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Nr. 18652.
Ein Ehegatte, der davon Kenntnis hatte, daS seine Ehe vor Ablaui der
iiiniliigigen Frist (§ 5 des Ges. slg. Nr. 320;1919) geschlossen wurde,
in der das Auigebot an der Amtstaiel der zusUindigen Behorden angeschlagen sein sollte, ist nicht berechtígt, dle Ungiiltigerkllirung der Ehe
aus diesem Grunde zu beantragen.
Wenn in einem Rechtsstreit wegen Ungiiltigkeit der Ehe gemliS § 5 der
Eheges.-Nov. die K1age abgewiesen wurde, gilt im Rechtsmittelverlahren
nicht die Untersuchungsmaxime, soweit es sich darum handeU, ob der
Klliger als der schuldlqse Tei! im Sinne des § 9600GB. anzusehen und
ob er berechtigt ist, die Ul1giiltigkeit der Ehe geltend zn machen.

čís.

18652.

Manžel, který vědělo tom, že jeho manžels!vi bylo uzavřeno před uplynutím pětidenní lhůty (§ 5 zák. Sb. čís. 320/1919), po kterou měly vyhlášky viseti na úřední desce příslušných úřadů, není oprávněn domáhati
se, aby manželství bylo prohlášeno Z toho důvodu za neplatné.
Byla-li ve sporu o neplatnost manželství podle !l 5 manž. nov. žaloba
zamitnuta, neplati v 'opravném řízeni zásada vyšetřovací, pokud jde o to,
zda lze žalobce pokládati za stranu nevinnou ve smyslu § 96 obč. zák. a
zda je oprávněn uplatňovati neplatnost manželství.
(Rozh. ze dne 5. ledna 1944, Rv I 858/43.)

(Entsch. vom 5. Januar 1944, Rv I 858/43.)

J. L. und A. L-ová schlossen am 29. November 1941 die Ehe vor der
Bezirksbehorde in Ř.
lm vorliegenden Rechtsstreit beantragt J. L. gegen A. L-ová die Ungiiltigerklarung ihrer am 29. November 194! geschlossenen Ehe ohne Vere
schulden der Partcien aus dem Orunde, well das Eheaufgebot bel del BezirksbehOrde in L. vom 24. November bis ll. Dezember und bei der Bezirksbehorde in U. vom 26. November bis 7. Dezember 1941 ausgehiingt
war so daS in keinem der Falle die durch das Oesetz vorgeschriebene
Mindestfrist von 5 Tagen zwischen dem Anschlag des Eheaufgebotes und
der VereheJichung eingeha1ten wurde.
D a sEr s t g e rl c h t wies die Klage ab. A u s den O rU n den:
Nach den Vorschriften des § 5 des Oes. Slg. Nr. 320/1919 genugt es zur
Oii1tigkeit des Eheaufgebotes und zu der davon abh~ngigen Oiiltigkelt der
Ehe, wenn das Aufgebot an der Amtstafel der lm § 3 ZIt. Oes. en"ahnten BehOrden wenigstens 5 Tage hindurch angeschl.ag~n war. .OemaS. § 3 ZIt.
Oes. muB das Aufgebot al1 der Amtstaiel defJemgen Bezlrksbehorde ausgehangt werden, in deren Sprengel die Verlobten Ihren ordenthchen Wohnsitz haben und iiber Ersuchen auch an der Amtstafel des Oememdeamtes,
in dessen Oebie! die Verlobten ihren ordenmchen Wohnsitz haben. Diese
5tagige Frist muS bei jedem Eheaufgebot eingeha1ten werden, d. ll. dle
Frist ist erst dann eingehalten, wenn sle nach dem zuletzt angeschlagenen
Aufgebot abgelaufen ist. Nach de tll festg~stellten Sac~verhalt w~r Q~~ Aufgebot bei der BezirksbehOrde in R. und !ll L. und bel den Oememdeamtern
in O. und in U. angeschlagen. Zwischen dem Anschlag de~ Eheaufg.ebotes
und dem Tage der Verehelichung ist nichtdie ~orgeschrtebene Mmdestfrist von 5 Tagen bei dem ber der Bezlrksbehorde !ll L. und belm Oemernde./

J.

uzavřeli dne 29. listopadu 1941 sňatek před okresnim
v Ř.
Ve sporu, o který tu jde, domáhá se J. L. proti A. L-ové, aby jejich
manželstvi uzavřené dne 29. listopadu 1941 bylo prohlášeno za neplatné
bez viny stran proto, že sňatkové vyhlášky byly na okresním úřadě v L.
vyvěšeny od 24. listopadu do ll. prďsince a na okresním úřadě v U. od
26. listopadu do 7. prosince 1941, takže ani v jednom případě nebyla zachována minimální, zákonem předepsaná lhůta 5 dní mezi vyvěšením ohlášek a sňatkem.

L. a A. L-ová

úřadem

P r v Ý s o u d žalobu zamítl. Z d ů vod ů: Podle předpisLI § 5 Sb.
320/1919 stačí k platnosti vyhlášek a na ní závislé platnosti manželstvi,
když vyhlášky visely na úředních deskách úřadů uvedených v § 3 cit. zák.
alespoň 5 dní. Podle § 3 cit. zák. musi býti vyhlášky vyvěšeny na úřední
desce toho okresního úřadu, v jehož obvodu mají snoubenci řádné bydliště
a k dožádáni i na úřední desce obecního úřadu, v jehož obvodu mají snoubenci svoje řádné bydliště. Tato lhůta 5 dnů musí býti zachována při každé
vyhlášce čili lhůta je zachována až když uběhla podle vyhlášky, která byla
přibita nejpozději. Podle zjištěnéhO' stavu věci byly vyhlášky vyvěšeny
u okresního úřadu vŘ. a L. a u obecních úřadů v O. a v U~ Mezi vyvě
šením vyhlášek a dnem sňatku neuplynula předepsaná minimální lhůta
5 dní u vyhlášky vyvěšené u okresního úřadu v L. a u obecního úřadu
v U. V důsledku toho bylo by třeba manželství sporných stran podle § 3
cit. zák. označiti za neplatné.
čís.

ľ
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amte in U. angeschlagenen Eheaulgebot verstrichen .. Inlolgedessen muBte
die Ehe der Streitteile gemaB § 3 ZIt. Oes. als ungulhg bezelchnet werden.
Das Hindernis des Mangels des Aulgebotes ist jedoch ein Privathindernis' es kann nur von demjenigen Ehegatten geltend gemacht werden, der von
die~em Hindernis keine Kenntnis halte. Der KHiger kann nach dem festgestellten Sachverhalt nich! als der Ehega!te bezeichnet werden! der von dem
Mangel des Aufgebotes keine Kenntnis gehabt hiitt~. Er war ~Ich. lm Oegen~
teil des sen bewuBt daB das Aufgebot eine beshmmte Zelt hm durch bel
der BezirksbehOrde' in L. und beim Oemeindeamte in U. an~es:hlaJ?:en sem
muB. Daher telephonierte er der Bezirksbehbrde in L. und m R, slemoge
den Anschlag beschleunigell; daher erkliide er so~ar, er werde um Dlspen,s
. ansuchen damít der Termin der EheschheBung emgehalten werden konne.
OHenbar 'hegte er Zweifel, ob die Trauung mít Rucbicht ~uf das versp'a tete Einlangen des Eheaufgebotes bei der Bezlfksbehorde m L. und belln
Oemeindeamte in U. werde am testgesetzten Tage (am 29. November 1941)
vollzogen werden kbnnen (Zeugin N-ová, die Zeugen P. und P-ová). Von
der Frist w1ihrend weleher das Eheautgebot angeschlagen sein muB, halte
er oHenbar genaue Kenntnis und erkundiRte .sich bei der Bezirksbehbrde
in L. und beim Oemeindeamte in U., ob man Ihm das Aufgebot mlt emer
Bestiitigung iiber den Anschlag nicht .triiher austolgen .wiird.e, ~amlt er slch
mit diesen bei der EheschlieBung bel der Bezlfksbehorde m R. auswelsen
kbnnte. Dieses Ansuchen wurde abgelehnt; als er dann die Ehe doch a?,
29. November 1941 schloB, muBte er sich dessen bewuBt sem, daB dle
Aushiingefrist des Autgebotes nicht eingeh~lten wu~de, und muBte sl~h
somi! der Ungiiltigkeit des Aufgebotes gemaB § 3 ZIt. Oes. bewuBt sem
(Briete des Kliigers vom 20. November 1941 und vom 25. November 1941,
Zeugenschaft des Dr. W.).
D a s Ber u f u n g s g e ri c h t gab der Berufung des Kliigers keine
Folge. A u s den O run den: Die Klage auf Ungiiltigke!t .der .Ehe wurde
vom Erstgericht abgewiesen, da der geltendgemachte Ungulhgkeltsgrund der Mangel des Aufgebotes - ein PrivathL1dernis isl. Wenn man von den
richtigen tatsiichlichen Feststellungen des E~stgerichtes ~usgeht, hat ?as
Erstgericht die Sache il' rechthcher Hmslcht nchllg beurtellt und dl.e Klai(e
mit Recht als unbegrlindet abgewiesen, denn der Kliiger mul3te slch, Wle
das Erstgericht richtig dartut, im Zeitpunkte des Eheabschlusses dessen
bewuBt sein, daB die Mindestfrist mr den Anschla~ des Aufgebotes bel
der Bezirksbehbrde in L. nicht eingehalten worden sem konnte, und es kann
auch nicht als erwiesen angenommen werden, daB der Kliiger v,oraussetzen
kbnnte, 'daB die Beklagte eine Dispens erwirken wiirde.
O a s Ob e r s t e Oer i c h t gab der Revision des Kliigers keine Folge.
Aus den Oriinden:
Die Revision ,jst unbegrlindet. Es wurde zwar t~stgestellt, daB beim
AbschluB der Ehe' der Streitteile das Eheautgebot mcht so vorgenom~en
wurde, wie es Zllr Oiiltigkeit der Ehe notwendig ist, denn es wurde mcht

.

Překážka nedostatku vyhlášek je však překážkou práva soukromého;
může býti uplatněna pouze tím Z manželů, který o této překážce nevěděl.
žalobce podle zjištěného stavu věci nelze označiti za manžela, který by
o nedostatku vyhlášek nebyl věděl. Naopak byl si vědom, že vyhlášky musí
po určitou dobu viseti II okresního úřadu v L. a u obecního. úřadu v U.
Proto telefonoval s okresním úřadem v L. i Ř., aby vyvěšení urychlil; proto
dokonce říkal, že požádá o díspens, aby termín sňatku mohl býti dodržen.
Zřejmě byl v pochybnostech, zda sňatek v stanovený den (29. listopadu
1941) bude moci býti vykonán, vzhledem k opožděnému dojití vyhlášek
na okresni úřad v L. a na obecní úřad v U. (svědkyně N-ová, svědek P.
a P-ová). O lhůtě, po kterou vyhlášky musí býti vyvěšeny, zřejmě dobře
věděl a dotazoval se u okresniho úřadu v L. i u obecního úřadu v U., zda
by mu vyhlášky s potvrzením o vyvěšení nevydali dříve, aby se jimi mohl
prokázati při sňatku u okresního úřadu v Ř. Tato jeho žádost byla odmítnuta; když potom přece sňatek dne 29: listopadu 1941 uzavřel, musil si býti
vědom toho, že lhůta vyvěšení vyhlášek nebyla dodržena a musil si tedy
býti vědom neplatnosti vyhlášek podle § 3 cit. zák. (dopisy žalobcovy
z 20: listopadu 1941 a 25. listopadu 1941, svědectví Dr. W-a).

O d vol a c í s o u dnevyhověl žalobcovu odvolání. Z d ů vod ů: žaloba o neplatnost manželství byla prvým soudem zamítnuta, poněvadž
uplatňovaný důvod neplatnosti nedostatek ohlášek je překážkou
soukromoprávní. Vychází-li se ze správných skutkových zjištění prvého
soudu, posoudil prvý soud po právní stránce věc správně a právem zamítí
žalobu jako bezdůvodnou, neboť jak správně prvý soud dovozuje, musil si
žalobce býti v době uzavření sňatku vědom, že minimální lhůta pro vyvěšení ohlášek nemohla býti u okresního úřadu v L. dodržena a nelze míli
ani za prokázáno, že by žalobce mohl předpokládati, že by si žalovaná
vymohla dispens.

Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání žalobce.
Z

duvodů:

Dovoláni není důvodné. Bylo sice zjištěno, že při sJ'iatku sporných stran
nebyly provedeny ohlášky tak, jak se vyžaduje k platnosti manželství,
neboť nebyla zachována doba aspoň pěti dnů, po kterou měly vyhlášky
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die Zeit von wenigstens mnl Tagen eingeha1ten, wahrend der das
Aufgebot an der Amtstalel der zustiindigen Beh6rden ausgehiingt sem
sollte . alIein der Klager hat davon Kenntnis gehabt, wie am besten aus
seinel~ Schreiben vom 25. November 1941 hervorgeht, \Vorin er die Beklagte ersuchte, die EheschlieSung im Hinblick aul die Aulgebotslrist au!
den 6. Dezember 1941 verschieben zu lassen, und lhr zuglelch mltteIlte,
daS ihm bei der Bezirksbehbrde in L. mitgeteilt wurde, daS eine »Abkiirzung der Frist nicht anerkannt werde«.
Daher haben die Unterinstanzen den Kliiger vom Oesichtspunkte des
§ 96 abOB. mil Recht nicht fiir berechtigt angesehen, die Ungii1tigkeil
seiner Ehe mil der Beklagten geltend zu machen.
Der Kliiger macht in seiner Revision dem Urteil der zweiten ln stan z
Mangelhattigkeit des Verfahrens zum Vorwurf, weil der Beweis durch den
Zeugcn C., der erst in der Berulung uber den Umstand angeboten wurde,
daS dic Bezirksbehbrde in R. dem Klager versichert halte, es sei alles
in Ordnung und die Trauung werde am festgesetzten Tage stattfinden,
nicht durchgefiihrt wurde. AlIein das Berufungsgericht hat diesen Beweis
mit Recht nicht durchgelUhrt, da es sich uin eine unzuliissige Neuerung
handelte. lm Verfahren wegen Ungii1tigkeit der Ehe gilt namlich nach § 10
der ]MVO. vom 9. Dezember 1897, bROBl. Nr. 283 die Untersuchungsmaximc, damit die Ungiiltigkeit der Ehe ohne Riicksicht .aul eigenes Oestadnis oder Uebereinkommen der Eheleute klar erwiesen oder die Un-·
mbglichkeit dieses Beweises auSer Zweifel gesetzt werde. Auf diese Weise
wurde jedoch erwiesen, ďaS der Ehe der Streilteile das Hindernis nach
§ 5 der Eheges.-Nov. 'im Wege stand, und es handelt sich darum, ob der
KIager dic Ungliltigkeit der Ehe vom Oesichtspunkte des ~ 96 abOB. geltend machen kann, also darum, ob er im Sinne dieser Bestimmung als
schuldloser Teil angesehen werden kann. In dieser Richtung gilt jedoch
im Rechtsmiltelverfahren nicht die Untersuchungsmaxime, wenn nicht au!
Ungiiltigkeit der Ehe erkannt wurde, und daher hat das Beru!ungsgericht
Zhl dieser Frage den neu angebotenen Beweisdurch den Zeugen C. mit
Recht nicht durchgefiihrt.
Wenn man VOn den verbindlichen Feststellungen der Untergerichte ausgeht, wurde die Sache in der Frage der Legitimation des Klagers zur Klage
au! Ungilltigkeit der Ehe wegen eines Ehehindernisses nach § 5 der Eheges.-Nov. richtig beurteilt. Der Revisionswerber kann nicht als schuldloser
. Teil angesehen werden, denn er halte Kenntnis davon, daS die Ehe von
ihm vor Ablauf von liinf Tagen seit dem Anschlage des letzten Eheaufgebotes geschlossen wurde. Die von ihm behauptete, angeblich telephonisch von der Bezirksbeh6rde in Ř. erteilte In!ormation - es sei in
diesel' Hinsichf alles in Ordnung - wurde vom Klager nicht erwiesen;
ebenso blieb seine Behauptung unbewiesen, die Beklagte habe ihn bezuglich der Erteilung der Dispens von diesem Ehehindernis unrichtig informier!. Daher braucht nicht die Frage gelbst zu werden, ob es zur Legitimation des Klagers nach § 96 abOB. genUgen wlirde, wenn er, obwohl er,
wie aus seinem Schreiben vom 25. November 1941 hervorgeht, den Sach-

.-
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viseti na úřední desce příslušných úřadů, avšak žalobce o tOlt! věděl jak
vysvitá nejlépe z jeho dopisu z 25. listopadu 1941, v němž žádá žalovanou, aby sňatek vzhledem ke lhůtě ohlášek dala odložiti úa 6. prosince
1941, a zároveň jí oznamoval, že mu bylo sděleno na okresním-úřadě v L.,
že mu »zkrácenou lhůtu neuznají«.

Proto právem neuznaly nižší stolice žalobce s hlediska § 96 obč. zák.
za oprávněna domáhat se, aby jeho manželství s žalovanou bylo prohlášeno za neplatné.
Žalobce ve svém dovolání vytýká rozsudku druhé stolice vadnost řízení
ježto nebyl proveden důkaz svědkem C-em nabízený až v odvolání o tom:
že okresní úřad v Ř. žalobce ujistil, že je vše v pořádku a že se sňatek
bude konati v ustanovený den. Leč odvolaci soud právem tento důkaz neprovedl, ježto šlo o nepřípustnou novotu. V řízení o neplatnost manželství
platí totiž vyšetřovací zásada podle § 10 nař. min. sprav. z 9. prosince
1897, rak. ř. Z. čís. 283, aby neplatnost manželství byla bez ohledu k vlastnimu doznání nebo srovnalé vúli manželú prokázána nebo nemožnost tohoto důkazu nade vši pochybnost postavena. Tímto způsobem bylo však
prokázáno, že manželství sporných stran vadila překážka § 5 manž. nov.
a jde o to, zda žalobce múže uplatňovati neplatnost manželství s hledisk~
. § 96 obč. zák., tedy o to, zda ho lze považovati ve smyslu tohoto ustanovení za stranu nevinnou. V tomto směru však v opravném řízení vyšetřo
vací zásada neplatí, když nebylo uznáno na neplatnost manželství, a proto
odvolaCí soud právem neprovedl k této otázce nově nabízený důkaz svěd
kem C-em.

Vychází-li, se ze. závazných zjištění nižší.ch stolic, byla věc správně posouze;Ia y, otazce .zalob~ovy leglÍlmace k zal obě o neplatnost manželství
pro pr~kazku manzelstvl podle § 5 manž. nov. Dovolatele nelze považovati
za neVInnou stranu, neboť měl vědomost o tom že uzavírá sňatek před
uplynutím pěti dnů od vyvěšení poslední vyhlášk~. Jím tvrzená informace
které se mu prý dostalo telefonicky od okresního úřadu v Ř. _ že ,~
V o tomto ohled~ vše ~ pořádku- nebyla žalobcem prokázána, rovněž
zus.tal? neprokazáno Jeho tvrzení, že ho žalovaná mylně informovala o udě
leni dIspense od této překážky manželstvÍ. Není proto třeba řešili otázku
:da by k žalobc.ově leg!timaci pódle § 96 obč. zák. stačilo, kdyby přesto:
z~. znal ~k~t~ovy stav, pk ,patrn? z jeh? dopisu z 25. listopadu 1941, byl
pn uzaVlram snatku mylneho nazoru, ze dotčená závada t. j. překážka
manželství podle § 5 manž. nov., neexistuje.
'

t1k
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verhalt kannte, bei AbschluB der Ehe der irrigen Ansicht war, dan das
betreffende Hindemis, d. i. das Ehehindernis nach § 5 der Eheges.-Nov.,
nicht vorliege.
Die Einwendung der Revision, die Beklagte sei nicht ohne Schuld gewesen, kann uneriirtert bleiben, da die Beklagte nicht die Ungilltigerkiarljng
der Ehe anstrebt.

Námitkou dovoláni, že žalovaná nebyla bez viny, netřeba se zabývati,
protože žalovaná se neplatnosti manželství nedomáhá,
čís.

Nr. 18653.

Ein Rechtsgeschiiit, das durch die Geltendmachung des Wiederkaulsrechtes wiihrend der Wirksamkeit der Regierungsverordnung vom 9. Oklober 1938, Slg. Nr. 218 zustandekommen soli, stellt eine vertragsmiiBige VeriiuBemng im Sinne des § 1, Abs. 1 zit. VO dar, und zwar auch
wenn der Berechtigte semen Anspmch im Wege einer Klage erzwingen
muB.
Es handelt sich aber um keine LiegenschaitsveriiuBemng irn Sinne des
§ 1 zit. VO, wenn der lriihere Eigentiimer der Liegenschaft. ihre Auslolgung
. verlangt, wei! unter dem Deckmantel einer VeriiuBerung der Liegenschaft
bloB eine Darlehenslordemng sichergestellt ,werden sollte.

18653.

Právní jednání, k němuž má dojíti upla!něnfm práva zpětné koupě za
vládního nařízení ze dne 9. října 1938, Sb. čís. 218 je smluvním zcizením ve smyslu § t, odst. 1 uved. nař., a to i když oprávněný musí
svůj nárok vynucovati žalobou.
účinnosti

Nej,de však o zcizení nemovitosti ve smyslu § 1 uved. nař., domáhá-Ii
se dřívější vlastník nemovitosti jej/ho vydání z toho důvodu, že pod rouškou prodeje nemovitosti měla býti pouze zajištěna pohledávka ze zápůjčky.
(Rozh, ze dne 5, ledna 1944, Rv Jl 366/43,)

(Entsch. vom 5. Januar 1944, Rv 11 366/43,)

A. und Ž, B. behaupten in der gegen die Beklagte E, š-ová eingebrachten Klage, sie hiitten im Jahre 1932 mit dem jetzt verstorbenen Gatten der
Beklagten vereinbart, dan die in der EinL Z, 597 des Grundbuches fUr das
Kat.-Gebiet R eingetragene Parzelle K Z, 571/4 (Acker) aul die Beklagte
libertragen wird, dan sie den KHigern jedoch zurlickgegeben werden soli,
, soba Id diese den ihnen vordem von der Beklagten dargeliehenen Betrag von
13.000 K bezahlen, Sie behaupten, die Absicht der Parteien sei entweder
'au! die Hingabe eines P!andes oder au! den Verkau! der Liegenschalt mit
dem Vorbehalt des Wiederkau!srechtes, jedoch nicht au! den AbschluB
eines vorbehaltlosen Verkau!es gerichtet gewesen.
Daher beantragen die KHiger A. und Ž, B., es miige gegen die Beklagte
E, Š-ová zu Recht erkannt werden, daB die beklagte Partei verpflichtet ist,
der klagenden Parte i das in der EinL Z. 597 des Grundbuches !lir das Kat.Gebiet R. eingetragene Grundstllck Parz, Nr, 571/4 Acker zu iibergeben
und im Grundbuch,aul die klagende Partei als Eigentumerin libertragen zu
lassen, beides unter der Bedingung, dan die KJager der beklagten Parlei
den Betrag von 13.000 K bezahlen,
D a sEr s t g e r i c h t wies die Klage ab,
D a s Ber u ! u n g s g e r i ch t gab der Berulung der KJager keine
Folge. A u s den G r li n den: Nach dem Vorbringen der KJager handelt
es sich um die Einhaltung eines mit dem Vorbehalt des Wiederkau!es geschlossenen Kaufvertrages (§ 1068 abGB.), bezw, um Riickstellung des
P!andes - eines Ackers - in das Eigentl1m; es handelt sich also um eine
landwirtscha!tliche Liegenschalt im Sinne des § 2 der Reg,-VO Slg, Nr.
218/1938 (Reg.-Va Slg. Nr. 443/1941), Nach § 1 zit. va bedar! es zur

