkladu exekuce viz o d k 1 a d ex e k II C e.
Uloženi na poště viz d o ruč e n í.
na soudě viz s 1o žen í n a s o u d ě.
úmluva viz smlouva.
Umoření: § 8 zák. 257/15 obsahuje velící právo o lhůtě ohlašovací či s. 3796.
rakouských válečných půjček; příslušnost čís. 3796.
cizozemských státních dluhopisů a ,úvěrních papírú; příslušnost čís. 4476~
prOdejního listu státního stave.b-níhn losu čís., 4487.
úmrtí nezletilce a přerušení sporu čís. 3947.
Úmysl zlý (§ 1324 obč. zák.) čís. 4029.
úpadek: způsobilost úpadce státi na soudě čís. 3792.
úpadková podstata není týmž právním podmětem jako úpadce čís. 4181.
pokud není vyhlášení úpadku na závadu, by '1ebylo se domáháno zaplacení
pohledávky přímo na úpadci čís. 4297.
byla-li žaloba namířena proti úpadkové podstatě a zrušení úpadku čís. 3533:
. exekuce proti úpadkové podstatě na základ?: exekučního titl]lu, zavazujícíhO
ji čís. 3756.
spor o oddělení p-roti úpadkové podstatě čís. 4050.
pokud se může vyhlášení ubrániti' společenstvo čís. 4157.
společnosti s r. o. čís. 4353.
vyhlášením úpadku nepomíjí závazek dlužníka. z vyrovnání aniž rukojmí;
pokud konkuruje v úpadku vyrovnací věřitel čís ..4056 ..
přikázání pohledávky k vybrání čís. 4433.
směnečnSr platební příkaz na jmění dlužníka, na jehož .jrriění byl již vyhlášen
úpadek, jest zmatešným čís. 4297.
nenahraditelná (těžko nahraditelná) výživa ve smyslu §u 44 ex. ř. čís. 4459.
a práva vnuceného správce čís. 3595.
správci nelze uložiti vyjevovací přísahu čj s. 4197.
§ 77 (2) konk. ř. neplatí v řízení vyrovnávacím čís. 3943.
rozhodování o tom, zda pohledávka jest pohledávkou za vš~ob.ecnou či :t.cf
zvláštní úpadkovou podstatou; nároky správce úpadkové podstaty v~hle
dem ku zvláštní podstatě čís. 3856.
§ 51 čís, 4 i na osoby, které vydržují léč.ebn)' " poskytují v' nich odborné
úkony a dodávky čís. 4242.

čís.

3496.

vyrovn.1cí řízeni čís. 3664
mu správce úpadkové pot1~
exekuční dražby čís. 3664
I:rávyo vylučovací čís. 3939:
byla-li upadko"~a podstatayvy sedesfl!:d~n~l Ihute pred vyhlášením úpadku
zabavena pro upadcova ventele a pnkazana mu k vybrání a po, vvhlášeni
úpadku zaplacena poddlužníkem věřiteli úpadcovu čís. 4030.
oddělovací právo zaniká za podmínek §u 12 konk. ř. samočinně čís. 4286.
vylučující (odlučující) právo a poukaz (asignace) čís. 4419.
o d P ů r čín á r o k: rozhodná doba pro splněni předpokladů §u 31 čís. 2
konk. r. čís. 3496.
lhůta dle §u 43 konk. ř ..;. k odpůrči žalobě jest .lhůtou práva hmotného čís. 3854.
odpůrčí žalobou nemůže se správce 'úpadkové podstaty domáhati
výmazu napadeného knihovního práva zástavního, nýbrž jen jeho
bezúčinnosti vůči úpadkov)'m věřitelům čís. 4272.
splacení zápůjčky úpadcem; důkaz výslechem stran; uspokojení
cizího věřitele a blízkého příbuzného; dúkaznÍ břímč; vědomost
věřitele o neschopnosti v době splacení zápůjčky čís. 404R.
viz též odpůrčí nárok (řád).
p o zná m k a p o ř a ci í viz tam ž e.
Úpis válečné půjčky viz vál e č n á p II j č k a.
úplata za postoupení nájmu viz och ran a n á j e m c ů.
Upomínací řízení viz říz e II í II P orní n a c í. .
Úprava pachtovného (opatření Stálého výboru ze dne 8. říina 1920, čís. 586 sb.
z. a n.).
lhůta §u 2 (1) viz ta·mže.
§u 146 c. ř. s. nelze použiti čís. 4266.
kdy jest učiniti oznámení dle §u 4 opatření C1S. 586/20; n-ejde o věc
rozsouzenou, byl-li návrh zamítnut v jednom z předchozích let čís.
4266.
Upravovací řízen:; viz knihy pozemkové (veřejné).
úradné Noviny viz S loven s k o.
úrazové pojištění viz poj i š t ě n í ú r a z o vé.
Urážky slovní viz dar.
Určení soudu dle § li 28 .i. n.: vzhledem k nhnosti procesního práva, platného
na Slovensku a v historických zemích·č Í" s. 4168.
a umoření válečných půjček čís. 3796.
a umQ-ření cizozemských úvěrních papírů čís. 4476 .
. Určitost kupní ceny viz s m I o II vak li p n í.
žalobniho žádání viz 1: a 1·0. 'b a.
záručního prohlášení viz r II k oje mst v í.
Určovací návrh mezitimní viz n á vrh II r Č o va c í.
žaloba viz žaloba určovací.
Úroky: a p ľ odl e n í d I u žní k a viz n á hra d a š k o d Y ci I e § II 1333 ob č.
zák.
pro mlč e n í viz tam ž e.
a k a II ční hy pot e k a viz hy P \) t e k a k a u ční.
p' ř i s Ů' u z e n í při dra ž b ě viz d i a ž b a.
reklamovány-Ii s reklamací hlavnih<;> n'ároku, úroky z prodlení ode dne po
reklamaci čís. 3530.
.
přisouzení při ·náhradě škody již ode dne uplatňování důvodu nároku, třebas
výše jich udána teprve po' právoplatném rozhodnutí o důvodu čís. 3956.
při správě jmění manželčina' manželem čís. 3974.
počátek povinnosti k zúročení čís. 4233.
neuvedeny-li dlužníkem ve, vyrovnání v seznamu věřitelů Cl s. 4430.
obmezen-li na ně žalobní nárok, pokud stal se spor věcí nepatrnou čís. 4314.
v

II

práv

po~átek lhůty .§u 12 kon~. řádil: předc~aze.lo-li
nejde Ov uznanI o~~ucovaCiho prava, o?r~!-l! se
staty .a~ tepr~e. Pflv r?ku ~ r.?z:v rhu vyt~zk~ z
ktera~ J~st ZCJZ!~l vec!, k mmz Jest ~p~atno,:ano~

"

1882
úřad ba n Je o v 11 í, ber n í, p o z e rn k o v ~r atd. viz ber 11 i, ba n k o v II í, P ozem k o v Ý atd. ú řad.
Úřadovna zem s k h o vše o b e C 11 é hop e n s i j tJ í h o úst a v II viz poj ištěnÍ pensijní.
~ o b vod o v á St. p o zem Je o v é h o ú řad tl viz p o zem k o v Ý li řad.

e

úředník

bankovní viz ba n.k a.
soukromý: a nárok dle §u 1327 obč. zák. viz 11.1 hra d a š k o d Y dle
§u 1327 obč. zák.
statkový: zaopatřovací požitky (zák. čís. 130/21) viz tamž'e.
_

t
I

I

i

jinak viz z a m ě s t n a n e c s t a t k o v )'.

obecní, státní, železniční atd. viz z a mě s t n a

11

e c ob e c n í, stá t

11

í, Ž c-

lezniční.

Usance pražské bursy viz b II r s a.

Used10st střední velikosti (zemský zákon pro čechy ze dne 7. :;rpna 1908, čís. 68
- z. zák.): není na překážku prodeji některých pozemků za účelem splnění
dotační

povinnosti

čís.

3682.

Uschování věcí a odklad exekuce viz o d k 1 a d ex e k u C ť.
_
jinak viz sml o II v a s c h o v a c í.
Uschovatel soudní: právo k stížnosti či s. 4460.
Usneseni: doručeni jeho viz. tam že.
legitimace ku stížnosti viz stížnost.
§ 524 c. ř. s. i na usnesení, jimž byly přisouzeny útraty v řízení o zajištění
důkazů čís. 4039.
§u 423 a 430 c. ř. s. nelze užiti v řízei1í nesporném čí 5. 4153.
Ustanoverú dědicem či odkaz čís. 3914.
ústav pensiJní: r o z hod čís o II d viz tam ž e.
_
jinak viz pojištění, pensijní ústav.
obílrú viz o bil n í úst a v.
ústavní listina: jest § 105 účinným? čís. 4363.
jinak viz stá t čes k o s loven s k ý.
ústní poslední pořízení viz p o' říz e ní p o s led 11 í.
Učení dovolací čxs. 4189.
-- ~ v říz e n í rek II r sní m čís. 4388.
Ustoupeni do smlouvy kuptú viz s m I o II vak II p ní.
ústředna banky viz b a n k a.
podniku viz pod n i k.
Ususfructus viz p o ž! í v a cíp r á v o.
Ušlý výdělek v:z 11 á hra d a š k o d Y dle § II 1325 o b č. zák.
útraty: stíž:nnst viz ta 111 že.
s o II k r o m é ho ú č a s t 11 í k a viz ú č a s t n í k s o II k r o m ý.
pal már n í ú čet a d v o kát a viz a d v o kát.
a 1 h ů t a § u 575, o d s t a v e c tře t í viz tam Ž ť.
a k a u ční hy pot e k a viz hy pot e k a k a u ční.
a vyrovnání čís. 3688, 4016, 4071.
pOhledávka vzniká doručením rozsudku č ť s. 3625.
sporu nemají povahu samostatné pohledávky čís. 4423.
podán-li rekurs do ndmítnutí odvo-Iání, nelze povoliti uhražovací ex€kuci
k vydobytí útrat čís. 3628.
má-li je hraditi pojišťovna čís. 4472.
je~li výše nároku odvislá od soudcovského uvážení; částečné přisouzení
útrat ve vyšších stolicích čís. 3612.
namítána-li v dovolání nicotnost smlouvy, k níž jest přihlížeti z úřadu čís.
3638.
útraty nelze přisouditi stěžovateli v řízení o rozhodcích, pokud nejde o žaloby na zrušení rozhodčích nálezů čís. 3663.
obmezení žaloby na ně; řízení čís. 3868.
opravy chyby při sčítání čís. 3981.
nelze přisouditi proti dlužníku v řízení o rozvrhu výtěžku exekuční dražby
č í s.3386, 3702, 3703.

1883

odvolacího říZení a zajišťovací exekuce čís. 3731 4311
a rozvrh nejvyšší1;o podání čís. 3870.
,.
mezi k~ihovním 3l, vy~áhapcími věř!telem nejsou exekučními čís. 4252.
usnese.m ": exek~uc~lm n~~yn~ pOKud JSOu exekučními tituly čís. 3940.
prozatlml11 opatrelll k zaJ1ste111 čís. 3764.
.
~ 524 .c.
s. i na usnesení, jímž byly přisouzeny útraty v řízení o zajištění
dukazu Cl s. 4039.
vymáhajícího věřitele za návrh, by exekuce byla zastavena z důvodu že
třetí osoby činí nároky, exekuci nepřipouštějící čís. 4182.
'
odpůrčího sporu nejsou účastny ž'alobcova odpúrčího práva čís. 3989
a přiročí dle nařízení 660/19 a 393/22 čís. 3494.
.
Uvážení volné soudcovské: (§ 273 c. ř. s.) čís. 3994.
Uveřejnění tarifu viz tar i f.
úvěr: ucházení se oií a náhrada škody viz r: á hra d a š k o cl y dle §u 1299
obč. zák.
na nárok dlužníka na poskytnutí, pokud .jím není dosud kauční hypoteka
vyčerpána, nelze vésti exekuci dle §u 331 ex. ř. čís. 4199.
viz též náhrada ško·dy dle §u 1333 obč. zák
bankovní: náhrada jeho liknavým dlužníkem čís. -3457 ..
úvěrní papíry: umoření viz tam že.
pohledávka viz dra ž b a.
hypoteka viz h y P o- t e k a II věr o v á.
Uzávěrný list viz 1 i s t u z á věr n ý.
Uzavření míru viz mír.
podniku a neplatnost smlouvy viz ne p I a t n o s t s m I o u v y.
Uznání: puhledávky podmínečně ve vyrovnání či s. 3369.
veřejnoprávního nároku: nečiní jej nárokem soukromoprávním čís. 3944.
celého pochybného a sporného nároku čís. 4047.
-- pře p I a t k u (saida) a novace či s. 4343.
0

f

Vada dHa, zboží viz spr á v a.
řízení viz dovolánÍ.
Válečná ~l!~hva a neplatnost smlouvy viz 11 e pia tll-O S t s 111 I o u v y.
pUjcka: b a n k o v n í ú řad min. f i n a n c í viz tam že.
vymáhání zápůjčky na lombard; vrácení cenných papírů měna čís.
3423.
.
'
splniště, měna čís. 3592.
svolení zemského výboru k úpisu obcí na Moravě čís. 3615.
příslušnost k umoření či s. 3796.
úpis u sběrného důstojníka v poli; ustanovení upisovacích podmínek
'
že dlužno složiti část jistiny čís. 3822.
nepřípustnost pořadu práva pro nárok proti starostovi čís. 3893.
peníze, vypůJčené na úpis jest splatiti v Kč; pokud stačí schválení
okresmho vyboru; neplatnost usnesení obecního výboru nebyly-li ·přítomny 2/3 členů čís. 3975.
'
oprávněnost čs. státu k žalobě ze zápůjčky rak. uh. banky při úpisu válečné půjčky čís. 4021.
závazek obce předpokládá, že usnesení obecní s,talo se platně pOdle
předpisů obecního zřízení čís. 4321.
Válka: úmluva plnění: »po skončení nynější" válk)' a úředním vyhl~<;ení míru« čís
3535.
.
.