A, a Ž, B-ovitvrdí v žalobě proti žalované E, š-ové, že se v roce 1932
dohodli s nyni zemřelým manželem žalované, že se parcela čís. kat. 571/4
(role), zapsaná ve vložce čís, 597 pozcmkové knihy kat. území R převede
na žalovanou, že však žalobcům bude vrácena, jakmile tito zaplatí 13,000 K,
jež jim byly dříve žalovanou zapůjčeny, Tvrdí, že Se úmysl stran nesl bud'
k tomu, aby byla poskytnuta zástava, anebo k prodeji nemovitosti s výhradou zpáteční koupě, že však nebylo úmyslem stran uzavříti bezvýhradný
prodej,
Domáhají se proto žalobci A, a Ž, B-ovi, aby bylo proti žalované
E, Š-ové uznáno právem, že žalovaná strana je povinna odevzdati žalující
stráně pozemek parc, čís, 571/4 role, zapsaný ve vl. čís. 597 pozemkové
knihy kat. území R. a přepsati jej v pozemkových knihách vlastnicky na
žalující stranu, obojí proti tomu, že žalobci zaplati straně žalované částku
13,000 K
P r V Ý S o u d žalobu zamítl.
O d vol a c i s o u d nevyhověl odvolání žalobců, Z d ů vod ů: Podle
přednesu žalobců jde o dodržení trhové smlouvy učiněné s výhradou zpětné
koupě (§ 1068 obč, zák.) resp. o vrácení zástavy - role - do vlastnictví'
jde tedy o zemědělskou nemovitost ve smyslu § 2 vl. nař, Sb, čis, 218;
1938 (vl. nař, Sb, čís, 443/1941), Podle § 1 cit. nař, je ke smluvnímu zcizení takové nemovitosti zapotřebí souhlasu okresního úřadu, a právní jednáni bez takového souhlasu je podle § 1, odst. 3 cit. nař, neplatné.. Spor-
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vertragsmaSigen VerauSerung einer solehen Liegenschaft der Zustimmung
der Bezirksbeh6rde und ohne eine solehe Zustimmung ist das Rechtsgeschatt gemas § I, Abs. 3 zit. VO ungiiltig. Die den Wiederkauf der Liegenschaf! betreffende strittige Nebenverabredung des Kaufvertrages ist auch
als vertragsmaSige VeriiuSerung im Sinne des zitierten § I anzusehen und
So wird die Einverleibung des Eigentumsrechtes erst na ch Genehmigung
der Eigentumsiibertragung durch die zustandige Bezirksbeh6rde durchgefiihrt werden konnen. Wenn jedoch gemaS § I, Abs. 2 der zit. VO ohne
behordIiche Genehmigung Rechtsgeschiifte, welehe die in demselben § 1,
Abs. I angefiihrten Liegenschaf!en betreffen, ungiiltig sind und wenn somit
die beh6rdliche Genehmigung des Kaufvertrages eine der wesentIichen Voraussetzungen der Giiltigkei! dieses Vertrages bildet, miissen. die Gerichte
den Mangel dieses Erfordernisses auch ohne Einwendung von Amts wegen
beachten. DaS die behauptete Vereinbarung von der zustandigen Beh6rde
genehmigt worden ware, wird von keiner der Parteien behauptet und aus
dem Vorbringen der Klager geht hervor; daS es sích nur um eine miindliche Abmachung gehandelt ha!.
Bei diesem Sachverhalte kann also der Klage nicht stattgegeben werden,
denn nach der zitierten Regierungsverordnuňg isl ein Kaufvertrag, bevor
er von der Bezirksbeh6rde genehmigt wird, ungiiltig und auf Grund eines
ungliltigen Vertrages konnen dic Klager nicht scine Erfiillung, d. i. die
Uebertragung des Eigentumsrechtes verlangen. Dies gilt ohne Riicksicht
darau!, daS die strittige Vereinbarung noch im Jahre 1932, also vor der
Wirksamkeit der zitierten Regierungsverordnung (d. i. vor dem 11. Oktober
1938) getroffen worden sein soli. Nach § 9 zit. VO kann namlich eine biicherliche Eintragung auf Grund eines Rechtsgeschaftes ,zu dem nach der
erwahnten Verordnung die behOrdIiche Genehmigung notwendig ware, das
jedoch vor dem Tage der Wirksamkeit dieser Verordnung abgeschlossen
wurde, nur dann bewi1ligt werden, wenn dieser· Umstand aus einer 6ffentlichen oder einer gerichtlich oder von einem 6ffenmchen Notar beglaubigten Urkunde ersichtlich is!' Die Kliiger haben nicht nachgewiesen, daS sie
eine solche Urkunde besaSen und aus ihrem Vorbringen geht hervor, daS
sie iiberhaupt keine Urkunde iiber die behauptete Vereinbarung besitzen.
Damit ist allerdings der behauptete Anspruch der Parteien auf Unterzeichnung oder Auslolgung einer Urkundc, welche díe stritíige Vereinbarung
enthielte, nicht erledigt, denn wenn die behauptete Vereinbarung z1.!stande. gekommen ist, sind die Parteien dadurch gebunden und die so erlangte
Urkunde kann dann der Bezirksbeh6rde zur Genehmigung vorgelegt
werden.
D a s Ob e r s t e G e r i c h t hob auf die Revision der Klager das angefochtene Urteil auf und verwies die Sache an das Berufungsgericht zur
neuerlichen Verhandlung und Entscheidung zuriick.
Aus den Griindcn:
Die Revisionswerber fechten das Urteilt des Berufungsgerichtes wegen
unrichtiger rechtlicher Beurteilung der Sache an (§ 503, Z,4 ZPO.).

nou vedlejši úmluvu při trhové smlouvě týkajíci se zpětné koupě nemovitosti jest pokládati též za smluvní zcizení ve smyslu citovaného § 1 a lak
bude mOžno provésti vklad práva vlastnického až po schválení převodu
vlastnictvi příslušným okresním úřadem. Jsou-li však podle § 1, odst. 3 cit.
nař. bez úředního schválení neplatná právní jednání týkající se zcizených nemovitostí uvedených v témže § 1, odst. 1, a j~-li tedy úřední schválení trhové smlouvy jednou z podstatných náležitostí platnosti této smlouvy, musí soudy k nedostatku této náležitosti přihlížeti i bez námitky z úřední
moci. Že by tvrzená úmluva byla příslušným úřadem schválena, žádná ze
stran netvrdí, a z přednesu žalobců se podává, že šlo jen o ústní ujednání.

Za tohoto stavu věci nemůŽe tedy býli žalobě vyhověno, neboť podle
uvedeného vládního nařízení je trhová smlouva před schválením okresnim
úřadem neplatná a na základě neplatné smlouvy se nemohou žalobci domáhati jejího plnění, t. j. převodu práva vlastnického. To platí bez ohledu
na to, že prý se spomé jednání stalo ještě v roce. 1932, tedy před účin
ností citovaného vládního nařízení (i. j. před 11. říjnem 1938). Podle § 9
ci!. nař. lze povoliti totiž knihovní zápis na základě právniho jednání, ke
kterému by podle uvedeného nařízení bylo potřebí úředního souhlasu, které
však bylo uzavřeno přede dnem účinnosti tohoto nařízení, jen tehdy, když
tato okolnost je patrna z veřejné listiny a nebo z listiny ověřené soudem
neb veřejným notářem. Žalobci neprokázali, že by měli takovou listinu a
z jejich přednesu se podává, že nemají vůbec nějakou listinu o tvrzené do- .
hodě. Tím ovšem není řešen tvrzený nárok stran, aby podepsaly nebo vydaly listinu, která by obsahovala sporné ujednání, neboť došlo-Ii k tvrzenému ujednání, jsou jím strany vázány a listina tak získaná může pak býti
předložena okresnímu úřadu ke schválení.

Ne j vy Š š í s o u d zrušil k odvolání žalobců napadený rozsudek a
vrátil věc Odvolacímu soudu k novému jednání a rozhodnuti.

Z

důvodů:

Dovolatelé napadaji rozsudek odvolacího soudu pro nesprávné právní
posouzení věci (§ 503, čís. 4 c. ř. s.).

-
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Soweit sie bemangeln, das Berufungsgericht halte nicht von Amls
wegen prlifen solJen, ob es zur Giiltigkeit der strittigen Vereinbarung der
Genehmigung, der BezirksbehOrde im Sin ne der Reg.-VO Slg. Nr. 218/1938
bedlirfe, kann ihnen nicht beigepflichtet werden. DaS das Gericl1t nicht nur
berechtigt, sO!ldern auch verpflichtet ist, sich mit dieser Frage auch ohne
eine Einwendung der Parteien zu be!assen, geht schon daraus hervor, daS
es sieh um eine im 6ffentlichen lnteresse erlassene zwingende Vorschrift
handel!.
Richtig ist auch die Ansicht des Berufungsgerichtes liber die Notwendigkeit der amtlichen Genehmigung, soweit es sích um ctie Ausilbung des
Wiederkaufsrechtes handelte, ctas sich die KUiger beim Verkau!e der Liegenschaft im jahre 1932 etwa mlindlich vorbehalten haben. Ein Rechtsgeschiift; das durch die Geltendmachung dieses Rechtes wiihrend der Wirksamkeit der Reg.-VO Slg. Nr. 218/1938 zustandekiime, stellt eine verlragsmiiSige VeriiuSerung der Liegenschaft im Sinne 'des § 1, Abs. 1 zi!. VO
dar. Von diesem Gesichtspunkte aus braucht nicht geprlift zu werden, ob
sích das angefochtene Urtej] mit Recht auf die Vorschrift des § 9 zit. VO
beru!t. Die Richtigkeit der Ansicht, daS es sich um eine vertragsmiiSige
VeriiuSerung handelt, wird in keiner Weise: dadurch berlihrt, daS der
strittige Anspruch im Wege einer Klage geltend gemacht werden muS.

-
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Nelze přisvědčiti výtce, že odvolaci soud neměl z úřední moci zkoumati, zda je k platnosti spomého ujednání třeba schválení okresního úřadu
podle vl. nař. Sb. čís. 218/1938. Že soud je nejen oprávněn, ale i povinen,
aby se touto otázkou obíral i bez námitky některé strany, vyplývá již
z toho, že jde o velící předpis vydaný v zájmu veřejném.

Správný je. téz názor odvolacího soudu o potřebě úředniho schválení,
pokud by šlo o výkon práva zpětné koupě, které si snad žalobci ústně vyhradili při prodeji nemovitosti v roce 1932. Právní jednání, k němuž by
došlo uplatněním tohoto práva za účinnosti vl. nař. Sb. čís. 218/1938, je
smluvním zcizením nemovitosti ve smyslu § 1, odst. 1 cit. nař. S tohoto
hlediska není třeba zkoumati, zda se napadený rozsudek právem dovolává
přeqpisu § ·9 cit. nař. Správnost úsudku, že jde o zcizení smluvní, není
nikterak dotčena tím, že pro odpor žalované musí sporný nárok býti vynucován žalobou.

In der Frage, wie in iihnlichen FiilJen vor der Genehmigung des Vertrages durch die zustandige VerwaltungsbehOrde geklagt werden kann, teilt
das Revisionsgericht den Standpunkt des angefochtenen Urteils und ver"(eist den Revisionswerber au! die in der ver6ffentlichten Entscheidung
Nl\ 18447 Slg. O. G. ausgesprochenen Grundsatze. In dem Klagebegehren,
das die blicheriiche und !aktische Uebergabe der Liegenschaft verlangt, ist
kein Petit auf Unterzeichnung einer Urkunde zum Zwecke der Vorlage des
Vertrages zur Genehmigung enthalten. Die Kliiger irren daher, wenn sie annehmen, daS das Berufungsgericht das Klagebegehren eventuell selbs! in
geeigneter Weise richtigstellen sollte.
Mit Recht macht jedoch die Revision die Unrichtigkeit der Ansicht geltend i daS die Genehmigung der Verwaltungsbehiirde auch dann notwendig
wiire, wenn sich die Sache so verhielte, wie es die Kliiger behaupten, daS
namlich unter dem Deckmantel eines Verkaufesder Liegenschaft bloS die
Ford.erung allS cínem Darlehen sichergestellt werden sollte, das ihnen im
jahre 1932 die Beklagte und ihr verstorbener Gatte gewiihrt haben, und
'. wenn man also davon ausgehen sollte, daS der Kliiger im wesentlichen nur
die Rilckstellung ďésPfan,des verlangt. Wenn sieh die Sache 80 verhielte,
wilrde es sich um keine VeriiuSerung ,ier Liegenschaft im Sinne des ~ 1
der Reg.-VO Nr. 218/1938 Slg. handeln und ware eine behOrdliche Genehmigung nicht notwendig.

V otázce, jak lze v podobných případech žalovati před tím, než byla
schválena smlouva příslušným správním úřadem, sdílí dovolací soud stanovisko napadeného rozsudku a odkazuje dovolatele na zásady, které byly
vytčeny v uveřejněném rozh. čís. 18447 Sb. n. s. V žalob ním žádání, domáhajícím se knihovního a faktického odevzdáni nemovitosti, není obsažen
petit na podepsání listiny za tím účelem, aby smlouva mohla býti předlo. žena ke schválení. Mylně se proto žalobci domnívají, že odvolací soud měl
po případě sám vhodně upraviti žalobní prosbu.

Da clas Berufungsgericht in der irrigen Annahme, daS es zur Gliltigkeit des strittigen Rechtsgeschaftes in jedem Falle der Genehmigung der
Bezirksbehiirde bedilrfe, die Abweisung der Klage nur aus diesem. Qrunde
filr richtig befunden und im librigen die Berufung der Klagersachlich nicht
erledigt hat, wurde wie angefiihrt entschieden.

, P~něv~dž ~d~ol~~í ~oud ';laje mylně ,za to, že se k platnosti sporného
pravnlho jednanl kaz dym zpusobem vyzaduje schválení okresního úřadu
jen z toho důvodu shledal správným zamítnutí žaloby a jinak odvoláni ža~
lobců věcně nevyřídil, bylo rozhQdnuto, jak se stalo.

Právem vytýká však dovolání nesprávnost názoru, že schválení správního. úřadu bylo by třeba i tehdy, kdyby se věc měla tak, jak tvrdí žalobCI, že pod rouškou prodeje nemovitosti měla býti pouze zajištěna pohledávka ze zápůjčky, kterou jim v roce 1942 poskytli žalovaná a jeji zemřelý manžel, a kdyby se tedy mělo vycházeti z toho, že se žaloba v podstatě j~n domáhá vrácení zástavy. Kdybv tomu tak bylo, nešlo by o zcizení
nemovltostl ve smyslu § J vl. nař. Sb. čís. 218/1938 a nebylo by pak třeba
úředního schválení.

-
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Nr. 18654.
Einwendungen gegen die Zuliissigkeit der exekutiven Pfiindung einer
Forderung (der Trafikantenprovision) kann der Verpllichtete bei sonstiger
Nichtigkeit nach § 477, Z. 6 ZPO. nich! mittels Klage, sondem nur im Exeku!ionsveriahren geltend machen.

čís.

18654.

Námitky proti přípustnosti exekučního zabavení pohledávky (trafikan!ské provise) nemůže dlužník pod zmatečností podle § 477, čís. 6 c, ř. s.
uplatňovati žalobou, nýbrž jen v nzení exekučnún.
(Rozh. ze dne 6. ledna 1944, Rl 230/42.)

(Entsch. vom 6. Januar 1944, R I 230/42.)
Der belreibenden OUiubigerin f. D-ová wurde unter der AZ. E Xl
4989/38, E XI 5290/38 und E XI 7295/38 rechtskraftig gegen den Verpflichteten J. P. zúr Hereinbringung ihrer Forderungen die Exekution durch
pmndung und Ueberweisung der Trafikantenprovision des Verpflichteten
bewilligt.
lm vorliegenden Rechtsstreit beantragt der Veipflichtete J. P. gegen
f. D-ová die Unzulassigerklarung der gefiihrten Exekutionen. Die Unzulassigkeit dieser Exekutionen leite! er einerseits davon ab, daS in den
Exekutionsantragen der betreibenden Partei (Beklagten) die Driltschuldner
verschieden bezeichnet seien, und zwar als: ·"Landesfinanzdirektion«, »Bezirksfinanzdirektion«, bezw. »Tabak-OroSverschleiS· in P.«, anderseits davon, daS die Tralikantenprovision weder eine ptandbare Forderung gegen
den Staat, noch ein andcles Verm6gensrecht nach § 331 EO. sei.
D a sEr s t g e r i c h t wies die Klage ab.
D a s Ber u I u n g S g e r i c h t hob aus AnlaS der Berufung des Klagers das angelochtene Urteil samt dem vorangegangenen Verfahren auf
und wies die Klage zuriick. A u s den O r ti n den: Das Berufungsgericht halt dafiir, daS es sich im vorliegenden Falle um eine Nichtigkeit
nach § 477, Z. 6 ZPO. handle. Aus dem lnhalte der Klage geht hervor,
daS der Klager mit der gegenstandlichen Klage nur die Richtigkeitund
RechtmaSigkeit der rechtskraftigen Exekutionsbewmigung, namJich der betrelfenden rechtskraftigen Beschliisse anlicht, gegen die der Kl1iger, wie er
ausdruckJich anfiihrt, keinen Rekurs erhoben hal. Allein uber die Frage,
ob die Exekution. mitRecht oder, sei es wegen Nichtbestehens oder wegen
. Unverwertbarkeit des geptandeten Anspruchs, Zll Unrecht bewmigt wurde,
kann im ersten falle in einem Strilte nach § 308 EO. und im zweiten falle
bloS im Wege eines gegen den Bewi1ligungsbeschluS erhobenen Rekurses,
keineswegs aber in einem streitigen Verfahren, das aus AnlaS der vom
Verpflichteten gegen den betreibenden Olaubiger eingebrachten Klage eingeleitet wurde, entschieden werden. Eine solche Klage laSt sich keinem
der in den §§ 35 u. ff. EO. aufgezahlten Falle unterordnen, insbesondere
kann eine solche Klage auch nicht einer Klage nach § 39, Z. 5 EO. untergeordnet werden, denn es lallt nicht unter den Begriff »aus anderen Griinden«, daS díe Exekution auf ein nicht existierendes oder unverwertbares,
somit auf ein solches Recht bewilligt wurde ,dem der Charakter eines Exekutionsobjektes fehlt. Der Rekurrent irrt somit, wenn er annimmt, es handle
sich um eine Klage nach' § 39, Z.· 5 EO., und auch das Oericht erster In-

Vymáhající věřitelce f. D-ové byla pod zn. sp. E Xl 4989/38, E Xl
5290/38 a E XI 7295/38 povolena pravoplatně proti dlužniku J. P-ovi k vydobyti jejích pohledávek exekuce zabavením a přikázáním dlužníkovy trafikantské provise.
Ve sporu, O který tu jde, domáhá se dlužnik

J.

P. proti f. Dcové ne-

připustnosti vedených exekucí. Nepřipustnost těchto exekucí dovozuje jed-

nak z toho, že v exekučních návrzich vymáhající strany (žalované) jsou
poddlužnici různě označeni, a to: »Zemské finanční ředitelství«, »Okresní
finanční ředitelství« resp. »Velkoprodej tabáku v P.«, jednak z toho, že
trafikantská provise není pohledávkou proti státu, kterou by bylo lze zabaviti, ani jiným právem podle § 331 ex. ř.

.

P r V Ý S o u d zamítl žalobu.
O d vol a c í s o u d zrušil z podnětu žalobcova odvolání napadený
rozsudek i s předcházejícím řízenim a žalobu odniitl. Z d ů vod ů: Odvo. lací soud má za to, že v souzeném případě jde o zmatečnost podle § 477
čís .. 6 c .. ř. s. Z .obsahu žal?by je zřejmé, že žalobce napadá žalobou, o niŽ
t,:, jd~, len spravnost ~ duvodnos! pravoplatného povolení exekuce, totiž
pnslusnych pravop!atnych usne sem, proti nimž, jak žalobce výslovně uvádí,
re~urs nep~da!. Avsak o .otázce, zda byla exekuce povolena právem, či nepravem, at jlz pro neexistenci nEbo nezpeněžitelnost zabaveného nároku
lze rozhodovati v prvnim případě ve sporu podle § 308 ex. ř. a v druhé~
případě jen v rekurs ním řízení proti povolujícímu usnesení nikoliv však
v Jizeni sporném z podnětu žaloby povinného, podané proti 'vymáhajícímu
veřlteh. Takovouto žalobu nelze podřaditi pod žádný z případLI vypočte
ných, v §§ 35 a násl. ex;, ř., zejm~na nelze takovou žalobu podřaditi ani
pod zalob~ podle § 39, CIS. 5 ex. r., neboť pod pojem »z jiných důvodů"
~espa?a, ze byla exekuce povolena na právo neexístující, nebo nezpeně
Z1:<;lne, tedy pr? ?e9ostatek yovahyexekučních, objekti\. Mylně se proto
st~zovatel domUlva, ze Jde o zalobu podle ~ 39, ČIS. 5 ex. ř. a rovněž mylně
ma soud prvé stolice za to, že je souzený případ posuzovati bud' podle
§ 35 ex. ř. nebo podle § 36, neboť nejde tu ani o námitky proti nároku
vy,?áhanému, e~ckučnč, .opřené o skutečnosti nárok ten zrušující nebo staVlCI, aUl o namltky proh povolení exekuce z důvodů vypočtených taxative
~ ~ 36, č!s. 1 až 3, ex. ř. Jestliže ,však p?dle toho, có bylo vyloženo, patří
resenl otazky, o Ulz Jde v souzene rozepn ve vztahu mezi povinným a vyc
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stanz irrt, wenn éS da!iirhii1t, dal.l der vorliegende Fall nach § 35 EO, oder
nach § 36 zu beurteilen ist, denn es handelt sich hier weder. um solche Einwendungen gegen den Anspruch, zu dessen Ounsten die Exekution bewilligt
wurdG, die au! diesen Anspruch au!hebenden oder hemmenden Tatsachen beruhen noch um Einwendungen gegen die Exekutionsbewilligung aus den im
§ 36, 'Z. I EO. taxativ aufgeziihlten Orunden. Wenn aber nach den obigen
Ausfiihrungen die Uisung der Frage, um dic es sich im vorhegenden Rechtsstrei! im Verhiiltnisse zwischen Mín yerpflichteten und dem betreibenden
Oliiubiger handelt, in das Exekutionsrekursverlahren gehort, kann uber
diese Frage sachlich nicht im streitigen Ver!ahren entschieden werden, wie
das Oericht erster Instanz in dem angelochtenen Urteil zu Recht erkannt
hat. Oieses Urtei! ist somit samt dem vorangegangenen Verfahren in dem
oben erwiihnten Umfange nichtig im Sinnedes § 477, Z. 6 ZPO. und daher
mul.lte das Berufungsgericht bereits in nichtoffentlicher Sitzung (§§ 471,
Z. 7 und 478, Abs. 1 ZPO.) wie angefiihrt entsoheiden.
O a s Ob e r s t e Oer i o h t gab dem Rekurse des Kliigers nioht statl.

máhaiícím věřitelem, do exekučního řízení rekursního, nelze věcně. o této
oiázc~ rozhodnouti ve sporném řízeni, jak rozhodl soud prvé stolice na-

padeným rozsudkem. Je proto tento. rozsudek i s předcház~jícím řizenim
ve shora uvedeném rozsahu zmatečny podle § 477, CIS. 6 C. r. S. a nezbylo
proto než, aby odvolací soud již v neveřejném sedění (§§ 471, čís. 7 a 478,
oelst. I c. ř. s.) rozhodl tak, jak se stalo.

N e j vy Š š í s o u cl nevyhověl rekursu žalobcově.

Aus den Orunden:
Der Rekurrent maoht dem Berulungsgerichte zum Vorwurf, dal.l es das
Urtei! des Erstgerichtes samt dem vorangegangenen Verfahren mit Umecht
als nichtig im Sinnc des § 477, Z. 6 ZPO. au!gehoben und dic Klage zu.ruokgewiesen habe, denn es handle sieh nioht um eine Sache, die nicht au!
den Rechtsweg, d. i. vor die ordentlichen Oerichte gehorl. Oazu ist
zu bemerken, dal.l der Rekurrent den Begriff der Unzuliissigkeit des Rechtsweges unrichtig auslegt, wenn er dafiirhiilt, dal.l eine so1che Unzuliissigkeit nur dann vorliegt, wenn es sich um eine Sache handelt, die den ordentlichenOerichten entzogen isl. Die Unzuliissigkeit des Rechtsweges isl
niimlich auch dann gegeben, wenn es sich um eine Sache han delt, uber
welche die ordent1iclÍen Oerichte, jedoch nich! im streitigen Ver!ahren (au!
dem Rechtswege) zu entscheiden haben. Um diesen Fal1 der Unzuliissigkeit des Rechtsweges handelt es sich eben in der vorliegenden Sache. Oas
Beru!ungsgericht hat richtig c1argetan, dal.l die Einwenclungen, durch
welehe der Rekurrent die Zuliissigkeit der Pliindung seiner Trafikantenprovision bekiimplt, nicht mitlels Klage, sondern ausschliel.llich im Exekutionsverfahren geltend gemacht werden konnen, und der Rekurrent hat'
es gar nicht versuchl, diese Ansicht des Beru!ungsgerichtes zu widerlegen,
indem er sich bloB au! die allgemeine Bemerkung beschriinkte, er halte
sie nicht liir richtig, ohne aber niiher auszufiihren, worin er diese Unrichtigkeit erblickl.
Wenn uber die Einwendungen des Rekurrenten gegen die Pfandung der·
Trafikantenprovision nur im Exekutionsverfahren mit AusschluB des Rechtsweges entschieden werden konnte, leidet die Entscheidung des Oerichtes
erster Instanz samt clem vorangegangenen Verfahren an der Nichtigkeit
na ch § 477, Z. 6 ZPO. und daher hat das_Berulungsgericht nach Feststel·Iung dieser Nichtigkeit aus Anlal.l der Beru!ung das Urteil und das Ver!ahren erster Instanz mit Recht au!gehoben und die Klage zurilckgewiesen.

Z

důvodů:

Stěžovatel vytýká odvolacímu soudu, že neprávem zrušil rozsudek
prvého soudu s řízenim mu předcházejícím pro zmatečnost podle § 477,
čís. 6 c. ř. S. a žalobu odmitl, neboť nejde prý o věc, jež by nepatřila na
pořad práva; I. j. před řádný soud. K tomu jest uvésti, že si stěžovatel
nesprávně vykládá pojem nepřípustnosti pořadu práva, když má za to, že
o takovou nepřípustnost jde jen tehdy, když se jedná o věc odňatou řád
ným soudům. Nepřípustnost pořadu práva je totiž dána i v tom případě,
když jde o věc, o níž přisluší rozhodovati řádným soudům, nikoliv však
v řízeni sporném (pořadem práva). Právě o tento případ nepřipustnosti
pořadu práva jde v souzené věci. Odvolací soud správně odůvodnil, že námitky, jimiž stěžovatel broji proti přípustnosti zabavení své tra!ikantské
provise, nelze uplatniti žalobou, nýbrž výhradně v řízení exekučnim, a stě
žovatel se ani nepokusil o vyvrácení tohoto názoru odvolacího soudu, omeziv se jen na povšechnou poznámku, že jej nepokládá za správný, aniž by
však blíže rozvedl, v čem tuto nesprávnost spatřuje.

Mohlo-li býti o námitkách stěžovatele proti zabaveni tralikantské pravise rozhodnuto jen v řízení exekučním s vyloučením cesty sporu, pak rozhodnutí soudu prvé stolice i s předcházejicím řízením trpí zmatečností podle § 477, čís. 6 C. ř. s. a právem proto odvolací soud, zjistiv tuto zmateč
nost z podnětu odvolání rozsudek i řízeni prvého soudu zrušil a žalobu
odmítl.
Civilní rozhodnutí
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Nr. 18655.
Wenn die Anordnungen der letzwilligen Verlligung liber die Nachlolgerscha!t nicht entweder den ganzen NachlaB oder semen verhiiltnismiiBigen
Teil, sondem bloB eme bestimmte Sache betreffen, wurde ilir den Bedachten ein Substitutionsvermiichtnis im Smne des § 652 abGB. und keine
Erbiolge angeordnet.

čís.

18655.

Netýká-Ii se ustanovení posledního, poříz,ení. ~ nástt:pnich;'í. bud' celé
pozůstalosti anebo jejího poměrného dllu, nybrz Jen urc!té .vecI, ,byl, o~
myšlenému zřízen substituční odkaz ve smyslu § 652 obc. zak., nikol, dedické nástupnictvl,
(Rozh. ze dne 6. ledna 1944, R 1496/43.)

(Entsch. vom 6. Januar 1944, R I 406/43.)

o a s V e r 1 a s s e 11 s cha I t s g e r i c h t wies die von den betreffenden Personen als Nacherben nach der Vorerbin M. N-ová liberreichten
Erbserklarungen aus der zur Hallte am Silverstertag 1942 und zur anderen
Haltte am 2. Februar 1943 verfaSten letzwilligen Verfligullg des Erblassers
B. N. zurlick. A u s den G r li 11 den: Der Erblasser B. N. hinterlieS
einerseits eine in Ž. am 14. Februar 1936 verfaSte, mit der Ueberschrifl
»Mein letztcr Wille« versehene und eine zweite mit derselben Ueberschrift
versehene und am Silvestertag 1942 verlaSte und am 2 .. Februar 1943
abgeschlossene letztwillige Verfligung. In der ersten letztwilligen Verfligung
setzte er als Universalerbin seines gesamten Vermagens seine Ehegattin
M. N-ová cin. In der zweiten vermachte er seiner Gattin die Hallte des
Hauses Ne. 783 in H. und ordnete hinsichtlich seiner Liegenschaft »Š.«
an, daS die Liegenschaft nach seinem Ableben M. N-ová bis zu ihrem Tode
zum Gebrauche iiberlassen wird, trug dieser aber aul, daS die Liegenschaft
in keiner Weise belastet werden darf. Femer ordnete er an, daS nach dem
Tode der M. N-ová die Liegenschaft in die Verwaltung der Kinder der
Geschwister des Erblassers, die von ihm aulgezahlt werden, iibergeben
werden solL~",Wenn im Zeitpunkte der Uebergabe der Liegenschaft an die
Teilhaber von diesen niemand am Leben ware, bleiben Teilhaber ihre
Eltern, beziehungsweise ihre Kinder. Femer tral er Anordnungen hinsichtIich der Verwaitung und Flihrung dieses Unternehmens, indem er ein VerauSerungsverbot mit dem Hinzufiigen aussprach, daS einen Antei! nur
Blutsverwandte erben soUen.

P o z Íl s t a los tni s o u d odmítl dědické přihlášky podané přísluš
nými osobami jako poddědici po přední dědičce M. N-ové z posledního poří
zení zůstavitele B. N-a, psaného polovmou. na SIlvestra 1942 a druhou
polovinou dne 2. února 1943. Z d ů V? d ů: Zůst,avi!el B. N. za~ech,:1 Jednak poslední pořízení nadepsané »Mo)e, posle?m vule«, seps~ne v Z. dne
14. února 1936 a druhé nadepsané steJnym zpusobem a psan~, na ,Sllve~!ra
1942 a dokončené dne 2. února 1943. Prvým posledním pontemm uClml
universální dědičkou svého veškerého jmění svoji manželku M. N-ovou.
Ve druhém odkázal své manželce polovinu domu č. P·. 783 v K, stra.~ ~vé
usedlosti "š.« pak ustanovil, že nen;ov;tost b~de ?d Jeho smrÍJ v uz:va~1
M. N-ové až do její smrti, M. N-ove vsak UIOZII, z; nemovItost nesml ?yt
nijak zatížena. Dále ustanovil, že po smrh M. N-ove bude nemovItost dana
do správy dětem sourozenců ,zůstavitelový~h:.~teré ~~počít~vá; Kdyby v,d~bě
předání nemovitosti podilníkulll tItO nebylI JIZ na ZIVU, zustava]1 poddmky
jejich rodiče, případně jejich děti. Dále učinil us!anove~í o. s~rávě ~ vedení
lohoto podniku, vyslovuje zákaz prodeje s ÍJm, ze pOdll dedl Jedme krevllJ

ln dieser Anordnung erblicken die im letzten WilIen Genannten ein
gliltiges Testament und stiitzen iÍlre Erbserklarungen darauf, daS in diesem
FaUe der Wille des Erblassers und nicht die Verwendung nicht zutreffender
Ausdriicke entscheidend sei. Aus den beiden letzten Verfiigungen geht hervor,
daS sie der Erblasser selbst und ohne Zeugen geschrieben ha!. Wahrend
der Erblasser im ersten Testame(1te ausdriicklich iiber sein ganzes Ver-.
magen unter Verwendung des Ausdruckes Erbin des gesamten, woraus
immer bestehenden und wo immer belindlichen Vermagens verfiigte, tat
er dies im zweiten nur hinsichtlich zweier unbeweglicher Objekte unci
spricht ausdrlicklich von einem Vermachtnis und von einer Verm6gensverwaltung. Aus dem Zusammenhange beider Verlligungen und daraus, daS
sie der Erblasser selbst geschrieben hat, ist ersichtlich, daS er sich des
Unterschiedes der Diktion Erbe und Vermachtnisnehmer bewuSt war. Naeh

. V tomto ustanovení spatřuji v poslední vůli jmenovaní platnou závěť a
opírají své dědické přihlášky o to, že rozhodující je v tomto případě vůle
zůstavitelova a nikoliv použití nevhodných termínů. Z obou posledních pořízení je zřejmo, že je psal zůstavitel sám a beze svědků. Kdežto zůstavitel
v prvé poslední vůli výslovně ustanovilo celém svém jmění používaje termínu dědička veškerého jmění v čemkoliv pozůstávajícího a kdekoli se nalézajícího, v druhém ustanovil jen o dvou nemovitých objektech a mluví výslovně o odkazl! a o správě jmění. Ze souvislosti obou pořízení a z toho,
že si je psal z'lstavitel sám, je zřejmo, že si byl vědom rozdílu dikce dědic
a odkazovník. Podle názoru soudu je toto druhé pořízení hledíc k ustanovením §§ 532, 535, 553 obč. zák. pouhým dovětkem a nikoliv závětí.
Kdyby měli býti shora uvedení odkazovníci pokládáni za dědice, musili by
převzíti i dluhy pozůstalosti. Z celé souvislosti nevyplývá ustanovení za

příbuzní.
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Ansicht des Oerichtes ist diese zweite Verfligung im Hinblick auf die Bestimmungen der §§ 532, 535, 553 abOB. ein bloBes Kodizill und kein Testament. Wenn die oben erwahnten Vermachtnisnehmer als Erben angesehen werden soli ten, muBtell sie auch die NachlaBschulden tibernehmell.
Aus dem ganzen Zusammenhange folgt, daB an keine Einsetzung als Erbe,
d. i. als Uebernehmer samtlicher Rechte und Verbindlichkeiten des Erblassers gedacht war. Die oberwahnten Anmeldungen waren daher zuriickZllweisen (Entsch. Nr. 11935 Slg. O, O.).

dědice. t. j. nástupce všech práva závazků zůstavÍíelových. Bylo proto
shora uvedené přihlášky odmitnouti (rozh. čis. 11935 Sb. n. s.).

D a s Rek u r s g e r i c h t gab dem Rekurse der Beteiligten statt und
nahm ihre Erbserklarungen aus dem Testamente vom 2. Februar 1943 ano
A u s den O run den: Wird der lnhalt der zweiten letztwi1ligen Verftigung so ausgelegt, daB die wahre Absicht des Testators erfaBt wird,
kann es keinem Zweifel unterliegen, daB der Erblasser durch den Inhalt
des spateren Testamentes an der Stel!ung seiner Oattin als Universalerbin
nichts anderes andern wollte, als daB er mr sie Erbnachfolger bestimmte,
die er in ihren Erbrechten gleichfalls durch eine weitere Nachfolgerschaft
beschrankte. Die erbserkIarten Rekurrenten k6nnen daher nicht als bloBe
Vermachtnisnehmer, sondern mussen als Nacherben ai1gesehen werden,
welchen mit Rucksicht auf den Inhalt der' letztwilligen Verfligung vom
2. Februar 1943 sofort deferiert wird, sobald der Fall der Delation' des
Nachlasses eingetreten ist. Der Oattin des Erblassers als Vorerbin der Liegenschaft »š.« wird hihsichtlich dieses Teiles des Nachlassers ein eingeschranktes Eigentumsrecht mit den Rechten und Verpflichtungen eines
FruchtnieBers (§ 613 abOB.) zustehen. Der Nacherbe ist zwar nicht verpflichtet, sogleich nach dem Ableben des Erblassers zur erfolgreichen Verteidigung seiner Rechte eine Erbserkliirung zu tiberreichen, denn das Oericht muB eine solche Substitution von Amts wegen berticksichtigen
(§ 174, Z. 3 auBerstr. Pat.), wenn aber eine solche Erbserkliirung tiberreicht
wurde, kann sie nicht zuruckgewiesen werden und daher gab das Oericht
dem Rekurse der Nacherben statt und iinderte den angefochtenen BeschluB ab.
D a s Ob e l' s t e Oer i ch t stellte uber den Revisionsrekurs der hinterhliebenen Witwe M. N-ová den BeschluB des Erstgerichtes wieder her.

Rek u r s n i s o u ci vyhověl rekursu zúčastněných a přijal jejich dě
dické přihlášky z posledního pořízení ze dne 2. února 1943 na soud. Z d ů- .
vod ů: Vykládá-Ii se obsah druhého posledního pořízení tak, aby se vystihl pravý úmysl testátorův, není pochybnosti o tom, že obsahem pozdější
poslední vůle nechtěl zůstavitel na postavení manželky jako universální
dědičky nic jiného změniti, než že jí ustanovil dědické nástupniky, které
rovněž obmezi! v jejich dědických právech dalšim nástupnictvím. Nelze
proto přihlásivší se stěžovatele pokládati za pouhé odkázovníky, nýbrž za
poddědice . kterým se se zřetelem na obsah posledního pořízení ze dne
2. února 'r 943 deferuie ihned, jakmile nastal případ delace pozůstalosti.
Manželce zůstavitelově, jakožto přední dědičce usedlosti »š.«, náležeti
bude ohledně této části pozůstalosti obmezené vlastnické právo s právy a
závazky poživatele (§ 613 obč. zák.). Poddědic není sice povinen ihned
po smrti zůstavitelově podávati k obhájení svých práv dědickou přihlášku,
neboť soud musí k takovéto substituci přihlížeti z úřadu (§ 174, čís. 3 nesp.
pat.), byla-Ii však taková přihláška podána, nelze ji odmitnouti a proto
soud rekursu podMdiců vyhověl a napadené usnesení změnil.

Aus den Grunden:
Es handelt sich elarul11, was mr einen rechtlichen Charakter die zUT
Halfte am Silvestertage 1942 und ZUl' Halfte am 2. Februar 1943 verfaBte
letztwillige VeIitigung des Erblassers hat, ob es sich niimlich um ein Testament handelt, das die Einsetzung von Erben zum Inhalte hat, oder um
ein bloBes Kodizill, das Vermiichtnisse anorelnet.
Das Rekursgericht halt im Oegensatz zum Oericht erster Instanzdaftir,
daB die erwahnte letztwillige Vermgung des Erblassers kein bloBes Kodizill mit der Einsetzung von Vermachtnisnehmern ist, sondem daB der Erblasser darin seiner Ehegattin M. N-ová, die er in seinem frtiheren Testamente VOI11 14. Februar 1936 als Universalerbin eingesetzt halte, hinsicht-

N e j v y Š š i s o II d obnovil k dovolacímu rekursu
M. N-ové usnesení prvého soudu.
Z

pozůstalé

vdovy

důvodů:

Jde o to, jakou právní povahu má poslední pořízení zůstavitelovo, psané
z polovice na Silvestra 1942 a z polovice 2. února 1943, zda totiž jde
o závěť, obsahujíci ustanovení dědiců, či jen o dovětek, nařizující odkazy.

Rekursní soud má na rozdíl od soudu prvé stolice za to, že uvedené
poslední pořízení zůstavitelovo není pouhým dovětkem s ustanovením odkazovníků, nýbrž že v něm zůstavitel své manželce M. N-ové, kterou ve
své dřívější závěti ze dne 14. února 1936 ustanovil universální dědičkou,
'lrčil, pokud jde o usedlost »š.«, dědické nástupníky. V důsledku toho přijal
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der Liegenschaft »š.« Nacherben bestimmt hat. Infolgedessen nahm
Rekursgericht die Erbserklarungen derjenigen Personen an, die sieh
diesem Testamente als Nacherben der M. N-ová zur Liegenschaft »š.«
einem Tei! des erblasserischen Nachlasses erbserklart haHen.

rekursn; soud dědické přihlášky osob, jež se z tohoto posledniho pořízení
přihlásily ja~o podděclicové M. N-ové k usedlosti »š.« jako k části zůsta

Dieser Ansicht kann jedoch nicht beigepllichtet werden. Nach § 532
abOB. kann Gegenstand des Erbrechtes entweder. die ganze Verlassenschafl, d. i. der lnbegriff aller Rechte und Verbindlichkeiten des Erblassef3
(§ 531 abOB.), oder ein verhaltnismaBiger Teil dieses Inbegriffes sein,
nich! aber nur eine bestimmte Sache, eine Summe oder cin Recht, die gemaB §§ 535 und 653 abOB. bloB Gegenstand eines Vermachtnisses sein
kannen. BeurteiJt man die letztwillige Verfligung, um die es sich hier ha11delt, vom Oesichtspunkte dieser Vorschriften, kann es keinem Zweifel
unterliegen, daB durch ihre Anordnungen hinsicht1ich der Liegenschaft »š.«
Wr die bedachten Personen keine Erbnachfolge festgesetzt wurde, sondern
ein Substitutionsvermachtnis im Sinne des § 652 abOB., da sie diese nicht
zu einer Oesamtnachlolge, namlich zum ganzen NachlaB oder Zll einem
verhaltnismaBigen Teile desselben berult, sondem nur Zll einer bestimmten,
2um NachlaB gehorigen Sache. AIs lideikollllllissarische Verlllachtnisnehmer
ki;nnen die Bedachten hinsichtlich des Vermachtnisses nur die ihnen durch
das Oesetz zuerkannten Rechte geltend machen (vgl. insbesondere die Bestilllmungen der §§ 158 und 174, Z. 3 auBerstr. Pat.), kannen aber keine
Erbserkliirungen iiberreichen.
Daher war der BeschluB des Erstgerichtes wiederherzllstellen, durell
den die auf die letztwillige Verfligung des Erblassers vom 31. Dezember
] 942, beziehungsweise vom 2. Pebruar 1943 gestUtzten Erbserklarungen
zuruckgewiesen wurden.

S tímto názorem však nelze souhlasiti. Podle § 532 obč. zák. múže býti
předmětem dědického práva buď celá pozůstalost, t. j. souhrn veškerých
práva závazků zůstavitelových (§ 531 obč. zák.), anebo poměrný díl tohoto souhrnu, nikoliv však jen určitá věc, částka nebo právo, jež. p~dle
§§ 535 a 653 obč. zák. mohou býti jen p~edmětel:' odk~zu. p~~uzuJ~-h se
poslední pořízení, o něž jde, s hle~lska techto pre~plsu, nemuze byt p~
chybnosti o tom, ~e jeho ustanovel1lm o usedlosh »5.« nebylo pro ob myslené osoby zřízeno dědické nástupnictví, nýbrž subshtuční odkaz ve smyslu
li 652 obč. zák., ježto ie nepovolává k nástupnictví souhrnnému, totiž k celé
pozůstalosti nebo k poměrné její části, nýbrž jen k určité, do ~o.zůslalos~
patřící věci-. Jako svěřenští odkazovníci mohou obmyšlení uplatl1lÍl ohledne
odkazu jen práva zákonem již přiznaná (srov. zejména ustanovení §§ 158
a 174, čís. 3 nesp. pat.), dědické přihlášky však podati nemohou.

lich
das
aus
als

vitelovy pozustalosh.

Bylo proto obnoviti usneseni soudu prvé stolice, který dědické přihlášky
o poslední pořízení zůstavitelovo ze dne 31. prosince 1942 pokud
2. února 1943 odmítl.

opřené
se týče

čís.

Nr. 18.656.

18656.

Wenn derjenige, der §jeh liir den Eigentilmer einer bestimmten Saehe
hiHI oder sich atl der Sache eitl aul den Erwerb des Eigentums abzielendes Recht immaSt, gegen denjenigen, der ihm dieses Recht streitig
macht, nIcht mit einer Leis!ungsklage (~ 336, 372, 523 abOB.) aultreten
kann, da er nich! den Erwerb des Eigenlums, des Besitzes oder eines stlirkeren Tiiels an der strittigen Sache nachweisen kann, ist er berechtigt,
gegen den Widersacher mit der negativen Feststellungsklage aulzulreten,
daS diesem an der Sache kein Recht zusteht.
Zu-einer negativen Feststellungsklage ls! der Kauler von Aktien mit
Kupons und Talons gegen denjenigen berechtigt, der sich einem Strafverlahren, in welchem die Kupoos und Talons beschJagnahmt wurden, aJs
Privatbeteiligter angeschlossen und damit sein Interesse an den Bestandteilen der Aktien zum Ausdruck gebracht hat.

Nemůže-Ii
nějaké právo

ten, kdo se pokládá za vlastníka určité věci, nebo si osobuje
k věci směřujicl k nabytí vlastnictví, vystoupiti proti tomu,
kdo mu toto právo upírá, žalobou o plnění (§§ 366, 372, 523 obč. zák.),
ježto nemůže prokázati nabytí vlastnictví, držby nebo silně.išill0 titulu ke
sporné věci, je oprávněn vystoupiti proti odpůrci zápornou žalobou určo
vací, že tomuto nepřísluší k věci žádné právo.

Mittels einer Zivilklage kann jedoch gegen den Privatbeteiligten (§ 47
StPO.) nicht geltend gemacht werden, ďaS er nicht berechtigt sei, gewisse Anspriiche dem Strafgerichte gegenilber geltend ru machen und daS
er zu einem bestimmten Verha1ten im Slra/ver/ahren verpflichtet sei.

Nelze se však domáhati civihlí žalobou proti soukromému účastniku
oprávněn uplatňovati určité nároky vůči trest. nímu s()udu a že je povinen k určitému chování se v trestním řízení.

K záporné určovací žalobě je oprávněn kupitel akcii s kupony a talony
proti tomu, kdo se připojil k trestnímu i'lzeni, v němž byly kupony a talony
zabaveny, jako soukromý účastník, a dal tim najevo svů.j zájem na součástech akcií.

(§ 47 tr. f.), že tento není
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Der Kupon ist ein Zugehor der Aktie, solange er von dieser nicht abgetrennt ist. Wenn der Eigentiimer der Aktie den Kupon abtrennt und diesen als eine selbstiindige Sache weiterveriiuBert, verliert der Kupon die
lugehoreigenscbalt und kann daran ohne Riicksicht aul das Schicksal der
eigentlichen Aktie (des Mantels) selbstiindi!1; Eigentum erworben werden.
Der Talon ist nur ein zur Erleichterung der Manipulation mit dem'
neuen Kuponbogen dienendes Legitimationspapier, steut aber kein selbstiindiges Recht dar. Fiir die Frage des Eigentumserwerbes an Aktien ist es
nebensiichlich, ob zugleich der Kupon und der Talon beigebracht wurde.
Diese rechtliche Natur der erwiihnten Papiere hindert nicht, daB
die Ausiibung der Rechte der Aktionare au den Besitz der Aktie als eines
Ganzen, (Manlel, Kupon und Talon) gekniiplt ist.

Kupon je příslušenstvím akcie, pokud není od této oddělen. Odděll-Ii
vlastník akcie kupon a teuto dále jako samostatuou věc zcizí, ztrácí kupon
vlastnost příslušenství a lze jej bez ohledu na osud akcie samotué (pláště)
samostatně nabýti do vlastnictví.
Talon je jen legitimačnim papírem pro usnadnění manipulace s novým
kuponovým archem, nepředstavuje však žádné samostatné právo. Pro otázku
nabytí vlastnictví k akciim je vedlejší, byl-Ii zároveň dodán kupon i talon.
Tato právní povaha uvedených paplrU není na překážku tomu, aby výkon akcionářských práv byl vázán na držbu akcie jako celku (pláště, kuponu a talonu)~.

(Entsch, vom 10, Januar 1944, Rv I 78/43,)

(Rozh. ze dne 10. ledna 1944, Rv I 78/43.)

A, P. kaufte von M,F-ová 544 Aktien der AktiengeseUscha!i »K.«
in B., es wurden ihm aber nUr die Aktienmiintel ausgefolgt. Die. Kupons
und Talons wurden in dem gegen K. Ř, und M. F-ová unterder Al. Tk
92/42 gefUhrten Strafver!ahren wegen Verbrechens nach § 199 a) St. Oes,
beschlagnahmt. Am 23. Februar 1942 trat M. F-ová ihren Anspruch gegen
das .Kreisgericht in T. als Stra!gericht au! Ausfolgung der Kupons und
Talons A. P. ab. Am 29. April 1942 erstattete die AktiengeseUscha!t »K.«
in B. gegen K. R. die Strafanzeige wegen Veruntreuung, in weleher sie
behauptete, K. Ř. habe fUr sie von verschiedenen Personen eine bedeutende
Menge ihrer Aktien angekauft, ihr dieselben aber nicht abgeliefert, und
in der sie beantragte, die beschlagnahmten Werte, insbesondere die Aklien
oder aUe Bestandteile derselben einerseits als corpora delicti, anderseits
als Wertpapiere, auf welehe dieAktiengesellschaft »K.« in B. Eigentulllsanspriiche erhebt, bis zUr Beendigung des Strafverfahrens in gerichtlicher
Verwahrung zu belassen. Inlolge dieser Strafanzeige wies das Kreisgericht
in T. das Ansuchen des A. P. um Ausfolgung, beziehungsweise leihweise
Ueberlassung der Kupons und Talons der von ihm gekauften Aktien gegen
Erlag einer Sicherheit ab. A. P. begriindete dieses Oesuch damit, daS er
die erwiihnten Wertpapiele zur Ausiibung der Aktioniirrechte br au che.
lm gegenstandlichen Rechtsstreit beantragt A. P. gegen die Aktiengesellschaft »K.« in B. den Ausspruch, 1. daS der beklagten Parte i das· Eigentumsrecht an bestimmten Aktien, Talons und Kupons nicht zusteht, 2. daS
die beklagte Partei im Strafverfahren gegen K. Ř. und M. F-ová nicht das
Recht hat, gegen das Strafgericht den Anspruch auf Ausfolgung der in diesem Stra!verfahren beschlagnahmten Kupons und Talons geltend zu machen,' daS sic verpflichtet jst, sich nicht dagegen zu wehren, wenn das
Strafgericht diese gepfiindeten Sachen dem Kliiger ausfolgt, daS sie Verpmchtet ist, die dahin zielenden Antriige zuriickzuziehen und als Privatbeteiligte bestimmte Erkliirungen .abzugeben.
D a sEr s t g e r i c h t wies die Klage ab. A u s den O r ii n den:,
Die Aktie setzt sich als Wertpapier aus dem Mantel, dem Kupon und Talon

A. P. 'koupil od M. F-ové 544 akcií akciové společnosti »K.« v B., byly
mu však odevzdány jen pláště těchto akcií. Kupony a talony byly zabaveny
Ir trestním řízení zn. sp. Tk 92/42 proti K. Ř-ovi a M. F-ové pro zločin
podle § 199 a) tr. z. pne 23. únor~ 1~42 postoupila M. F-ov~ A. P-ov}
svůj nárok proti trestnlmu soudu, kraJskemu soudu v T., na vydam kuponu
a talonů. Dne 29. dubna 1942 učinila Akciová společnost »K.« v B. trestní
oznámení proti K. Ř-ovi pro zpronevěru, v němž tvrdila, že K. Ř. koupil
pro ni od různých osob značné množství jejích akcií, tyto jí však neodevzdal a v němž navrhla, aby zabavené hodnoty, zejména akcie nebo jakékoliv' jejich součásti byly ponechány' jednak jako věci doličné, jednak jako
cenné papíry, na něž ci akciová společnost »K.« v B. činí vlastnické ná. roky, v soudním uschování až do ukončení trestníhó řizeni. V důsledku tohoto trestního oznámení zamítl krajský soud v T. žádost A. P-a o vydáni
pokud se týče zapůjčení kuponů a talonů jím koupených akcií proti složení jistoty. A. P. odůvodnil tuto žádost potřebou uvedených cenných papírl! k výkonu akcionářských práv.