1

Valná hromada společenstva, společnosti viz s p o leč e n S t v o, s pol e č n o s t.
Valolisace čís. 4355.
Valuta víz měn a.
cizí viz pIa t i d I a c i z í.
Valutový spor: pře ruš e n i viz tam ž e.
V~rečné právo: exekuce na peněž'ité požitky Cl s. 3983.
Vazanost s o U? II nálezem nejv. správního soudu čís. 4131.
trestnlm rozsudkem viz trestní rozsudek.
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---- II i ž š í c h s o II d ů názorem nejvyššího, soudu čís. ~~533, 3605.
d o vol a c í h o s o II d II viz d o v o- 1 á n i.
Vážení zboží na'dráze viz doprava železniční.
Včasnost Odvoláni, podám viz o d vol á II Í, P o'rl á_l1 í.
Vdova: v)'živné dle §u 796 obč. zák.; smír o něm a změna poměrů č i~. J458.
P o z a m ě s t n a 11 c i viz z a m ě s t II a n e- c.
a zaopatřovací požitky (zák. čÍs. 130,121) viz tarnže
Vedení elektrické: jest dílem ve smyslu §u 1319 obč. zák. čís. 3960.
. Vedlejší intervence viz in t e rve n c e.
Venerická nemoc a náhrada škody čís. 3599.
Versailská smlouva a zábor majetku viz p o zem k o v á r e for m a (z á b 0rový zákon).
Versio in rem: předpoklady nároku dle §u 1041 obč. zák.; použití na p,řípad, 'kd.e
sice věc mohla býti vrácena, ale již ve stavu poškozeném ,následkem
použití ve prospěch osoby třetí čís. 4291.
Veřejné knihy viz knihy- pozemkové (v,eřejné).
Ý statek viz s t a t e k v e ř e j II ý.
Veřejnoprávní nárok viz n-á r o Je
Veškerenstvo majitelů dí1čich dluhopisů: sídlo jeho čís. 3712.
Věc doličná a po,řad práva čís. 3604.
hromadná: pojem, jest jí hotelové stříbro čís. 4085.
Věci nepatrné viz ne pat r n é věc i.
Věcná práva viz vod a.
Věno viz sml o II v a, s vat e b n í.
Věřitel zástavní viz z á s t a v II í P r á v o.
Věstník pro železni'ce a plavbú: -uveřejnění tarifu a smlouvy s Italií v ŘeZně čís.
3942, jinak viz do p r a važ e I e z nič n í.
Vindikace: pokud dlužno- v žalobě rozlišiti věci čís. 3412.
Vinkulace vkladní knížky viz k níž k a v k I a d II Í.
Vklad n-ájemního práva viz smlouva nájemn-í.
s p o ř i tel n í viz k II í ž k a s p o- ř i tel 11 í.
Vkladní knížka viz k II í ž k a.
VlastfÚ společenství v rozepří viz ,s pol e č e II s tví v r o z e p1 i.
Vlástnická hypoteka viz hy pot e k a v 1 a -s tni c k á.
žaloba viz žalob a v 1 a s t II i c k á.
Vlastnictví: II aby t í, pře v o- d viz pře vod -v I a s tni c t v ;
zajišťovací převlastnění jest důvodem nabytí čís. 4085.
_ výhra,da při smlouvě kupní nemůže: býti dodatečná čís. 4208.
výhrada při smlouvě kupní ,čj s. 4484.
výhrada jeho a dobírka č í s~ 4383.
neoprávněné vpouštění vody na sQusedův pozemek jest porušením sousedského práva (§ 364 obč. zák.) či s. 4517.
Vlečka viz doprava ,železniční'.
Vmíseni se do- cizí záležitosti: a složení _účtu čís. 3370.
a ručení za škodu čís. 3375.
.
Vnesené svršky (§ 1101 obč. zák.) viz z á s t a vn í p ~:l v o.
Vnucená správa viz spr á v a v n II c 'e II á.
-'-------- é zástavní právo 'viz z á s t a vn í 'p r á v o V II U cen é:
Voda: pořad práva viz tamže (voda).
pokud nemůže býti předmětem věcn)'ch práv; zápisy do vodní knihy neInají právotvorného účinku čís. 4146.
lhůta dle mor. vodn. zák., do které jest se obrátiti na soud, by uriči! odškodné, není předepsána čís. 4407.
neoprávněné vpouštění na sousedův pozemek jest porušením sousedského
práva čís. 4517.
Vodné: nepožívá ll1. nemovitostech zákonného' (přednostního) práva zástavního
či s. 3438.
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Vojenský náhradní nález viz n á I e zná hra dní.
á služba: započítání do praxe kandidáta advokacie viz a d v o kát.
ti závěť viz po říz e n í p o s led II í.
Vojín: náklady nemoci a pohřbu; po řad p r á v a viz po řad p r a. v a ( sI'at)-.
V olba kupitele viz smlouva ku~ní.
Volné uvážení soudcovské (§ 273 c. ř. s:) čís. 3994.
VráceJÚ faktury viz pří s I u š n o s t dle §u 88/2 j. n.
přeplatku a příslušnost čís. 3558.
služného a pořad práva viz pořad práva (stát).
-- úplaty za postoupení nájmu viz o- c hra n a n á j e m c ů.
věna viz sml o u v a s vat e b n í.
Vrchní soráva státních statků viz stá t.
Vrchnosf pozemková: k o n k II r e n ční p o v i TI n o s t viz tam ž e.
Vůz nábytkový viz do p r a važ e 1 e z nič n í.
Výbava a pře vod v I a s t II i c tví viz tam ž e.
jinak viz s m I o u v a s vat e b n í.
Výbor konkurenční kostelní: způsobilost jedn;:Jti na soudě č ,I s. 3471.
obecní viz o b e c.
okresní viz o k r e s.
závodní viz závodní výbor.
zemský a válečná půjčka viz v á leč n á p ú j č k a.
Vybráni p-ohledávky a exekuce na poddlužníka i:; í s. 3757.
Výbuch náboje viz tl á boj.
-Vyclení viz clo.
Výčepní živnost viz ž i v n o -s t v Ý čep n í.
Vydání dí t ě t e viz di t ě.
v ě ci n e m o v i t Ý c 11: exekuce čís. 3362.
výmazného prohlášení viz prohlášení.
Výdělek ušlý viz II á hra d a š k o d y dle §u 1325 ob č. z á k.
Výdělková daň viz daň výdělková.
Vydražitel a zástavní právo dle §u 1101 obč. zák. čís. 3386.
jinak viz d r a'Ž b a.
Vydržení: proti cizozemské obci k tuzemské nemovitosti čís. 3737.
služebnosti dle §u 476 čís. 10 obč. zák., náležitosti čís. 4069.
k n i 11 o v n í: byla-li nedopatřením úřednich orgánů zapsána služebriost do
,
pozemkové knihy v rozsahu větším čís. 3430.
Vyhoda věřitele ve vyrovnání viz vy r o v n á n í.
Výhrada vlastnického práva viz v 1 a s t II i c tvl
Vyjádření se dle §u 171/2 ex. Ť.! viz draž b a v n II cell á.
V~jevovací přísaha viz pří s a h a vyj e v o v a c í.
Vykazy nedoplatků cen o V )' c hro zdí 1 ů c II k f' r n Í c h viz c u k r.
dani (poplatkli) viz daň, poplalek.
~ p o k I a dny viz p o k I a d II a.
výklad smluv či s. 4473.
listiny viz I i s t i 11 a.
Vyklizení: žalob a viz tam ž e.
I h ů t y viz tam ž e.
s p 0.1 e č n é II e m o v i t o s t i viz s P o leč e tl s tví s t a t k ů.
hO,stlll~kých mís"i:!~ostí, ježto zanikla koncese oprávněného· nemůže se do?1ahatl, ~~o nabyl nemovitosti, v níž byla na cizí koncesi' provozována náJemcem ZIVllost hostinská čís. 3395.
vydražené nemovitosti vydražitelem ČÍS. 3513.
·návrh v~uceného správce i za úpadku čÍs. 3595.
nebyl~~h dotčena vykonatelnost nároku, byla-li prodloužena lhůta k vyklizem c 1 s. 3995.
vydr~žené nemovitosti; proti komu se může vydražitel domáhati č Í'S. 4027.
,- s I II Z c b II í h o byt u: pořad práva viz tam ž e.
Vykon exekuce ?pětný: příslušnost čís. 3381, jinak viz ex e k li C e.
Vykonatelnost naroku na vyklizení viz v y k I i z e II í.
exekučního titulu dle §u 1 čÍs. 13 ex. ř.: potvrzení i '/ návrhu čís. 4117.
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Vykonavatel poslední vůle viz p o říz e 11 í P o s led r, Í.
Vyloučení člena družstva viz s pol e č e 11 s t v o.
_ z exekuce viz e x c k II C e.
Vylučovaci nárok dle §u 37 ex. ř. viz ž a lob a dle §u 37 ex. ř.
_
_
poukaz (asignace) viz p o II k a z.
Výmaz firmy: splynuvšÍ akciové společnosti čís. 3400.
jinak viz f i r m a.
knihovního dluhu viz d j 'i h.
_
tuzemské odbočky společnosti s r. o. viz s pol e Č II o s t s r. o.
_
vkladu nájemního práva viz sml o II v a 11 á je m 11 í.
záznamu viz z á z n a m.
Výmazné prohlášeni viz pro h 1á š e n í.
_ á kvitance viz pří s 1 II ŠilO s t dle §u 21 j. n.
Výměna polských marek viz Pol s k Q.
_
vadného zboží viz sml o II vak Ll p II í.
Výměnek: bylo-li před válkou ujednáno peněžité relut'.!m, nelze se domáhati ZV}'šel1í pro bezdůvodné prý obohacení zavázaného čís. 3526.
přestěhování povinné-ho do jiného obydlí v téže obci a nárok na plněni peněžité čís. 4097.
a o d had viz o d had.
Výměnkář: pokud smlouva s ním se nepříčí dobrSrm mravům čí $. 3910.
Vynález viz pat e n t.
Vypáleni lihu viz 1 i h.
Vyplacetú podílu člena společenstva viz s pol e č e 11 s t v o.
Vyplenění vagonu a doprava železniční viz d o p r a važ e 1 e z nič n í.
Výpočet kursu viz měn a.
Výpomoc nouzová viz z a ID ě s t n a n e c stá t n í.
Výpověd' knihovní pohledávky: doručení ve vyrovnání čís. 3943.
člena družstva viz s p o leč e n s t v o.
z nájmu (pachtu): a žaloba O' vyklizení viz ž a lob a o v y k 1 i z e n í.
úmluva pro případ, že nastane změna v osobě vlastníka a zákon čís. 354/
1921 či s. 3447.
není jí třeba, uzavřena-li nájemní smlouva s poživatelem čís. 3640.
pozůstalosti a odklad exekuce čís. 3951.
kdo jest oprávněn ji dáti ve vydražené nemovitosti čís. 4190.
ze zabraného majetku viz pozemková reforma (náhra d o v Ý z á k on).
Vypovězeni z obce (na Slovensku): předčasné a náhrada na stMu čí 5. 4340.
Výprava viz sml o u v a s vat e b n í.
Vy-rok rozhodčí viz r o z h O: d č í výr o k.
_
o z a poč ten í po hle d á vek jest pojati do rozsudečného v)'roku čís.
3630, 3877.
Vyrovnání: a ž a lob a dl f' §u 35 ex. ř. viz žalob a dle §u 35 ex. ř.
ž a I n ba dle §u 58 vy r. ř. viz tam ž e.
stí ž n Ů' 3 t z a s í I a tel e do usnesení dle §u 12 vyr. ř. viz z a s í I a tel.
neplatí tu čl. 122 obeh. -zák. čís. 3446.
nezakládá procesuálnÍ námitku rnzepře rnzsouzené č i s. 3499.
přiznání pohledávky v mimokonkursnirn nuceném vyrovnání na Slovensku
a rozepře rozsouzená čís. 4262.
platí obdobně předpis §u 56 odst. 3 knih. zák. čís. 3575.
neplatí tu § 77 (2) konk. ř.; výpověď knihovní pohledávky jest doručiti
k vlastním rukám čís. 3943.
dlužník není povinen nahraditi věřiteli náklad na zastupování v řízení vyrovnávacím čís. 3653.
není exekučním titulem čís. 4330.
neděje se likvidace pohledávek, nesúčastnění se věřitele; neuvedení dlužných úroků v seznamu věřitelů čís. 4430.
právní účinky vzniku útratové pohledávky čís. 3688.
pokud se vztahuje k útratám čís. 4016.
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útraty, P?tvr~~ny-}j f?zsudky nižších. soudů třetí stolicí teprve po zahájeni
vyrovnaclho nzem c l~. 4071.
.
s~alo-li s~. e~ekuční zab~veIl~, po~led~vek .dl~ž?íka v posledních 60 dnech
pred zahajemm vyrovnaclho nzem o Jeho Jmem; bezůčinoQst zahájením v)"'rovnacího řízení; plnění poddlužníka správci úpadkové .podstaty čís. 4401.
věřitelÉ: mohou i po zastavení řízení namítati bezúčinnost právního jednání
'
jež dlužník předsevzal proti §u 8 vyf. ř. čís. 4236.
po skončení řízení múže dlužnik dodatečně schváliti jednání. předsevzaté
proti předpisu §1I S vyr. řádu, ukončením řízení zaniká odpúrčí právo věři
telú čís. 3687.
zánik pohledávky dle §u 12 a § 469 obč. zák. čís. 3489.
vylučující (odlučující) právo a poukaz (asignace) čí $. 4419.
vyrovnávací správce i dlužní!: jest oprávněn k rekursu do usnes.ení, povolujíc.ího exekuci ll&. movité jTdé:d dlužníka čís. 3688.
odklad dle §u II vyr. ř.; pJmer k odkladu dle §u 42 ex. ř. čís. 3774.
vyhlášením úpadku nepomíjí závazek vyrovnacího dlužníka ani rukojmí;
pokud vyrovnací věřitel konkuruje v úpauku čís. 4056.
zaručil·li se kdo za splátky vyrovnacíhO' dlužmka, neručí za celý původní
dluh, jenž se stal splatným nedodržením vyrovnacích Ih!'lt čís. 4104.
nelze pnskytnouti vyhodu věřiteli čís. 3358.
sesílení rukojemského závazku není zvláštní vý ho-dnu čís. 4416.
obživly-li opozděným zaplacením pohledávky všech věřitelů, nejde G
»zvláštnÍ vSrhodu«, uplatňuje-li zaplacení pohledávky jeden z věřitelů čís.
3648.
podmíněné uznátú pnhledávky, zajištění jen k návrhu čís. 3369.
přednosttú postavení pojišťovacích premií čís. 3621, 4271, 4372.
§ ~3 čís: 5 vztahuj~ ~e i na ony ~soby, které vydržují léčebny a poskytUji v l1lch odborne ukony a dodavky čís. 4242.
nepřihlášením pohledávky nepnzbyl jí věřitel; vyrovnání nemá vlivu na
uplatňování v rámci oddělného práva; osobní pohledávka, pokud převy
šuje vyrovnací kvo~u jest pouhou pohledávkou naturální č Í's. 3420.
kvota přísluší z celé, v Čas vyrovnání nezapravené pohledávky é 1 s. 3999.
zadržovací právo: zaplatil-li dlužník za řízení část pohledávky, výpočet vyrovnací kvoty čís. 3852.
.
ujednáním pozdější splatnosti kvoty nevzdal se věřitel práv plynoucích
z §u 57 nové znění čís. 4430.
lze se domáhati pouze vyrovnací kvoty, nepřijal-li kupitel, o jehož jmění
bylo napotom zahájeno vymvnání, zboží, nýbrž vrátil je prodateli čís. 3805.
dlužník není povinen platiti věřitelům více, než se zavázal vyrovnáním. tře
bas se ten který věřitel nebyl řízení súčastnil; lhostejno, že pohledávka zů
stala ve vyrovnání nepovšimnuta, pakli neprokázáno výhradné zavinění dlužníka čís. 4089.
bylo-li stanoveno, že prvou splátku jest složiti do určité doby od schválení
vyrovnání nepočíná se lhůta teprve od vyhlášky schválení vyrovnávacíhO
návrhu čís. 3773.
nebylo-li vyrovnání do prvé splátkové doby schváleno, neprodloužila se
lhůta č i s. 3844.
stanovena-li delŠÍ, jednotná splatební lhůta, schválení kvalifikovanou větši
nou věřitelů čís. 3966.
kdy se stává právoplatným čís. 4366.
význam usnesení schvalujícíhO' vyrovnání čís. 4430.
nebyla-li pohledávka v dúsledku pravoplatného vyrovnání ani částečně
splatnou, jest žalobu pro tentokráte zamítnouti čís. 4205.
soudním vyrovnáním nenastává novace pohledávky, nýbrž pohledávka
pouze zaniká do částky -převyšující vyrovnávací kvotu čís. 3773.
čl. lIl. zákona čís. sb. 99/23 nedotýká se vyrovnání, potvrzených před jeho
účinností čís. 3450, 4277, 4314.
nabylo'-li potvrzující usnesení účinnosti dne 19. května 1923, vztahuje se na
vyrovnání předpis čl. nI. nov. čÍs. ~9/23 čís. 4394.
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omyl ve v~'počtu vyrovnací kvoty nezakládá ještě nicotnost vyrovnání čís.
40Ú..
.'.
nabídnutí 35% do dvou let a další kvoty po teto _době Čl s. 4254.
pokud možno požadovati pohledávku proti veřejné společnosti i jednotlivým společníkům čís. 4224.
pokud dobrodiní dle §u 60 (2) vyr. ř. požívají veřejní společníci čís. 4245.
Vyřízení v menšinovém jazyku viz j a z y k stá t ~ í. ,
Výslech: ad p ů r cen a vrh O' vat e J
prozatnnmho opatření viz prO' z atimní opatření.
.
str a n: lze provésti ve sporu advokátském, třebas se strana dostavila bez
advokáta čís. 3651.
-

\'

odpúrčÍrn

sporu

čís.

I

4046.

Výslovné svolení dle čl. 22 obch. zák. čís. 3360.
výstroj ženská viz m a II žel k a.
,
Vyšetřovaci zásada viz r O' z I 11 k a In a II Ž el st v l.
Vy'šší moc a d op r a važ e 1 e z II i ční viz dO' P r a važ e 1 e z 11 i č 11 í~
. služby viz ob c hod ní po m O' c n í k.
Výtěžek za nedaručitelnou zásilku viz p a š t a.
y'
Vývěsní tabule viz náhrada škody dle §u 1318 obc. zak.
Vyvlastnění a doplnění knihy pozemkové viz k n i ha· p o zem k o v á.
vývoz do ciziny a neplatnost smlouvy viz ne p I a t n o s t s m I o u v y.
Vývozní povolení viz p a vol e 11 L
Výzva manžela viz r o z 1 II k a m a 11 žel s tvL
Výživné: praza~tim,ní opatf~~í dle~§y ~82 Čí~. 8 ex. ř. vizyt,amže.
dítěte manzelskeho: a paplram manzel.5:~eho puvodu otcem Cl s. 3538.
o náraku otce, by byl sproštěn platiti výživné nezletilým, .jest jednati
v řízení nesporném čís. 3572.
o nároku zletilých dětí v řízeni sporném čís. 3676.
zemřelo-Ii dítě dříve, než vydáno rozhadnutí prvé stolice čís. 3895.
smír že jest je zvýšiti v určitém paměru ku zvýšeným služebním pří
jmú~ manželovým, a drahotní a dětenský přídavek na jiné dítko čís.
3898.
snížení jen na žádast pavinného a za dobu od podání žádosti čís. 4469.
ne man e I s k é h o: bylo-li původně stanaveno. rozsudkem, pak v řízení
nesporném, další úprava v řízení nespa!ném čís. 3f93. ,
určena-li původně rozsudkem, pak slazena O'dbytne, nadale cesta nesporná či s. 3553.
vráceni odbytného v případě legitimace v řízení nesporném; souhlas
otce (třeti osoby) .č i s. 3573. .
z pozůstalosti otce, ~ávazek mat~y Čí:. 3587.,
otec tuzemec dle prava tuzemskeho, trebas dlte cizozemec; povinno&t
platiti v Kč čís. 3885.
je-li pnručenský soud v cizině, jen pařadem práva č ~ s. 4171.
ručení dědiců otcových čís. 4196.
složeno-li odbytné, domáhání se další výživy; přistoupení matky (jejích rodičů) ku smíru; ;;::měna poměrů čís. 4213.
smír o něm' a zvýšení výživného čís. 4491.
poukázal-li cizozemský poručem,:Cý soud poručníka, by podal žalobu
ně čís. 4491.
byl-li atec uznán rozsudkem, výživné však nestanoveno, dlužno se ho
damáhati v řízení nesporném čís. 4519.
II a n žel a dle §u 796 obč. zák.: smír, změna jeho čís. 3458. .
manželky: příslušnost viz příslušnost dle §~
J. 11.
j.de o pohledávku peněžitou ve smyslu §u 379 ex. r. CI s. 4470.
nevztahuje se na ně zákon čís. 314/20 čís. 4090.
sdílí-li nadále s manželem manželské spalečenství čís. 3488.
okolnosti rozhodné. pro stanovení, zije-li manželka odděleně·č í s. 3644.
majetek ma·nžela ve smyslu §u 91 obč. zák. čj s. 3657.
ujednání, že se přiměřeně zvýší (sníží), zvýší-Ii (sníží-li), se přfjmy
manželovy a žaloba dle §u.35 ex. ř. čís. 3748.
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dO'máhá-li se manželka nerozvedená, odděleně žijící a řešení ot' k
viny na rozchodu čís. 3904, 4426.
az y
r o z v e den é: zřekla-li se ná.roku .co výživné, pokud se ho nemůže na. potom domáhati čís. 3925.
r o z 1 o uče n é: vzdala-li se ho při rozvodu dobrovolném a manželství napotom rozloučeno čís. 3487.
§ 19 rozl. zák. neplatí, nebylo-li manželství dříve rozvedeno; při rozluce neplati dvorský dekret 531/1841 čís. 3564, 3577.
ujednáno-li definitivně již za platnosti rozl. zák., nelze použiti §u 19
rozl. zák. čís. 3787.
§ 19 rozl. zák. neplatí, bylo-li manž'elství rozvedeno až po nabytí účin
nosti razlukového zákona čís. 4020.
dle §u 19 rozl. zák. a mezitimní určovací návrh manžela, že manželce
nepřísluší výživné dle §u 91 obč. vik. čís. 4443.
poskytuje-li bývalý manžel výživné z. ochoty čís. 3564.
nebylo-li uznáno na vinu žádného z manželů čís. 3861.
vyměřené prozatimním opatřením ve sporu o rozluku lze k návrhu
manžela snížiti, zhorší-li se napotam jeho majetkové poměry čís. 3968.
dle říšskoněmeckého práva čís. 4006.
rozsah <3 pramlčení odškodnění dle §u 1266 obč. zák. čís. 4402.
Vzájemné plnění viz pln ě n i v z áj e m n é.
á pohledávka viz z a pač t e 11 í.
Vzájemnost při zápisu firmy viz f i r m a.
Vzdáni se: není ještě smírem čís. 4020.
~- děd i c tví viz děd i c.
p o v i n n é hod í I u viz díl P o v i n n )'.
Vzduch viz služebnost dle §u 476 čís. 10 obč. zák.
Vznik čs. státu viz stát československý.
Vzorelr: pokud může se vynálezce domáhati na škůdci výmazu čís. :n07.
o nároku na uznáni práva vlastnického k němu raz hodují úřady správní
čís. 4201.
W·konto či s. 3690, 3735, 4162, 4211, 4343.
-

"'Zábava: dávka z ní a ručení obce čís. 3591.
Zabavení zásilky jest vyš~í mací v železniční dopravě čís. 3873.
zboží a nedasb.tek povolení k dovozu čís. 4165.
Zábor bytu: a náhrada škody proti obci čís. 4293.
majetku viz p o zem k o v á r e for m a.
Zadržovací právo: pokud lze je uplatiíovati čís. 3392.
dle §u 970 c) obč. zák. na věcech tohO', kdo pr~vazoval na svůj účet
za stravu a byt hudbu čís. 3559.
čl. III. nařízení ze dne 8. října 1865, čfs. 1k ř. zák. předpokládá, že
dlužník jest vlastníkem věcí, o jichž pradej jci-c čís. 36ťJ5.
ve vyrovnání čís. 3852.
dle práva abčanského a dle práva obchodního; kdy jest zříditi jistO'tu
či s. 4287.
Zádušní mše viz o d k a z.
Zahájená rozepře viz r ci z e pře z ahá jen á.
Zahradnická bouda není stavením (§ 418 obč. zák.) čís. 3433.
Zájemné popsání ne k II i h o- Vll í c hne m o v i t O" stí a zajišt'ovacÍ exekuce
čís. 3833.
- ' s vrš k ů (§ 1101 obč. zák.) viz z á s t a v n í p r á v o.
Zajištění důkazů: útraty viz tam ž e.
daně dědické či s. 3643.
dle čl. III. uv. zák. k ex. ř. viz ex e k u c e z a j i š ť o v a c í.
pensijních (zaopatřovacích) požitků viz p a zem k o v á r e for m a (z á k.
či s. 118/20).
pohledávky ve vyrovnání čís. 3369.
a adpůrčí nárok viz o d p ů t čín á rok.
Ci"'Hni rozhodnuti VI.
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půdy

_

drobným pachtýřům (zákull ze dne 27. května 1919, Čí~.
318 sb. z. a n.).
nárok pachtýřův oživne i tehdy, bylo-li napotom přednostní právo k po-

zemkům právoplatně oduznáno čís. 3463.
§ 3: přiznání nároku nad výměru §u 3 a souhlas Státního pozemkového
úřadu čís. 4122.
§ 5: jesť na soudu, by vyšetřil potřebné služ~bnost~ čís. ~153.
_
požadovatel nem povinen, by se spokojil s nahradmill pozemkem, propůjčí-li vlastníku služebnost čís. 4436.
§ 22: kupitelům pozemku přísluší stI:lnost do usnesení, jímž byla dodatečné
na pozemku zřízena služebnost čís. 4153.
věna viz smlnuva svatební.
Zajišťovací exekuce viz e x e k li C e z a j i š ť o v a c í.
převlastnění viz převlastnění zajišťovacÍ.
Zákaz konkurenční mezi podnikateli jest nicotným čís. 3884.
Zákonné zástavní právo viz z á s t a v n í p r á v o.
_ Ý zástupce: nesvéprávné strany, zmetká-li rok, jest vynésti rozsudek pro
zmeškání čís. 4432.
_
_
viz též nes v é p r á v n ý, o pat r o van e c, opa tr O' vn í k, P 0r u ten e c, p O' ruč n í k.
Záloha dle §u ::..53 ex. ř.: a postup pohledávky na její vyplacení čís. 3382.
příslušnost k povolení čís. 3523.
nad II k a z viz rl ů k a z.
Záložna: vkla(jJ.Í kníž'ka viz k níž k a v k í a J n í.
Záměna vozů v dopravě železniční čís. 4136,
Zaměstnanec na zabraném majetku: povinnost jl;J1ch dle §u 6 zák. 118/20 čí:;::.
3923.
oQecní: nárok škoiníka proti skolní obci čís. 3614.
zmeškání lhůty §u 25 (2) zák. čís. 16/20 nelze napraviti rozepří o
uznání, že jest trvalým zřízencem a že má nárok na placení služebních
požitků dle zákona čís. 3718.
úkony nutné k usnesení dle §u 6 zák. Č,ís, 16/20 nemohou býti nahrazeny mlčením čís. 3807.
zákonné předpisy týkající se úpravy služebního poměru čís. 4422.
pokud se nelze dovolávati nové úpravy požitkové zaměstnanců Pražské .Městské spořitelny čís. 4422.
zákon čís. 16/20 nevztahuje se na zamťstnance měst statutárních· č í ~.
4422.
není třeb2., by prozatímní zřízenec byl US'lanaven na systemisované místu; nestáčí zvolení bez kO'nkursu čís. 4518.
okresní: zřízenec okresníhO' chorobince, přiznání povahy zřízence dle zák.
17/20 okresní správní komisí čís. 4475.
okresní nemocenské pokladny: pokud jest obchodním pomocníkem čí 5.
4080.
soukromý: rozhodčí soud pensijního ústavu čís. 3646.
statkový: jest na ně užiti §u 1155 obč. zák. čís. 3716.
pozbyl-li zaměstnavatel k zaměstnanci dúvěry čís. 3923.
viz též z a O' pat ř o va cíp o žit k y.
jinak viz sml o u v a s I uže b n í.
státní: po řad p r á v a viz tam ž e (s tát).
a s t a veb 11 í dr II Ž s t v o viz s P o leč e n s t v o.
prohlášení za mrtva čís. 3460.
dvorský dekret ze dne 16. srpna 1841, čís. 555 sb. z. s. vztahuje se
pouze na státní úředníky ve službách veřejných čís. 3747.
zákol1 čis. 625/20 o nouzových výpomocích nevztahuje se na smluvní
státní zaměstnance čís. 4178.
býv. revident min. pro zásO'bovánÍ a co mu ušlo na komisích čís. 4178.
nesložil-li cizozemec bezpodmínečně slibu republice dle proklamace
z 29. října 1918 a byl po té propuštěn, nevztahuje se naň předpis §u 2.
(3) a (4) nař. čis. 154/19 či s. 4210.

železniční: státních drah a pořad práva viz tam ž e

-

r o z hod

čís

propuštění,

o II d viz tam ž e.

(s tát)

.

sliou republice čís. 3445.
př.evzayt-li z nařízení plebiscitní komise, nestal se ještě úřednikem re ubItky c·í s. 3937.
p
není závady, by mezi ním a železniční správou nebyla sjednána úmluva
o pension ování čís. 3937.
propuštěTl~' b)lv. rakouským erárem nemúže se domáhati reaktivování
na československém eráru čís. 4186.
pokud rozhoduje soud o nároku jeho, by byl zařazen do skupiny III. ·a)
či s. 4368.
.
neznalost služební řeči čís. -1-368, 4369.
propočítání let, výnos?; 24. září 1921, čís. 53.924: § 2 (2) neplatí pro
případ, že zaměstnan\.....: byl z počátku zaměstnán jako sluha; na koho
se vztahuje § 3 čís. 2 a § 4 čís. 4371.
nároky úředníka; propuštění asistentky státních drah následkem sňatku;
nadbytek železničního personálu čís. 3532,
na koho se vztahuje předpis §u 3 zák. 99/2( nárok vdovy proti státu
na zvýšení požitki1 čís. 3646.
Zamítnutí žaloby viz ž- a lob a.
Zánik věci a správa viz spr t. v a.
Zaopatřovací požitky: zajišténí jich viz p o zem k o v á r e for m a
(zák. ČÍS.
118/20).
dle zákona ze dne 18. biezna 1921, čís. 130 sb. z. a n.
podmínky nároku; zvyk poskytovati pense doslouživším zaměstnancům
a propuštění z trestu čís. 3390.
i zaměstnanci, jemuž zaměstnavatel poskytl pensi jen aby ho nemusel
dále podržeti ve službě čís. 3398.
nabytí nárokc;. třebas odpočivné vyměřeno až po 6. květnu 1921 j žádost o výslužbu podaná po vyhlášení zákona čís. 3408.
dar z milosti »dO' odvolání«; stačí, byly-li zaopatřovací požitky zaměst
nanci při jeho pensinno-,;ání dne 6. května 1921 již přiznány, třebas nebyly vyplaceny či s. 3684.
zákonem čís. 130/21 nebyl teprve založen nárok na zaopatřovací požitky či s. 3700, 3865, 4411.
k pojmu »trvalosti« služebníhO' por•. č.ru čís. 3720, 4511.
nemá nároku zemědělský dělník, pracovavší dle potřeby čís. 3497.
k pojmu »zvyklostí« či s. 3700.
nároku nemá, kdo byl propuštěn a propuštění uznal správným čís.
4158.
chudinské podpory; ,':asné předložení ..;rkladú a splatnost platů čís.
4405.
nároku nemá zaměstnanec. jenž při účinnosti zákona ještě aktivně slou..
Žij}; pouhým trváním služeoního poměru na velkostatku po 10 let nenabyl zaměstnanec ještě nároku na služební požitky čís. 4411.
přislíbil-li zaměstnavatel zaměstnanci po méně než 40leté službě, že
I.Itl bude vypláceti to, co by mu příslušelO' po čtyřicetileté službě čís.
4453.
pokud nebyl zaměstnanec zaměstnán po ZbKví/llO'U dobu na velkém
majetku pozemkovém čís. 4463.
do základu pro vyměření jest započítati též službu, kterou zaměstna
nec ztrávil u jiného zaměstnavatele čís. 3482.
nároku nemá zaměstnanec, ienž, vystupuje ze služby, se jich vzdal za
Odbytné čis. 3865.
převyšují-Ii smluvené nebo vyplacené výši, stanovenou zákonem; ku
kterým přídavkům jest přihlédnouti; lhnstejno, že drahota polevila čís4043.
změny výše zaopatřovacích požitků možnu se domáhati, změnila-Ii se
výše daně z příjmů čís. 4453.
nesložil-li

včas

ll"

~---~

1892

1893
splacení její a oupůrčí
Záp'ůrči žaloba viz žalo h a
Zaručení: určitost prohlášeni

nárok vdovy a sirotků jest samostatným ČÍS. 3843.

nárok zaměstnankyně a vdovy čís. 4405.
nároku nemá manželka zaměstnance, propuštěného bez nároku na pensi
a dosud žijícího, třebas jí byl zaměstnavatel dobrovolně poskytoval dar
z milosti čís. 3964.
zaměstnanec nemá nároku proti vlastníku velkostatku, sloužil-li toliko
II jeho pacht~lře čís. 3771.
nárok pouze proti dřívějšímu zaměstnavateli, zřekl-li se vůči novému
zaměstnavateli jakýchkoliv požitví'I zaopatřovacích čís. 4066.
byl-li zaměstnanec zaměstnán na [,tatku svěřenském, jest k výplatě povinen držitel svěřenství čís. 4446.
není zmatkem, neřídil-li se prvý soudce §em 15 (2) čís, 4405.
pokud lze dovolacímu soudu přezkoumati zařazení do určité skupiny
čís. 4446.
.
do které skupiny jest zaměstnance zařaditi čís. 4392.
lhostejno, zda zaměstnanec nabyl potřebného vzdělání čís. 4274.
stárek patří po případě do skupiny IV. čí 5. 3408.
podmínky skupiny Xl. čís. 3421.
revírní lesní mají nárok na vyšší požitky stanovené zákonem čís. 215/22
již od 1. ledna 1920 čís. 3986.
pokud náleží lesní do skupiny X. čís. 3613.
pokud jest trvale ustanoven důchodní čís. 3720.
do skupiny VI., kdo. koná práce zahradnické čís. 4274.
samostatný hospodářsk}' správce náleží do skupiny VlIJ. čís. 3843.
Zaostalost duševní viz z n a I e c.
Zapečetění pozůstalosti viz p o z Ů s t a los t.
Zápis firmy viz f i r m a.
v rej 5 tří k viz rej 5 tří k.
d o vod ní k n i h Y viz vod a.
Zaplacení dluhu a měna viz měn a.
ve 5 m y 5 I u §u 11 c) n a ř. č í 5. 532/20 viz měn a.
Započtení (kompensace) a ž a lob a dle §u 35 ex. ř. viz tam ž e.
p r 'o mlč e n í viz pro mlč e n í.
námitka a rozsudek mezitimnÍ viz r o z s ude h mez i t i m n í.
proti nároku na zaplacení v Kč vzájemná pohledávka na efektivní marky
čís. 3529.
§i438 obč. zák. nedoznal změny §ern 188 a 391 c. ř. 5.; namítanou vzájemnou pOhledávku nelze učir,tj likvidní a dospělou ve spOrtl dle §u 35 ex.
ř. č í~. 3539.
rozhodnutí o namítané pohledávce do rozsudečného výroku čís. 3630,
3877.
mimo spor není dlužník oprávněn započísti na věřitelovu likvidní svou nelikvidní pohledávku čís. 3749.
promlčení v čas projevu vůle nevadí čís. 3860.
pokud nemůže býti uplatněna vzájemná pohledávka, ohledně níž jest vyloučen pořad práva čí 5. 4319.
do advokátní praxe viz a d v o kát.
do dědického padilu viz děd i c k Ý pod í l.
do služného obchodního pomocníka viz ob c hod n í p o: moc n í k.
Zapsaná nemocenská pokladna viz p o k I ad n a n e moc e n s k á.
Zápůjčka: při úpisu válečné půjčky viz vál e č n á p II i č Je a.
I i h u .viz 1i h.
n a s t a v b u viz r II c 11 s t a veb n í.
či tichá společnost čís. 3394.
pokud není oprávněn ji uzavírati obchodní plnomocník čís. 4478.
ku zřízení herny a § 1174 obč. zák. čís. 3414.
byly-li zapůjčeny v Rusku papírové rubly s tím, ž'e j'est vrátiti rubly zlaté
čís. 3636.
poshověn-li nedoplatek kupní ceny; úmluva zpětného zaplacení zápůjčky
ve zlaté měn?> čís. 3872.

I

nárok čís. 4048.
z á p II r č í.
jeho čís. 3788,
jinak- viz r u k oje mst v í.
Zařízení bytu: dálii v zástavu čís. 3512.
Zásada vyšetřovací viz r o z I u k a man žel s t v i.
Zasílatel: I h 11 ta čl. 386 ob c h. zák. viz tam ž e.
ručení mezizasílatele za nevybrání dobírky čís. 3440.
nárok proti přikazateli na náhradu celního poplatku čís. 342ft
příkaz odesílatele, by zboží bylu zasláno určité firmě; stačí poznámka v ná ..
kladním listě čís. 3516.
ručení jeho, vydal-li zboží proti příkazu přímo kupiteJům čís. 3717.
prodej dle čl. 310 obch. zák.; náležito'sti, příslušnost, řízení čís. 3811.
povinnost složiti podrobný účet, zadržel-li část z vyreklamovan)'ch peněz
za ztracené zboží čís. 3936.
právo stížnosti do usnesení vyrovnávacího komisaře, Jimž bylo dle §u 12
vyr. ř. odloženo prodejové řízení, zahájené k žádosti mezizasílatele čís
41~
.
obtíž'ení zboží dobírkou a výhrada vlastnického práva čís. 4383.
opatření dokladů výloh; volba mezizasílatele, zpravení' komitenta o pře
kážce při plavbě; vypo-čítání dopravného při plavbě po Dunaji čís. 4464.
pokud nejde o ztrátu zboží dle čl. 386 obell. zák. čís. 4490.
Zásilka nedoručitelná viz p o š t a.
Zaslání zboží: pečlivost řádného obchodníka či 5. 3957.
Zasnoubení: odstoupení od něho a trestní oznámení ;:-ro § 506 tr. zák. čís. 3371.
Zástava při postupu viz P o s tup.
~ jinak viz z á s t a v n í p r á v o.
Zastavení exekuce viz exekuce.
o' b s t a ven é h o s t a t k u viz P o zem k o v á r e for m a.
Zástavní právo: dle §u 1101 obč. zák. vydražitele ohledně svršků dlužníka; před
nost zástavního práva dle §u 1101 obč. zák. čís. 3386.
dle §u 1101 obč. zák.: podmínky zájemného popsání; otázka zda pohledávka jest činŽÍ; postup pohledávky na placení činže čís.' 3842.
zástavní věřitel má na vůli domáhati se uspokojení žalobou zástavní
nebo žalobou 'O zaplacení dluhu čís. 3420.
zařízení bytu jen hmotným odevzdáním čís. 3512.
pokud stačí odevzdání znameními Ci s. 4041.
nezaniklo tím, že kdosi třetí odstranil ze zastavené věci znamení čís.
4050.
nabytí ku spořitelním vkladům čís. 4129.
ku vkladní knížce, nabyto-Ii bezelstně, nelze činiti námitky z právního
poměru mezi Ukladatelem a penčžnÍm ústavem čís. 4489.
odevzdání listiny prokazující zastavení; připevnění známek čís. 4181.
ex e k II čni: pokud nepomíjí smírem vymáhajícího věřitele čís. 3866.
pokud lze povoliti exekuci na. nemovitost, stížf'.nou fideikomisární
substitucí čís. 4500.
pře:1.n o s t n í (privilegované, výsadní, zákonné): 'lepOŽíVá ho vodné
CI s. 3438.
daně výdělkové čís. 3502, 4504, 4513.
pokud ho pož'ívají příspěvky okresní nemocenské pokladny čís.
3938, 4019.
neporívají dávka z přírůstku hodnoty, z nájemného a stočné čí $.
4159.
pokud přísluší zadrželým 'příspěvkům k úrazové pojišt'ovně čís.
4226.
nepřísluší příspěvkům dle opatření čís. 494/20 čís. 4226.
nepřísluší obecním dávkám, uvedeným v §u 38 zák. 329/21 čís.
4228.
obecních přirážek k dani výdělkové čís. 4482.
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Zastřelení

-

viz též dražba (rozvrh
poteka.
člověka a r II Č e n í stá t u.

nejvy'ššíhn podání),

Zástupce chudé strany viz c h li d á str a II a.
majitele kinematografu viz k in e mat o g r a f.
právní: zavázán nahraditi klientu škodu, jež mu vzešla, že podal proti

hy-

Zemědělský dělník

smě

nečnému

platebnímu příkazu námitky, neopatřiv je jménem klientovým;
rozsah náhradY čís. 4516.
naznačený poJišťovnou čís. 3992, 415t.
viz též a d v o kát, II o. t á ř, do r II Č e II í.
zákonný viz z á k o II 11 Ý z á s t II P c e, II e s v é p r á v n ý.