Ve sporu, o který tu jde, domáhá se A. P. proti Akciové společnosti
»K.« v B. 1. že žalované straně nepřísluší vlastnické právo k určitým akciím,
talonům a kuponům, 2. že žalovaná strana v trestním řízení proti K. Ř-ovi
a M. F-ové nemá práva uplatňovati vůči trestnimu soudu nárok na vydání
kuponů a talonů, zabavených v tomto trestním řízení, že je povinna zdržeti
se bránění tornu, aby trestní soud tyto zabavené věci vydal žalobci, že jo
povinna vzíti zpět návrhy k tornu směřující a učiniti jako soukromý účastník
určité prohlášení.
P r v Ý s o u d zamítl žalobu. l d ů vod ů: Akcie jako cenný papír se
skládá z pláště, kuponu a talonu. A. P. koupil od Me F-ové 544 akcii
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zusan:men. A. P. kaulte von M. F-ová 544 Aktien der Aktiengesellschalt
»K.« m B .• es wurden lhm JOdoch nur die Mantel dieser Aktien Ubergeben.
Dle Kupons und Talons waren beschlagnahmt und somit dem Besitz der
M. F-ová entzogen (§ 349 abOB.). Dem Klager wurden sie nicht ausgetolgt. lhm stehl nur der Ans;nuch gegen M. F-ová aut Herausgabe derselben zu. Kupons und Talons sind weder als Zuwachs noch als eine Nebensache der Aktienmanteí anzusehen (§ 294 abOB.), so daS sie kein ZugeMr derselben, sondern einen Bestandteil der Aktien bil den, zu welehen
Sle gehOren ..Wenn der Klager durch Kaul und Uebergabe das. Eigentum' an
den AktJenmanteln erworben hat, so hat er dadurch no ch nicht das Eigentum
an den Kupons, d. i. den Dividendenanweisungen und an den Talons, d.;'
den Anwelsungen. aul einen neuenKuponbogen erworben. Der KIager behauptet Jedoch mlt Umecht, er habe an den Kupons und Talon s Eigentum
durch Erkl~rung lm Smne des § 428 abOB. erworben. Diese Bestimmung
setzt namh<;h voraus, daS di,[; durch Erklarung iibergebene bewegliche
Sache Sl ch m der Oewahrsame des VeriiuSerers oder Erwerbers belindet
und daS diesel' in der vo:geschriebenen Weise seinen aul die Uebergabe
der Sache genchteten Wlllen zum Ausdruck bringt. M. F-ová hat zwar
lhre Zustrmmung dazu erkJart, daS der Klager si ch darum kiimmert, daS
lhm dle Kupons u.nd. Talons vom Kreisgerichte in T. ausgelolgt werden,
und hat lhm damlt lhren Anspruch aul Auslolgung der Urkunden abgeIreten. Das genUgt jedoch ZUm Eigentumserwerb nicht. lm Sinne der BesÍlmmung des § 428 abOB. kannte von einer Uebergabe durch Erklarung
nul' dann gesprochen werden, wenn M. F-ová die Kupons und Talons in
lhrer Oewahrsame. halte oder darUber tatsachlich verfUgen kannte, waS
aber vorhegends n:cht der Fall ist, denn M. F-ová ha! durch die Beschlagnahme dle DelentJOn. und den Besitz derselben (§ 349 abOB.) verloren.
Es handelt slch um ~me Klage aul Feststellung des Eigentums an Aktien,
Kupons und Talons lm Smne der §§ 523, 372 abOB. Sache des Klagers
1St es, sem angebliches Eigentum, d. i. den rechtHchen uod rechtmaSigen
BeSltz (§§ 316, 326 llnd 461 abOB.), sowie die St6rungshandlung des
Beklagten zu bewelsen. Der Klager hat nach dem was oben angefiihrt
wurde, den Besitz der Kupons und Talons, und d~ Kupons und Talons
Bestandtelle der Akhen smd, auch den Besitz der ganzen Aktien nich! beWlesen. Daher 1st di; Klage: soweit sie die Feststellung begehrt, daS der
beklagten Partel an ~44 Akhen, Kupons und Talons der Aktiengesellschalt
lJl B. kem Elgentum zusteht, unbegriindet. Die beklagte Parlei hat bisher
kelnen Anspruch aul Aus!olgllng der beschlagnahmten Kupons und Talons
geltend ge':1acht; daher ka~nte der Klage pul eine negative Feststellung
m dlesem Smne au ch dann mchl stattgegeben werden wenn sie sonst begriindet ware. Soweit die Beklagte den Klager durch' ihre Betatigung als
Privatbeteiligte im Verlahren AZ. Tk 92/42 daran behindert daS ihm das
Kreisgericht die beschlagnahmten Kupons und Talons teiI~eise Uberla5t
tut sie dies. im Rahmen ihrer Rechte als Beschadigte und Privatbeteiligt~
und kann mcht durch em Urtell zur Zuruckziehung ihrer Antrage und dazu
gezwllngen werden, daS Sle slch an Stelle der realen Sicherstellung (durch
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akciové společnosti »K.« v B., byly mll však odevzdány jen p!áště tě:hto
akcii. Kupony a ta!ony byly ~abaveny a tedy M',F-o:,.e z. drze~l odnaty
(§ 349 obč. zák.). zal~bci vydany nebyly a ]em.u pnslusl :?I~ko narok proh
M F-ové na jich dodaní. Kupony a talony neJsou anl pnrustkem am vedl~iší věcí (§ 294 obč. zák.) plášťů akcií, takže nejsou jich příslušens,t~í?l,
ný6rž součást~ ~kcií,.~ nimž patři. Na.byl-li žalobc.e koupi a ,odevzaamm
vlastnictví plasťu akcll, nenabyl tlm Jeste .-Iastmctvl ke kuponum, t. ]. poukázkám na dividendu, a talonům, t. j. poukázkám na nový kuponový arch.
žalobce tvrdí ženabvl vlastnictví ke kuponům a talonům prohlášenim ve
smyslu § 428' obč. zák., leč neprávem. Toto ustanovení totiž předpokládá,
že movitost prohlášenim odevzdávaná, je v detenci zcizitele nebo nabyvatele a 2e 'tento prohlásí příslušným způsobem svou vlrli směřující k o~e
vzdáni věci. M. F-ová sice prohlásila svúi souhlas s tím, aby žalobce sam
se postaralo to, aby jemu kupony a talony byly krajským soudem v T.
odevzdány, <) tim mu postoupila svůj nárok na vydání""Ustin. To však k nabyti vlastnictví nestačí. Podle ~stanovení § 428 obč. zák. .by ~ylo lze mluviti o odevzdání prohlášením len tehdy, kdyby M. F-ova mela kupony a ,
talony ve své držbě nebo mohla jimi !ak~icky disponovati" čemu.ž však
v daném připadě tak neni, neboť M. f-ova ztratrla ~abave~lm ,]eJ,ch .detenci i držbu (§ 349 obč. zák.). Jde o zalobu na ~rč~l1J v]astmctvl k ~kclJm,
kuponům a talonÍlm, ve smyslu, ~ 523, 372 obc. za~; zalobc~ nalezl, aby
prokázal své domn~lé vlastn~ctvl, ~. J. be;.els!nou a ~orad~ou drzbu (§§ 316,
326 a 1461 obč. zak.), Jakoz 1 rusebnl cm zalovaneho. Zalobce podle toho,
co shora uvedeno, neprokázal držbu kuponů a talonů a ježto kupony a
talony jsou součásti akcii, ani držbu akcii jako celku. Není proto žaloba, pokud se domáhá určení, že žalované straně nepřísluší vlastnictví k 544 akciim,
kuponům a tal0l1l1111 akciové společnosti v B., důvodná. Žalovaná strana
. neuplatnila dosud žádný nárok na vydání zabavených kuponlr a talonlr,
nebylo by proto lze Žalobě na negativní určeni v tom směru vyhověti, ani
kdyby jinak byla důvodná. Pokud žalovaná brání žalobci svou činností jako
soukromá účastnice v řizeni zn. sp. Tk 92/42 v tom, aby mu krajský soud
zapůjčil zabavené kupony a talony, činí tak v mezích práv jako poškozená
a soukromá účastnice, a nemůže býti rozsudkem přinucena ke zpětvzetí
svých návrhlr a k tomu, aby se místo zajištění věcného (zabavenými kupoliy) spok~jiJa zajištěním peněžitSrm, neboť k tomu se nezavázala.
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die beschlagnahmten Kupons) mit einer ·Sicherstellung in Oeld begnugt,
denn dazu hat sie si ch nicht verpflichtet.
Das InteresSe an der alsbaldigen Feststellung im Sinne des § 228 ZPO.
kann zwar als gegeben angesehen werden, denn dem Klager wurden, Wenn
lhm dle Kupons und Talons ausgelolgt wurden, als dem Besitzer eines
Zehntels des Aktienkapitals der beklagten Parte i Minderheitsrechte zusteh~ und es kann vorausgesetzt werden, daS der Untersuchungsrichter dem
Klager dle beschlagnahmten Kupons und Talons leihen wurde, ohne daS
dle beklagte Parte i dem widersprachc.
D a s Ber u f u n g s g e r i c h t gab der Berufung des Klagers keine
Folge. A u s den O run den: Der Klager behauptet nach seinem eicrenen Vorbnngen, er sei am 5. Marz 1942 Eigentumer der strittigen Akti'en
gewordcn und es stehe ihm hinsichtlich dieser Aktien dic unmit!elbare Anwendung des § 523 abOB. zu. Die Kupons und Talons wurden iilm wie
er beilauptet, durch 'Zeichen ubergeben, hinsichtlich ihrer sei analo~ der
§ 523 in Verbindung mit den §§ 372 und 373 abOB. anzuwenden und er
klagc nur auf Feststellung des Nichtbestehens des Eigentumsrechtes der
beklagten Parte!. Der § 523 abOB. handelt unter anderem von der zum
Schutze des Elgentumsrechtes verliehenen' Negatorienklage. Diese Negatonenklag~ geh(;rt zu den all!1emeinen Ei~entumsklagen, und zwar Zll den
Klagen, dle slch aul den Nacnwels des Elgentums stlitzen. Durch sie beantragt der Ei!(entilmer die gerichtliche Entscheidung, daS sein Eigentum.
unbeschrankt 1st, daS der Beklagte verpflichtet ist, sicli der S!Oruncrshandlung zu enthalten, die noch bestehenden Hindernisse zu beseitig~n und
den durch sein Verschulden verursachten Schadcn zu ersetzen. Der Ausspruch, daS dem Beklagten ein bestimmtes, das Eigentum beschrankendes
Recht mcht zustehe, kann gelordert werden, wenn sich der Beklagte cin
so1ches Recht ~nmaB!. Zum ScllUtze des redlichen und rechtmaSigen Besltzes ge~en wlderrechtliche AnmaSungen dient nach Analogie des § 372
abOB. dle Negatonenklage aus dem recht1ich vermuteten Eigetum. Die
Voraussetzung emer Klage nach § 523 abOB. bildet also das Eigentum,
dle eme,- K!age nach §§ 372, 523 abOB. der redliche uoel rechtmaSige
BesltZ.
.. Das.~rstgericht hat sich in seinem Urteil mit der Frage befaSt, ob dej'
Klager dle erwahnten Wertpaplere erworben und welche er erworben hat
bezw. o~ er sie besesse~ hat, undhat ~ich auch mit der AeuSerung de,:
M. F-ova befaSt, daS Sle dem Klager lhren Anspruch gegen das Strafgencht aul Ausfolgung der Kupons und Talons abtrete es hat jedoch auch
auf die. Bestimmungen der §§ 428 und 349 HOes. Bedachl genommen.
Der Klager hat nIch! nur den redhchen und rechtmiiSigen Besitz der Kupons und Talon.s mcht nachgewlesen - M. F-ová konnte damit am 23,
Februar 1942 mcht mehr disponieren, wenn sie ihr am 5. Februar 1942
beschlagnahmt ,-"urden - , er hal aber au ch nicht den Besitz der' ganzen
Akhen nachgewlesen, da er, .:Vle er selbs.! zugibt, nur die Mantel gekauft
und erh~lten ha!. Na~h den BorsenvorschrIften mussen mit dem Wertpapier
au ch dle Kupons ubergeben wcrden, .wenn sie nicht bereits eingel6s!
wurden,. ebenso dle Talons, sons! SInd dlese Papiere »nicht lielerbai«', die
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Zájem na okamžitém určeni ve smyslu § 228 c. ř. s. lze sice pokládati
za daný, neboť žalobd, kdyby mu. kup~ny ~ talony byly ~yd~ny, by.p.ří
slušela menšinová prava, j3ko majItelI jedne desetmy akclOveho kapltalll
žalované strany, a lze předpokládati, že bez odporu žalované strany by
vyšetřující soudce zabavené kupony a talony žalobci zapůjčil.

o cl vol a c i s o II d nevyhověl žalobcovu odvoláni. Z cl ů vod ů: Žalobce podle vlastniho přednesu tvrdi, že se stal dne 5. března 1942 vlastníkem
sporných' akcii a že je mu stran těchto akcií dáno přimé použiti § 523 obč.
zák. O kuponech a talonech tvrdí, že mu byly odevzdány znameními a že
pokud jde o ně, je dáno analogickv použití § 523 ve spojení s §§ 372 a 373
obč. zák. a že žaluje jen na určení neexistence vlastnického práva žalované strany. § 523 obč. zák. pojednává mimo jiné o žalobě negatorní, která
je dána na áchranu vlastnického práva. Tato žaloba zápůrčí patří mezi
obecné žaloby vlastnické, a to mezi žaloby. z ~rokázaného vla.str;ict~í. Jí
žádá vlastník za soudní výrok, že Jeho vlastl1lctvl Je neobmezene, ze zalo ..
vaný je povinen zdržeti se činu rušebního, oclstran!ti trv~iíci)ešt~řekážky
a nahraditi škodu zpllsobenou svou vmou. Za vyrok, ze zalovruiému nepřísluší to které ,omezující právo, žádati lze, když žalovaný si takové právo
osobuje. K ochraně držení bezelstného a pořádného proti bezprávnému
omezování slouží podle obdoby § 372 obč. zák. zápůrčí žaloba z domně
lého vlastnictví. Předpokladem žaloby podle § 523 obč. zák. je tedy vlastnictví, u žaloby podle §& 372, 523 obč. zák. držba bezelstná a pořádná.

C

Prvý soud se ve svém rozsudku zabýval otázkou, zda žalobce nabyl uvedených cenných papírů a kterých resp. zda je držel, a zabýval se i vyjádřením
M. F-ové, že postupuje žalobci svůj nárok vůči trestnímu soudu na vydání
kuponů a talonů, avšak vzal též zřetel k ustanovením §§ 428 a 349 obč.
zák. Žalobce nejen nedokázal bezelstnou a pořádnou držbu kuponů a talonů M. F-ová jimi dne 23. února 1942 již disponovati nemohla, když
jí byly zabaveny dne 5. února 1942 - avšak nedokázal ani držbu akcií
jako celku, poněvadž, jak sám uznává, koupil a dostal jen pláště z nich.
Podle bursovních předpisů musí s cenným papirem býti dodány i kupony,
nebyly-li již vyplaceny a talony, jinak jsou papíry ty »nedodatelnými«, samostatné pláště bez kuponů a talonů neměly být ani prodávány. Ač toto
žádná strana nevytýká, má odvolaci soud za to, že žalobce sice koupil
pláště akcii, ale he akcie jako celky a že tudíž, jak uznal správně i prvý
soud, nedokázal držbu akcií.
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Mantel allein ohne Kupons und Talons sollten gar nicht verkau!t werden.
Obwohl dies keine der Parteien ausstellt, halt das Beru!ungsgericht daWr
daS der Klager zwar Aktienmantel, aber nicht ganze Aktien gekauft ha!
und daS er daher, wie auch das Erstgericht richtig erkannt hat nicht den
'
Besitz der Aktien nachgewiesen hal.
.Wenn der KJager nunmehr in der Beru!ung behauptet, Gegenstand des
Stnttes sel, nur sein Anspruchau! Aus!olgung der Kupons und Talons gew"sen, mcnt seln El~entumsrecht, so l11mmt das Beru!ungsgericht den erwahnten Anspruch mcht als erWlesen ano lnfolgedessen ist die Klage unbegrlindet und daher hat das Erstgericht, indem es von seinen Feststellungen ausging, die den durchgefUhrten Beweisenentsprechen und die au ch
das Berufungsgericht iibernimmt, die Sache auch in rechllicher Hinsicht
richtig beurteilt; in dieser Ri:htung ist auf die Begriindung des ange!ochtenen Urtells zu verwelsen, dle durch dle Berufung in keiner Weise wíderlegt wurde.
'
D a s O ber s t e G e r í c h t gab der Revisíon des Klagers im Punkte 1.
statl, hob das angefochtene UrteiJ und das Urteil des Erstgerichtes auf
und verwles dle Sache an das Gericht erster lnstanz ZUf neuen Verhandlung
und Entscheldung zuriick.
lm Punkte 2, gab es der Revision nicht statl.
In den ZUf Entscheidung stehenden Fragen bemerkte es in den

Tvrdí-Ii nyni žalobce v odvolání, že předmětem sporu byl jen nárok
jello na vydání kuponů a tal?nů, ,ne jeh? vlastnické práv?" nemá o~volac!
soud uvedený nárok za prokazany, V dusledku toho nem zal oba duvodna
a proto prvý soud vycházeje ze svý'ch. zjištění, jež ,odpov!daF provede?ým
důkazům a jež i odvolaci soud přeJ1ma, POSOUdll vec spravne 1 po strance
právní a jest v tom směru poukázati na odůvodnění v napadeném rozsudku,
jež odvoláním nebylo nijak vyvráceno,

N e j v y Š š í s o u d dovolání žalobce v bodu 1, vyhověl, zrušil napadený rozsudek i rozsudek prvého soudu a vrátil věc soudu prvé stolice, aby
ve věci. dále jednal a rozhodl.
V bodu 2. dovolání nevyhověl.
V otázkách, o něž tu jde, uvedl v

Griinden:
Der Klager beantragt, es moge zu Recht erkannt werden:
{. daS der beklagten Partei angewissen Aktien, Talons und Kupons
kein Eigentumsrecht zusteht,
2. daG die beklagte Parte i im Stra!verfahren gegen K. Ř. und M. F-ová
nicht das Recht hat, gegen das Stra!gericht den Anspruch auf Auslolgung
der in diesem Stra!verfahren beschlagnahmten Kupons und Talons geltend
zu machen, daG sie verpflichtet ist, sich nicht dagegen zu wehren, daG
das Strafgencht diese gepfandete Sachen dem KJager ausfolgt, daG sie
verp!lichtet ist, die dahin zielenden Antrage zuriickzuziehen und als Privatbeteiligte bestimmte Erklarungen abzugeben.
AdJ.
Dieser Tei! des Klagebegehrens stellt dem Wortlaut und dem Sinne
nach eine Klage auf Feststellung des Nichtbestehens eines bestimmten
Rechtszustandes, also eine negative Feststellungsklage nach § 228 ZPO.
dar.
Eine negative Feststellungsklage ist zulassig, wenn jemand ein Recht
geltend macht oder sich dasselbe ausdriicklich oder stilJschweigend anmaBt
und dadurch zugleich ein Privatrecht des Klagers gef1ihrdel. In einem solchen Falle kann der Klager ein rechtliches Interesse daran haben, daG
durch eine gerichtliche Entscheidung alsbald festgestellt· werde, daG das
Rechtsverhaltnis oder Recht nicht besteht, da diese entweder iiberhaupt

d

ů

vod ech:

žalobce se domáhá, aby bylo uznáno právem:
L že žalované straně nepřísluší vlastnické právo k určitým akciím, talonům a kuponům,
2. že žalovaná strana v trestním řízení proti K. Ř-ovi a M. F-ové nemá
práva nplatňovati vůči trestnímu soudu nárok na vydání kuponů a talonů,
zabavených v tomto trestním řízení, že je povinna zdržeti se bránění tomu,
aby trestní soud tyto zabavené věci vydal žalobci, že je povinna vzíti zpět
návrhy k tomu směřující a učiniti jako soukromý účastník určité prohlášení.

A cl 1.
Tato část žalobni prosby je svým zněním i smyslem žalobou
zjištění
neexistence určitého právního stavu, tedy zápornou žalobou určovaCÍ podle
§ 228 c, ř. s,

°

Záporná žaloba určovací je na mistě, když někdo nějaké právo uplatnebo si je ať výslovně, ať mlčky osobuje a tím zároveň ohrožuje
soukromé právo žalobcovo. V takovém případě může míti žalobce právní
zájem na tom, aby soudním výrokem bylo co nejélříve zjištěno, že právniho
poměru nebo práva tu není, ježto buď vůbec nevzešly nebo po vzniku zase
zanikly. Je účelem určovací žaloby, aby soudní!" výrokem, jehož se strana
ňuje

-
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nicht entstanden oder nach ihrer'Entstehung wiederum erloschen sind. Die
Feststellungsklage hat den Zweck, durch die von der Partei verlangte gerichtliche Entscheidung eine leste Orundlage !lir die rechtl(chen Beziehungen zwischen den Parteien zu schaHen, dami! die erwunschte Beruhigung
c1er durch die truhere rechtswidrige Ausiibung oder AnmaSung des Rechtes
gestiir!en gegenseitigen rechtlichen Beziehungen eintrete (Entsch. Nr.
9593 Slg. O. O.).
Wenn somi! jemand, der sich fUr den Eigentiimer einer bestimmten
Sache ansieht oder si ch an der Sache iiberhaupt ein auf den Erwerb des
Eigentums abzielendes Recht anmaSt, gegen denjenigen, der ihm dieses
Recht streitig macht, nicht mi! einer Leistungsklage, also entweder mit einer
Klage nach § 366 abOB. oder nach § 372 abOB. oder § 523 abOB. aultreten kann, da er nicht den Erwerb des Eigentums, des Besitzes oder eines
starkeren Titels an der strittigen Sache nachweisen kanl], ist er berechtigt,
gegen seinen Widersacher mit der negativen Feststellungsklage aulzutreten,
claS eben dem Beklagten an der Sache kein Recht zusteht, allerdings unter
der Voraussetzung, daS er sein rechtliches Interesse an der alsbaldigen
Feststellung des Mangels eines Rechtes ~ur Sache gerade aul Seiten des
Beklagten nachweist. Daher ist auch die' Feststellungsklage bei Erfiilíung
diesel' Voraussetzungen eine Klage zum Schutze des Eigentums.
Die Untergerichte haben sich bei der Entscheidung dieses Strittes mit
der Frage belaSt, ob der Klager die in den §§372, 523 gelorderten Vor~
aussetzungen nachgewiesen hat, und haben die Klage abgewiesen, da sie
zuder Ueberzeugung gelangt sind, daS dies nicht der Fal! ist.
Der VollsHindigkeit halber muS bemerkt werden, daS die Untergerichte, selbst wenn diese rechtliche Orundlage, von der sie ausgegangen
sind, haltbar ware, darin gelehlt haben, daS sie vom Kliiger den Nachweis
des Erwerbes der ganzen Aktien, also sowohl der Mantel als auch der Kupons und Talons verlangten.
Der Kupon ist Zugehiir der Aktic, solange er von dieser nicht abgetrennt ist. Nichts hindert jedoch den Eigentilmer der Aktie daran, dieseil
abzuu'ennen und uber ihn wie iiber eine selbstandige Sache zu verfUgen,
also ihn auch weiterzuverkaulen.' In einem solchen Falle verliert der Kupon
die Zugehiireigenschaft und kann daran ohne Rlicksicht aul das Schicksat
der eigentlichen Aktie (děs Mantels) selbstiindig Eigentum erworben
werden.
Der Talon ist ein zur Erleichterung' der Manipulation mit dem neuen
Kuponbogen dienendes Legitimationspapier, steHt aber kein selbstandiges
Recht dar. Fiir dieFrage des Eigentumserwerbes an Aktien ist es nebensachlich, ob zugleich aueh der Kupon und der Talon beigebracht wurde.
FUr die Ausiibung der Rechte der Aktionare kann ailerdings lestgesetzt
werden, daS diese an den Besitz der ganzen Aktie, also des Mantels, des
Kupons und Talons gekniipft isl.
Wenn es si ch jedoch iin vorliegenden Rechtsslreit - wie bereits oben
gesagt wurde - um eine negative Feststellungsklage nach § 228 ZPO.
handelt, ist es ohne Bedeutung, ob der Klager den Erwerb des Eigentums,
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žalujicí domáhá, byl zjednán pevný základ pro právni vztahy mezi stranami, tak, aby do vzájemných právních poměrů, které byly dřívějším bezprávným výkonem nebo osobováním si práva zneklidněny, vrátil se žádouci
klid (rozh. čís. 9593 Sb. n. s.).

jestliže tedy někdo, kdo se pokládá za vlastníka určité věcí anebo si
osobuje vůbec nějaké právo k věci směřující k nabytí vlastnictví, nemůže
vystoupiti proti tomu, kdo mu tato práva upírá, žalobou o plnění, tedy
buď žalobou podle § 366 obč. zák. nebo § 372 obě. zák. anebo § 523 obč.
zák., ježto nemůže prokázati nabytí vlastnictví, držby anebo silnějšího titulu ke sporné věci, je oprávněn vystoupiti proti svému odpůrci zápornou
žalobou určovaci, že tomuto k věci nepřísluší žádné právo, za předpokladu
ovšem, že prokáže svůj právní zájem na bezodkladném zjištění toho, že
právě žalovanému nepřísluší k věci žádné právo. Je tedy i žaloba určovaCÍ
za splnění těchto předpokladů žalobou na ochranu vlastnictví.

Nižší soudy při rozhodování tohoto sporu se zabývaly otázkou, zda
žalobce prokázal předpoklady žádané §§ 372, 523, a došedše k úsudku, že
nikoliv, žalobu zamítly.
K vůli úplnosti budiž podotčeno, že i kdyby tento právní podklad,
z kterého vycházely nižší soudy, mohl obstáti, pochybily nižší soudy i v tom,
'že žádaly, aby žalobce prokázal nabytí akcií jako celku, tedy .i plášťů
akcií i kuponů"i talonů. ,
Kupon je příslušenstvím akcie, pokud není od této oddělen. Není však
překážky, aby vlastník akcie tento oddělil a s ním jako se samostatnou věcí
nakládal, tedy jej. i dále zcizil. V takovém případě ztrácí kupon vlastnost
pří,lušenství a lze jej bez ohledu na osud akcie samotné (pláště) samo-

sta tně nabýti do vlastnictví.