Zastupitelské oprávnění zřÍ2;ence družstva čís. 3413.
Zastupitelství cizozemské akciové společnosti viz s pol e Č II o s t a k c i o. v á.
generální cizího podniku viz pod n i k c.i z í.
okresní: zaměstnanec viz z a m ě s t n a n e c o k r e sní.
Zastupování Ruska na čs. soudech čís. 3808.
. Zatopeni bytu viz n á hra d a š k od y.
Závazek solidárni viz s o I i d á r ní' z á vaz e k.
obce viz o b e c.
Závdavek: pojem, musí b)rti skutečně dán čís. 4362.
Závěrečný list viz 1 i s t II Z á v' ě r n ý.
Závěť viz pořízení poslední.
Zavinění na rozluce viz r o z 1 u k a m a fl žel s tví.
-::::--ria fozchodu manželství viz m a fl žel.
opilosti viz o p i los 1.
Závod: převzetí jeho viz pře v zet í d I u h tl.
dle §u 87 a) j. n. viz pří s I u š n o s t dle §u 87· a) j. n.
Závodní rada (zák. čís. 144/20): právní povaha nároku bezprávně propuštěného
člena (náhradníka) proti zaměstnavateli; lhostejno, že člen byl uznán
vinným trestným činem teprve po propuštění čís. 3817.
správě závodu nepřísluší právo volně;~ nakládati se zaměstnaneck}rmi
byty čís. 4481.
viz též rozhodčí soud.
v~'Uor (zák. ČÍs •.330/21): oprávnění ku stíž'nosti na rozhodčí komisi; příslušnost živnostenských soudú čís. 3828.
kdy se Zfušují čÍs. 3935.
nárok propuštěného člena na mzdu netřeba uplatiíovati ve lhůtě
§u 1162 d) obč. zák. čís. 3935.
bezúčinnost propuštění člena (náhradníka); v tom, že si zaměstnanec
nalezl zaměstnání jinde, nelze spatřovati jeho souhlas s. propuštěním
čís. 4082.
§ 20 (3) vztahuje se jak na § 20 (J) tak na § 20 (2); pojem »propuštění«; práva propuštěného; placení jen mzdy přiměřené čís. 429fi.
příslušnost rozhodčího soudu dle §u 3 g) či s. 4356.
přezkoumání výroku rozhodčí komise; rozhodčí soud není »úřadem
správním« čís. 4363.
povinnost podati odpor proti výpovědi zaměstnance čís. 4497.
Závory viz rl r á ham í st n í.
Záznam práva: zamítrmtí žádosti o výmaz; stačí průkaz, že byla podána žaloba
spravovací č i,s. 3461.
Zbavení moci otcovské viz o tec.
syépráynostl: pokud připustna stížnost do usnesení odpórového soudu o
útratách č' í s. 3465.
zásada §u '269 obč. zák. nedoznala změny ds. nař. 20r7/19.16; kdy
dlužno zahájiti řízení čís. 3928.
Zbraň viz stá 1.
ZcIzenj nemovitosti a~ zaknihované právo čekatelské Cl s. 410.0.
Zdatnost viz náhrada škody dle §u 1315 obč. zák.
Zdržné viz doprav-a želez !lič nÍ.
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a zaopatřovací požitky dle zák. čís. 130/21 čís. 3497.
paritní komise v kolektivní smlouvě čís. 4115.
Zemský soud v Praze (zAk. sb. z. a ll..Čís. 4/1918): projednávaní případ!"! ze Slovenska čís. 3388, 4189.
m e n š i n o v Ý j a z y k viz j a z y k stá t II 1.
nelze jednúti sporně o nároku proti státu, jenž jest přikázán na
cestu nespornou, třebas současně uplatúovány i nároky na náhradu škody, opírající se o zvykové právo na Slovensku čís. 4260.
viz též po řad p r á v a (s tát).
á úřadovna všeobecného pensijního ústavu viz poj i š t ě n í pen s i i n í.
Ý výbor a válečná půjčka viz v á leč n á p ů j č k:....
Zhýralý (§ 13 písm. f\ rozl. 7ilk.) živ,,!: pojem čís. 4509.
Zjištění odvolacího soudu viz o d vol á n í.
skutkové: pokud lze je napadnouti dovoláním čís. 3600.
-. jinak viz o t á z k a s k II t k o v á.
Zkoumáni zbaží, vad viz E- p r á v a.
Zlatá měna viz z á P ů j č k a.
marka čís. 4355.
é rubly viz z á P ů j č k a.
Zlý úmysl dle §u 1324 obč. zák. čís. 4029.
Zmatečnost: řízení nebo rozsudku prvého soudu; nechal-Ii ji odvolací soud nt:.jJovšimnutou, jest zmatečným i jeho rozsudek čís. 3692.
ž' a lob a o n i viz tam ž e.
~ r (} z hod č i h ,o n á 1ei u viz r o z h,'o d č í výr o k.
Zmatek: není jím po}ušení .předpisu §u 15 (2) zák. čís. 130/21 čís. 4405.
_
dle §u 6 c. ř. s.: pokud může vytýkati osoba jiná, než proti které smě
řovala žaloba; nahraženÍ osoby nelze provésti opravou žaloby či s.
4379.
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dle' §u 477 č i·~, 2 a 3 c., ř. s.: není, byl-li soudce před vynesením
rozsudku přiděten k jinému soudu čís. 3645.
dle SU 477 čís. 2 c. ř. 5.: není, vypracoval-li soudce rozsudek až
11 době, kdy byl již přeložen k jinén:'a soudu čís. 3692.
dle §u 477 či s. 4 c. ř. 5.: nezaklááá porušení předpisů §u 432, odst.
2 a 447 c. ř. s. čís. 3584.
_
není, nedáno-li soudcem úřednímu zástupci chudé strany poučeni o nutnosti zastoupení advokátem v odvolacím řízení čís. 4450.
dle §u 477 čís. 4 a 5 c. ř. s.:, není, nepřipuštěn-li kancelářský úřed
ník jako zástupce chudé strany k odvolacímu líčení čís. 4450.
dle §u 477 čís. 6 c. ř. s.: viz p o řad p r á v a.
dle §u 477 čís. 9 c. ř. s.: tu není, neuvedeno-Ii v rotsudečném výroku, že žalobce žaluje nejen vlastním jménem, n}'brž i v zastoupem
třetí osoby čís. 3949.
pojem čís. 4418.
Zmeškání viz fozsudek prl) zmeškánÍ.
žalovanéhO' a příslušnost čís. 3930 .
Změna poměrů a výživné viz výž'ivné.
a z měn a výš e d ú c hod u č i s. 4308.
ve smyslu §u· 828, odstavcc druhý, obč. zák. čís. 4017.
sídla r''<ciové společnos·ti viz společnost akciová.
žaloby: n..o,ní jí ,bližší a přesnější p\)značení strany čís. 3857.
-- přípustna, .dovolává-li se právní podmět, vystupujíd původně vlastním
jménem, p-ozději práva jménem' osoby třetí čís. 3949.
na cizí měnu na žalobu v Kč čís. 4400.
po osobní stránce; původně na žalovaného, po té na žalovaného jako
přihlásivšího se dědice pokud se týče na pozůstalost čís. 4468.
Zmocněnec viz smlouva zmocnitelská.
Zmocnění alternativní: možno' učiniti pouze za řízení v prvé stolici či s. 3412.
dle §u 233 obč. zák. potřebuje i manželský otec; postup soudu. při. udě~
lení, oprávnění ku stížnosti proti udělení č í.s. 3967.
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Znalec: jest ho slyšeti o duševní chorobě, nikoliv však zaostalosti čís. 3607.
pokud může 'si soud vyžádati nový posudek; stalo-li se tak neprávem, dúvod čís. 2 §u 503 c. ř. s. čís. 4410.
pop 1 a t k Y a d o vol a c i stí Ž fl o s t viz stí ž n o s t d o vol a c í.
Známka ochranná viz och r a II 11 á zná m k a.
Znesvéprávnění viz z b a vell í s v é p r á v II o sti.
Zorání poJí parním pluhem: pokud jde o smlouvu o dílo, nikoliv o smlouvu nájemní čís. 4375.
Zpětná působnost: čl. III. zák. 99/1923 viz vy r o vn á II í.
Zpětvzetí odvolání viz o d vol á n í.
Způsobilost ku sporu (státi na soudě): representanti cizozemské obchodní společ
nosti čís. 3:466.
nemají spolky, jež nejsou samostatnými dovolenými dle- zákona čís.
134/1867 čís. 3468.
kuratoria lázní čís. 3781.
konkurenčního kostelního výboru (ve Slezsku) čís. 3471.
b a II k o v n í h o ú řad u ministerstva financí viz b a n k o. v n i ú řad.
úpa d c e viz úpa dek.
cizozemského soukromého podniku čís. 3492.
nemá »okresní rozdělovna .mouky« či s. 3619.
nemá zemská úřado'vna všeobecného pensijníhc. ústavu čís. 3659.
nemá ji společnost dle obč. zák. čís. 3857.
nedostatek nelze odstraniti na příkaz soudní, byla-li ž'alována pozů
stalost po ukončení pozl!stalostního řízení o zaplacení pozůstalostního
dluhu čís. 4076.
sdružení majitelů lesl! čís. 4121.
sdružení osob, jež jest vlastníkem t. zv. obecního statku měšt'anského
čís. 4131.
nemá jí časopis X čís. 4379.
nemá jí okresní ·obilní ústav čís. 4452.
Zrušení ex e k u c e viz e x e k u c e.
(pachtovní) smlouvy viz smlouva (paChtovní).
pac h t o vn í s m I o u v y a z á bor ma jet k u viz z á bor maje tk u.
.
slibu manželského viz náhrada škody dle §u.1328 obč.
zák.
s P o leč e n s ~ v í, s P o leč e n s t v a, z á vod n í h o v Ý bor u viz s P 0lečenství statků, společenstvo, závodní výbor.
Zřejmá nezákonnost (§ 16 nesp. říz.) čís. 3551.
Zřelmutí se dovolání viz d o vol á n í.
Ztráta na kursu viz n á hr a d a š k o d y dle § u 1333 ob Č. zák.
zboží dle čL 386 obch. zák. viz 1 h ťt t a dle čL 386 ob c h. zák.
Zúročení viz úro k y.
Zvěř viz honitba.
Zvíře viz n á hra d a š k o d Y dle § u 1320 ob Č. z á k.
ručení majitele stáje za škodu viz smlouva schovací.
Zvyklosti: dle nařízení čÍs. 189/21 čís. ,3700.
obchodní Číls. 4137.
dle čL 279 ob c h. z á k.: pojišťovaly-li se obchodní zásilky proti krádeži
čís. 4466.
.-.,- a osmihodinná doba pracovní viz doba pracovní.
Zvýšení n á j e m n é h o viz O' c hra n a n á j e m c ů.
o cen ě n í v žalobě viz ž a I o. b a.
pe TI s e viz s m"1 o u v a s.lu ž e b n í.
žádost žalobní viz žaloba.
z a pří děl u h I í viz u h J í.
žaloba: není neurčitou (§ 226 c. ř. s.), bylo-li žádáno zaplacení v cizozemskť.
měně dle kursu k tuzemské měnř k určitému dni čís. 3548.
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obmezení na útratv; řízení čís. 3868.
zmatek dle §u 6 Č. :. s. nelze napraviti opravou žaloby čís. 4379.
ocenění žalobcovo v z'alobě rozhodUje o tom, zda jest použiti řízení ve
věcech nepatrných; zvýšení ocenění předmětu sporu L<!nÍ změnou žaloby
ve smyslu §u 453/2 c. ř. s. čís. 4380.
zamítnutí žaloby pro tentokráte, nebyla-li v důsledku právoplatného soudního vyrovnání pohledávka ani částečně splatna čís. 4205.
překročení žalob ní žádosti v rozsudku čís. 3613.
změna žalohy viz t a Tll Ž e.
--- o ob n o v u viz ob n o va.
spr a v 0' v a c í viz z á z n a m.
pro z mat e č n o str o z hod'č í h o výr o ku viz r o z hod č í výr o k.
odpůrčÍ: lhl!ta dle §u 43 konk. ř. jest lhůtou práv,a hmotného;, § 89 org.
zák. nelze tu použiti; o tom, zda odpůrčí žaloba byla podána včas, lze
rozhodnouti pouze rozsudkem čís. 3854.
z .rušené držby; jest jen jediná čís. 3765.
syndikátni: a nedílné společenství v rozepři čís. 4160.
na zrušení spoluvlastnictví: nárok žalob ní, podmínky žaloby CI S. 3926.
určovací: byla-Ii dosavadní namířena proti úpadkové podstatě, nelze po
zrušení úpadku ~etrvati na irušovaCÍ proti úpadci, lze-li zalovati na
plnění čís. 3533.
přípustnost ž'aloby vyloučeného člena společenstva čís. 3631, 3849.
nelze se jí domáhati zj;štění, že spolusmluy'ník jest povinen zaplatiti
dávku z přírůstku hodnoty čís. 3806.
či mezitimní návrh určovací čís. 4054.
je-li část žalob ní žádosti, domáhající se určení jsoucnosti právního poměru, jen odůvodněním další žalobní žádosti, domáhající se plnění, není
vázána podmínkami §u 228 c. ř. ·s. čís. 3941.
byl-li se žalobou na plnění spojen návrh na zjištění předuri:ujícího
právního poměru čís. 3876.
~
pokud ji vylučuje možnost žaloby o plnění čís. 4498.
vlastnická: pokud dlužno rozlišiti vindikované věci čís. 3412.
spolku proti činovníku na vydání věci čís. 3751.
O vyklizení: rozhociovati o tom, zda třeba výpovědi, možno teprve po provedeném řízení sporném rozsudkem čís. 3437.
před uplynutím výpovědní lhůty, stanovené mimosoudní výpovědí, postrádající náležitosti §u 565, -odstavec třetí, c. ř. s. čís. 3452.
za platnosti zákona čís. 85/23 čís. 3741.
zápůrči (§ 523 obč. zák.): pojem »osobuje si«; kdo může býti stíhán; nedostatek knihovního vlastnictví neodnímá pasivní oprávněni ku sporu
čís. 3474.
proti čemu směřuje čís. 3478.
proti změně dle §u 828/2 obč. zák. čís. 4017.
domáhá-li se spoluvlastník na druhém, by ustal od dalšího rušení spoluvlastnického práva čís. 4333.
přísluší každému spoluvlastníku panujícího statku čís. 3722.
o zmatečnost dle §u 529 čís. 2 c. ř. s.: oprávnění k ní čís. 3909.
dle čl. XLII uv. zák k c. ř. s,,: co iest žalobci osvědčiti čís. 3958.
oprávnění k ní; potřeba svoleni manž'elčina (§ 1238 obč. zák.) č r.s.
4078 .
dle §u 35 ex. ř.: ohledně části vymáhaného nároku čís. 3427.
námitka započtení čís. 3539.
formální přípustnost žaloby; uplatiíování pohledávky navzájem čís.
3625.
'
bylo-li ujednáno, že se výživné zv)'ší (sníží), zvýší-li (sníží-li) se manželovy příjmy čís. 3748.
čeho se dlužno domáhati žalobní žádostí čís. 3996.
vedena-Ii exekuce na zabraný majetek čís. 4022.
uplatňování okolr.osti, že uzavřeno vyrovnání čís. 4423.
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které námitky lze

dle §u 36

čís,

nemuže b)/ti

dle §u 37 ex.

uplatňovati;

ř.:

pokud

převod

pohledávky

ř.: předpokládá, že vymáhaný nárok
ještě exekučně dobýván čís. 4335.

1 ex,

čís.

4301.

trvá po právu, ale
.

lhostejno, že žalobce neohlásil sv)'ch práv ph výkonu exe-

t

kuce čís. 3596.
čeliti námitkou, ž'e věc
třetí jako ruční zástava a že

lze jí

byla dána vymáhajícímu

věřiteli

žalobce není ochoten zaplatiti dluh

3685.
hodnota předmětu sporu; ocenění sporu dle §u 500 c. ř. s.
i pro věc nehmotnou čís. 4235.
právo v době podání žaloby čís. 4387.
dle §u 58 Vyf. ř.: pojem, příslušnost čís. 3374.
,Qte .:.ákona ze dne 6. června 1887, čís. 72 ř. zák. Cl S. 3990.

2eleznični zaměstnanec

-

-

osobou

Č

čís.

práva viz po ř ,a d p r á v a (s tát).
jinak viz z a m ě s t TI a n e c žel e z nič n ,L
a

Seznam ustanovení zákonných, jež
byla v tomto svazku vyložena.

{.s. 3767.

I.

pořad

železo: tarifování jeho na dráze čís. 3736.
ženská výstroj viz man žel k a,.
živice-: vliv zákona čís. 197)20 l'a těžbu čís, 3969.
živnost h'ostinská a ochrana nájemců vi!Z tamže.
h o- s t i TI S k á a v Ý čep n í: po-vinnost propachtovatele k

zEE::možnil-li další výkon živnosti čís. 4229.
k o min i c k á viz k o min i c k á ž i v n o s t.
s t a v i tel s k á a smlouva služební viz s m I o II v a s I II
živnostenské oprávnění a s p o leč e n s t v očí s. 3385.
soudy: pří s I II Š TI o s t viz tam ž e.
2ivot zhýralý (§ 13 písm. f) rozl. zák.): pojem čís. 4509.
životní pojištění viz poj i š t ě TI L

Ž'
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I
náhradě škody,

e b n í.

t

i

II

zákonník.

Č''"

\'
čís.

jl
I

§ 4
§ 5
§IO
§ 19
§ 21
§ 26

§
§
§
§

33
35
36
37

§ 46
§ 75
§ 91

-§ 92

I

Občanský

II

§
§
§
§
§
§

93
97
102

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

117
137
138
139
141
142
145
150
155
158

!O3
105
109

159

161
163

.

.

3903, 4055
3450, 4277, 4314, 4408
· 4260
3455, 3491
. . . . · 3928
3399, 3468, 3623, 3671,
3781, 3801, 3896, 4131,
4234, 4240, 4305, 4494
3609, 3779
· 4055
· 4269
3609, 3714, 3903,
4006, 4269, 4355
· 3371
. . . .3903
3487, 3488, 3564, 3577,
3644, 3657,~ 3695, 3748,
3904, 3916, 3925, 3968,
4090, 4163, 4207, 4402.
4426, 4443, 4470, 4474
3449, 3695, 3904, 3916,
4163, 4207, 4402, 4426
3695, 3904, 4426
· 3672
· 3861
· 3925
· 3403
3495, 3520, 3729,
4072, 4415, 4509
3564,3577, 3968
· 4289
3357, 3538
3895, 4289, 4469
3538, 3572, 3676, 3895, 4289
3695, 3696, 4289, 4459
3695, 3696
3511, 4196
. . . .
· 3357
3357, 3538, 3555, 3579, 4391
· 3357
· 3573
3357, 3607, 4391

§ 166

3493, 3553, 3573, 3885,
4171, 4213, 4491, 4519
odst. 2
· 3587
§ 168
· 4237
§ 169
· 4213
§ 170
· 421:1
§ 171
3587, 4196
§ 177
· 4269
§ 178
3813, 3967, 4269
§ 187
.3928
§ 188
· 3928
§ 217
· 3967
§ 220
· 4~13
§ 222
· 4026
§ 223
· 4026
3501, 3967, 4100
§ 233
§ 242
· 3469
.§ 249
3501, 3947
§ 269
.3928
§ 278
· 3357
§ 282
3501, 4026
§ 287
· 3732
§ 288
· 3732
§ 293
· 3397
§ 294
· 3699
§ 295
.4015
§ 297
3397, 3699, 4118
§ 297 a)
3699, 4118
§ 300
· 3737
§ 302
· 4085
§ 312
4069, 4128
§ 313
· 4069
§ 323
· 3765
§ 326
· 4489
§ 338
· 3956
§ 339
· 3765
§ 362
· 4146
§364
· 4517
§ 364 c)
· 4101
3751, 4512
§ 366
3685, 3823
§ 367
3751, 4512
§ 369
§ 370
· 3412

j'
1

,
,1

,~,

N=_""''''__·__

~

=

~

-".: '"

1903

190.2

§

1238
§ 1239
§ 1265
§ 1266

§ 1271
§ 1272
§ 1291
§ lU13
§ 1294
§ 1295

§

1296
§ 1297

§

1298
§ 1299

§

130.1

§ 1302
§ 1304
§ 1307
§ 1311
§ 1313
§ 1315

§
§
§
§
§
§

1318
1319
1320
1323
1324
1325

§

1327
§ 1328

§ 1330
§ 1331
§ 1332
§ 1333

§ 1334
§ 1338
§ 1346
§
§
§
§
§
§

1351
1352
1353
1357
1358
1363

3974, 40.78, 4360.
· 3974
· 3861
3564, 3657, 3861,
4133, 4318, 440.2
3414, 3536, 3754, 3970., 4440.
3414, 3536, 3754, 3970., 4440.
· 40.11
3432, 4280.
3455, 3491, 3637
3355, 3432, 3455, 3491,
3550, 3562, 3599, 3623,
3634,3637, 3653, 3742,
3853, 3997, 4229, 4293,
4425, 4441
· 4441
3726, 3818, 40.29,
4229, 4259, 4281
3432, 3486
3818, 3959, 4112,
4281, 430.7, 4516
3418, 3990
3418, 3990., 4461

3355, 3818, 3984, 4281,
4290, 4315, 4364, 4421, 4441
· 4290
3375, 3479, 3507, 3637,
3726, 3770, 3975, 4302, 4441
a)
3753, 4283, 430.7, 44~3
3409, 3453, 3477, 3541, 3623,
3753, 3772, 3798, 4240, 4376
· 4132
· 3960
3525, 3541, 4396
3376, 4081, 4212, 4308, 4516
4029, 4081
3529, 3612, 3956,
4359, 4361, 4399
3475, 3818, 4084, 4307
3371, 3424, 3670,
3673, 3681, 38,,3
· 4367
· 4081
· 4212
3376, 3457, 3530,
3766, 4114, 4280
3530, 4233
3604, 3678, 4447
3788, 3840, 3918,
4051, 4056, 4104, 4256
· 3824
· 3824
· 4256
· 425Li

3370, 4192, 4194
· 4056

čís.

čís.

čís.

§
§
§
§
§
§
§
§

1365
1369
1370.
1376
1377
1378
1379
1380.