Talon pak je jen legitimačním papírem pro usnadnění manipulace s novým k~ponovým archem, nepředstavuje žádné samostatné právo. je tedy
pro lotazku nabytí v.lastnictví k akciím vedlejší, byl-li zároveň dodán kupon
a ta,on.
Pro výkon akcionářských práv lze ovšem stanoviti, že tento je vázán
na držbu akcie jako celku, tedy pláště, kuponu a talonu.

j~e-Ii však. v souzeném sporu - jak už výše bylo řečeno - o záporn?u zalobu urcovaci podle § 228 c. ř. s., je nerozhodné, zda žalobce prokazal nabytí vlastnictví, držby nebo silnějšího titulu, a žalovaná strana
Civilní rozhodnutí XXVI.
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des Besitzes oder eines stiirkeren Titels nachgewiesen hat, und dic beklagte Parte i kann si ch dann nicht mit Erlolg damit, daS sie die Frage er6rter!, ob der zwischen dem KIager und M. F-ová abgeschlossene Vertrag gultig war oder ob er no ch nich! wirksam is! usw., also mit Hinweis aul das
Verhiiltnis zwischen dem Kliiger und M. F-ová wehren. Es war Sache
des Kliigers nachzuweisen, daS a) der beklagten Parte i an den Aktien,
Kupons und Talons kein Eigentumsrecht zusteht, b) daS er ein Interesse
an der alsbaldigen Feststellung hat, daS eben der Beklagten dieses Eigentumsrecht nicht zusteht.

nemůže se pak účinně brániti rozborem toho, zda smlouva uzavřená mezi
žalobcem a M. F-ovou byla platná nebo snad není ještě účinná atd., tedy
poměrem mezi žalobcem a M. F-ovou. Věcí žalobcovou bylo prokázat, že:
a) žalované straně nepřisluší vlastnické právo k akciím, kuponům a talonům, b) že má zájem na bezodkladném určení toho, že právě žalované
toto vlastnické právo nepatří.

Mit der Frage des rech!1ichen Interesses an der alsbaldigen Feststellung
hat sich das Gerich! erster Instanz belaSt und hat sie im wesentlichen
richÍi g beurtent.

Otázkou právního zájmu na bezodkladném
zabýval a posoudil ji v podstatě správně.

Der Kliiger hat behauptet, und iibrigens nach den tatsiich1ichen Feststellungen der Untergerichte auch nachgewiesen - daS er mil M. F-ová
liber den Ankaul der ganzen strittigen Aktien verhandelt hat und daS diese
ihm die Aktien nicht im ganzen lielern kann. Die Unmoglichkei! diese,·
Lieferung hat zwar ihren Grund darin, daS die Kupons und Talons im
Strafverfahren beschlagnahmt wurden, aber eben die bcklagte Parte i ist es,
die sich dem Stralverlahren als Privatbeteiligte angeschlossen hat und die
- neben anderem - ihr mit den behaupteten Anspriichen des Kliigers
kollidierendes Interesse an den Bestandteilen der Aktien schon dadurch
deutlich zum Ausdruck gebracht hat. Es liegt also ein rechtliches Interesse
des Kliigers an der Realisierung des von ihm behaupteten Kaulvertrages,
und zwar an einer miiglichst raschen Realisierung vor. AuBerdem hat das
Interesse des Kliigers seinen Grund in dem Streben nach Ausiibung der
ihm zustehenden Aktioniirsrechte.
Mil der Frage, ob der beklagten Partei im Zeilpunkte der Fiillung des
Urteils erster Instanz das Eigentumsrecht an den strittigen Aktien zustanu
oder nicht, haben sieh die Gerichte der Unterinstanzen inlolge
ihrer irrtiimlichen Beurteilung der Sache iiberhaupt nicht belaB t und da
diese Frage von entscheidender Bedeutung ist, muSten die Urteile der
Unterinstanzen im angeWhrten Sinne aulgehoben und muSte wie angelUhrt
entsehieden werden.
Ad 2.
lm Sinne der Bestimmung des § 41 StPO. kann sich jeder durch eine
von Amts wegen zu verfolgende stralbare Handlung in seinen Rechten Verletzte seiner privatrechtlichen Anspruche wegen. dem Stralverlahren anschlieSen und wird hiedurch Privatbeteiligter.

Žalobce tvrdil - a ostatně též podle skutkových zjištění nižšich soudů
prokázal - . že s M. F-ovou jednalo koupi celých sporných akcií a že tato
nemůže mu je v celku "dodati. Nemožnost tohoto dodání tkví sice v tom,
že kupony a talony byly zabaveny v trestním řízení, avšak je to právě žalovaná strana, která se připojila k trestnímu řízění jako soukromá účast
nice, a již tím - vedle jiného - dala zřejmě na jevo svůj zájem na součástech akcií, který se kříží s tvrzenými nároky žalobcovými. Je tu tedy
právní zájem žalobce na realisování jím tvrzené kupní smlouvy, a to na
realisování co nejbližším. Vedle toho tkví zájem žalobcův i ve snaze vykonávati jemu přináležející práva akcionářská.

Die Beurteihing der Zuliissigkeit der einzelnen Schritte des Privatbeteiligten" im Strafverlahren und die Entscheidung iiber seine Antrage und
Erkliirungen im Stralverfahren tallt in den ausschlieBlichen Wirkungsbereich des Strafgerichtes.
Wenn sich somit die beklagte Partei dem Slralverfahren als Privatbeteiligte angeschlossen hat, kann der Zivilrichter nicht in den Gang' des
Strafverfahrens eingreilen und beurteilen, ob die beklagte Partei gegen das

zjištěni

se soud prvé stolíce

Otázkou však, zda žalované straně náleželo nebo nenáleželo v době
vydání rozsudku prvé stolice vlastnické právo k sporným akciím, se soudy
nižších stolic v důsledku svého mylného nazírání na věc vůbec nezabývaly
a poněvadž tato otázka je rozhodujíci, bylo rozsudky nižších stolic v uvedeném směru zrušit a rozhodnout jak se stalo.

Ad 2.
, Podle ustanoveni § 41 tr. ř. může se každý, komu bylo právech ublizeno trestným činem, který se má stíhati z povinností úřadu, pro své nároky soukromoprávní připojit k trestnimu řízení a stává se tím soukromým

v

účastníkem.

Posuzování přípustnosti jednotlivých úkonů soukromého účastníka
v trestním řízeni a rozhodování o jeho návrzích a prohlášeních v trestním
řizení spadá do výlučného oboru trestního soudu.
Jestliže se tedy žalovaná strana připojila k trestnímu řízení jako soukromá účastnice, nemůže civilní soudce zasahovati do chodu trestního ří
zení posuzováním, zda žalovaná strana má či nemá právo uplatňovati vůči
3"
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Strafgericht den Anspruch auf Ausfolgung der be~chlagnahmten Sachen
geltend zu machen berechtigt ist oder nicht, oder auf welehe ~else sle
als Privatbeteiligte im Stralverlahren vorzugehen hat, bezw. mcht vorgehen dar!.
ln dieser Richtung wurde die Klage somit mit Recht abgewiesen.

trestllli11U soudu nárok na vydáni zabavených věcí nebo jakým způsobem
má resp. nesmi jako soukromý účastník postupovati v trestním řízení.
V tomto

směru

byla tedy žaloba zamítnuta právem.

Nr. 18657.
Auch wenn es bei einer Feuerversicher.ung nach der Uebersiedlung del'
versichetten Gegenstiinde in cine andere· Gemeinde zn. keiner besonderen
Vereinbarung des Versicherungsnehmers und des Vel'Slcherers gekommen
1st, wie es die Versicherungsbedingungen fiir den ~aU vora~etzten, daS
der grundsiitzlich au! den in der Versicherungspohzze bezelchneten ·Ort
beschriinkte ortliche Geltungsbereich des Versicherungsvertrages ausgedehnt
oder ábgeandert werden soUte, erlischt der Versicherungsvertrag infolge
der Uebersiedlnng der dem VersicherungsnehmergehOrigen Sachen ln ein~
andere Gemeinde nich!, sondem es ist Sache des VersicherungS!1ehmer~,
der Versicherungsanstalt wenn er sich i\tre Haftung erhalten will, dle
Uebersiedlung in den a11lieren Ort anzuzeigen und fiir das Zustandekommen
.
einer zusatzlichen Vereinbarung Sorge zu tragen.

čís.

18657.

I když nedošlo při požárním pojištění po přestěhování pojištěných věci
do jiné obce ke zvláštnímu ujednání pojistníka a pojistitele, jak to předpo
kládaly pojistné podmínky pro případ, že mlstní platnost pojistné smlouvy,
omezená zásadně na místo označené v pojistce, měla býti rozšířena nebo
změněna, nezaniká pojistná smlouva přestěhováním pojistníkových věci do
jíné obce, nýbrž je na pojistníkovi, aby, chce-Ii si zachovati ručení pojišťovny, této oznámil přesídlení do jiného místa a postaral se o to, aby
mohlo dojíti k doplňujidmu ujednání.

(Rozh. ze dne 12. ledna 1944, Rv I 58/43.)

(Entsch. vom 12. Januar 1944, Rv I 58/43.)
]. P. schloB mit der Versicherungsanstalt M. einen V~rtrag ab,. durch
den er die Einrichtung seiner Wohnung gegen Brandschaden verslcherte,
und es wurde ihm die Versicherungspolizze Nr. 3900239 ausgestell~. Am
14. Oktober 1941 iibersiedelte J. P. aus seiner Wohnung in K. nach c. und
zeigte die Uebersiedlung der Versicherungsansialt N. durch ein S~hreiben
vom 11. November 1941 mit dem Beifiigen mil, daS er dle Verslcherung
aufkiindige. Die Versicherungsansta1t N. nahm seine KUndigung nicht ano
lm vorliegenden Rechtsstreit verlangt die Versicherungsanst~1t N. von.
J. P. die Bezahlung der Versicherungspramie Iiir das Jahr 1942 lm Betrage
von 40 K s. Ngb. Der Beklagte erhob den Zwischenantrag auf Festslellung,
daS der Versicherungsvertrag, um den es sich zWIschen den Streltterlen
han delt, infolge der Uebersiedlung der versicherten Gegenstande aus der
Wohnung in K. nach č. am 14. Oktober 1941, bezlehungswelse lm lolgenden Monate, erloschen isl.
O a sEr s t g e r i ch t gab dem Zwischenantrage des Beklagten auf
FeststelJung stalt und wies die Klage Wr den Fan der Rechtskraft de,
Urteils ab.
O a s Ber u I u n g s g e r i chl wies aul die Berufung der Klagerin
den vom Beklagten mit 2.000 K bewerfeten ZWIschenantrag auf Feststellung ab ..
O a s Ob e r s t e G e r i c h t gab der Revision des Beklaglen keine
Fo!ge.

]. P. uzavřel' s pojišťovnou M. smlouvu, kterou pojistil zařízení svého
bytu proti škodám způsobeným požárem a byla mu vystavena pojistka
čís. 3900239. Dne 14. října 1941 přestěhOval se J. P. ze svého bytu v K.
. do Č. a oznámil přestěhování pojišťovně N. dopisem ze dne ll. listopadu
1941 s tím, že pojištění vypovídá. Pojišťovna N. jeho výpověď nepřijala.
Ve sporu, o který tu jde, domáhá se pojíšťovna N. na J. P-ovi zaplacení pojistné prémie za rok 1942 40 K s přís!. žalovaný vznesl mezitímní
návrh na určení, že pojistná smlouva, o níž mezi spornými stranami jde,
zanikla přemístěním pojištěných předmětů z bytu v K do č. dne 14. října
1941, pokud se týče, následujícího měsíce.

P r v Ý s o u d vyhověl mezítímnímu určovacímu návrhu žalovaného a
zamítl pro případ právní moci rozsudku žalobu.
O d vol a c í s o u d zamítl k odvolání
vací, oceněný žalovaným na 2.000 K.
Nej v yŠ š í s o u d

nevyhověl

žalobkyně

mezitímní návrh

dovoláni žalovaného.

určO
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Aus den Ol'linden:
Der Revisionswerber licht das Urteil des Beru!un?;sgerichtes mi( Unrecht als rechtsirrig (§ 503, Z. 4 ZPO.) an, weil das Beru!ungsgericht dic
Bestimmung des Artikels 6 der allg. Vers.-Bed. liber den ortlichen Oeltungsbereich der Versicherung unrichtig ausgelegt habe.
Der erste Absatz dieser Bestimmung schrankt grundsatzlich den ort,lichen Oeltungsbereich der Versicherung au! den in der Versicherungspolizze (dem Anhang zu derselben oder einer anderen schriftlichen Erklarung der Versicherungsanstalt) bezeichneten Ort (Haus, Wohnung, Un te1'nehmen u. a.) ein. lm zweiten Absatz ist eine Ausnahme lilr den Fall
lestgesetzt, daB zum Haushalt gehorige Oegenstande versichert sind und
daB der Versicherungsnehmer in eine andere Wohnung in derselben Ortsgemeinde libersiedelt. lm dritten Absatz heiB! es dann,. daB es einer besonde1'en Vereinbarung bedarl, wenn der ortliche Oeltungsbereich der Versicherung weiter ausgedehnt oder abgeandert werden solI.
.
Wenn man diesen letzten Absatz im Zusammenhange mit dem iibrigen
lnhalt dieses A1'tikels auslegt, kann er nicht anders verstanden werden als
daB Zll einer Allsdehnung oder Abiinderllng .'des ortlichen Oeltungsbereiches
der Versicherung, solem diese Ausdehnung oder Abanderung das MaB
dessen iiberstiege, was in den vorhergehenden Absiitzen angefiihrt ist,
immer die Zustimmung der ande1'en Partei notwendig ist. Daraus kann
jedoch durchaus nicht gelolgert werden, wie der Revisionswerber irrtiimlich annimmt, daB die Versicherung in!olge der Uebersiedlung des Versicherungsnehmers in eine andere Oemeinde erlischt. ln den Versicheruogsbedingungen ist doch der Fall vorgesehen, daB unter Umstanden die Notwendigkeit einer Ausdehnung oder Abiinderung des ort1ichen Oeltungsbereiches der Versicherung eintreten kann und dies wurde nach dem iibereinstimmenden Parteiwil1en einer besonderen Vereinbarung vorbehalten.
Schon diese Tatsache schlieBt geradezu aus, daB der Versicherungsnehmer,
wenn au! seiner Seite solehe Umstande eintreten, die eine Abanderung oder
Ausdehnung des ortlichen Oeltungsbereiches der Versicherung erheischten,
dies zu einer einseitigen Aulliisung desVertragsverhaltnisses benUtzen
kiinnte. Es wird im OegenteiJ seine Sache sein - wenn er sich die ansonsten grundsatz1ich au! den in der Versicherungspo1izze genannten Ort
eingeschrankte Haltung der Versicherungsanstalt erhalten will - der Versicherungsanstalt seine Uebersiedlung in einen anderen Ort mitzuteilen und
im eigenen lnteresse daliir zu sorgen, daB die im Artikel 6 der allg. Vers.Bed. erwahnte zusatzliche Vereinbarung zustandekommen kann.
Auch VOn einem Erliischen des Versicherungsinteresses imSinne des
§ 63 des Vers.-Vertr.-Oes. kann keine Rede sein, wenn der Versicherungsnehmer die versicherten Oegenstiinde bisher anch in dem nenen Wohnort
besitzt und die Versicheiungsgesellschaft es anderseits nicht abgelehnt hat,
eine Vereinbarung einzugehen, durch welche die Versicherung den geanderten Verhaltnissen angepaBt wii1'de.
Wenn also der Beklagte durch das Schreiben vom 11. November 1941
die Uebersiedlung der versicherten Oegenstiinde (wenn auch in Form

důvodů:

Dovolatel neprávcm napadá rozsudek odvolaciho soudu jako právně
mylný (§ 503, čís. 4 c. ř. s.) Z toho důvodu, že odvolaci sond nesprávně
vyložil ustanoveni článku 6 všeob. poj. podm. o mistní platnosti pojištění.
První odstavec tohoto ustanoveni zásadně omezuje místní platnost pona místo (dům, byt, závod a pod.) vyznačený v pojistce (v dodatku
k ní nebo v jiném písemném prohlášeni pojišťovny). Ve druhém odstavci
je stanovena výjimka pro případ, že jsou pojištěny předměty domácnosti
a že se pojistnik přestěhuje do jiného bytu v téže místní obci. Ve třetím
odstavci se pak praví, že má-li býti místní platnost pojištění dále rozšiřena
nebo měliěna, je třeba zvláštniho ujednání.
jištění

Vykládá-Ii se tento poslednÍ.Ddstavec v souvislosti s ostatním obsahem
téhož článku, nelze mu rozuměti jinak, než že k rozšíření nebo ke změně
místní platnosti pojištění; pokud by toto rozšíření nebo změna přesahovaly
meze toho, co je uvedeno v předchozích odstavcích, je vždy třeba souhlasu
druhé strany. Z toho však nelze nikterak dovoditi, jak má mylně za to dovolatel, že přesídlením pojistníka do jiné obce pojištění zaniká. Vždyť ve
smluvních podmínkách bylo pamatováno na to, že se po případě může objeviti potřeba rozšiřiti nebo změniti místní platnost pojištění a shodnou
vůlí ,stran to bylo" vyhrazeno zvlášt!,imu. ujednání. Již tato skutečnost přímo
vylucuje, aby pOjlstnrk, nastanou-Ir na jeho straně lakové okolností které
by si vyžadovaly změnu nebo rozšířeni místní platnosti pojištění mohl toho
P?užíti k jednostrannému rozvázání smluvního poměru. Naop;k bude na
nem - chce-Ir si zachovati ručení pojišťovny, jinak zásadně omezené na
místo uvedené v pojístce - aby pojišťovně oznámil přesídlení do jiného
místa a aby se ve vlastním zájmu postaralo to, aby mohlo dojiti ke zvláštnímu doplňujícímu ujednáni, o němž je řeč v článku 6, odst. 3 všeob. poj.
podrn.

Nelze ,ani ,mluviti o z.ániku ~ojistného zájmu ve smyslu § 63 zák. o poj.
sml., kdy~.;na dosud pOj1stmk r v novém bydlišti pojištěné věci a s druhé
st:.an~ po!rsťovJ1! neodepřela přistoupiti na ujednán!, jímž by se pojištění
pnzpusobrlo zmeně poměrů.
~zn~l11il-!i tedy ~,alovaJ1ý dopisem ze dne ll. listopadu 1941 (třeba ve
forme vypovedr, k 111Z am podle smluvních podmínek ani podle zákona ne-
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einer KUndigung, zu der er weder ~ach den Vert.ragsbedingun~en noch
nach dem Oesetze berechtigt war) mltgeteIlt und dle Klagenn hlerauf mli
Schreiben vom 22. November 1941 ihre Bereitwilligkeit erklart hat, das
Versicherungsrísiko auch in dem neuen Orte Zll Ubernehmen, bis der Versicherungsnehmer díe Beschreíbung des Risikos mitteilt. oder einen neuen
Versícherungsantrag stellt, hat das Berufun~sgencht mlt Recht das erstgerichtliche Urteil abgeandert und den ZWISC?enantrag .aul Feststellung,
daB díe stríttige Feuerversicherung erloschen 1St, abgewlesen.

byl

oprávněn) přestěhování pojíštěných předmětů

do jiného mista a žalobna to projevila dopisem ze dne 22. listopadu 1941 ochotu převzíti
pojistné risiko i na novém místě, až pojistník sdělí popis risika nebo učiní
nový návrh na pojištění, právem odvolací soud změnou rozsudku prvého
soudu zamítl mezitímní určovací návrh, že sporná požární pojistka zanikla.
kyně
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Der Versicherungsnehmer ist nicht berechtigt, das Versicherungsverhiiltnis wiihrend des Ruhens der Havarieversicherung aulzukiindigen oder
seinWiederaufleben durch Nichterliillung der v~rtragJichen Anzeigepflicht
zu vereiteln.

Pojil!lnfk není oprávněn v době, kdy je havarijní pojištěni v klidu, pojistný poměr vypověděti nebo zmařiti jeho obživnut! nesptněním smluvní
ohlašovací povinnosti.

(Entsch. vom 12. Januar 1944, Rv I 119/43.)

(Rozh. ze dne 12. ledna 1944, Rv I 119j43.J

Die Versicherungsanstalt N. schloB mít F .. Š. fUr díe Zeit vom 29. August
1938 bís 1. September 1949 eínen Vertrag betreffend die Versicherung des
Kra!tfahrzeuges des F. Š. Marke »Z.« gegen Havarieschiiden und gegen
HaHpflicht ab und Š. wurde die Versicherungspolizze Nr. 756072 und 562330
ausgestell!. OemaB § 6 der allgem. Vers.-Bed. wurde von den Partelen
unter anderem vereinbar!:
»Wenn der Versicherungsnehmer das versicher(e Fahrzeug verauBert,
ist er verpflichtet, diesen Besitzwechsel der Vers~cherungsanstalt unverziiglich anzuzeigen. Beieiner VerauBerung des vefSlcherten Kraftlahrzeuges
erlischt das Versicherungsverhaltnis mit dem Ausscheiden des Fahrzeuges
aus der Oewahrsame des VerauBerers. Der Versicherungsanstalt gebiihrt
die Pramie bis zum Schlusse der Versicherungsperiode, in der sie daVOll
Kenntnis erlangt hal (§ 67 Vers.-Vertr.-Oes.).
Wenn der Versicherungsnehmer an Stelle des bisher versicherten Fahrzeuges binnen einem Jahre vom Tage des Ausscheidens des Fahrzeuges
aus seiner Oewahrsame ein anderes Kraftfahrzeug anschafft, ist er verpflichtet, solort bei Anschaffung dasselbe mittels eingeschriebenen Briefes
mi! der genauen Angabe, wann das Fahrzeug erzeugt wurde und zu
welchem Zweck es bestimmt ist, zur Versicherung anzumelden. Die Versicherungsanstalt teilt dem Versicherungsnehmer binnen vier Tagen nach
Einlangen der Anzeige mit, ob sie die Versicherung liir das neue Fahrzeug
iibernimm!. Hat sie dies nicht getan, s~ wlrd angenommen, daB Sle dle
Versicherung unter Anwendung der fiir den friiheren Vertrag geltenden
Orundsatze angenommen ha!. Wurden der Versicherungsanstalt nicht
gleichzeitig mit der Anzeige die erwahnten Angaben gemacht, so beglllnt
die viertagige Frist. mit dem Tage, an welchem sie iib~r ihre Anfr.age
davon Kenntnis erlangt ha!. Mit der Annahme der' Verslcherung begmnt
die Haftung der Versicherungsanstalt um zwolf Uhr mittags des der ZUc
stellung' der Anzeige nachfolgenden Tages. Der Verslcherungsnehmer 1St

Pojišťovna »N.« uzaviela s F. Š-em na dobu od 29. srpna 1938 do
1. září 1949 smlouvu o pojištění Š-ova motorového vozidla značky »Z.«
proti škodám havarijním a proti povinnému ručení a Š-ovi byla vystavena
pojistka čis. 756072 a 562330. Podle čl. 6 všeob. poj. podm. bylo mezi
stranami ujednáno mezi jiným:

»Zcizí-li pojistník pojištěné vozidlo, je povinen tuto změnu pojišťovně
neprodleně hlásiti. Při zcizení pojištěného motorového vozidla zaniká pojistný poměr, jakmile vozidlo vyjde z rukou zcizitele. Pojišťovně náleží
prémie až do konce pojistného obdob i, v němž se o tom dověděla (§ 67
zák. o poj. sml.).