§ 1388
1389
§ 1392
§ 1393
§ 1394
§ 1395
§ 1396
§ 140.0
§ 1401
§ 1402
§ 1403
§ 1404
§ 1405
§ 1406

§

§
§
~

,;

§
§
§
§
§
§

§

§
§
§
§
§

§
§

1407

1409
1412
1413
1414
1416
1417
1418
1423
1424
1425
1426
1431
1432
1435
1437
1438

1444
§ 1447
§ 1448
§ 1460.
§ 1463
§ 1469
§ 1472
§ 1478
§ 1480
§ 1481

· 4192
· 3423
· 3423

§
§
§
§

3944, 40.47, 40.56,
4343, 4430., 4462
· 40.56

.
3405,
3671,
3866,
40.20,
4237,

3458,
3689,
3898,
4040.,
4346

· 40.56
· 4430.
3499, 3503,
3705, 3719,
3925, 3980,
40.47, 4213,

§

· 40.77

·
·
·
·
3419,
3419,
4402,
3729,

3827
4069
3737
3431J
3737
4233
4479
4402

3419, 430.6, 4389, 4480., 4490.
· 3974
3378, 3963, 41RO

150.0.
150.1

3367, 3430., 4166

· 4053
· 44·jz

§ 150.2

.

3458, 3925,4213
3611, 3683, 4064, 4135, 4328
3382, 3789
3611, 3842, 3871, 4010
3611, 3683
3367, 3683, 4351
3863,4419
· 4419
· 3863
· 4419
4192, 4326, 4373
· 4326
3597, 40.64
· 4318
3368, 3389, 3597, 3739,
3864, 3901, 4193, 4243, 4259
3825, 3891, 3979, 4462, 4479
· 3825
· 4462
· 3974
3423, 3766
· 3886
· 4326
3979, 4313
3369, 3492, 4214
· 3492
3526, 3552, 3589, 4108
3728, 4271, 4343
3573, 3589
· 3589
3378, 3529, 3539, 3625, 3530,
3749, 3860., 3877, 4244, 4319
4020, 4036
3526, 3589, 3636, 3827

1489
1495
1497

Občanský

4

-zákonník pro

§ 244
§ 269
§ 779

í

,f

4
\,
)'

B61
1578
1579
1610
170.8
Občatlský

§

·
·
·
·
·

370.5
40.0.6
40.0.6
4006
4006
3885

zákonruk p·ro království
Italské.

63

§ 93

· 3903
· 390.3

čís.

čís.

§
§
§
§
§

7

l1V. zák.
11 uv. zák.

12

llV.

zák.

13 llV. zák.
4í uv. zák.

čl.

čl.
čl.

čl.
čl.
čL
čl.
čl.

čl.
čl.
čl.
čl.
čl.

čl.
čL
čl.

čl.

i

1025 a násl.

II. Obchodní zákonník.

$.'

I

§
§
§
§
§
§

říši německou.

· 3705
: 3705
· 3705

I
1

1

čís.

čl.
čl.

čl.
čl.
čl.

čl.
čl.
čl.
čl.
čl.

čl.
čl.
čl.

čl.
čl.

čl.

4129
3987
3987
3987

čl.
čl.
čl.
čl.

· 3811

čl.

·
·
·
·

1
15
16
20.
21

·
3839, 3862,
4120, 4203,
·
·

22

3360, 3880., 4120.

24
25
29
34
37
42
45
47

·
·
·
·
·
3662, 4175,
3586,
3413, 3598,
·
3686,
·
3948, 4059,
3987,

52

54
55
85
86
čís.

88
89
105
10.6
111
112
114
118
122
130
133
134
135
146

4

4406
3880
4322
4120
3839
4175
3400
3710
3824
3490
4177
4455
4478
4283
4455
4110
4264
4264

· 3662

·
·
·
·

3987
39S7
3710
3710

3839, 40.59

4096,

430~

· 420.9

3686, 4455
3446, 4224
· 3710
· 4264
· 4264
.4264
· 4306

čl.
čl.
čl.
čl.
čl.
čl.
čl.
čl.

čl.
čl.
čl.

čl.
čl.
čl.
čl.
čl.
čl.
čl.

čl.
čl.
čl.
čl.
čl.
čl.

čl.
čl.
čl.
čl.
čl.

čl.
čl.
čl.

čl.

3911,40.59
· 3911
· 445,')
158
· 4455
163
· 4059
164
· 4059
.3439
20.2
20.7
· 4059
211
· 4501
3372, 3791
214
245
· 3439
3400,4116
247
250
3394, 3650, 3727
271 a násl.
· 3948
276
· 3609
278
3404, 4473
279
3588, 3820, 4137, 4466
4256, 4473
281
3428, 3440, 3634,
282
3957, 4033, 430.4, 4375
283
· 4375
287
· 3457
288
· 3530
3756, 4343
291
.3863
300
380.9, 3811
310
3392, 4287
313
315
· 4287
3407, 3788
317
3618, 4049
318
· 3393
319
3423, 3548
324
3423, 4049
326
· 4230
328
· 4230
329
3529, 3706, 4400, 4414
336
3422, 360 1, 3698
343
3588, 3742, 3957, 4466
344
3588, 3742
345
150.

151
153

•

!i

1904

I
čís.

čl.
čl.

346
347

čl.
čl.
čl.

348
354
355

čl.

356

čl.

357
čl. 359
čl. 360
čl. 361
čl. 371
čl. 375
čl. 376

3698, 4331
. 3402, 3-",\, 3679, 3698,
3890, 3982, 4035, 4103, 4231
· 4103
3601, 3665, 3698
3393, 3431, 3473, 3485,
3698, 3769, 3851, 4331
3473, 3485, 3698,
3769, 3851, 4331, 4473
3410, 3431, 4292
.
: 3610
4283, 4440
. 3936
3428, 4343
. 3811
3665, 4343
odsl. 1 3690, 3735, 4162, 4211
odst. 3
3690, 3735

Ul.

čís.
čl.

3HO

čl.

381
382
386
387
393
395
396

čl.
čl.
čl.
čl.
čl.

čl.
čl.

3428, 3440, 3516
3717, 4383, 4464
· 3428
.
.
. 3811, 4142
3361, 3680, 3929, 3933, 4490
3811, 3936
· 3404
· 3984
· 4136
· 4031
· 4383

407

čl.

423

čl.
čl.
čl.
čl.

I llV. zák.
lX llV. zák.
X llV. zák.
XV llV. zák.
§ 1
3391,
3445,
3543,
3608,
.3676,
3707,
3849,
3954,
4115,
4165,
4325,
4447,
§ 5
§ 7
§ 20
§ 28
§ 29
§ 42 odsl. 1
odsl. 2
odsl. 3
odsl. 4
§ 45
§ 46 odsl. 1
§ 49 čís. 2
čís. 5

JurisdikčnÍ

3396,
3469,
3552,
3611,
3678,
3747,
3892,
4005,
4128,
4178,
4335,
4517

.3645
· 3900
· 3416
3796, 4168, 4476
· 3895
.3775
· 3775
3775, 4517
· 3775
3374, 3442
.3950
3681, 4217
3556, 3558, 3697,

čís.

§ 50

čís.

6

3

§
§
§
§

53
54
55
56

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

odsl. 2
57
60
66
75
81
83
83 a)
87
87 a)
88 odsl. 1
88 odst. 2 3504,

§ 93
§ 99
§ 104
§
§
§
§

3745,
3456,
3715,

109
115
116
117
řád.

Čís.
čl.

V.

čís. 1 llV.
llV. zák.

zák.

· 3616
· 3790

3883, 4088
3476, 4324
3449, 3695, 3696,
3904, 4040
· 3617
3767, 4408
3470, 3498
3799, 4091
· 438J
· 3767
3799, 4091, 4408
· 3814
.. 4378
3723, 3952
· 3697
· 3712
3839, 4234, 4486
· 4454
3527, 3711, 3794
3574, 3629, 3714,
3982. 4253, 4256
· 4256
3882, 3912, 4378
3509, 3629, 3651,
3878, 3912, 3930
· 4100
3796, 4476, 4487
· 3444
· 3617

čís.
čl.

čl.

XIV. llV. zák.
XVIII. uv. zák.

.3629
3677, 4295

Čís.

čl.
čl.

XXIX. uv. zák.
XLII. llV. zák. .
.
§ 1
3468, 3471, 3492,
3659, 3781, 3857,
4121 4131, 4297,
,

.1

. 3697
3958, 4078
3619, 3639,
3897, 4076,
4379, 4452,
. 4486

.
.
.
.
.
.
. 4432
3444, 3466, 3792, 3930, 4076,
4297, 4379, 4486
3775, 4050, 4076, 4297
§ 7
· 4256
§ 11
.4200
ČÍS. 1
· 3800
čís. 2
· 4256
§ 12
3722, 4160
§ 14
3579, 3642
§ 17
3355, 3838, 3969
§ 19
· 3651
§ 27
· 3709
§ 38
· 4016
§ 40
.
.
.
.
. 3663
§ 40 a násl.
3386, 3625, 3628, 3638, 3688,
§ 41
3702, 3703, 3764, 3790,3868,
3940, 4016, 4071, 4252, 4423
§ 43 odsl. 2
. 3612
§ 50
3612, 3538
§ 52
. 3868
§ 55
. 3868
§ 57
. 3838
§ 64 čís. 4
. 4450
§ 75
. 4516
. 3760
§ 84
§ 85
3677, 3760, 4106
§ 86
. 4083
§ 93
. 3835
§ 102
. 4377
§ 104
. 4377
§ 126
3991, 4230
· 4456
§ 128
§ 146
· 426~,
· 3947
§ 155
· 3436
§ 164
3436, 3642, 3729, 4180
§ 168
· .3854
§ 176
· 3854
§ 178
3375, 4306
§ 182
§ 187-191
· 3785
· 430·)
§ 187
.3539
§ 188
3835, 4131, 4165
§ 190
§ 192
· 3785
3651, 4394
§ 196
· 4083
§ 220
3415, 3991
§ 221
§ 224 čís: 5 .
.4424

§ 5
§ 6

čís.

IV. Soudní
IV.

I

norma.

. 369í

. 3697
. 3697
. 3697
3399, 3411,
3524, 3537,
3560, 3604,
3631, 3671,
3695, 3696,
3802, 3829,
3893, 3944,
4045, 4060,
4141, 4154,
4184, 4201,
4363, 4374,

i

Čís.

. '·1·'·'"
,I

Obchodní zákonník platný na Slo-ven~
siru a v Podkarpatské Rusi.
§ 21Cl--217
. 4378
§ 346
. 4035
. 3422
§ 351
§ 352
. 3422

čís.

čl.

1905

Civ'ilnf rozhodnuti VI.

§ 226
§ 228

· 3548
. 3533, 3631, 3806, 3849,
,:cd 3876, 3941, 4054, 4498
§230
· 3854
§ 232
3879, 4105
§ 2:13
3783, 3879, 4105
§ 234
· 4292
3857, 3949, 4400, 4468
§ 235
3848, 3876, 3941, 4054, 4443
§ 236
§ 239
· 349 0
3499, 3510, 3783, 3816, 3879,
§ 240
4262, 4266
3651, 4443
§ 259
§ 261
· 3499
3816, 3950
odsl. 6
· 4261
§ 268
4355, 4458
§ 269
3388, 370é
§ 271
§ 272
· 3824
· 3994
§ 273
· 3713
§ 279
§ 292
· 4298
· 4298
§ 294
· 3824
§ 295
· 3490
§ 304
· 3490
§ 305
· 3490
§ 307
.4000
§ 332
§ 351
· 3607
· 441C
§ 362
.4000
§ 365
3651, 4048
§ 371
· 4039
§ 388
3539, 4319
§ 391
odsl. 3
· 3945
.4244
~ 393/2
.
. .'
. 3890
§ 394
3709, 3887. 3890, 3930, 4001,
§ 396
4144, 4160, 4432, 4458
· 4144
§ 398
· 4001
§ 399
4144, 4432
;; 402
· 3630
§ 404
3548, 3613
§ 405
4205, 4308, 4399
§ 406
...
. 3412
§ 410 . .
3386, 3552, 3630, 3877, 4133,
§ 411
4244, 4262, 4308, 4319
· ,709
§ 415
· 4133
§ 416
3949, 3981, 4183, 4418
§ 419
3868, 3981, 4153
§ 423
· 4153
§ 430
· 3584
§ 432
§ 441
· 35"10
4001, 4437
§ 442
120

1906
1907
čís.

§
§
§
§

Čís.

447
448
453
453/1

.
.
.
.
. 3584
3359, 4314, 4380, 4408
3359, 4408
· 43RO
/2
3868, 4023, 4314
§ 454
· 3765 .
§ 459
· 3765
§ 463
3484, 4450
§ 464
· 4106
§ 465
· 3484
odst. 2
3913, 4106
§ 467 čís. 1
· 3989
čís. 5
3484, 4450
§'471 čís. 2
· 4394
§ 474/2 .
· 4394
§ 477
· 3692
čís. 2
3645, 369,
čÍs. 3
· 3645
čÍs. 4
3584, 4450
ČÍS. 5
4297, 4450
čÍs. 6
3391, 3411, 3676*)
čís. 9
3760, 3949, 4418
§ 482
3444, 3793, 3818, 4443
§ 484
.3770
§ 494
· 3692
§ 495
· 4394
§ 496
· 4202
odst. 2
· 4195
čís. 3
3375, 4443
§ 498
· 3788
§500
· 3767
§ 502
3800, 4015
odst. 3
3800, 4098
odst. 4
3821, 4465
§503
· 3600
čís. 1
· 4517
čís. 2
3605, 3607,
3793, 4394, 4410
čís. 3
3600, 4394
čís. 4
3600, 3613, 4298
§ 505
· 4015
§ 506
· 3989
§ 507
4424, 4465
§ 509
· 4189
§51O
4195, 4202
§ 5)1
3533, 3605, 4202, 4266
§ 513
3770, 4195
§ 514
3663, 4183, 4370, 4437
§519
3580, 4370, 4394
§ 520 odst. 2
· 4437
*) viz též § 1 j. n.

V.
čl.

nI.

. 3384
. 4185
§ 524
. 4039
odst. 2
. 4457
§ 527 odst. 2
3785, 4200, 4434
§ 528
3363, 3465, 3981, 4329
§ 529 čís. 2
. 3909
5 530
. 3463
čÍs. 2
. 4125
čís. 7
3889, 4109
§ 531
. 4109
§ 536
. 4109
§ 538
. 4329
§ 539
. 4126
§ 543
. 4329
§ 549
. 4053
§ 550
. 3420
§ 552
. 4053
§ 553
. 3420
§ 555
. . . . . 3420
§ 557
3420, 4053, 4297, 4516
3420, 4053
§ 559
§ 560
. 3519
§ 565 odst. 3
. 3452
§ 567 odst. 4
3437, 3452, 3741
§ 568
3554, 4139
§ 569
4140, 4263
§ 575 odst.
3406, 3584
odst. 3
3464, 427lf
§ 577
3510, 3705, 3831, 3878, 4115
. 3663
§ 582
§ 587/2
. 4221
§ 592
. 3655
§ 594
. 3655
§ 595
. 3655
odst. 2

ČÍS.

-

• 3831
. 4221

čís. 5
§ 596
§ 597

3655
. 3663

Soudru řád platný na Slovensku a

v Podkarpatské Rusi,
§ 52.
§ 234

· 4168
4168, 4261

Soudní řád pro říši Německou.
§
§
§
§

328
722
723
920

· 4255

· 425:>
· 4255
· 422a

Exekuční řád.
čís.

uv. zák.

§ 521

3521, 3582, 3946,
3953, 4191, 4513

I

čl.

čl.

VII. uv. zák.
IX. čÍs. 5

Čí"

· 358:
3500, 3656, 4467

Čís.
č1.

čís.

· 4134
.4330
3628, 3940
~ (;Ís. 1
· 4070
~ čÍs. 3
·
.
.
.
. 3946
.- čís. 12
3521, 3946, 4061, 4095.
čís: 13
4117, 4226, 4251
· 4095
§ 3
.
.
. 4237
§ 4
3383, 4070, 4250
§ 7
.
.
.
. 4123
·
§ 8
3383, 3871, 4070, 4301
§ 9
·
.
.
.
. 3383
§1O
· 338:1
§ 11
3381, 4439
§ 16
_ .
.
.
. 4062
§ 17
3427, 3539, 3585, 3625,
§ 35
3748, 3958, 3996, 4022,
4191, 4301, 4335, 4423
.
.
.
. 4335
§ 36 čís. 1
·
3596, 3685, 3767,
§ 37
3866, 4182, 4235, 4387
§ 39 čís. 1
. 3554
ČÍS. 2
. 4467
ČÍs. 8
. 3544
. 4022
§ 40
§ 41
.
.
.
.
.
,
. 3427
§ 42
3373, 3774, 4038, 4139, 419\
čís. 1 . .
."
3554
čÍs. 4
. . . . . 4123
.- čÍs. 5
3427; 3448, 3546, 3586
-'- čís. 6
. . . . . 3441
§ 43
3427, 3834, 4172, 4219
§ 44
.
3427, 3448, 3546,
3586, 4038, 4219, 4459
4062, 4388
§ 45 odst. 2
3583, 4096, 4197
.~ 47
3946, 4070
li 54
· 4250
čÍs. 1
čís. 2
· 4095
čís. 3
· 4095
4095, 4117
§ 55
_ 4388
odst. 2
· 4388
odst. 3
.4439
§64
· 4134
§ 65
.4457
§ 67
§ 68
· 4460
§ 69
· 3381
3386, 3523, 370~
§ 74
3703,3940,.4252
· 4182
§ 75
.3940
§ 76
3836, 4127
§ 78
· 4255
§ 79
§ 80 čís. 2
· 4255
čís. 3
· 4255
-

§ I

XI II.

7

čis.

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

83
· 4219
87
· 4500
88
4070, 4500
89 odst. 2
· 4046
90
3397, 3833
99
3451, 3595
103
3451, 3983
105
· 4027
109
3451, 3595, 4499
110
·
.
. 3451, 4027
111
3451, 3595, 4027, 4190129 odst. 2
· 3585
130
· 3451
133
· 3780
.3397
134
135
· 3586
139
.4094
150
· 3483
151
· 4398
156
3513, 4027, 4190
odst. 2
· 4484
§ 158
3513, 4499
§ 159
3513, 4499
§ 164
· 4094
§ 171 odst. 2
3377, 4252, 4350
§ 172
3703, 3782, 4068, 4504
§ 195
· 4320
· 4320
§ 196
§ 197
· 4320
§ 200 čís. 3
.4398
§ 209
4504
§21O
·
3721, 3782, 3855
3978, 4239, 4492, 4504
§211
.3855
§ 212
. 3782
§ 213
3721, 4019, 4152,
4252, 4350, 4504
§ 214
3721, 3855, 3978, 4019, 4032
§ 216
. ..
. 3870, 4032
čís. 2
.
3438, 3502, 3938,
4019, 4058, 4159, 4226,
4228, 4482, 4504, 4513
čís. 4
4152, 4252, 44\:
. 3870, 4032
§ 217
čís. 2
· 4252
3377, 4349
§222
§ 224
3721, 4199, 4492, 4493
§ 227
·
.
.
.
. 4495
§ 231
3782, 4068, 4239, 4492
odst. 3
· 4226
3721, 4032, 4252, 4350
§ 234
§ 237
· 4190
§ 249
· 4002
§ 251 čís.
· 4249
čís. 6
· 4388
§253
3384, 4002
§ 255 odst. 2
· 3462

i

i
II

I

II

I

1908

1909
čís.

čís.

§ 259
§ .262
§ 286
§.289
§ 291
§ 294
§ 296
§ 299
§ 303
§ 305
§ 307
§ 308
§31O
§ 317
§ 320
§ 325
§ 328
§ 330
§ 331
§ 336
§ 340
§ 341
§ 340
§ 349
§ 350
§ 351

4002, 4460
· 4513
· 4172
3426, 3534, 3758,
4090, 4119, 4154
3500, 3983, 4090, 4433
3763, 4129
· 3983
4409, 4433
· 3753
· 4292
3757, 4030, 4292, 4409
· 4292
· 3763
· 4409
3352, 3757, 4218
· 3352
· 4218
3511, 4002, 4143, 4199, 4323
· 3511
· 3511
3778, 4127, 4143
· 3757
3513, 4022, 4027,
4123, 4257, 4484
3780, 4123
· 3926

VI. Patent o

352
353
354
358
357
358
370
371
-

čís.

čís. 1
čís. 2
čÍs.4.

§ 374
§ 375

čís.

1 .

čís.
čÍs.

2 .

3 .

§ 378
§ 379
§ 380
§ 381
§ 382

§
§
§
§

řizeni

3572, 3573, 3675, 3988
· 3730
3551, 4505
čís. 5
· 3459
čís. 7
· 3972
§ 6
4153, 4177
§ 8
3730, 3881, 3957, 4153, 4505
§ 9
· 4289
§1O
· 3810
§ 11
3455, 3777, 3931, 4434
§ 14
§ 15
· 4434
3551, 4289, 4434, 4505
§ 16
§ 18 odst. 2
· 3921
.4055
§ 21
§ 27
· 3998
§ 29
· 3998
3543, 4382
§ 43
.4382
§ 44
§§ 45--49
· 3543
§ 66
· 3550
§ 78
· 4382
§ 92
· 3710
§ 95
· 4179
3710, 3998, 4026
§ 97
§ 102
· 3998

§ I
§ 2

§
§
§
§
§
§
§
§

· 4460

I
I

389
390
394
397

čís.

5 .

čís.

8 .

· 3926
3382, 3523
· 3832
· 4018
· 4123
.
.
. 3431, 3832
3932, 4042, 4311, 4449
3731, 4042, 4311
· 4042
· 4042
3583, 3833
· 4042
· 4042
.4042
.
. 3754
3364, 3581, 37M,
3953, 4092, 4211'.
4220, 4438, 4450, 4470
· 4470
3354, 4470
· 4216
4018, 4155
3595, 3830,
3958, 4163, 4470
3754, 3342
· 37C4
· 4220
4018, 4255

1723 zák. čL Li
1741 zák. cL XXlll .

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

105
106
120
122
125
125
127
128
135
145
149
151
159
152
157
170
171
174
178.
179
181
183
187

§
§
§
§
§
§ 272
§ 280

. 4189
. . 4189

školní)

. 3399

1786 září 18. čís. 577 písm. c)

sb. z. s.

34L5

· 417D

·
·
·
·
3926,
·

4323
4026
4269
3810
4417
392(;

(statut města Prahy)
květen 3. ČÍS. 181 ř. zák.

. 3399

3582,3953,4117,4191,4513
3842
4309
3399
4191
3790
1835 červenec 11. (celní a monOpolní řád)

§ 199
. 4025
1835 leden 4. čís. 113 sb. z. s. 3438,
4159

listopad 5. čís. 240 sb. z. s.
(poštovní zákon)
§ 30
.
. . . 3795

1838 čen1en 6. čís. 277 sb. z. s. 4320
srpen 21. čÍs. 291 sb. z. s. 3500

3555, 440.
1841 květen 4. čís. 531 sb. z. s.

(v}"'živné

rozvedené

želky)

. 3554, 3577

červen 7. čís. 541 sb. z. s. 3399

srpen 16.

čís.

555 sb. z. s.

(stát. úředníci) 3395, 3411,
1842 leden 18. čís. 592 sb. z. s.
1843 prosinec 28. čís. 40.414 (sb.
poL zák sv. 71 čís. 337)
1845 říjen 24. čís. 907 sb. z. s.

3747
3530
4275
3953

1846 červen 3. čís. 968 sb. z. s. 3362,

1848 duben 11.

čís.

3581, 4323
1134 sb. z. s. 3953

září 7. čÍs. 1080 sb. z. s.

-

1849 listopad 15.

čís.

. 4326

7219 (in-

strukce pro uschovací úřad

v Praze)
1850 leden 25.

. 4214
čís. 25

ř. zák.

(směnečný řád)
čl.

4
čl.
čL
čl.

18
24
39

3457, 3593,
.
.
.

4051
3593
4341
4452

. 4422
,3782

červen 27 .. čís. 309 ř. zák. 4143
listopad 16. čís. 448 ř. zák. 4214

1851 listopad 16. čÍs. 1 ř. zák.

na rok 1852 (provozní řá':!
železniční)

§§ 19, 20
1852 květen 27.

čís.

117

ř.·

. 4275
zák.

(trestní zákon)
· 4290
§ 2 c)
· 4290
§ 2 g)
· 3550
§ 355
3371, 3670
§ 505
.4290
§ 523
listopad 20. čís. 251 ř. zák.
(jurisdikční norma)
· 3775
lS53 březen 19, čís. 53 ř. zák.
§ 5
. 3703
_
červenec 5. čÍs. 130 ř. zák.
§ 38
. 3737
-

man:-

. 4003
. 3703
3703, 3782

duben 27. čís. 85 sb. z. zem.

1806 říjen 24. čís. 789 sb. z. s. 3521,

_

· 4025
· 3998
· 3710
3518, 4428
3550, 4336
. 3550
· 4055
.4013
· 4382
3998, 4278
3425, 3444, 3508, 4013
· 417,
· 3998
.4270
3654, 4278
· 3554
· 3425
· 3425
3528, 4075, 4179

platkový zákon)

4191

181~ listopad 3. Us. 1621 sb. z. s.
1821 duben 15. čís. 49 sb. z. poL
1827 září 30. čís. 5883
.
1832 únor 10. čís. 2548 sb. z. s.
1833 říjen 4. čís. 2533 sb. z. s.

35',0, 4053
3570, 4053
. 4053
3569, 3593
. 4051
.4209

§ 50
§ 57
§ 72

tické zřízení obecních š~(QI)

§ 157

78
79
81
95
114

únor 9. čís. 40 ř. zák. (po-

3399
3528

1805 srpen 14. čís. 15.558 (poli-

77

čL

čL

3521, 3582,
3953, 4191, 4513

1787 únor 11. (školní patronát)
__ září 13. čís. 717sb. z. s . .
1789 únor 26. čÍs. 977 sb. z. s.
1790 leden 19. čís. 1094 sb. z. s.

čL
čL
čl.
čL

1774 prosinec 6. (všeobecný řád

Čís.

§ 104

čís.

Čís.

1837 červen 27. čís. 208 sb. z. s. 40'67

nesporném.

nařizení.

VII. Ostatní zákony a

říjen 6. čÍs. 200 ř. zák.

. 4416

i

III
!:

Ili'.
I'
:1

!

,'I

1854 květen 23. čís. 146 ř. zák .
(horní zákon)

§ 105
§ 109
§ 207

. 4451
. 3517
4119, 4154

září

14. čís. 238 ř. zák. (koncesování drah)
§ 10 b)
. 4275
1855 květen 21. čís. 94 ř. zák.
(notářský řád)

§ 185

. 4358

1856 červenec 28. čís. 137 ř. zák. 4214
1858 červen 13. čís. 95 ř. zák. . 3671
prosinec 7. čÍs. 237 ř. zák.
§ 2
. 3707
§ 8
. 4201
§ 12
. 4201
§ 19
3707, 4201

§ 22

li
I·

. 4201

1863 březen 9. čis. 27 ř. zák.

§ 22

3481, 3791

I:

"

1910

.1911
čb.

-1864

1865

--

1866

listopad 15. čÍs. 2 z. zák.
pro Slezsko
.
.
.
. 3471
březen 15. čís. 4 z. zák. pro
Moravu (obecní zřízení)
§ 41
· 4321
§ 52
· 4321
§ 96
· 3615
§ 97
· 3615
duben 16. čís. 7 z. zák. pro
Čechy (obecní zřízení,
§ 28 čís. 2
· 3678
čís. 3
· 3678
§ 30
· 3975
§ 31/5 .
· 4411
§ 37
· 3678
§ 42
· 3975
3975, 4471
§ 43
§ 44
· 3975
§54
.
. 4471
§ 55
3975,4471
§ 66
· 4447
§ 69.
· 4447
§ 70
3737, 4131
§ 97/3
· 3975
červenec 25. čís. 27 z. zák.
pro čechy (okresní zastupitelstva)
§ 16
· 4475
§ 22
· 4475
§ 23
· 4475
§ 51
· 4475
§ 65/2
..
· 3975
říjen 8. čÍs. 110 ř. zák.
čl. III.
· 3665
listopad 29, čís. 127 ř. zák.
(cizozemské společnosti)
3609, 4059
čl. I.
· 397!
čl. II.
· 3971
čl. IV.
· 3948
čl. XIV.
· 4378
květen. 31. čís. 41 z. záL
pro čechy
§ 28
· 3637
~ 37
.
.
· 3637
§ 42 ods!. 1
· 3355
§ 59
· 3637
červen 1. čís. 49 z. zák.
pro čechy (honební zákon)
§ 16 .
..
.
.
§ 45 ods!. 3 . .
§ 46.
....
červen 15. čÍs. 47 z. zák.
pro Čechy
§ 2
.

4352
3608
360R

3355

Ci::>.

1867 listopad 15.
(spolkov~r

čis.

134

ř.

zák.

zákon)

0.543, 3671,
§ 1
·
§ 5
·
§ 6
·
§ 7
·
§ 19 . .
..
·
1868 květen 3. čís. 26 ř. zák.
§1
......
červen 14 čís. 62 ř. zák.
§ 5
.
.
.
červenec 6. čís. PI) ř. zák.
(advokátní řád)
.
§ 9
.
§ 16
3694,
§ 17
.
§ 19
.

3751
3468
430!'í
4305
430:;
3468
4487
3636
4138
4516
3790
3790
4214

1869 březen 5. čís. 27 ř. ",<l.k.
(ručení

železnic)

§ 1
§ 2

4007, 4315

" . 4421
květen 14. čís. 62 ř. zák.

'.
.
§ 63 (2) .
květen 30. čís. 93 :. zák.
.
(vodní zákon)
§ 17
.
1870 srpen 20. čís. 65 z. zák.
pro Moravu (vodní zákon)
§ 37
.
§ 87
.
§ 94
.
srpen 28. čís. 70 z. zák. pro
čechy (vodní zákon)
.
4146,
§ II
.
.
§ 40
§ 75
4128,
září :;:;0. čís. 52 z. zák. pro
čechy
.
1871 čelvenec 25. čís. 75 ř. 73.k.

36\4
4146
4407
4407
4407
4407
4146
4517
4325
4517
414f.

(notářský řád)

§ 123 .
§ 180 .
červenec 25. čÍs.
(notářský_ spis)

. 3416
. . . 3528
76 ř. zák.

. 3403, 3725, 3728, 3746.
3799, 3974, 4225
červenec ~5. čís. 95 ř. zák.
(knihovní zákon)
§4
.4326
§ 9
.
.
. 4101
4199, 44U, 4493
§ 14
§ 16
3870, 4412, 4493
3870, 4493
§ 17
§ 20 a)
. 4101
§ "O b)
. 3761
. 3733
§ 21
§ 1

čb.

'čís.

§ 26
3728, 3951
§ 27
· 3961
§ 31
· 3961
§ 41 písm. c)
· 3461
§ 45
· 3461
§ 53
3575, 3675, 4045, 4152
§ 54
·
. 3675
4046, 4152
§ 56
odst. 2
· 3733
odst. 3
· 3575
§ 59
· 3943
§ 60
.
. 4493
§ 51
3586, 3761, 4134, 4409,
449:,
§ 62
· 3430
§ 63
· 3367
§ 69
· 3761
§ 70
· 376\
§ 87
· 3961
§ 88
·
. 396J
3728. 4152
~ 94

duben 27. čís. 67 ř. zák.
(upomínací řízení)
§ 9
.
3677, 4295
§ 10
· 367,
§ 17
· 3677
§ lq
, 4295
kvéten 23. čÍs. 119 ř. záL
(trestní řád)
§ 4
. 3841
§ 366
. 3841
§ 393
. 3841
duben 24. čís. 49 ř. zák.
§2
.
.
.
.
.
.3712
květen 7. ČÍS. 50 ř. zák.
§ 3\
.
· 3671
uh. zák. čl. XXXVII*)
únor 26. čís. 18 ř. zák. . 4214
leden 25. čís. 19 ř. zák . . 4276
duben 21. Us. 123 ř. zák.
§2
.3534
únor 16. čís. 20 ř. zák. (pwhlášen{ z~ mrtva)
. . 3460
§ 8
.
'.
3357, 3840
červen 2. čís. 26 z. zák. pro
Slezsko (stavební řád)
§ 23 ods!. 3
. 4451
květen 24. čís. 90 ř. zák.
. 3813
§§ 15, 16 .
červen 6. čís. 72 ř. zák. . 3990
červen 10. ČÍS. 74. ř. zák. . 4320
prosinec 28. čís. 1 ř. zák. na
rok 1888 (úrazové pojištěni

čís.

. 4070
. 404G
§ 95/2
. 4045
§ 96
. 4152
§ 123 .
. 3896
čís.
. 3943
§ 124 .
. 3943
§ 127
'.
. . 4340
červenec 25. čís. 96 ř. zák.
§ 7
. 3732
§9
.4456
1872 červenec 12. čÍs. 112 ř. zák.
(syndikátní ručení)
§ 1
. 4150
'1873 únor 24. čís. 16 z. zák. pro
čechy
. . . . . 3399
únor 24. čís. 17 z. zák. pro
čechy
. . . . . 3762
březen :;;:9. čís. 42 ř. zák.
3609
duben 7. -čís. 70 ř. zák.
(společenstva
výrobní a
hospodářská)
3413, 3849, 4403
§ 1
. 3385, 3847, 4250, 4273,
4403
§ 3
· 3631
§5 čís. 4
3531, 4156
§ 11
.4064
§ 36 čís. 2
· 3602
§ 40
· 3602
§ 77
·
. 4156
4057, 415G
§ 78
§ 79
4057, 4156
§ 80
· 4057
§ 84 .
· 4057
odst. 2
· 4157
§ 88
· 4273

-

čÍs.

1
4

1874
1875
1879
1882
1883

1885
1-887

d€~nické)

§
§
§
f

1

6
7

16
26
§ 45
§ 46
§ 47

II

1888 březen 30. čís.

422ó, 4335

·
·
·
·
. 3633,
3740, 3772,
·
33 ř. zák.

(nemocenské pojištění)
§ 1
3938,
.
§ 7
§ 11 čís. 6
.
§ 31
§ 32
.
§ 41
3829,
§ 60
.
1890 leden 6. čís. 19 ř. zák.
. ..
.
§ 30 .
--- říjen 14. čís. 186 ř. Lak. na

') viz pod II.

3633
3533
3633
3946
4222
4222
4222

4019
3829
4251
,,829

3829
4005
4251
3707

1913

J912
či::;

Cis.

1892
1894

1895

1896

1897

r. 1892 (mezinárodní úmluva železniční)
čl. 2
. 3516
čl. 4
. 3942
čl. 10
. 4413
čl. 11
. 4413
čl. 12
. 3942
čl. 20
. 4413
čl. 21
. 4413
čl. 23
. 4413
čl. 27
. 4288
čl. 41
. 4136
čl. 45
4135, 4480
prosinec 19. čÍs. 44 ř. zak.
§ 32
. 4159
červenec 16. ČÍs. 202 ř. zák.
(zapsané pokladny pomoc.) 4251
prosinec 31. čís. 2 ř. zák.
na r. 1895 (místní dráhy)
čl. I.
4007, 4107
prosinec 26. čís. 197 ř. zák.
(puvodcovské právo)
§ 23
. 4282
leden 19. čís. 16 ř. zák . . 3396
duben 27. čís. 70 ř. zák.
(splátkové obchody)
§ 6
.
.
.
.
.
. 3417
červenec 7. čís. 140 ř. zák.
(cesta z nouze)
§ 1
3594, 4052, 4477
4052, 4477
§ 2
.
.
.
.
. 3915
§ 24 .
srpen 18. (německý občanský zákonník) viz pod I.
říjen 25. čís. 220 ř. zák.
(.přímé daně osobní)
§ 75 . .
. 4482
3502, 3521, 3938, 4019,
§ 76
4068, 4226, 4482, 4504, 4513
~ 234
. 3816
§ 235
. 3826
. . . 3826
§ 237 b).
listopad 27. čís. 217 ř. zák.
(organisační zákon)
§ 46
· 3645
§ 87
· 3072
§ 88
· 3972
3514, 3759,
§ 89
3854, 3991, 4230
:1 90 . . . .
. 4106
listopad 27. čís. 218 ř. zák.
(živnostenské soudy)
. 3828
§1
.4356
§4
.4324
§ 37
4324, 4356
květen 5. čís. 112 ř. zák.
(jednací řád)

§
§
§
§
§
§
§
§

44
105
158
161
162
211
212
344

3415, 3991
· 3528
· 3381
3384, 4439
· 3427
· 3972
· 3972
· 3381
červenec 25. čís. 175 ř. zák.
(reální řád odhadní)
. 3654
§ 15
. 4003
§ 16
4003, 4176
§ 17
. 4003
§ 20
. 4176·
§ 22
. 4175
. 4176
§ 23
4003 4176
§ 30
§33
.4417
prosinec 9. ČÍs. 283 ř. zák.
(řízení 've věcech manželských)
§ 6
· 3495
§ 8
.3672
§11
· 3401
1898 březen 9. čís. 41 ř. zák . . 3616
červenec 8. čís. 120 ř. zák.
§1
.3826
1899 září 20. čís. 175 ř. zák.
(akciový regulativ)
§ 15 .
.
.
.
.
. 3372
září 21. čís. 176 ř. zák. (statut rak. uh. banky) . 3872, 4365
~1. 69
4147, 4149
cl. 84
4147, 4149, 4299
čl. 105 .
4147, 4299
čl. 106 .
. 4299
čl. 107. 4147, 4149, 4150, 4299
říjen 24. čís. 97 z. zák. pro
čechy

čl.

1901

1902
1903

1905
-

1906

I. poslední odstavec
J8. čís. 74 ř. zák.

. 3438

červen

§ 1
.
prosinec 10." čís. 40 ř. zák.
čl. III. čís. 8.
.
.
.
červenec 12. čís. 147 ř. zák.
(ručení dráhy)
.
Jeden 13. čís. 42 z. zák. pro
Slezsko
§ 56
.
únor 10. čís. 14 ř. zák. .
listopad 27. čís. 4 z. zák.
pro ~oravu na rok 1906
§ 41 (1)
.
březen 6. čÍs. 58 ř. zák.
(společnost s r. o.)
.
§ 2
3852, 4110,

3703
3400
3623
3541
3942
3614
3911
4177

Čís.