Jestliže si pojistník opatři místo dosud pojištěného vozidla do roka ode
dne, kdy vozidlo vyšlo z jeho rukou, jiné motorové vozidlo jest povinen
ihn:d, j~kmile,
je opatřil, ohlásiti je doporučeným dopis;m k pojištěni
s pr,esnym ~dalllm, kdy bylo VOZIdlo vyrobeno a k jakému účelu ho bude
pO~ZltO. POj1šťovna oznámí pojistnikudo čtyř dnů po dojití ohlášky, zda
P'?J:štění•. pro nové~o~idlo, přijím.~. ,~~učinila-li tak, má se za to, že potlste~l pnJala s pOUZltllTI zasad dnVejSI smlouvy. Nebyly-li pojišťovně soucasne s ohláškou oznámeny uvedené údaje, počíná se čtyřdenní lhůta dnem,
kdy Je na svůj dotaz zjistila. Přijetím pojištění počíná ručení pojišťovny
d~an.áctou hodinou poledni dne následujícího po doručení ohlášky. Pojistl1lk jest p~vI."en. neprodleně, zaplatiti doplatek na prémii, je-li jaký; pře
platek, je-Ir jaky, bude vyúctován ve prospěch prémie za nové vozidlo.«

si
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verpflichtet, einen etwaigen PramienrUckstand un~er.zUglich zu bezahlen;
eine etwaige Ueberzahlung wird zugunsten der Pramle fur das neue fahrzeug verrechnet.«
..'
.
f. Š. schaffte wahrend der Dauer des Versicherungsverhaltnrsses ern
fahrzeug Marke »M.«, an, wovon er dem Vermittlung~agenten der Versicherungsanstalt N. die Anzeige erstatlete, worau! er 1m Apnl 19~1 em
Auto Me »P.« erwarb. Aueh den Erwerb dieses Autos meldete f. S. del
Versicherungsanstalt N. durch Vermittlung ihres Bezirks~ertreters zur Versicherung, jedoch nur zur Haftpfhcht-, mcht zur Havaneverslcherung an,
die er annul1ieren wollte. Die Anzeige von dem Erwerb des Autos »P.«
erstatlete f. Š. dem Vertreter der Versicherung nur miindlich, dieser teilte
sie dann seiner Versicherungsanstalt schrift1ich mit.
lm vorliegendenRechtsstreit verlangt die. Versicherungsanstalt N. von
f. Š. die Bezahlung der Schadenversicherungspramie liir die Monate
September bis November 1941 im Betrage von 1.281 K s. Ngb.
D a s Er s tg e r i c h t gab der Klage sta tt.
D a s Ber u f u n g s g e r i ch t wies sie ab.
D a s Ob e r s t e G e r i c h t stellte ,fas Urtei! des Erstgerichtes
wieder her.
Aus den Griinden:
lm vorliegenden falle handelt es sich darum, ob ein Versicherungsnehmer wahrend des Ruhens der Havarieversicherung das VerslcherungsverhiiItnis aufkiindigen oder sein Wiederaufleben durch Nichterliillung der
.
_.
.
vertraglichen Anzeigepflicht vereiteln ka~n.
Der Rechtsansicht des Berufungsgenchtes, das dlese Pragen be]ahend
bcantworlet hat, kann nicht beigepflichtet werden.
Nach dem ersten Absa!z des Art. 6 der allg. Vers.-Bed. erlischt zwar
das VersicherungsverhiiItnis, wenn das versicherte fahrzeug durch yerauBerung aus der Gewahrsame des Versicherungsnehmers ausscheldet;
wenn aber der Versicherungsnehmer nach dem zwelten Absatze des zl!rerten Artikels verpflichtet ist, der Versicherungsanstalt sofort die Anzeige zu
ersta!!en wenn er binnen einem jahre einen neuen Wagen an Stelle des
versiche:ten Wagens kauft, damit sich diese entschei.den . k6nne, ob sie
den neuen Wagen zur Versicherung anmmmt, so erglbt ~lch daraus, ~.aB
sich die Parteien gcgenseitig verpfIichtet haben, das Verslcherungsver~aIt
nis fortzusetzen, allerdings nUr unter der Bedrngung, daB der Verslcherungsnehmer binnen einem jahre einen neuen Wagen anschafft. Darnach
sollte das Versicherungsverhiiltnis wahrend der erwahnten ]ahres:nst ruhen
bleiben und ersl mit ihrem Ablaufe erl6schen, wenn der Verslcherungsnehmer in ihrem Verlaufekein a1Íderes Kraftfahrzeug anschafft o~er wenD
die Versicherungsanstalt dieses neue fahrzeug nicht an Stelle des ursprUnglich versicherten fahrzeuges zur Versicherung annimmt.
.
Durch die Bestimmung des Art. 6, Abs. 2 der allg. Vers.-Bed. als ~rnes
wesentlichen Bestandteiles des Versicherungsvertrages 1st dem Verslcherungsnehmer nicht anheimgestellt, ob er das neu gekaufte Kraftfahrzeug

čis.

-

42

18658 43

f. Š. si opatřil za trváni pojistného poměru vozidlo značky »M.«,
o čemž učinil zprostředkujícímu jednateli pojišťovny »N.« hlášení, načež
v dubnu 1941 nabyl auta zn. »P.«. I nabytí tohoto auta ohlásil f. Š. pojišťovně N. k pojištění prostřednic~vím jejího .o~resního :dstup,ce, av!.ak
jen k pojištění odpovědnostnimu, mkoh havaf1]mmu, ktere chtel zrUSlt!.
Ohlášení o nabytí auta »P.« učinil f. Š. zástupci pojišťovny toliko ústně,
ten pak je sdělil písemně své pojišťovně.
Ve sporu, o který tu jde, domáhá se pojišťovna N. na f. Š-?vi zapla c
ceni prémie za měsic září až listopad 1941 v částce 1.281 K s pnsl. z pojištěni havarijního.
P r v Ý s o u d žalobě vyhověl.
O d vol a c i s o u d ji zamítl.
Ne j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.

z

důvodů:

V souzeném případé jde o to; může-li pojistník v době, kdy je havarijní pojištění v klidu, pojistný poměr vypov~děti nebo jeho obživnutí zmařiti nesplněním smluvni ohlašovaci povinnosti.
S právním názorem odvolacího soudu, který otázky ty zodpověděl
nelze souhlasiti.
Podle čl. 6, odst. 1 všeob. poj podm. zaniká sice pojistný poměr, vyjde-li pojištěné vozidlo zcizením z pojistníkových rukou; je-Ii však
podle druhého odstavce citovaného článku pojistnik povinen ihned ohlásiti
pojišťovně, zakoupí-Ii do roka nov.ý vůz místo vozu pojištěného, aby Se
tato rozhodla, zda nový vůz k pojištění přijímá, plyne z toho, že strany
se 'navzájem zavázaly v pojistném poměru pokračovati, Ovšem jen pod podmínkou, že si pojistník do roka koupí nový vůz. Podle . toho měl zůstati po
uvedenou jednoroční dobu pojistný poměr v klidu a uhasnouti teprve jejím
uplynutím, pak-Ii si za ní pojistník nekoupí jiné motorové vozidlo nebo
pak-Ii toto nové vozidlo pojišťovna nepřijme k pojištění místo vozidla oů-'
kladně,

vodně pojištěného.

Ustanovenim čl. 6, odst. 2 vše ob. poj. podm. jako podstatné součásti
pojistné smlouvy není pojistnikovi ponecháno na vůli, chce-li nově koti~
pené motorové vozidlo pojišľovně ohlásiti čili nic, nebol' je podle něho

-

-

Nr. 18658-

CIS. 1~tl~~ -

45

44

der Versicherungsanstalt anmelden will oder nicht, denn er ist darnaclt
verpflichtet, den Ankauf eines Kraftfahrzeuges samt den in dem zitierten
Arlikel angefilhrten Angaben anzuzeigen und nur der Versicherungsanstalt
ist das Recht eingeraumt, das neue Kraftfahrzeug entweder an StelIe des
Ufsprunglich versicherten zur Versicherung anzunehmen oder zuruckzuweisen. Der Versicherungsnehmer ist jedoch, da das vereinbarte Versicherungsverhaltnis nicht erloschen ist, sondern nur entweder wegen VerauSerung des Autos oder wegen Abmeldung seines Betriebes oder aus
einem anderen Grunde ruhen geblieben ist, nicht berechtigt, dasselbe einseitig abzuandern, umso weniger durch Kiindigung aufzuheben. Ebensowenig kann der Versicherungsnehmer ohne Verletzung der iibernommenen
vertraglichen Verpflichtung das Wiederaulleben der Versicherung vereiteln,
wenn er es unterlieSe, der Versicherungsansta1t den Erwerb eines neueu
Kraftfahrzeuges in der erwahnten Jahresfrist anzuzeigen oder wenn er dies
nur l1nvollstandig tate.
lm vorliegenden falIe zeigte der Beklagte, wie er bei der miindlichen
Verhandlung vom 16. Juni 1942 vorbrachte, der Klagerin durch Vermittlung
Ihres Bezlfksvermlttlungsvertreters den Ankauf eines Autos M. "P.«, alIerdings nUr Zllr Versicherung gegen Haftpflicht;· nicht auch zur Schadensversicherung an, dic er annulIieren wollte.
Das Erstgericht hat nicht als e"rwiesen angenommen, daS die Versicherungsanstalt die Annullierung der Versicherungspolizze anerkannt hatte.
ln der Berufung hat der Beklagte nur darauf hingewiesen, Inspektor H.
habe im Mai 1941 der Versi<;herungsanstalt die Mitteilung gemacht daS
der Beklagte die Havarieversicherung filr den neuen Wagen annullier~, und
im Zusammenhange damit legt die Berufung Gewicht darauf, daS die klagende Versicherungsanstalt erst am 15. November 1941 dem Beklagten dic
Uebertragung der Versicherungspolizze und die Erh6hung der Pramie mitgeteilt hal. Allein nach den Umstanden desfalIes kann nicht angenommen
werden, daS die Kliigerin durch ihr Stillschweigen wiihrend einiger Monate
ihre Zustimmung (§ 863 abGB.) ZUf Annul1ierung der Havarieversicherung
erteilt hatte, und dies umso weniger, als aus dem Vorbringen des Beklagten und aus den unangefochtenen feststellungen des Erstgerichtes hervorgeht, daS der Beklagte seine Absicht, die Havarieversicherung zu annullieren, nur mli n dl i c h durch Vermittlung seines Sohnes gegeniiber dem
Vermittlungsagenten der Versicherungsanstal! geauSert hat, obwohl nach
den all.gemeinen Versicherungsbedingungen fiir alle Erkliirungen, die der
V e r SIC her u n g sne hrne r auf Grund des Vertrages oder des Versicherungsvertragsgesetzes der Versicherungsanstalt gegeniiber zu machen
hat, die s c h rif tl jeh e for.m bedungen war (Art. 4, 6, Abs. 2 und ~ 13,
Abs. 1 des Vers.-Vertr.-Ges.). Nur in schriftlicher form abgegebene Erklarungen des Versicherungsnehmers werden in dem Zeitpunkte, in welehem sie
dem Versicherungsagenten zugehen, auch gegenuber dem Versicherer wirksamo Die von einer anderenPerson als dem Versicherungsnehmer abgegebene Erkliirung ist ebenso wie die dem Versicherungsagenten abgegebene mundliche Erklarung des Versicherungsnehmers· dem Versicherer
gegenuber unwirksam (§§ 43 b), 13, Abs. 1 des Vers.-Vertr.-Ges.).

povinen ihned ohlásiti koupi motorového vozidla i s údaji v citovaném
uvedenými a jedině pojišťovně je vyhrazeno právo nové motorové
vozidlo místo původně pojištěného buď k pojištění přijati nebo je odmítnouti. Pojistnik však, ježto sjednaný pojistný poměr nezanikl, nýbrž jen
zůstal buď pro zcizení auta nebo odhlášeni jeho provozu či z jiného dů
vodu v klidu, není oprávněn jednostranně jej měniti, tím méně výpovědí
zrušiti. Stejně nemůže pojistník, aniž by porušil smluvně převzatou povinnost, zmařiti obživnutí pojištění, opominul-Ii by pojišťovně ohlásiti nabyti
nového motorového vozidla ve zmíněné jednoroční lhůtě nebo učinil-li by
tak jen neúplně.
článku

V souzeném případě ohlásil žalovaný, jak přednesl při ústním jednáni
dne 16. června 1942, žalobkyni prostřednictvím jejího okresního zprostřed
kujícího zástupce ·koupi auta zn. »P.«, ovšem jen k pojištění proti povinnému ruče ni, nikoli však i k pojištění proti havarii, které chtěl zrušiti.
Že pojišťovna uznala zrušeni pojistky, nevzal prvý soud za prokázáno.
V odvolání poukázal žalovaný jen k tomu, že inspektor H. oznámil v květnu
1941 pojišťovně, že žalovaný ruší havarijní pojištění pro nový vůz, a v souvislosti s tím kladlo odvoláni důraz na to, .že žalujici pojišťovna teprve
dne 15. listopadu 1941 oznámila žalovanému převedení pojistky a zvýšení
prémie. Než podle okolností případu nelze míti za to, že žalobkyně svým
. mlčením po dobu několika měsíců projevila souhlas (§ 863 obč. zák.) se
zrušením havarijního pojištění, a to tim méně, když z přednesu žalovaného,
a z nenapadeného zjištění prvého soudu vyplývá, že žalovaný jen úst n ě
prostřednictvím svého syna projevil vůči zprostředkujícímu jednateíi pojišťo~ny svůj úmysl zrušiti havarijnl pojištění, ač podle všeobecných pojlstnych podmínek byla pro všechna prohlášení, která má p o i i s (n í k
podle smlouvy nebo zákona o pojistni; smlouvě učiniti proti pojišťovně
smluvena forma pí sem n á (čl. 4, 6, odsl. 2 a § 13, odst. 1 zák. o poj.
sml.). Jen prohlášení pojistníkova v písemné form'ě učiněná stávaji se okamžikem dnjití jichiednateli účinnými i proti pojistiteli. Prohlášení od jiné
osoby než pojistníka, stejně prohlášeni pojistníkovo jen ústně učiněné jednateli je vůči pojistiteli neúčinné (§§ 43 bl, 13, odsl. 1 zák. o poj. sml.).
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Wenn sich die Versicherungsanstalt mit der schri!tlichen Mitteilung
ihres Vertreters betreffs des Inhaltes der mlindlichen Mittei1ung des Versicherungsnehmers zufriedengegeben und sie so als eine schri!t1iche Mitteilung des Versicherungsnehmers anerkannt hat, war liir sie nur der lnhaJt
dieser schri!tlichen Mitteilung maBgebend. Es sind dies die Zuschrift. VOm
26. Apri! 1941, Bei!. H) orig. zur Versicherungspolizze Nr. 756072, der
Beklagte habe dem Versicherungsagenten gemeldet, er habe ein anderes
Automobil »M.« angeschafft, das er zur Versicherung anmelde; ferner die
Zuschrift vom 17. Mai 1941, Bei!. Ch) orig. Zll derselben Versicherungs. polizze, daB der Versicherungsnehmer das durch die erwahnte Polizze
versicherte Auto fUr ein Auto »P.« umgetaucht habe, und endlich die Zuschrift vom 8. November 1941, Beil Jl orig. zur Versicherungspolizze Nr.
756072/562330, durch welche er cler Versicherungsanstalt die verlangten
Daten des neuen Wagens des Beklagten miUeilt. Dariiber, daB der Versicherungsnehmer die Havarieversicherung aufkiindigt, findet sich in diesen
hinsicht1ich ihrer Echtheit unbestrittenen Zuschriften keine Erwahnung und
daher konute der Beklagte von der Versicherungsanstalt weder eine AeuBerung beziiglich der Annahme der Kiind·igung der Havarieversicherung. erhalten no ch aus ihrem Sti1lschweigen aul Ihre Zustrmmung zu der muncllichen Aufkiindigung dieser Versicherung schlieBen (§ 863 abGB.).

Spokojila-li se pojišťovna s písemným sdělenim svého zástupce o obsahu ústního sdělení pojistníkova a uznala je tak za písemné sdělení pojistníkovo, byl pro ni směrodatný jen obsah tohoto písemného sdělení. lsou
to přípis ze dne 26. dubna 1941, pří!. H) orig. k pojistce čís. 756072, že
žalovaný jednateli hlásil, že si opatřil jiný automobil »M.«, který přihlašuje
k pojištění; dále přípís ze 17. května 1941, pří!. Ch) orig. k téže pojistce,
že pojistník si vyměnil auto, které je pojištěno uvedenou pojistkou, za auto
»P.« a konečně přípis z 8. listopadu 1941, pří!. Jl orig. k pojistce
čís. 756072/562330, kterým sděluje pojišťovně žádaná data nového vozu
žalovaného. O tom, že pojistník vypovídá havarijní pojištění, není v přípi
sech těch, .jichž pravost nebyla popřena, zmínky a nemohl tudíž žalovaný
od pojišťovny obdržeti vyjádření o přijetí výpovědi havarijního pojištění,
ani z jejího mlčení usuzovati na její souhlas s ústní výpovědí tohoto pojištění (§ 863 obč. zák.).

Wenn der Beklagte beider KIagerin sowohl gegen Haftpf1icht, als auch
. gegen Havarie versíchert war, und wenn er der Versicherungsanstalt in der
oben angefiihrten Weise die Anschaffung eines neuen Kraftfahrzeuges angezeigt hal, auch wenn er dies nur zwecks Fortsetzung der Haltpl~ichtver
sicherung getan hat, so hat die Versicherungsanstalt dadurch von Ihm von
der Anschaffung des Fahrzeuges auch fiir die Havarieversicherung Kenntnis.
erlangt. Wenn seine Anzeige nicht ane .auch filr die Havarieversicherung
erlorderlichen Angaben enthielt, war sie berechtigt, dieselben feststellen zu
lassen und sie hat dies auch getan. Hat ifir Vertreter ihr auf ihre Anfrage
weitere fiir die Bemessung der Versicherungspramie notwendige Angaben
erst spater gel11acht, so ist dies sowohl filr den Beginn der viertagigen Frist
zur Abgabe der Erklarung, ob sie das neue Fahrzeug zur Versicherung a~
nehrne, als auch fiir den Beginn der Haftung von Bedeutung. Wenn dle
Klagerin dem Beklagten nicht binnen vier Tage~ nac~ Einlangen der den
neuen Wagen betreffenden naheren Angaben mltgetellt hat, daB sle den
neuen Wagen nicht zur Versicherung angenoÍllmen habe, so gal! dies nach
Absatz 6 als Annahme des neuen Wagens ZUl' Havarieversicherung im Sinne
der allgemeinen Versicherungsbedingungen und Tarilsatze der Versicherungsanstalt.

Byl-li žalovaný pojištěn u žalobkyně jak proti povinnému ručení, tak
protí havarii a hlásil-Ii pojišťovně způsobem shora uvedeným, že si opatřil
nové motorové vozidlo, i když tak učinil jen za účelem pokračování v po- .
jištění proti povinnému ručení, nabyla tím pojišťovna od něho vědomosti
o nabytí vozidla i pro havarijní pojištění. Neobsahovalo-Ii jeho hlášení
všechny potřebné údaje i pro havarijní pojištění, byla oprávněna dáti si je
zjístit a také to učinila. Hlásil-Ii jí její zástupce na její dotaz další potřebné'
údaje pro výpočet pojistné prémie teprve později, má to význam jak pro
počátek čtyřdenní lhůty k prohlášení, zda nové vozidlo k pojištění přijímá,
tak pro počátek_Iučení. Neoznámila-Ii žalobkyně žalovanému do čtyř dnů
po dojití bližších údajů o novém vozu, že nový vůz k pojištění nepřijala,
platílo to podle odstavce 6 za přijetí nového vozu k havaríjnímu pojištění
podle všeobecných pojistných podminek a sazeb pojišťovny ..

Die Entscheidung des Obersten Gerichtes Nr. 16374 Slg. O. G. trim
hier nicht zu, da im< vorliegenden Falle anzunehmen ist, daB der Beklagte
durch die Anmeldung des Autos zur Haftpllichtversicherung eigentlich au ch
seine Verpflichtung zur Anmeldung hinsichtlich der Havarieversicherung
erfiil1t hat, \Venn er bei der Klagerin gegen beide Arten der Haftung versichert war, diese Versicherung jedoch ruhen geblieben war.

Rozhodnutí 'nejvyššiho soudu čís. 16374 Sb. n. s. tu nedopadá,ježto
v souzeném případě dlužno míti za to, že žalovaný přihlásil-Ii auto k pojištění proti povinnému ručení, splnil tím vlastně' i svoji povinnost k při
hlášce co do havarijního pojištění, byl-Ii u žalobkyně proti obojímu ručení
pojištěn, ale pojištění to zůstalo v klidu.
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Nr. 18659.
Die Anerkenung der unehelichen Vaterschalt nach ~ 16 der ersten Teilnovelle begriindet nicht blof:\ eine widerlegbare Vermutung der Vatersehall sondern stellt eine aul der tatsach1ichen Voraussetzung des behaupt~ten Beischlaies des Anerkennenden mi! der unehelichen Muller in der
kritischen Zeit beruhende materiellrecht1iche Handlung dar, die sich in Bezug aul ihre Giiltigkeit aus den Oriinden anlechten laf:\t, aus denen die
Giiltigkcit jeder privatrechtlichen Handlung angefochten werden kann.
Das erwahnte Anerkenntnis kann nicht blof:\ deshalb lilr ungiiltig erk1ar! werden weil der Anerkennende nicht ausdriicklich auch den Beischla!
mit der unehelichen Mutter ill der kritischen Zei! zugegeben hal, obwohl
er beziiglich diesel' Zeit belehrt wurde.
.
Wenn die Giiltigkeit des Anerkenntnisses wegen Irrtums angelochten.
wird, . kann nur ein wesentlicher undi. unverschuldeter Irrlum cinen Grund
daliir bilden, daS die gerichtliche Anerkennung der unehelichen Vaterschalt
gemaS § 16 der ersten Teilnovelle rnrungiiltig erkliirt wird.
(Entséh. vom 12. Januar 1944,Rv II 92(42.)
Vg!. Entsch. Nr. 16994 Slg. O. G.
Der Taubstumme V. K. erkannte bei der Verhandlung beim Bezirksgerichte in M. am 8. Mai 1940 AZ. P I 90(40 die Vaterschaft zu der von
. der unehelichen Mutter A. Š-ová am 12. Jahuar 1940 geborenen mdlo
Z. š-ová an und erklarte seine Bereitwilligkeit, die uneheJicheMutter, wenn
er die Trennung seiner Ehe erziele, zu ehelichen. Bei der Gerichtsverhandlung war V. K. von M. B-ová als nichtamt1ichem Dolmetsch beglertet.
ln dem von V. K. unterschriebenen Protokol! vermerkte der Verhandlungsrichter (Aktuar), V. K versíehe die ihm gestel!ten Fragen. Bei der weiteren
Verhandlung vom 14. August 1940 erklarte V. K., er v.[olle !lir die mdj.
Z. š-ová 150 K monatlich zahlen, werde sie aus der Anstalt nehmen, in dic
sie gebracht worden ist, und werde sie N. K-ová in Erziehung geben. Diesos
Protokoll unterschrieb er wiederum. Am '15. August 1940 wurde der BeschluB gelaBt, daB der Klager verpflichtet sei,!tir den Unterhalt der Beklagten 150 K 1l1onatlich zu zahlen. Dieser BeschluB erlangte Rechtskraft.
lm vorlíeaenden Rechtsstreit beantragt V. K., gegen die mdj. Z. š-ová
durch UrteU "zu Recht Zll erkennen, daB 1. das gerichtliche Anerkenntnis
. der unehelichen Vaterschaft zur beklagten mdj. Z. š-ová, liber welches
am 8. Mai 1940 beim Bezirksgericht in M. unter AZ. P I 90(40 ein Protokol!
aufgenommen wurde, sowie die in gleicher Weise protokollíerte Erklarung,
wodurch sich der Klager ZUl' Zahlung an die Beklagte verpflichtet hat,
2. der BeschluB des Bezirksgerichtes in M. vom 15. August 1940, AZ. P I
90(40, durch den der Klager schuldig erkannt wurde, aul den Unterhalt
der beklagten Partei beginnend mil dem 10. Jimi 1940 bis zur Selbsterhaltungsfahigkeit der Beklagten Zll Handen des Vormunds monatlich den
Bctrag von 150 K bei Exekutionsfolgen zu zahlen, ungiiltig und rechtsun-
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Uznání nemanželského otcovstVí podle ~ 16 prvé dílčí novely nezakládá
jen vyvratitelnou domněnku otcovství, nýbrž je hmotněprávním jednátúm
na podkladě skutkového předpokladu tvrzené soulože uznavatele s nemanželskou matkou v době kritické, jež lze co do platnosti napadati z důvodů,
z nichž lze napadati platnost každého soukromoprávního jednání.
Uvedené uznání není neplatné jen proto, že uznavatel nedoznal vý_
i soulož s nemanželskou matkou v kritické době, třebas nebyl o této
době poučen.
'
slovně

Napadá-li se platnost uznání pro omyl, může býtÍ pouze podstatný a
omyl dilvodem neplatnosti soudtúho uznáni nemanželského
otcovství podle § 16 prvé dílčí novely.

nezaviněný

(Rozh. ze dne 12. ledna 1944, Rv II 92/42.)
Srovn. rozh.

čís.

16994 Sb. n.

S.

Hluchoněmí' V. K. uznal při jednání na okresním soudě v M. dne
8. května 1940, zn. sp. PI 90/40 otcovství k nezI. Z. š-ové, narozené dne
12. ledna 1940 z nemanželské matky A. š-ové a projevil i ochotu vzít si
nemanželskou matku po dosažení rozluky svého manželství za manželku.
Pří jednání na soudě provázela V. K-a M. B-ová jako neúřední tlumočnice.
V protokolu; který V. K. podepsal, poznamenal projednávající soudce
(aktuár), že V. K. rozumí kladeným. otázkám. Pří dalším jednání dne
14. srpna 1940 prohlásU V. K., že. chce na nezl. Z. š-ovu platit 150 K mě
síčně, že ji vezme z ústavu, kam byla dopravena, a že ji dá do výchovy
N. K-ové. Tento protokol opět podepsal. Dne 15. srpna 1940 bylo vydáno
usnesení, že žalobce je povinen platiti na výživu žalované 150 K měsíčně.
Toto usnesení nabylo právní moci.

Ve sporu, o který tu jde, domáhá se V. 'k. proti nez!. Z. š-ové, aby·
bylo rozsudkem uznáno právem, že je neplatné a právně neúčinné 1. soudní
uznání nemanželského otcovství k žalované nezl. Z. š-ové, o němž byl sepsán dne 8. května 1940 u okresního soudu v M. protokol pod zn. sp. P I
90/40, jakož i prohlášení stejným způsobem' protokolované, jímž se žalobce zavázal platiti na žalovanou, 2. usnesení okresního soudu v M. ze
dne 15. srpna 1940, zn. sp. P I 90/40, jímž byl žalobce uznán povinným
přispívati na výživu žalované strany, počínaje dnem 10. června až do doby
kdy se žalovaná bude moci sama živiti, k rukám poručníka měsíční částk~
150 K pod exekucí. Po stránce skutkové tvrdí žalobce, že žalovaná byla
zplozena L. B-em, s nímž nemanželská matka v kritické době souložila.
Civilní rozhodnuti XXVL
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wirksam ist. ln tatsachlicher Hinsicht behauptet der Klager, die Beklagte
sei von L. B. gezeugt worden, mit dem die uneheliche Mutter in der kritischen Zeit den Beischla! ausgeubt habe. Der Klager habe 111 der knhschen
Zei! mit der unehelichen Mutler A. š-ová keine geschlechtlichen Beziehungen unterhalten, da er die Bekanntschaft mit ihr am 15. februar 1939 abgebrochen habe. Der Klager habe die Vaterschaft vor Oedcht anerkannt.
ohne zu wisscn, worum eS sich handelt, denn er habe dle genchthchen
Verhandlungen als Taubstummer nicht verlolgen konnen. Er sel uber Ersuchen der M. B-ová zu Oericht gegangen und~habe nicht gewuSt, was
beim Oerichte verhandelt werden wird, das Protokoll habe er unterschrieben, ohne es durchzulesen, so daS er keine giiltige Wi1lenserklarung abgegeben habe.
D a sEr s tg e r i c h t wies die Klage ab.
D a s Ber u ! u II g S g e r i c h t gab der Klage statt. A u s d e II
O fil n den: Das Oberste Oericht hat bereits den Orundsatz ausgesprochen, daS im falle der Anerkennung der unehelichen Vaterschaft durch
einen Mann kein anderer Mann wegen feststellung der Vaterschaft geklagt werden kann, solange nicht das Anerkenntnis jenes Mannes widerlegt
ist. Diese Widerlegung konnte erlolgen, wemí bewiesen wiirde, daB jenes
Anerkenntnis nach den allgemeinen Orundsatzen des biirgerlichen Oesetzes
ungil1tig ist, zum Beispiel wegen Irrtums oder weB der Anerkennende das
Kind nicht gezeugt hat (Entsch. Nr. 16994 Slg. O. O.). lm vorliegenden falle
hat der Klager keine Erklarung hinsichtlich der Anerkennung der Vaterschalt
als Antrag aul AbschluS eines Vergleiches oder éines anderen Vertrages
mil der Beklagten abgegeben, sondern hat bei der Einvernahme vor dem
Vormundschaftsgericht die Vaterschalt zu dem beklagten Kinde im auSerstreitigen Verfahren anerkannt. Ein so1ches Anerkenntnis begrundet je~och
die bloSe Vermutung der unehelichen Vaterschaft, und zwar eme wlderlegbare Vermutung.
Nach § 163 abOB. wird von demjenigen,. der aul eine in der Oerichtsordnung vorgeschriebene Art iiberwiesen wrrd, daS er der Mutler emes
Kindes innerhalb des Zeitraumes beigewohnt ha!, von welchem bls zu Ihrel'
Entbintlung n.icht weniger als 180 Tage und nicht mehr als 300 Tage verstrichen sind, oder der dieses (namlich die Beiwohnung) auch nur au!)er
Oericht gesteht, vermutet, da!) er das Kind erzeugt habe.
lm gegebenen falle hat der Klager bei seiner Einvernahme .beim Vormundschattsgerichte am 8. Mai 1940 nicht gestanden, daS er I!ut der KIndesmutter in der kritischen Zeit oder irgendwann geschlechthch verkehrt
habe. Da es sich um die feststellung von Statusrechten eines unehelichen
Kindes handelte, war es die gesetzliche pnicht der Vormundschalt und des
Oerichtes von Amts wegen dafilr zu sorgen, daS die Vaterschaft im auSerstreitigen'Verfahren in klarer Weise anerkannt oder im Rechtwege gerichtlich festgestellt werde (§ 16 der 1. Teilnovelle, §§ 17 und 23 des Oes~
Nr. l00f1931).
lm gegebenen falle war es daher pnicht des Vormundschaftsgerichtes,
den Klager als einen durch keinen Rechlsvertreter vertretenen Beteiligten
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Zalobce prý neměl v kritické době s nemanželskou matkou A. š-ovou žádných pohlavních styků, protože 'pr~ s ní přerušil známost, d~e ,15. ~~ora
1939. Zalobce se prý k otCOVStVI pred soudem doznal, anrz vede I, oc Jde,
neboť nemohl pro svoji hluchoněmost jednání u soudu sledovati. K soudu
prý šel na žádost M. B-ové a nevěděl, co se bude u' soudu projednávat,
protokol podepsal bez přečtení, takže neučinil platný projev vůle.

P r v Ý s o II d žalobu zamítl.

O d vol a c í s o u d

žalobě vyhověl. Zd ů vod ů: Nejvyšší soud vyslovil již zásadu, že bylo-li nemanželské otcovství jedním mužem uzná~o!
nemůže býti jiný muž žalován o uznání otcovství, dokud nebylo uznam
oním mužem zvráceno. Zvráceni to by se mohlo státi důkazem, že ono
uznání je podle všeobecných zásad občanského zákona neplatné, na příklad
pro omyl aneb proto, že uznavatel dítě nezplodil (rozh. čís. 16994 Sb. n. s.).
V souzeném případě neučinil žalobce prohlášení o uznání otcovství jako
nabídku pro uzavření smíru neb jiné s(l1louvy s žalovanou, nýbrž uznal přI
výslechu před poručenským soudem g~covství k žalovanému dítku v nesporném řízení. Takové uznáni je však jen domněnkou nemanželského
otcovství, a to domněnkou vyvratitelnou.

Podle § 163 obč. zák. o kom oude prokázáno způsobem předepsaným
v soudním řádě, že s matkou dítěte obcovaľv době, od které neprošlo až
do jejího slehnutí méně než 180 dní a více než 300 dní nebo, kdo to (totiž
soulož) i jen mimo soud dozná, o tom platí domněnka, že dítě zplodil.

V daném případě žalobce při svém výslechu u poručenského soudu dne
8. května 1940 nedoznal, že by s matkou dítěte v kritické době neb kdy
jindy tělesně obcoval. Poněvadž .šlo o zjištění statusových práv nemanželského dítka, bylo zákonnou povinností poručenstva i soudu, aby z úřadu
pečoval o to, aby otcovství bylo jasně uznáno v řízení nesporném nebo
aby pořadem práva soudně bylo zjištěno (§ 16prvé dílčí novely, §§ 17 a 23
zák. Sb. čís. 100/1931).

V daném případě bylo proto povinností poručenského soudu, aby dal
žalobci jako účastníku nezastoupenému právním zástupcem poučení a ná-
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Zll belehren und anzuleiten und ihn insbesondere Uber den Inhalt des § 163
abOB., namentlich in der Richtung aufzuk.laren, daB a1s unehehcher Vater
angesehen wird, wer in der kritischen Zelt der unehehchen Mutter belgewohnt hal. Der Klager hatte in klarer \VeIse befr~gt werden sollen, ob er
Uberhaupt und insbesondere in der kntrschen .Zelt der Kmdesmutter belgewohnt hat und ob er die Vaterschaft au~h fur den. Fall anerken?e, daS
er mit der Kindesmutter auBerhalb der knltschen Zelt geschlechthch ver"
kehrt hat. lm vorIiegendenFalle .ist der Klager taubstumm ~nd eine verlaSliche Verstandigung mit ihm 1st ohne emen Dolmets~h nlcht rn0i)hch;
es war daher Pflicht des Oerichtes, zur Verhandlung emen verlaBhchen
Dolmetschbeizuziehen um die Sicherheit zu haben, daB der Klager si ch
der Bedeuiung seiner Unterschrift in dem Protokol! vom 8. Mai 1940 bewuBt war.
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vod, aby I11U zejména vysvětlil obsah § 163 obč. zák., zejména v tom směru,
že se za nemanželského otce pokládá ten, kdo v kritické době s nemanželskou matkou tělesně obcoval. žalobce měl být jasně dotázán, zda vůbec
a zejména v kritické době s matkou ditěte obcoval a zda uznává otcovstvi
i pro ten případ, že s matkou obcoval mimo kritickou dobu. V daném při
padě je žalobce hluchoněm~ a nelze. se s nim bez tIumo~níka spol,:h~ivě
dohodnouti; bylo proto povmnoslt soudu pnbrah k jednanl spolehltveho
tlumočnika, aby byla dána záruka, že žalobce byl si vědom dosahu svého
podpisu na protokole ze dne 8. května 1940.

Das Berulungsgericht stellt lest, daB der Klager der unehelichen Mutter
des beklagten Kindes zum letzten Male am 18. Februar 1939,. d. I. auBerhalb der křitischen Zeit (vom 18. Marz 1939 bls zum 16. Juh 1939) belgewohnt hal. Da der Klager als diejenige Person, welchedle unehehche
Vaterschaft anerkannt hat, vor dem Vormundschaftsgenchte uberhaupt mcht
den Beisch1al mit der uneheIichen Mutler zugegeben hat und well das Be~
rulungsgericht, wle oben angefiihrt, dafilrhalt, daB der Klager ct.as beklagt~
Kind nicht gezeugt hat, muB zugegeben werden, daB dle Erklarungen de,
KIagers vor dem Vormundschafts!jeric!tte hinsichtlich der Anerkennung. d:r
Vaterschaft und seiner Bereitwilhgkelt zur Zahlung von Unterhallsbeltragen rechtsunwirksam und. ungUltig sind und daB der OerichtsbeschluB vom
15. August 1940, AZ. P I 90/40, durch welchen dem Kliiger aufgetragen
wurde , filr den Unterhalt des beklagten
Kindes 150 K monatlich zu zahlen,
.
ebeÍlso unwirksam und ungUltig 1St.

Odvolati soud zjišťuje, že žalobce s nemanželskou matkou žalovaného
ditde naposled tělesně obcoval dne 18. února 1939, t. j. mimo knltckou
dobu (od 18. března 1939. do 16. července 1939). Poněvadž žalobce jako
uznavatel nemanželského otcovství nedoznal před poručenským soudem
vůbec soulož s nemanželskou matkou a poněvadž odvolací soud, jak výše
uvedeno, má za to, že žalobce žalované dítě nezplodil, nutno uznati, že
prohlášeni žalobcovo před poručenským soudem o uznáni otcovstvi a
o ochotě jeho k placení výživného jsou právně neúčinná a neplatná a že
stejně neúčinné a neplatné je soudní usneseni z 15. srpna 1940, zn. sp.
P Í 90/40, jimž uloženo bylo žalobci, aby platil na výživu žalovaného ditěte 150 K měsičně.

Aus- der Aussage des als Partei vernommenen KJiigers nimmt das Berulungsgericht lerner als festgestellt an, daB der KIager, d&r vor dem Berufungsgerichte ohne einen Dolmetsch einvernommen wurde, bel d.er Unterlertigung des Protokolls Uber die Anerkennung der Vaterschaft m emem
Irrtum befangen war, weil er mangels emer Belehrung seltens .des Oe.richtes der Meinung war, daB er das Protokol! ~nterschrelbe.n musse. Mlt
Recht hat daher der Klager in der Klage als Wlderlegbark~lfsgrund auch
den Irrtum geltend gemacht, wobei die Beschrankun~ a.uf dle Anwendung
. der Vorschri!ten der §§ 871 bis 873 abOB. mcht moghch I~t, .da es. slch
nicht um einen beim AbschluB eines Vertrages, sondern bel emeť emselti gen WillensauSerung unterlaulenen Irrtum handel!; ~ie An~rkennung der
unehelichen Vaterscha!t und die ErkIarung der Bereltwtlhgkelt zur Zahlung
von Unterhaltsbeitragen vor dem Vormundschaltsgerichte kann daher nicht
nUr unter den Bedingungen des § 87 LabOB. als ungUltig angesehen weľ
den, sondern es genUgt, wenn der Klager als der Anerkennende nunmehr
bewiesen hat daB er hinsichtlich seiner AeuBerungen vor dem Vormundscha!tsgerichte in einem wesentlichen lrrtum. befangen war,so daS seine
AeuBerungen nicht die Voraussetzungen aufwlesen, dle das Gesctz zu Ihrer
OLiltigkeit und Verbindlichkeit erlordert.

Z výslechu žalobce slyšeného jako strana má odvolaci soud dále za
že žalobce, který byl slyšen před poručenským soudem bez tlubyl na omylu, když protokol o uznání otcovství podepsal, poně
vadž pro nedostatek poučení Se strany soudu měl za to, že protokol podepsati musí. Právem proto žalobce uplatnil v žalobě též jako důvod vyvratitelnosti omyl, při němž nelze se omeziti na užili předpisů §§ 871 až 873
obč. zák., neboť nejde tu o omyl při sjednání smlouvy, nýbrž o omyl při
jednostranném projevu vůle; uznání nemanželského otcovství a projev
o ochotě platiti výživné přeG- poručenským soudem nelze proto uznati za
neplatné jen za podminek § 8.71 o.bě. zák., nýbrž stačí, když žalobce jako
uznavatel nyní dokázal, že byl v příčině svých projevů před poručenským
soudem v podstatném omylu, takže jeho projevy neměly náležitosti, kterých k jich platnosti a závaznosti vyžaduje zákon.
zjištěno,
močníka,
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D a s Ob e r s t e Oer i c h t faBte Uber die Revision der Beklagten
1. den BeschluB, daB das angefochtene Urteil und das Urteil des Erstgerichtes, soweit es von der UngUltigkeit und Unwirksamkelt des Beschlusscs
des Vormundschaftsgerichtes vom 15" August 1940 handelt, aufgehoben und"
die Klage in diesem Teile zurUckgewiesen wird; im Ubrigen stellte es cla,
Urteil des Erstgerichtes wieder her.
A u s d e nO rUn den:

Ne j vy Š š i s o u d se k dovoláni žalované 1. usnesl, že se napadený
rozsudek i rozsudek prvého soudu, pokud jde o neplatnost a bezúčinnost
usnesení poručenského soudu ze dne 15. srpna 1940 zrušuje a žaloba se
v této části odmítá; 2. jinak obnovil rozsudek prvého soudu.

Z

důvodú:

Der Klager macht mit der Klage einerseits die UngUltigkeit und Unwirksamkeit seiner Anerkennung der unehelichen Vaterschaft Zllr Beklagten
vor dem Vormundschaftsgerichte, andersei!s die UngUltigkeit und U~wirk
samkei! des Beschlusses des Vorrnundscliaftsgerichtes geltend, wonut Ihm
die Zahlung von Unterhaltsbei!ragen aulerlegt wurde"

Žalobce se domáhá žalobou neplatnosti a neúčinnosti jednak svého
uznáni nemanželského otcovstvi k žalované před poručenským soudem a
jednak neplatnosti a bezúčinnosti usnesení poručenského soudu ukládajíciho
mu platiti výživné.

Zu Pkt. 1. des Ausspruches:
Was diesen Teil der Klage anlangt, handelt es sich um die UngUltigkeit
und Unwirksamkeit eines Exekutionstitels, wQvon im § 39, Z. 1 EO. dle
Rede ist. Diese gesetzliche Bestimmung enthaÍt aber keine allgcmeine Vorschri!! nach welcher es moglich ware, im Rechtswege dle Besťlhgung
jedes Exekutionstitels zu beanspruchen, sondem sie erfaBt sinngem.iiB n~r
solche Falle,- in denen dasOesetz derarhge Klagen wegen Ungulhgkelt
oder Unwirksamkeit von Exekutionstiteln zuliiBt (Entsch. Nr. 5861, 7965,
8457, 9422 Slg. O. O.). Die Ungilltigkeit und Unwirksamkeit eines ~m
auBerstreitigen oder im Verwaltungsverfahren erlassenen Beschlusses lm
Rechtswege geltend Zll machen, ist gesetzlich nicht zuliissig, und wenn dies
dennoch geschah, ist nicht nur das Urtei!, sondern auch das ganze vorangegangene Verlahren nichtig (§ 477, Z. 6 ZPO.), dle Klage war daher
gemiiB § 478 ZPO. in diesem Teile zurUckzuweisen.

Ad 1. výroku:
Pokud jde o tuto část žaloby, jde o neplatnost a bezúčinnost exekuč
ního ti!ulu, o jakých se zmiňuje § 39, čís. 1 ex. ř. Avšak toto zákonné
udanovení neobsahuje žádný vseobecný předpis, podle kterého by bylo
možno domáhati se pořadem práva odstranění jakéhokoliv exekučniho tituu' nýbrž má na mysli jen případy, v nichž zákol! dovoluje právě takové
žaloby o neplatnost nebo bezúčinnost exekučního titulu (rozh. čis. 5861",
7965, 8457, 9422 Sb. n. s.). Domáhati se žalobou neplatnosti a bezúčin
nosti usnesení vydaného v nesporném nebo správním řízení není zákonem
připuštěno, a stalo-Ii se tak, trpí nejen rozsudek, nýbrž i celé předcházející
mu řizeni zmatečnosti (§ 477, čís. 6 c. ř. s.) a žaloba měla býti podle
§ 478 c. ř. s. v této části odmítnuta.

Zu Pkt. 2. des Ausspruches:
"Hinsichtlich der Klage wegen UngUltigkeit und Unwirksamkeit der Anerkennung der unehelichen Vaterschaft ist die Revision vom Oesichtspunkte
der unrichtigen rechtlichen Beurteilung der Sache begrUndet.

Ad 2. výroku:
V přičině žaloby o neplatnost a bezúčinnost uznání nemanželského
otcovstvi je dovolání žalované důvodné s hlediska nesprávného právniho
posouzení věci.

Die Anerkennung der unehelichen Vaterschaft nach § 16 d~: ersten TeilnovelIe begrUndet nich! bloS, wie das Berufungsgencht mtuml!ch. dalur. hiilt, eine widerlegbare Vermutung der Vaterschaft, sondern stellt eme auf
dertatsachlichen Voraussetzung des behaupteten Beischlafes des Anerkennenden mi! der uneheichen Mutter in der kritischen Ze i! beruhende materiellrechtliche Handlung dar. Die Anerkennullg der unehelichen Vaterschaft vor Oericht wird so zu einem selbsMndigen Verp!lichtungsgrund !li,
die Rechte und Pflichten zwischen dem Kinde und jenem Manne, der aul
Orund des Anerkenntnisses als unehelicher Kindesvater gilt. Nur dieses materiellrechtliche Rechtsgeschiift selbstHiBt sich in Bezug aut seine OUltigkeit
aus den Grunden anlechten, aus denen die Oliltigkeit alIer privatrechtlichen
Rechtsgeschii!te angelochten werden kann (vgl. Entsch. Nr. 16994, 15962,
8024,6210 Slg. O. O.). Eine materiellrechtliches Rechtsgeschiilt kann insbe-

Uznání nemanželského otcovstvi podle § 16 prvé dilčí novely nezakládá,
jak má za to mylně odvolacÍ soud, jen vyvratitelnou "domněnku otcovství,
nýbrž je hmotněprávním jednáním na podkladě skutkového předpokladu
tvrzené soulože uznavatele s nemanželskou matkou v době kritické. Uznání
nemanželského otcovstvi před soudem stává se tak samostatným zavazovacim důvodem pro práva a "povinnosti mezi ditětem a tím mužem, který
z důvodu uznání platí za nemanželského otce dítěte. Jen samo toto hmotně
právni jednání lze pak napadati co do platnosti z těch důvodů, z nichž lze
napadati platnost každého soukromoprávního jednání (srv. rozh. číš". 16994,
15962, 8024, 6210 Sb. n. s.). Hmotněprávní jednání může býti uznáno za
neplatné zejména proto, že projev, na němž je založeno, učinila osoba
k tomu nezpůsobilá (§ 865 obč. zák.) , nebo že projev neměl ·náležit6sti
platného projevu (§§ 869 a násl. obč. zák.), nebo z důvodů uvedených
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sondere deshalb als lIngultig angesehen werden, weil die ihm zugrunde liegende ErkJarung Von einer hiezu unfiihigen Person abgegeben wurde (§ 865
abOB.), weil die Erkliirllng nicht die Erfordernisse einer gultigen Willenser c
klarllng aufweist (§ 869 abOB.), oder aus den in den §§ 878, 879 abOB. angefiihrten OrUnden. Ein Anerkenntnis als Verpflichtungsgrund kann abgesehen von den bereits angelUhrten Orunden auch deshalb filr ungilltig erklart
werden, werl es nicht auf Orund eines schon beslehenden, wenn au ch
zweifelhaften Rechlsgrundes erfolgl isl (vgl. Entsch. Nr. 11736, 7854, 5173
Slg. O. O.). Bei allen diesen Ungiiltigkeitsgrunden kann es sich aber, faUs
die Ungiiltigkeit der A ne r k e n n u n g der u n e hel i che n Val e rse haf t nach § 16 der erslen Teilnovelle geltend gemachl wird, nur um
die UngUltigkeit di e ser A n e r k e n n u n g als eines maleriellrechtlichen
Rechtsgeschiifles, keineswegs darum handeln, ob der Mann, der die Valerschaft anerkannte, das uneheliche Kind gezeugl hat oder nich!. Mil Riicksicht
auf die Wirkungen, die das Oeselz im § 16 der I. Teilnovelle gerade der
vor Oerichl erfolgten Anerkennung der unehelichen Valerschaft beilegt,
muS. davon ausgegangen werden, daS das Oeriehtsverfahren, das zu dieser
Anerkennung gefiihrt hat, in der Regel vollkomme Oewahr dafiir bietet,
daS die Voraussetzungen liir eine solche Anérkennung dem in einem sol·
chen Oerichtsverfahren auf Orund des behaupteten Beischlafes im kritischen
Zeitraum als unehelicher Vater in Betracht kommenden Manne so weit kla,.
gelegt wurden, daS' dieser sich das Bestehen der erwahnten, nach dem
Oesetz die Vermutung der Zeugung des Kindes' begrUndenden Tatsache
vollkommen vergegenwartigte. Die bloSe Anerkennung der Tatsache, daS der
anerkennende Mann der unehelichen Mutler in der kritischen Zeit beigewohnt hat, erhebt das Oesetz in dem zitierten Paragraphen nicht zum materiellrechtlichen Verpflichtungsgrund; trotz des Oestandnisses dieser Tatsache - des Beischlafes innerhalb des kritischen Zeitraumes - im auSerstreitigen Verfahren kann člie Vaterschaft in Abrede gestellt und deren
Feststellung muS dann im Klagewege angestrebt werden. Anderseits verlangt das Oesetz bei der Erkliirung im Sinne des § 16 der l. Teílnovelle
neben der Anerkennung der Vaterschaft nicht noch eine ausdruck1iche Anerkennung ihrer gesetzlichen Voraussetzung, d. i. der Beiwohnung in der
kritischen Zeit; solem sich also aus der Anerkennungserkliirung selbst
oder aus den Umstanden des Falles nicht oHenbar das Oegenteil ergibt,
wodurch die Vaterschaftsanerkennung in der mehrfach erwahnten Voraus. setzung des Beischlafes entkriiftet ware, ist in der Vaterschaftsanerkennung
regelmaSig auch das Oestandnis jener Voraussetzung - der Beiwohnung
- zu erblicken. Ihfolgedessen kann auch die OUltigkeit dieses - sei es
nun ausdruckHch abgegebenen oder in der Vaterschaftsanerkennung mitenthaltenen -- Oestiindnisses der Beiwohnung in der kritischenZeit nicht
etwa von dem Oesichtpunkte aus angefochten werden, ob es zum Beischlaf
gekommen isi oder nicht, sondern die Anfechtung kann, wie sich aus den
obigen Ausfiihrungen ergibt, nur aus dem Grunde der UngUltigkeit der Anerkennung selbst erfolgen. In der zuletzt angeflihrten Richtung gelangt das
Oberste Oericht zu einer teilweise abweichenden Auslegung der in der Ent ..
scheidung Nr. 16994 Slg. O. O. und in den einschliigigen Teilen der
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v §§ 878, 879 obč. zák. Uznáni jakožto zavazovací právní dlivod může býti
mimo důvody právě uvedené uznáno za neplatné i proto, že se nestalo na
podkladě nějakého již existujícího, třebas pochybného právního důvodu
(srov. rozh. čís. 11736, 7854, 5173 Sb. n. s.). Při všech těchto důvodech
neplatnosti může však jíti, napadá-Ii se neplatnost u zná n í n ema11 ž e 1s k é h o o t c o v s tví podle § 16 prvé di1čí novely, jen o neplatnost t oh o t o u zná n í jako hmotněprávního jednání, nikoliv o to, zda muž,
uznavši otcovství, nemanželské ditě zplodil či nikoliv. Se zřetelem k účin
kům, které přikládá zákon v § 16 první dílčí novely uznání nemanželského
otcovství právě před soudem, nutno vycházeti z toho, že soudní řízení, jež
vedlo k tomuto uznáni, skýtá zpravidla úplnou záruku, že předpoklady pro
toto uznání byly pro muže přicházejícího v takovém soudním řízení
v úvahu jako otec nemanželského dítěte na základě tvrzené soulože v době
kritické, tak dalece objasněny, že si plně uvědomil jsoucnost oné skuteč
nosti, která· zakládá podle zákona domněnku zplození dítěte. Hmotněpráv
ním zavazovacím důvodem nečiní zákon v citovaném paragrafu Samo uznání,
že uznávající muž souložil s nemanželskou matkou v době kritické; i při
doznání této skutečnosti - soulože v kritické době - v nesporném řízení
lze tu popříti otcovství a nutno o jeho zjištění žalovati ve sporu. Na druhé
straně zákon nežádá při projevu podle § 16 první dílčí novely zvlášť ještě
vedle uznání otcovství i výslovné uznání jeho zákonného předpokladu, soulože v době kritické; proto, pokud se z uznávacího projevu samého nebo
z okolností případu nepodává zjevný opak, kterým by uznání otcovství
v opětovně zmíněném zákonném předpokladu soulože bylo zvráceno, nutno
zpravidla v uznání otcovství shledávati i doznání onoho předpokladu soulože. Důsledně možno pak i platnost tohoto ~ ať již výslovného či v uznání
otcovství implicite obsaženého - doznání soulože v době kritické napadati nikoli z důvodu toho, zda k souloži došlo či nikoli, ale jen s hlediska
neplatnosti uznání samého, jak bylo výše dovoděno. V tomto posléz uvedeném směru vykládá nejvyšší soud zčásti odchylně právní názor, vyslovený v rozh. čis. 16994 a v příslušných částech důvodů rozh. čís. 8024 a
6210 Sb. n. s.
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Orunde der Entscheidungen Nr. 8024 und 6210 Slg. O. O. allsgesprocl1enen
Rechtsansicht.
lm vorliegenden Falle erachtet der Klager seine am 8. Mai 1940 unter AZ.
P 90/40 gerichtlich erklarte Anerkennung der unehelichen Vaterschaft zu
der Beklagten deshalb !tir ungultig und rechtsunwirksam, wei! er der unehelichen Mutter innerhalb des kritischen Zeitraumes nach § 163 abOB.
nicht beigewohnt habe und deshalb nicht der uneheliche Vater der Beklagten sein kanne; zur Zeit der Anerkennung habe er sich uber den kritischen Zeitraum in einem Irrtum befllnden; den Inha1t des Oerichtsprotokoll s habe er nicht gekannt, da er wegen seiner Taubstummheit der Verhandlllng vor Oericht nicht folgen konnte, und das Protokoll habe er in der
Meinung lInterschrieben, es unterschreiben Zll mussen.
Das Berufungsgericht hat der Klage im wesentlichen mit der Begrundung statlgegeben, daG der Klager den Beischlaf in der kritischen Zeit
nicht gestanden hat und vom Oerichte nicht belehr! wurde. Zu den oben dargelegten allgemeinen Erwagungen ist nun mit Rucksicht auf die Lage des
gcgenstiindlichen Falles vom Oesichtspunkte der erwahnten Bestimmungen
des allgemeinen burgerlichen Oesetzbuches f.olgendes zu bemerken:
Der auGerstreitige Richter ist zwar nach' § 17 des Oesetzes Slg. Nr.
100/1931 verpflichtet, nichl durch einen Rechtsfreund vertretene Beteiligte
z~ belehren und anzuleiten; dies bedeutet aber keineswegs, daG das Oencht den von der unehelichen Mutler als Kindesvater bezeiéhneten Mann
liber die grundlegende Voraussetzung der Vermutung der uneheliche Vaterschaf!, namlich darliber belehren mliGte, daS a1s Vater nur angesehen
werden kann, wer der unehelichen Mutler innerhalb eines bestimmten Zeitraumes beigewohnt ha!. Es handelt sieh hier um Dinge,die jedem erwachsenen normalen Manne aus der taglichen Erfahrung gelaufig sind, und in
solchen Belangen erscheint es nicht notwendig, diesem Teilnehmer eines
zugunsten des unehelichen Kindes geftihrten Verfahrens den Reehtslreund
zu ersetzen (vgl. § 16 der ersten Teilnovelle; Schey: Die Teilnovelle zum
abOB., S. 60,61; Orunde der Plenarentscheidung Nr. 734 Slg. O. O.). Die
Erfahrung, daG ein Kind nur durch den Beischla! zweier Personen verschiedenen Oeschlechts empfangen werden kann, muS man bei einem erwachsenen Mann, der als Vater in Betracht kommt, unzwei!elha!t voraussetzen.
Ebenso geMrt die Kellntnis der normalen Schwangerschaftsdauer zur allgemeinen Volkserfahrung. RegelmaGig bedarf es daher keiner Belehrung
. uber den im § 163 abOB. festgesetzten kritisehen Zeitraum, zumal wenn
man auch den Umstand erwagt, daS die Bestimmung der Mindest- und
Hochstgrenze des kritisehen Zeitraumes im § 163 abOB. dem Manne gegenuber eigentlich sfrenger ist als die landlaufige Ansicht von der normalen
Sehwangerschaft'Sdauér (9 Monate) und die darnach angestellte Berechnung der Zeit des kritischen Beisehlafes mít etwa 9 Monaten vor der Oeburt des Kindes. Wenn also cin normaler erwachsener Mann vor Oericht.
seine Vaterschaft zu einem unehelichen Kinde anerkennt, ist darin notwendig
auch das Oestandnis der .bereits erwahnten naturlichen und aIlgemein be~
kannten, die Vaterscha!tsvermutung bedingenden tatsachlichen Voraussetzungen mit enthalten, wenngleich er sie in seinem Oestiindnisse nicht
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V daném pfipad~ pokládá žalobce za neplatné a právně bezúčinné své
soudni uznání nemanželského otcovství vůčižalova"é ze dne 8. května
1940, zn. sp. P 90/40 proto; že nesouložil s nemanželskou matkou v kritické době podle § 163 obé. zák. a nemúže prý tudíž býti otcem žalované,
že byl v době uznání v omylu .0 kritické době, že neznal obsahu soudniho
protokolu, ježto nemohl pro svoji hluchoněmost jednání před soudem sledovati a protokol prý podepsal v domnění, že jej musí podepsati.