éis.
10
.
15
.
28 (2)
.
35 čís. 4
.
64
.
76
.
84
.
_
čís. 4
.
§ 89
.
§ 90
.
odst. 3
.
.
§ 91
§ 92
.
4058, 4059,
§ 107
§ 108
40.ó8,
§ 122
.
§ 123
.
duben 3. čÍs. 84 ř. zák.
(šek)
§ 13
.
prosintc 16. čís. 1 ř. zák.
na rok 1907 (pens"ijní pojištěn! soukromých zaměst
§
§
§
§
§
§
§

4514
4204
417i
4177
4353
3658
4322
4353
4322
4323
4353
4322
4322
4070
4204
4204
4204
3955

nanců)

· 3646
2 čís. 6
· 3659
53
· 3659
55 čís. 3
· 3396
65
· 3396
75
· 3396
76
1907 březen 12. čís. 33 z. zák.
pro čechy
§ 4
. 4074
srpen 16. čís. 199 ř. zák.
(živnostenský řád)
§ 19
3827, 4503
§ 42
. 3380
§ 53
. 3380
§ 54 odst. 2
. 3380
§ 55
4307, 4503
§ 56
. 3827
§ 82 a)
. 3905
f)
. 3905
§ 114 b)
. 4009
§ 137
. 4307
říjen 3. čís. 63 z. zák. pro
čechy
. 4422
1908 květen 29. čís. 35 z. zák.
pro čechy.
. . . . 4422
srpen 7. čís. 68 z. zák. pro
čechy (posloupnost do stat. 3682
ku střední velikosti)
srpen 9. čÍs. 162 ř. zák.
(automobily)
3606, 3818
§ 1
§ 1 (3)
3819, 4435
§ 1 (4)
· 3561

§
§
§
§
§
§

§ 2
§3
§ 5
§5
§7
§ 8

3818, 4364
.3859
. 3818
.3409
.3859
3409, 3859
172 ř. z.*)

1909 listopad ll. čís.
(dopravní řád železniční)
§ 5
. 3520
§6
.3942
§ 56
4034, 4385
odst. 1 písm. d) 3736, 4429
písm. e)
. 4303
odst. 8
. 3516
odst. 10
. 4303
§ 57
3736, 3738, 4034,
4385, 4429, 4441
3736, 3738, 4385
§ 58
. 4303
odst. 3
3984, 4304
§ 59
4112, 4413, 4429 4441
§ 60
3863, 4112
§ 51
odst. 3
. 4303
odst. 4
3804, 4303
§ 62
. 4304
§ 53 odst. 5
. 4304
§ 65
3620, 4345, 4413
odst. 2
. 4099
§ 58
4345, 4413
§ 59
3942, 4238, 4413
§ 70
3738, 3942, 4375, 4413
3530, 4230, 4238
§ 71
_ 4317
§ 72
odst. 4
4383, 4413
§ 73
3875, 3965, 4345
odst. 9
3752, 4317
§ 74 .. 3965, 4238, 4345, 4508
§ 75 odst. 5
. 4031
§ 76
4034, 4238, 4317, 4413
odst. 3
. 3752
§ 79
. 4034
§ 80
. 4345
odst. 3
. 4031
§ 81
3965, 4031,
4034, 4238, 4345
3627, 3804, 3850, 3873,
§ 84
3984, 4099, 4317, 4508
§ 86 odst. 1 čís. 2.
. 3365
čís. 3, 4
. 3850
. 4333
§ 87
4114, 4317, 4414
§ 88
4136, 4174,
§ 95
4248, 4317, 4375
§ 97 čís. 5 .
.4375
*) Tarif

železniční

viz pod VIII.

2_

$a

1914

.1915
čís.

H

!
:j
:1

II
fl

'I

li

II'I
ii

II
!I
'!

,.

i

!

§ 98
3850, 3874, 3875, 4480
odst. 3
3531, 4135
§ 99
3850, 3875
odst. I
. 3752
§ 100
3873, 3875,
4288, 4317, 4413
1910 leden 16. čís. 20 ř.zák. (obchodní pomocníci)

§ 1

3515,
4028,
3515,
4079,

3522, 3666,
4079, 4080
§ 2
3666, 4028,
4080, 4300
§ 6
3820, 4009
§ 8
. 3922
. 3522
§ 14
3962, 4393
§ 20
§ 21
. 3927
§ 25
. 3820
3820, 3927, 4275, 4393
§ 27
čís. 4
. 3667
§ 29
3750, 4393
§ 34
3963, 4327; 4393
§ 36
. 3884
§ 40
3750, 3922, 3962, 4009
§ 41
3522, 4356
duben 28. Čí~:. 81 ř. zák.
(automobily)
§ 45
. 4364
. 4364
§ AG
§ 48
. 4364
. 4435
§ 53 odst. 2
srpen' 8. čís. 149 ř. zák.
(místní dráhy)
. 4007
t911 z~ák. ,čl. I. (uh~rský civilní
řád soudní*)
1912 zák. čl. uh. L1V (uv. zák.
k soudním II řád ll)
§ 31
. 4262
8§ 70--79
. 4260
zák. čl. LXVIII
. 4141
~ zák. čl. LXIX..
. 4141
únor 9. čís. 28 ř. zák.
. 4167
červenec 5. čís. 128 ř. zák.
(branný zákon)
.
.
. 3454
červenec 5. čís. 130 ř. zák.
(vojenský trestní řád)
. 3454
srpen 18. čís. 1-91 ř. zák.
(lcinematograf)

§4
.3590
§9
. . . . . . 3590
prosinec 21. čís. 235 ř. zák. 4141

prosinec 21.

čís.

1914 leden 13. čís. 9
koví úředníci)
*) viz pod IV.

ř.

236 ř. zák. 4141

zák. (stat. 3716

čís.
čís. 1 .
červen 23. čís. 138 ř.
(pensijní pojištění)

§ 29

. 3923
zá:c.

§ 2
§ 38
říjen
dílčí

. 3396
. 4191
12.

čís.

ř.
obč.

276

novela k

,zák. (I.

zák.)

§11

· 4237
§ 16
3493, 3553,
4171, 4491, 4519
prosinec to. čís. 337 ř. zák.
L Úpa d k

§
§
§
§
-

o V)I

řád.

1

2 cdst. 2
3 odst. 2

6

§1O

odst. 2
4085,

§ 11
§ 12
§
§
§
§

13
27
29
30

-

3496,
4030,
čís.

2

čÍS.

1
2

čÍs.

§ 31

čís.

3

--

čís.

1
2

čís.
§ 39
§ 43
§ 46
čís. 3
§ 47
odst. 3
§ 51 čís. 4
§ 77 (2)
§ 109
§ 110
§ 114
§ 115
§ 119
§ 120
§ 121
§ 124
§ 132
§ 133 odst. 2
~ 150
§ 150 odst. 5
§ 173
§ 174

3856,

čís

· 4181
· 3664
· 4030
3792, 4297
· 4050
3565, 3701,
4328, 441 9
· 4058
3664, 3939,
4286; 4433
· 3575
· 4056
· 3632
3567, 4431
· 4048
· 4048
· 4048
· 4431
,4048
3496, 4048
· 4272
3854, 4056
3792, 4372
· 3621
· 3621
· 3856
· 4242
· 3943
· 4353
· 3533
· 3374
· 4197
3939, 4459
· 3939
· 4197
· 3756
· 3999
· 3369
· 3621
· 3358
· 3374
· 3773

II. V y r o v n a c í
~~

§
§
§
§
§
§
§
§
§

3
8
10

5

11
12
13
14
18
19
23
čís.
čís.

-

-

ČÍs.

-

§
§
§
§
§

24
31
32
39
46

§ 47
§
§
§
§

48
49
50
53

§ 54
$\ 55
~ 57
§
§
§
§

58
60
61

63
III.

řád.

3446, 3499, 3653
.4330
4254, 4330
3687, 3844, 3943, 4236
3688, 3852, 3999, 4419
3420, 3774, 3852, 4419
3489, 4142, 4401
. 3575
. 3688
. 3999
. 3805
3621, 4271, 4372
3
· 3621
4
· 3621
3621, 4242
5
4016, 4071, 442:3
3688, 4056, 4271, 4401
· 3688
· 3999
3369, 3621, ,:'
3648, 3852, 3999
3358, 3648, 3966,
3999, 4271, 4416
..
. . 4245
3773, 4277, 4366, 4394
· 4277
.
.
. 3420, 3499,
3648, 3773, 3805, 3844,
4089, 4205, 4423, 4430
· 4056
3687, 4366
3450, 3648, 4077,
4277, 4314, 4394, 4430
3374, 4430
3446, 4245
3446, 4224
3999, 4430

Odpurčí řád.

· 3743
3649, 4431
čís. 1
· 4431
3567, 3989,
čís. 3
4065, 4161, 4431
3799, 3989
§ 3 čís. 3
4065, 4161
§ 4
§ 7
· 3743
3649, 4161, 4431
§ 8
§ 12
· 3743
· 3743
§ 13
prosin@c 26. čís. 18 z. zák.

§
§ 2
-

!

Čís.

!

I

pro Moravu na rok 1915

(dávka z přírůstku hodn.)*)
§§ 15, 19,20, 21, 25.
. 4194
1915 M. E. 4070/15 (vyrovnací
řád na Slovensku)
§ 61
. 4262
§ 62
3499, 4202
srpen 31. čís. 257 ř. zák.
(umoření)

§ 8

. 3796
278 ř. zák.
(dédické poplatky)
9 25
. 3643
prosinec 29. čís. 83 z. zák.
pro Čechy (dávka z pří
nlstku hodnoty a ze zábav)')
3591, 4373
§18
.3617
prosinec 31. čÍs. 4 z. zák.
pro čechy na rok 1916
čl. 12 odst. 5 .
. 3591
září

1916

15. (;Ís.

březen

10. čís. 66 ř. zák. 4508
69 ř. zák.
k obč. z.)

březen 19. čÍs.
(III. dílčí novela

§
§
§
§
§
§
§

33
38
5é
75
150
153
187

. 3489
. 3489
. 4381
3581, 4216
. 3716
. 3716
. 4259
červen 28. čÍs. 207 ř. zák.
(řád o zbavení svéprávnosti)
§ 1
· 3928
§ 16
· 3928
§ 23
· 3928
§ 49
· 3465
§ 58
· 3405
§60
· 34i15
srpen 21. čís. 268 ř. zák.
(advokátní praxe)
§1
.4093
září 22. čís. 317 ř. zák.
(poštovní řád)
§ 194 b) .
.
.
.
. 3795
§ 195 čís. 4 písm. b) 1 . 3795
§ 198 čís. 2 a)
. 3795
listopad to. čís. 384 ř. zák.
čl. L, čís. 1, odst. 2
.
. 3641
1917 březen 24. ČÍS. 131 ř. zák.
*) viz též 1920
sb. z. a ll.

září

23.

čís.

545

1916

1917
Čís.

Čís.

(válečná lichva)
§ 23 čís. 4 "
. 3517
duben ll. čís. 162 ř. zák.
(obchod lihem)
§ 6
. 3507
červenec 24. čís. 307 ř. zák. 4512
srpen 21. čís. 363 ř. zák.
(úrazové pojištění)
. 3740
listopad 20. čÍs. 457 ř. zák.
(nemocenské pojištění)
. 3356
§ 6 b)
. 4lO2
§ 6 d)
. 3562
§ 6 e)
. 3562
prosinec 23. čís. 501 ř. zák.
(pojišťovací řád)
3786, 3992.
4010, 4011, 4151, 4461, 4483
§ 3
3434, 4241
§ 7
. 4011
§ 19
. 4338
§ 32
3387, 4151, 4472
§ 39
. 3387
§ 47
. 3609
§ 50
. 4520
§ 53
. 4520
§ 54
. 4520
§ 124 (2)
. 4151
§ 129 .
. 4472
§ 138 .
. 3434
§ 166 .
. 4472
1918 březen 21. čís. 109 ř. zák.

prosinec 30. čís. 4 sb. z.
a n. na nk 1919.
.
. 3942
1919 únor 6. čís. 57 sb. z. a n.
(měna)
3690, 3735, 3797, 3917,
4162, 4211, 4302, 4343
únor 7 <':ís. 74 sb. z. a n.
(slib le!)ublice)
. 3445,
3937, 42lO
únor 7. čís. 76 sb. z.a n. 4422
únor 25. čís. 86 sb. z. a n.

§ 4

.

.

březen 31. čís. 128 ř.
říjen 28. čís. 11 sb. z.
čl. 2, 3
listopad 2. čís. 4 sb. z.

. 3863

zák. 3846
a n.
. 4260
a n.
(zemský soud v Praze) . 3388,
3647, 4141, 41[5, 4189, 4260
listopad 9. čís. 32 sb. z. a n.
(obstavení velkostatků)
§§ 1, 2
. 3652
listopad 22. čís. 43 sb. z.
. 4165
a n.
listopad 30. čís. 68 sb. z.
. 4045
a n.
prosinec 1. čís 64 sb. z.
a n.
§ 14
. 4294
prosinec 17. čís. 83 sb. z.
a n. (ochrana nájemců)
§§ 2, 6
.
.
.
.
. 3727
prosinec 18. čís. 91 sb. z.
a n. (osmihodinná pracovní
doba)
3820, 4346
§ 1
4173, 4312
§ 2
. 4173
§ 6
. 4312
§ 12
. 4312

(měna)

§ 8
.
§ 12
.
.
únor 28. čís. 108 sb. z. a n.
§ 2
.
.
.
. 3666,
březen 4. čís. 110 sb. z. a n.
(měna)
.
.
.
.
.
březen 6. čís. 119 sb. z. a n.
§§ 3, 4
...
březen 21. čís. :'54 sb. z.
a n. (slib republice) 3445,
duben 1. čís. 167 sb. z. a n.
(měna)
.
.
. 3797,
duben 3. čís. 189 sb. z. a n.
(školy)
§8
.
duben lO. čís. 187 sb. z. a n.

4149
3917
4079
4012
3897
4210
4012
3399

(měna)

§ 6

. 3423, 3566,
3592, 3704, 3975, 4211,
4280, 4299, 4344, 4355
§ 8
3897, 4021, 4113,
4147, 4149, 4299, 4365
duber: 10. čís. 207 sb. z. a n. 3740
duben i6. čís. 215 sb. z. a n.
(záborový zákon) .
. 4004
§ 1
. 3443
§ 2
3443, 3652
§ 3 a)
4022, 4357, 4506
§ 7
3545, 4122, 4124
§ 8
. 3545
§ 11
.
.
4022, 4145, 4357
květen 12. čís. 246 sb. z.
a n. (bankovní úřad)
· 4150
§ 1
· 3897
§lO
· 3902
§ 12
· 3897
§ 21
· 3897
§ 31
· 3582
§ 33
.
. 3897
§ 38
38Y7, 4021, 4113, 4147,
4149, 4150, 4299, 4365
květen 12. čís. 379 sb. z.
a n. (celní předpisy)
§ 14 čl. X. odst. 5
· 3428
položka 597 a) 1
· 3428
položka 445 a)
· 3428

Čís.
květen 22. čís. 320 sb. z. a
n. (rozl. manželství) 3564, 4133
§ 13 c)
3672, 3755
e)
. 4072
~)
. 4509
g)
. 3506
h)
4072, 4509
i)
4072, 4087
posl. odstavec 3401, 3672
§ 15
. 4087'
§ 1fl
3505, 3520, 4087, 4125
§ 17
3459, 4397, 4509
§ 18
3505, 4087
§ 19
3458, 3487, 3564,
:~577, 3787, 4020, 4443
§ 28
· 4067
květen 27. čís. 267' sb. z.
a n.
. 4045
květen 27. čís. 318 sb. z. a
n. (zajištění půdy drobným
pachtýřům)

§ 1
· .3463
§ 3
· 4122
§ 5
· 4153
odst. 2'
.4436
§ 22
· 4153
květen 28. čís. 306 sb. z.
a n.
. . . . 3790
červen 4. i:ís. 285 sb. z.
a n. (měna) .
.
.
. 4012
červen 4. čís. 313 sb. z. a
n. (finanční prokuratura)
62
4147, 4186
červen 11. čís. 330 sb. z.
a n. (pozemkový úřad)
§ 7
.
. 4145
čís. 1
4357, 4448
čís. 3
. 4357
§ 11 čís. 1 .
4357, 4448
červen 18. čís. 341 sb. z.
a n.
. 4512
červen 21. čís. 362 sb. z.
a n. (rozluka manželství)
čl. I. písm. b)
. 3755
čl. II.
3505, 3520
čl. H. čís. 3
. 4509
čl. III.
. 3520
červen 28. čís. 217 sb. z.
a n. na rok 1921 (smlouva
ve Versailles)
čl. 297
. 4004
červenec 17. čís. 421 sb. z.
a n. (přeměna obecního
statku)
. 4131
červenec 22. čís. 438 sb. z.
a n.
. 3858

čís.

červenec

23. čís. 443 sb. z.
.
.
. 4060, 4422
červenec 23. čís. 444 sb": z.
a n.
. . . . . 4422
srpen 26. čís. 488 sb. z. a
n. (měna)
. 4012
září 10. čís. 507 sb. z. a
n. na rok 1921 (smlouva v
Saint Germain)
.. 4186
čl. 203 .
. 3901, 4227
čl. 205
3864, 3901, 4147, 4149
čl. 206
4021, 4150, 4299, 4365
čl. 208
3864, 4227, 4512
září 1::< čís. 524 sb. z. a n. 4086
září 19. čís. 519 sb. z. a n. 4061
září 30. čís. 536 sb. z. a n. 4422
říjen 8. (smlouva v Řezně) 3942
říjen 17. čís. 568 sb. z. a n.
(válečná Jich"q)
§ 7
. 4223
§ II čís. 4
.
.
.
. 3638
říjen 29. čís. 606 sb. z. a n. 3633
říjen 30. čís. 592 sb. z. a n.
.
(zábor bytu) .
.
.
. 4293
listopad 22. čís. 618 sb. z.
a n.
. . . . 429·1
listopad 28. čís. 644 sb. z.
a n. (cizí platidla)
.
. 3536
listopad 28. čís. 645 sb. z.
a n.

a n.

.

..

.

:n06

prosinec 9. čís. 651 sb. z.
a n.
čl. I. posl. odst..
. 4510
prosinec 9. čís. 653 sb. z.
a n.
. 3706
prosinec ll. čís. 658 sb. z.
a n. (darl z obratu)
§ 12
..
. 3542
prosinec 12. čís. 29 sb. z.
a n. na rok 1920 .
.
. 4009
prosinec 17. čís. 3 sb. z. a
n. na rok 1920
§ 3
. 3646
prosinec 17. čís. 16 sb. z.
a n. na rok 1920 (obecní
zřízenci)
. 4422
§ 3
. 4518
§ 6
3807, 4518
§ 7
. 4518
§ 25 (2) .
. 3718
prosinec 17. čís. 17 sb. z.
a n. na rok 1920 (okresní
zřízenci)
. 4422
§ 3
.
.
. 4475
prosinec 19. čís. 660 sb. z.
a n.
. 3494, 3784, 3785, 3891
1920 leden 15. čís. 26 sb. z. a n.
pro Polsko

1"

r

IHIIJiL2

1918

1919
čís.
čl.

4, 5
leden 30.

čís. 81 sb.
(přídělový zákon)

3704

z. a n.

§ 20.
...
4506
únor 5. čís. 89 sb. z. a n.
(pensijni pojištěni) 3396, 3646,
3659
únor 12. čís. 118 sb. z. a n.
§ 3
3768
§ 6
· 3923
§ 7
3923
3768
§ 18
únor 17. čÍs. 134 sb. z. a
n.
.3776
únor 25. čÍs. 143 sb. z. a
n.
· 3537
únor 25. čís. 144 sb. z. a
n.
3537, 3734, 3817, 4481
únor 25. čís. 145 sb. z. a n. 3734
únor 29, čÍs. 121 sb. z. a
n. (ústavní listina)
§ 92
3388, 3479, 3647, 3993,
3997, 4165, 4189, 4260,
4261, 4294, 4309, 4310,
4340
§ 102 .
3944
4363, 4407
§ 105 .
únor 29, čís. 122 sb. z. a n.
(jazykov}' zákon)
§ 2
· 4189
březen 18. čís. 187 sb. z.
a n.
.4309
březe.n 22. čís. 197 sb. z. a
a. (těžba živic)
. 3969
duben 8. čís. 275 sb. z. a n.
(ochrana.nájemců)

3689
§ 2
§ 6
· 4267
. 3689
§ 7
.4267
§ 8
3727, 3894, 3976
§ 14
duben 8. čís. 309 sb. z. a
n. (dávka z majetku) 3500, 3978
. 3776
§ 61
§ 62 . 3702, 3776, 3855, 4159,
4239, 4504
duben 8. čÍs. 329 sb. z. a n.
(náhradový zákon)

§ 12
§ 14
§ 18
§ 20
§ 35
§ 37

. 4063, 4145, 4357, 4448,
4506
odst. 2
.4507
odst. 2
· 4448
· 4063
.4053
odst. 3 4022, 4257, 4507
· 4004
· 3557

čís.

; 47
§ 50
§ 52
§ 74
§ 76
duben 9, čís. 260 sb. z. a n.
(uhlí)
3618,
duben 9. čís. 280 sb. z. a n.
duben 9. čís. 292 sb. z. a n.
(školy)
§ 17
§ 24
.
§ 25
.
§ 35
3399,
duben 10. čís. 241 sb. z. a

n. .
duben 14. čís. 267 sb. z.
n. .
. .
duben 14. čís. 302 sb. z.
n. (spořitelní regulativ)

4505
3768
4503
3768
4507
3888
4159
3614
3762
3762
3614

. 3706
a
. 3603
a

§ 6
§ 10
§ 18
duben 15.

. 3622
3789, 4014, 4247
. 3622
čís. 312 sb. z. a
n. .
· 4422
duben 15. čÍs. 314 sb. z. a
ll. (exekuce na platy)
· 4090
§ 1
· 3758
§ 3
3426, 3534, 3898
§ 6
4119, 4164
květen 4. čÍs. 342 sb. z. a
n. .
.3646
květen 7. čís. 355 sb. z. a
n. (Jih)
§§ 6, 11, 15, 19
. . 3954
květen 9. čís. 296 sb. z. a n.
pro Polsko
3492
květen 15. čís. 268 sb. z.
a n.
čl. Vll.
4251
čl. XXI.
· 4251
čl. XXV!.
· 4251
květen 18. čís. 358 sb. z.
a n.
. 3734
.květen 21. čís. 366 sb. z. a
n. .
. 4309
červen 4. čís. 102 sb. z. a
n. na rok 1922 (smlouva v
Trianon)
čl. 198
· 3566
červen 11. čís. 390 sb. z. a
n. .
. . 4515
červen 24. čís. 395 sb. z.

a n.
čl. 111.
červen

. . . 4393
24. čís. 417 sb. z. a
n. (IV. státr,i půjčka).
. 4021

Čís.
červen

25.

čís.

424 sb. z.

.
červenec 6. čÍs. 443 sb. z.
a 11, (okresní obilní ústav)
červenec 13. čís', 434 sb. z.
a ll. .
.
3734, 3817,
červenec 27. čÍs .. 463 sb. z.
a n.
červenec 27. čís. 465 sb. z.

březen

a n.

a n.

..

3776
4452
4481
3776

' . 3971

srpen 3. čÍs. 473 sb. z. a n. 3993
srpen 25. čís. 494 sb. z. a
n. (moučná dávk.a)
. 4226
září 13. čís. 520 sb. z. a n: 3560
září 13. čís. 532 sb. z. a n. 4479
§ 11 . 3835, 3924, 4008, 4427,
4479
září L2. čís. 545 sb. z. a ll.
(dávka z přírůstku hodnoty)*)
3432, 4159, 4194
§ 5
3977, 4176, 4417
§ 13
3977
§ 17
4176, 4417
říjen S. čís. 583' sb. z. a 11.
(výměna polských mare;(
za Kč)
.
.
.
.
. 3552
říjen 8. čís. 586 sb. z. a n.
(úprava pachtovného)
§ 2 (1)
. 3724
§ 4
3724, 4266
říjen 18. (smlouva s Jugoslavii) .
..
. 3779
říjen 23. čís. 581 sb. z. a n.
(obchod cukrem) . 4061, 4184
listopad 6. čís. 605 sb. z.
a n.
. 3762
listopad 19. čis. 629 sb. z.
a n.
. 3779
listopad 20. čís. 625 sb. z.
a n. (nouzové výpomoci) 4178
prosil1~c 22. čís. 683 sb. z.
a ll.
§ 11
. 4121
prosinec 22. čís. 689 sb. z.
a n.
čl. 1. § 11
. 4251
§ 6
4102, 4334
1921 ledell 21. čís. 53 sb. z. a n. 3571
březen 3. čís. 99 sb. z. a n. 3646
březen ll. čís. 100 sb. z. a
n. (stavební ruch)
§ 32
. 4198

.

*) viz též 1915 prosinec 29.
z. z. pro Čechy.

Čís.

čÍs.

83

11.

čÍs.

108 sb. z.

16.

čís.

116 sb. z.

a n.

§ 18 a)
břeien

a n.
§1

4124

.4482
sb. z.
. 3593
březen 18-. čÍS. 130 sb. z.
a 11. (zaopatřovací požitky)
§,
. 3390, 3482, 3964, 4043,
4066, 4405, 4446, 4511
3398, 3497, 3684, 3700,
§ 1 a)
3720,3865, 4411, 4~"3, 4511
3408, 3684, 3700,.
§ 1 b) .
3771, 3865, 4158, 4411
§ 3
. 3482, 3986,
4411, 4453, 4463
3482, 4066, 4411, 4463
§ 4
§6
.4405
- odst. 2
3843
. 3843
§ 7 odst. 2
.§ 8
. 4043
§9
.4453
§ 10
3613, 4043, 4274, 4392
3482, 3771, 4065, 4446
§ 11
. 3771
§ 12
§ 15 Odst. 2
. 4405
§ 16 .
. 3408
tabela.
.
. 444(;
tabela čís. 1
. 3497
»
čís. 3
. 439~
» čís. 4
. 340S
» čís. 5
4274, 4392
» čís. 8
3843, 3986
» čís. 10
. 36]3.
»
čís. 11
3421, 4446
březen 23. čís. 114 sb. z .
a n.
. . . . 3537
duben 1. čís. 155 sb. z. a r1.
§1
.4334
duben 1. čÍs. 161 sb. z. a n.
(zákon o úlevách SOUdů)
čl. IX. .
. 3998
duben 1. čís. 166 sb. z. a n.
(novela k zákonu o zajištění
březen 17. čís. 121
a n. (těžba dříví)

půdy)

§ 1 (f)
. 3463
duben 21. čís. 173 sb. z. a
n. (přerušení valutových
sporů)
3435, 3436, 3712,
3744, 3835, 4427, 4479
kvčten 13. čís. 189 sb. z. a
n. (zaopatřovací požitky)
čl. I. k §u 1
. 3408, 3497,
3700, 3720, 3865, 44050

---".-c
........ --.--_.-_
... . · l
I - - - - · -...-

~~~--~f---~""""''''''''''''''''''''''''''''---·-'==·~~···"';c-''·---.--~--=-

1920

i
čís

k
k
k
k
k

§u
§u
§u
§u
§u

květen

13.

a n. (dopl'.
květen

21.

3
4
9
10
11

3700,
.
3771,
3613,
3408,

4453
4433
4405
4405
4405

čís. 203 sb. z.
řád železniční*)
čís.

191 sb. z. a

n. (stavební ruch)
§§ 25, 27, 31, 33
.
čGven 23. čís. L2,S sb. z.
a -TI.
·
červen 30. čís. 224 sb. z.
a n.
.
3542, 3560,
červenec 1. čís. 262 sb. z.
.
a n.
července 15. čís. 234 sb. z.
a n.
. ..
.
červenec 21. čís. 237 sb. z.
a n.
3560,
srpen ll. čís. 270 sb. z.
3560,
a n.
srpen 12. čís. 299 sb. z.
3646,
a n.
srpen 12. čís. 300 sb. z.
a n.
·
srpen 12. čís. 304 sb. z.
a n.
.
srpen 12. čís. 313 sb. z.

4198
4124
4471
3734

3646
4471
4471
4374
3740
4260

a n.
§ 2 a)
. 4024
srpen 12. čís. 321 sb. z. a n.
(daň z obratu)
3542, 4354
srpen 12. čís. 329 sb. z. a n.
(obec. hospodářství finanč.) 4159
§ 5 (4)
. 3893
§ 24
. 3438
§ 26
. 3524
§ 28
. 3438
§ 38
. 4228
§ 41
.3524
§ 42
. 3438
§ 44
3438
srpen 12. čís. 330 sb. z. a n.
(závodní výbory)
§ 1
· 3828
§ 3
.3828
4356, 4363, 4497
§ 3 g)
§ 19
· 3935
§ 20
· 4296
§ 22
· 3935
odst. 2
4082, 4296
§ 25
· 3935
*) viz 1909 listopad ll, čís.

172

ř.

zák.

1921

Čís.

§ 26
3828, 4356, 436.1
SrpéTI 12. čís. 336 sb. z. a n.
§3
.3826
srpen 12. čís. 337 sb. z. a n.
§§ 7, 8
..
. 3643
srpen 12. čís. 354 sb. z. a 'no 3864,
3901
4186, 4227, 4512
§§ 1, 3, 4, j
3447, 4512
§ 7
srpen 25. čÍs. 281 sb. z. a n. 3560
srpen 25. čís. 285 sb. Z. a n. 3560
říjen 27. čÍs. 385 sb. Z. a n. 4184
listopad 17. čb. 8 sb. z. a n.
na rok 1922
. 3902
prosinec 19. čís. 472 sb. z.
3744
a n.
prosinec 21. čÍs. 481 sb. z.
3633
a n.
prosinec 21. čís. 495 sb. z.
a n.
· 4422
pmsinec 29. čís. 506 sb. Z.
a n.
3396, 3646
1922 leden 27. čís. 45 sb. z. a n.
(stavebni nIéh)
§ 4
3732
leden 31. čís. 40 sb. z. a n.
(advokátní řád)
§ 9.
. 4~[4
únor 11. čÍs. 46 sb. Z. a n. 3902
únor 17. čís. 77 sb. Z. a n.
§ 11
. 3899
duben 27. čís. 130 sb. z. a n.
(ochran"a nájemců)
§ 1 čís. 3 .
. 426í
§ 2 odst. 1
. 3519
odst. 3
. 337"
§7
.4267
§ 9
4267, 426g
§ 10
4267,4268
§ 15
4267, 426.8
§ 20
3727, 3976
duben 27. čís. 143 sb. z. a n. 4159
červen 30. čís. 207 sb. z.
a n.
§ C
356.6, 37,j4
červenec 13. čís. 213 sb. z.
a n. (obnova pachtu)
§1
. . 4140
červenec 13. čís. 215 sb. z.
a n. (zaopatřovací požitky)
čl. 1. § 11'.
..
. 3771
čl. 1. § 12 odst. 2 .
. 4446
čl. I. čís. 3.
.
.
.
. 3986
červenec 13. čís. 220 sb. z.
a n.
§ 23 od,t. 3
· 4022
§ 4~
· 3571

čís.'

srpen 7.
z. a n.
srpen 7.

čís.

258 a 259 sb.
. 3808
čÍs. 265 sb. z. a n. 37444427, 4479
září 6. čís. 262 sb. z. a n.
§ 2
.
.
.
.
.
. 4510
září 6. ČÍS. 282 sb. z. a n. 3954
září 21. čís. 296 sb. z. a n. 3571
říjen 21. čís. 305 sb. z. a n.
§ 1 odst. 3
. 3720
listopad 23. čís. 355 sb. z.
a n. (stavební ruch)
§ 2
4198
prosinec 20. čÍs. 394 sb. z.
a n.
· 4422
prosinec 22. čÍs. 377 sb. z.
a n.
. 3744
prosinec 22. čís. 393 sb. z.
. .
3494, 3784, 3785
a n.
1923 leden 25. čís. 35 sb. Z. a n.
(stavební ruch)
§ 25 .
· 4198
§ 27 čís.
· 4108
§ 28
· 4198
§ 29
· 4198
§ 33
· 4198
únor 8. čís. 29 sb. z. a n.
§ 40
. 37G8
duben 26. čÍs. 99 sb. z. a n.
(novela k úpadkovému a
vyrovnacímu řádu)
čl. I.
· 425·}
čl. 111.
3450, 4077, 4277,
4314, 4366, 4394, 4430
čl. IV.
· 3450
duben 26. čís. 85 sb. z. a n.
(ochrana nájem cl!)
4044, 4279
§ 1 .. '
. ..
3G40
ClS. 3 .
. 4267
§ 2
J368.9, 4347, L134S
§3
.4485
§ 4 odst. 5
. 3837
§ 6 odst. 1
. 4316
§ 7
. 4267
odsl. 2
3540, 3689
§ 9
4188, 4267, 4268
§ 10
4188, 4267, 4268
§ 12 odst. 2
· 4188
§ 15
4188, 4267, 4268
§ 22
41~8
§ 30
4348, 44%
§ 31
· 4406
duben 26. čís. 86 sb. z. a n.
(odklad exekuce vyklize-

Civí!nl rozhodnnt! VI.

čís.
Bím)

3540, 3546,
3554, 3951, 4279
§ 1
. 3373
§ 2
3386, 4188
§ 5
. 4154
květen 3. Čí~. 95 sb. z. a n. 3790
květen 11. čís. 104 sb. z.
a n.
. 3779
květen J 1. čís. 106 sb. z.
a n. (smlouva nakla::atelská)
. 44/3
červen 8. čís. 121 sb. Z. a n. 3954
červen 8. čís. 123 sb. z. a n.
(procesní novela)
čl. 11. .
3359, 4408
čl. IV. .
. 3800
čl. XIl.
3881, 4358
červenec 19. čís. 160 sb. z.
a ll. (stavební rud)
§ 27 .
.
.
.
4198
§ 28
. 4198
§ 29
4198
§ 33 (2)
. 4198
říjen 6. čís. 184 sb. z. a n. 3954
prosinec 6. čís. 231 sb. z.
a n.
3784
prosinec 11. čÍs. 4 sb. z. a
n. na rok 1924 .
. 3841
prosinec 13. čb. 236 sb. z.
a n. (přerušení valutových
sporil).
.
.
.
.
. 3744
prosinec 13. čís. 237 sb. z.
a n. 4113, 4147, 4150, 4299, 4365
1924 duben 25. čís. 85 sb. z. a n.
(ochrana nájemců)
§ 1
· 4279
odst. 2 čís. 9 .
· 4285
čís. 1~
· 4285
čís. 13
· 4285
§ 15
4267
§ 31 odst. 2
4285
duben 25. ČÍS. 86 sb. z a n.
(odklad exekuce vyklizením) .
.
. 4279
kvčten 13. čís. 117 sb. z.
a n.
4141
červen 25. čís. 131 sb. z.
a n. (smlouva s Německem)
; 4255'
červenec 2. čís. 177 sb. z.
a n. (exekuce na platy) . 4119,
4164
červenec 4. čís. 154 sb. z.
a n.
4427
[21

I
I

I

1922

1923

VHl. Jiné

předpisy.

Proklamace Národního výboru ze dne 29. října 1918 (slib republice)
4210
Výnos (nař.) ministerstva financí:
1918 září 5. čís. 95756
43S0
1919 červenec 7. (návod pro celní orgány)
§ 7
· 4165
1921 březen 9. čís, 19586
4390
ministerstva orby s dorozuměním s minist. spr avedlnosti:
1876 červenec 27. čís. 6639 .
4325
.
.
1884 červenec 24. čís. 12796/83
4325
ministerstva s plnou mocí pro Slovensko:
1918 prosinec čÍs. 3
4294
1919 leden 8. čís. 7
.
.
.
.
4294
ministerstva spravedlnosti:
1900 červen 30. čís. 11.767
.
.
.
· 3654
1901 duben 12. čís. 1257 Věstník str. 113
· 4003
prosinec 10. čís. 40 Věstníku
3481, 4170
1904 květen 31. čís. 9434/4
.
· 3381
1913 duben 21. čís. 45,257/10 Věstník str. 140
· 4117
1921 duben 25. čís. 11 Věstníku
· 399B
ministerstva pro osvětu a vyučová.ní:
1903 prosinec 5. čÍs. 23.155 z r. 1904
· 4270
ministerstva vnitra:
1919 březen 4. čís, 6618/19
3971, 4059
1921 červenec 14. čís. 46.902/19
3071, 4059
ministerstva železnic:
1908 březen 22. čís. 8298
. 3532
. 3532
'1914 září '4. čís. 28.835/5
1918 duben 21. čís, 10.507/4
3532
1919 vyhláška čís. 317 Věstníku pro žel. a plavbu ročník r. čís. 80 4288
květen 9. čís. 1.5.807 Věstník čís. 87 a 88
4:?33, 4317
4371
srpen 9. čís. 22.444
září 6. čís. 288 Věstníku pro žel. a plavbu
4384
říjen 30. čís. 89 Věstníku pro žeL a plavbu
3J42
říjen 29. čís. 37.070/1919 Věstník pTa' žel. n plavbu
čís. 41 a 42
, 4238
listopad 1. čís. 37.070 (úmluva s Maďarskem)
· 4480
1920 leden 10. čís. II 10/1
3532
leden 17. čís. 19 Věstníku pro žel. a plavbu
4334
kvě~en 6. čís. 23.099/1920 Věstník pro žel. a pla-v-l;~l
čís. 42 a 43
· 3'735
1921 červen 18. čís. 35.081-Ij3 čís. 84 Věstníku
4368, 4359, 437 I
srpen 9. čÍs. 22.444
· 4371
srpen 23. čís. 47.603 čís. 85 Věstníku
3532, 4358, 4359, 4371
září 24. čís. 53.924
.
4371
1922 únor 25. Věstník pro žel. a plavbu čís. 17
· 4238
Instrukce pro dopravu zboží.
čl.

21

· 4112

Tarif

železničnÍ.

Ze dne 1. ledna 1918.

I B, H 14

· 4205
Ze dne 1.

díl I. odd. A l(J)
odd. A Il(J) ku §u 59 žel. dopr.

června
ř,

1921.
· 4304

odd. A lIIg) čís, 1, 4
clil !. odcl. B
.
odd. B pol. O 37
odd. BA lil g, Ž. 5 b

S I II

Ž

4385

4385
362fí

4429

e b n í p r a g mat i k a z a m ě_s t n a n C ti stá t n í c h dra h.
Čís.

§ 2
§ 40
§ 130

čís.

3532
3532
3532

§ 137
§ 138

· 3532
3532

Vojensk}' služební
1886

červ::nec

řád.

2.

3454
<

Podmínky

(usanc(0

pražské

bursy

pro

zboží.

es.
§ 24§ 47
§ 48

3558
. 3658
3558
Stanovy

čl.

Městské

čís.

§ 49
§ 52
§ 53
Spořitelny

· 3658
3658
3658
Pražské.

17

SIl1žebnÍ

. 4422
řád

pro

zaměstnance

pojišťoven

českos

1

'lvcn

ské repl1bliky.
~ 32

fís. 2

Směr-nice

. 3886

pro Ílpravu poměrl1 mezi zemědělci a
s kým i d č I 11 í k Y v Č ech ách pro r o k 1920.

§5

.4115

StanO'/'f stavebního družstva státní'ch a
11 a 11 c U.
čís.

§ 1
§ 7
§ 18

zeměděl··

. 4157
4167
Alfi7

jiných

zaměst-

ČíJ.

§ 21
§ 26

· 4167
4167

f