Odvolaci soud vyhověl žalobě v podstatě proto, že žalobce nedoznal
soulož v kritické době a že nebyl soudem poučen. K výše uvedeným obecným důvoďům je tu se zřetelem na povahu tohoto případu uvésti s hlediska předpisů obecného občanského zákoníka výše citovaných toto:
Nesporný soudce je sice podle § 17 zák. Sb. čis, 100/1931 povinen dáti
nesporného řízení nezastoupenému právním zástupcem poučení
a návod, to však neznamená, že soud musí muže, kterého nemanželská
matka označila za otce, poučovat o základnich předpokladec;h pro domněnku nemanželského otcovství, totiž o tom, že za ótce může být považován jen ten, kdo s nemanželskou matkou souložil v určité době; toto
jsou pro dospělého normálního muže věci známé z denní zkušenosti a pro
ty není třeba nahraditi tomuto účastníku právního zástupce v řízení, které
Se koná ve prospěch nemanželského ditěte (srv. § 16 prvé dílčí novely,
Schey: Die Teilnovelle zum abOB., str. 60, 61; dt'tvodyplen. rozh. čís. 734
Sb. n. s.). Zkušenost, že ditě může býti počato jen souloží dvou osob růz
ného pohlaví nutno u dospělého muže, který přichází v úvahu jako otec,
nepochybně předpokládati. Rovněž znalost normálního trvání těhotenství
patří k obecné lidové zkušenosti. Neni tudíž pro normální případy třeba
poučení o kritické době stanovené v § 163 obč. zák., zejména když se uváží
i to, že § 163 obč. zák., určuje minimální a maximální časové meze kritické doby, je svým časovým rozpětim vůči muži vlastně přísnější než
obecné běžné pojímání trvání normálniho těhotenství (9 měsíců) a podle
něho výpočet doby kritické soulože na dobu asi devítiměsíčni před narozenim ditěte. Uzná-ii proto normá.lní dospělý muž před soudem svoje
otcovství k nemanželskému dítěti, je v tom nutně obsaženo i doznáni již
zminěných přirozených a obecně známých skutkových, domněnku otcovství
nutně podmiňujicích předpokladů, třebaže je výslovně ve svém uznání neuvedl. Nelze vycházeti z naprosto nepravděpodobné domněnky, že by dospělý muž uznal před soudem své otcovství, ač nepřipouští soulož v době
rozhodné. Nelze proto považovati uznání otcovství k žalované za .neplatné
vůbec jen proto (s hlediska všeobecného), že žalobce nedoznal výslovně
i soulož s nemanželskou matkou v kritické době, třebas nebylo této době
účastníku

poučen.
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ausdrlicklich erwahnt halte. Von der v6Jlig unwahrscheinlichen Annahme,
daB ein erwachsener Mann vor Gericht seine Vaterschaft anerkennen wlirde
ohne daB er den Beischlaf in der maBgebenden Zeit zugabe, kann mal;
nicht ausgehen. Die Anerkennung der Vaterschaft zu der Beklagten kann
deshalb (von allgemeinen Gesichtspunkten aus) nicht aus dem alleinigell
Orunde als ungUltig angesehen werden, daB der Uber den kritischen Zeitraum nicht belehrte Klager nicht ausdrUcklich au ch den Beischlaf mit der
unehelichen Mutter in dieser Zei! gestanden ha!.
Es handelt sich nun darum, ob in der vorliegenden Sache dieser al!gemeine Gesichtspunkt im Hinblick darauf zutri!!t, daB der Kliiger taubstumm
is!. Es 1iegt kein gewichtiger Grund vor, filr die Gerichtsverhandlung am
8. Mai 1940, was das Ubliche MaB jener Lebenserfahrung anlangt, bézUglich des erwachsenen Kliigers in Anbetracht seiner Taubstummheit
etwas anderes gelten zu lassen. Was ferner die Beschrankung der Verstiindlgungsmiiglichkeit und die al!gemeine Erschwerung der Oeistestiitigkeit
anlangt, geht aus dem Protokol! vom 8. Mai 1940, AZ. P 90/40, hervor
(§§ 30, 34 des Ges. Slg. Nr. 100/1931, §§ 212, 215 ZPO.), daB das Ge- .
rich! die Taubstummheit des Kliigers berUcksichtigt ha!. Der Inhalt der
Aussage des KIagers vor dem BerufungsgericlH liiBt erkennen, daB er sich
der Bedeutung der Gerichtsverhandlung talsiichlich bewuBt war. Unter
diesen Umstiinden konnte man au ch von dem taubstummen Kliiger mit Recht
verlangen, daB er den auBerstritligen Richter um Belehrung, soweit er
etwa einer solchen noch bedurfte, oder um Beiziehung eines gerichtlkhen
Dolmetsches ersuche. Zum Vorbringen dieses Ansuchens hat zweifellos der
Beistand der anwesenden M. Š-ová genUgt Wenn sich daher der Kliiger
iiber die Bedeutung und Tragweite gewisser TeUe der Gerichtsverhandlung,
z. B. der Unterschrift des Protokolls, oder Uber gewisse Tatsachen in Unklarheit befand und nicht um Belehrung, ErUiuterung ocler um Beiziehung
eines amtlich bestellten Dolmetsches ersucht hat,so kann in Hinblick aul
die Wichtigkeit des Rechtsgeschiiftes nicht nur lilr ihn selbst, sondem au ch
fUr die Beklagte tratz seiner Taubstummheit nicht zugegeben werden,
daB er den Irrtum nicht selbst verschuldet hiilte (§ 1297 abGB.). Nur cin
wesent1icher unverschuldeter Irrtum kann aber einen Orund daWr bilden
daB.die ~erichtliche Anerkennung der unehe1ichen Vaterschaft lUr ungilltig
erklart wlrd (vgl. Entsch. Nr. 16994 Slg. O. O.). Von diesem rechtlichen
Gesichtspunkte aus war der begrUndeten Revision stattzugeben, ohne daB
es notwendig gewesen wiire, sich mit den weiteren geltend gemachten
Revisionsgriinden zu befassen.

(Entsch. vom 13. Januar 1944, R I 598/43.).

18660 -61

. Jde nyni o to, zda v souzené věci dopadá toto obecné hledisko vzhledem k tomu, že je žalobce hluchoněmý. Neni závažného duvodu, aby platilo, pokud jde o obvyklou míru oné životni zkušenosti pro soudni jednání
dne 8. května 1940 o dospělém žalobci i při jeho hluchoněmosti něco jiného. Pokud pak jde o omezení dorozumívací a povšechné ztižení duševní
činnosti, vycházi z protokolu ze dne 8. května 1940, zn. sp. P 90/40
(§§ 30, 34 zák. Sb. čis. 100/1931, §§ 212, 215 c. ř. s.), že soud bral na
žalobcovu hluchoněmost zřetel. Z žalobcovy výpovědi u odvolaciho soudu
vyplývá, že si byl skutečně vědom významu soudního jednání. Za těchto
okolností. bylo lze i od hluchoněmého žalobce požadovati, aby požádal
nesporného soudce o poučení, pokud mu ho snad bylo ještě zapotřebi,
nebo aby požádal o přivzetí úředniho tlumočnika. K přednesu těchto žádostí stačila nepochybně pomoc přitomné M. S-ové. Byl-li tudíž žalobce
v nejistotě o významu a dosahu některých částí soudního jednáni, na př.
podpisu protokolu nebo o' některých skutečnostech a nepožádalo poučení,
vysvětleni nebo o při vzetí úředně oprávněného tlumočníka, nelze hledíc
k duležitosti právního jednáni nejen pro něho samého, nýbrž i pro žalovanou přes jeho hluchoněmost uznati, že by si omyl nebyl zavinil (§ 1297
.obč. zák.). Pouze podstatný a nezaviněný omyl pak muže býti důvodem
neplatnosti soudního uznáni nemanželského otcovství .( srv. rozh. čís. 16994
Sb. n. s.). S tohoto právního hlediska bylo důvodnému dovolání vyhověti,
aniž bylo třeba zabývati se dalšími uplatňovanými dovolacími důvody.

čís.

Nr. 18660.
Ueber díe Sachverstiindígengebiihr, díe deru Sachverstiindigen ilir·
seíne Teilnahme an dem von einer Verwaltungs- (Bezirks)Behiirde durchgeilihrten Veriahren und ilir die Abgabe eines Gu!achtens gebiihrt, kann
nicht im Rechtswege entschieden werden.

čis.

18660.

o

znalečném, jež přísluší znalci za jeho účast a podání posudku v řízeni
pr~vedeném správním (okresním) úřadem, nelze rozhodovati pořadem

prava.
. (Rozh. ze dne 13. ledna 1944, R I 598/43.)
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Der Baumeisler J. J. beteiligte si ch liber Aufforderung der Bezirksbehorde in J. an der von dieser Bezirksbeh6rde durchgeHihrten kommissionellen Verhandlung vom 15. Juli 1941 als Sachverstandiger. Die Kommission halte die Feslstellung der Angemessenheit des Kaufpreises im Rahmen des Verfahrens betreffend die Genehmigung des Kaufvertrages hillsichtlich des Hauses Ne. 76 in J. zum Zweck. J. J. fiihrte in diesem Verfahren die Beschreibung und Schatzung der Liegenschaft durch und legie
der. Bezirksbehorde in J. Wr die geleisteten Arbeiten eine aul 640 K lautende Rechnung vor. Die Bezirksbehorde verstandigte jedoch die Witwe
nach dem inzwischen verstorbenen J. j., daB die Kosten der Kauler ode':
sein Rechtsvertreter zu bezahlen habo.
lm vorliegenden Rechtsstreit verlangt M. J., dem die Verlassenschaft
nach J. J. eingeantwortet wurde, von der Kauferinder Liegenschaft
M. B-ová die Bezahlung von 640 K, indem er behauptet, die Beklagte habo
die Bezahlung des eingeklagten Betrages abgelehnt.
D a sEr s t g e r i c h t wies die Klage ab.
Das Berulun'gsgericht hob aus !l.nlaB der Berufung·des Klagers das angefochtene Urtej] und das ganze vorangegangene Verfahren als
nichtig gemaB §477, Z. 6 ZPO. aul und wies die Klage zurliek. A u s de 11
G r ti n den: Die Geltendmachung des gegenstandlichen Anspruches im
Reehtswege war schon VOr der Geltung der Reg.-VO Slg. Nr. 8/1928 ausgeschlossen (Spruchrep. Nr. 134, Nowak III, Bd. 1889, S. 11-12) und ist
auch jetzt wahrend der Geltung dieser Verordnung ausgeschlossen. Wenn
der Vater des Klagers, wie unbestrilten ist, in dem durchgeftihrten Verfahren von der Bezirksbenorde in J. als Sachverstandiger bestellt und zugezogen wurde, so geschah dies auf Grund der Bestimmungen der §§ 61,
63, 64 zit. VO. Nach §§ 127, 129 zit. VO erwuchs ihm aus dieser Bestellung
und aus der Erftillung der Sachverstandigenpllicht gegen die BezirksbehOrde
der Ansprueh aul eine Sachverstandigengeblihr. Nach § 69 zit. VO halte
diese Beh6rde im Ansspruche des Bescheides, mit dem sie die verhandelte
Sache erledigte, auch liber diese Sachverstandigengeblihr als einen Ten
der in dem durchgeltihrten Verfahren gemaB. § 127 zit. VO entstandenen
Kosten entscheiden sollen. Nach Rechtskraft des Aus'spruches wiirde dieser
. einen Exekutionstitel im Sinne der §§ 90 und ff. zit. VO bi1den (§ 129,
Ietzter Abs. der zit. Reg.-VO). Aus diesen Bestimmungen der Reg.-VO Slg.
Nr. 8/1928 geht somit klar hervor,daB zur Entscheidung Uber den strittigen
Anspruch ausschlieBlich die Verwaltungsbehorde Zllstandig ist und daS er
im Rechtswege liberhaupt nicht geltend gemacht werden kann. Daher war
aus AnlaB der Berufung gemaB § 42 JN. und §§ 240, Abs. 3, 471, Z. 7,
473, Abs. 1, 477, Z. 6 ZPO. das angelochtene Urteil und das ganze vorangegangene Verlahren in nichlOffentlieher Sitzung ohne Anordnung einer
mundlichen Berulungsverhandlung als nichtigaufzuheben und die Klage

Stavitel J. J. zúčastnil se na vyzvání okresniho úřadu v J. komisionálniho
jednání dne 15. července 1941, konaného tímto okresním úřadem, jako
znalec. Komise měla ~a účel zjistit přiměřenost kupní celly v rámci řízení
o schválení kupní smlouvy domu č. p. 76 v J. J. J. provedl v řízeni popis
a odhad nemovitosti a předložil účet za vykonané práce znějící na 640 K
okresnímu úřadu v J. Okresní úřad však vyrozuměl vdovu po J. J-ovi, který
mezitím zemřel, že útraty má zaplatiti kupitel neb jeho právni zástupce.

Ve sporu, o který tu jde, domáhá se M. J., jemuž byla pozůstalost PO
J-ovi odevzdána, na kupitelce nemovitosti M. B-ové zaplaceni 640 'K,
tvrdě, že žal9vaná odmitla zažalovanou částku zaplatiti.

J.

P r v Ý s o u d žalobu zamítl.
O d vol a c i s o u d zrušil z podnětu odvoláni žalobce napadený rozsudek i celé jemu předcházejici řízeni pro zmatečnost podle § 477, čís. 6
c. ř. s. a žalobu odmítl. Z d ů vod ů: Uplatňování nároku, o který tu jde,
pořadem práva bylo vyloučeno už před platnosti vl. nař. Sb. čís. 8/1 !:l28
(Spruchrep. Nr. 134, Nowak III, Sv. z r. 1889, str. 11-12) a je vyloučeno i nyní za platnosti tohoto nařízeni. Byl-li žalobcův otec, jak je nesporno, v konaném řízení ustanoven a přibrán za znalce okresnim úřadem
v J., stalo se tak na základě ustanovení §§ 61, 63, 64 cit nař.
Podle §§ 127, 129 cit. nař. mu z tohoto ustanoveni a splnění znalecké povinnosti vznikl nárok na znalečné proti okresnímu úřadu
v J. Podle § 69 cít. nař. měl tento úřad ve výroku svého výměru,
kterým projednávanou věe vyřídil, rozhodnout i o tomto znalečném jako
nákladu, který podle § 127 cit. nař. v prováděném řízení vznikl. Po pravomoci výroku by se tento stal (§ 129 posl. odst. cit. vl. nař.) exekučnim
htulem ve smyslu §§ 90 a násl. cit. nař. Z těchto ustanovení vl. nař. Sb.
čís. 8/1928 tudíž jasně vyplývá, že z rozhodování o sporném nároku je
výlučně příslušný jen správní úřad a že pořadem práva nemůže být vůbec
uplatňován. BJlo proto z podnětu odvolání podle § 42 j. n. a §§ 240,
odst. 3, 471, CIS. 7, 473, odst. 1, 477, čís. 6 c. ř. s. v neveřejném sezení
?ez nařízení ústního Odvolacího jednáni zrušiti napadený rozsudek i celé
Jemu předcházejíci řízení jako zmatečné a žalobu odmítnouti.

zurilckzuweisen.

D a s Ob e r s t e G e r i ch t gab dem Revisionsrekurse des Kmgers
nicht statt.

Ne j vy Š š i s o u d nevyhoVěl žalobcovu dovolacímu rekursu.

-
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Aus den OrUnden:

Z

Oas Berufungsgericht hat mit Hinweis auf die einschlagigen Bestimmungen der Reg.-VO Slg. Nr. 8/1928 dargelegt, daS Uber die SachverstandigengebUhr des Baumeisters J. J. fUr seine Teilnahme an dem von der BezirksbehOrde in J. durchgefiihrten Verfahren und tlir die Abgabe des Outachtens
nicht auf dem Rechtswege entschieden werden kann, sondern daS darUber
als Uber Kos!en des Verwaltungsverfahrens nur die zustandigen Verwaltungsbehorden entscheiden konnen.
Oer Umstand, daS die BezirksbehOrde in J. mit Zuschrift vom 10. Juni
1943, Z. 13858/43 den Klager, richlig dessen Mutler M. J. angewiesen hat,
sich in der Angelegenheit der SachverstandigengebLihr unmittelbar an die
Beklagte zu wenden, die als Kauferin die Kosten der Schatzung zu tragen
hatte, kann nich! die Zuslandigkeit der ordentlichen Oerichte begriinden,
denn abgesehen davon, daS die zitierte Zuschrift, da ihr die in den §§ 68
u. ff. der Reg.-VO Slg. Nr. 8/1928 vorgeschriebenen Voraussetzungen mangeln, uberhaupt nicht als eine Entscheidung im Sinne des IV. Hauptstiickes
der zit. Verordnung angesehen werden kann, konnte nur eine sachlichc
Entscheidung der Verwaltungsbeh6rde, nic.hl aber ihre Entscheidung
in der Frage der ZusHindigkeit das Oericht binden.
Oer Einwand, der Klager hatíe bei dieser Sachlage kein Forum ZUr
Oeltendmachung und Ourchsetzung seines Anspruches, wenn ihn die VerwaltungsbehOrde an die Beklagte und damit an das Oericht verweist und
das Oericht wiederum an die Verwaltungsbehorde, ist nicht gerechtfertigt;
der Klager ubersieht namlich, daS im Falle der Ablehnung der Zustandigkei! ZUr Entscheidung einer bestimmten Angelegenheit seitens der letzten
-iUlassigen Instanz sowohl der Oerichte, als auch der Verwaltungsbeh6rden
Abhilfe nach den zustandigen gesetzlichen Vorschriften uber die Losung
von Kompetenzkonflikten verlangt werden kann (vgl. das Oes. Slg. Nr. 3/
1918) .
Nr. 18661.
Der Glaubiger einer vor dem 1. Oktober 1938 en!standenen Forderung
gegen das Protektorat BOOmen und Mahren ist nich! berechtigt, den durch
die Vereinbarung zwischen dem Deutschen Reích und :dem Protektora!
Bohmen und Mahren uber das Staatsvermogen und die Innere Staatsschuld
der gewesenen Tschechoslowakischen Republik vom 4. April 1942,
. VBlRProt. S. 99 geregelten Panen wegen Nichterffillung oder verspateter
Erfullung Zinsen uod Verzugszinsen zu verlangen (§ 4, Abs. 3 der zit. Ve\"einbarung und § 6 der Reg.-VO Slg. Nr. 353/1942).
Es handelt sich um eine Vorschrift ollentlich-rechtlichen Charakters, die ..
in jeder Lage des Verlahrens beachtet werden muB, aueb wenn sich die
Parteien im Prozesse nicht aul sie berulen bahen.

.

čís.

-
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(Entsch. vom 13. Januar 1944, Rv I 347/43.)
lm vorliegenden Rechtsstreit verlangt J. ]. vom Protektorat Bohmen und
Mahren (der gew. Militarverwaltung) die Bezahlung des Betrages von
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důvodů:

Odvolaci soud správně dovodil poukazem na příslušná ustanovení vl.
nař. Sb. čis. 8/1928, ·že o znalečném stavitele J. J-a za jeho účast a podáni posudku v řízeni provedeném okresním úřadem v nemůže býti roz_o
hodováno pořadem práva, nýbrž že o něm jakožto o nákladech správního
řízeni mohou rozhodnouti jedině příslušné úřady správní.

J.

Okolnost že okresní úřad v J. přípisem ze dne 10. června 1943, čís.
13658/43 odkázal žalobce, správně jeho matku M. J-ovou, aby se v zá:ežitosti znalečného obrátila přímo na žalovanou, která jako kupltelka mela
nésti útraty odhadu, přislušnost f"ádných soudů založiti nemůže, neboť nehledě k tomu že uvedený přípis pro nedostatek náležitostí předepsaných
§§ 68 a násl.' vl. nař. Sb. čís. 8/1928 nelze vůbec považovati za rozhodnutí v.:smyslu IV. hlavy cit. nař., může soud vázati jen věcné rozhodnuti
správního úřadu, nikoli však jeho rozhodnutí v otázce příslušnosti.

Námitka, že za tohoto stavu věci by žalobce neměl fora k uplatnění a
vymožení svého nároku, když ho správni úřad odkazuje na žalovanou a
tím na soud a soud opět na úřad správní, není důvodná; žalobce totiž pře
hlíží, že v případě, že příslušnost k rozhodnuti určité věci byla jak soudy~
tak i úřady správnimi poslední přípustnou stolicí popřena, lze Se domáhatI
nápravy podle příslušných zákonných předpisů o řešení kompetenčnich
konfliktů (srov. zák. Sb. čís. 3/1918).

čís.

18661.

Věřitel pohledávky proti Protektorátu čechy a Morava vzniklé před
říjnem 1938 není oprávněn v případech upravených dohodou mezi Ně
meckou řiší a Protektorátem čechy a Morava o státnlm majetku a vnitř
ním státnlm dluhu bývalé československé republiky ze dne 4. dubna 1942,
Věstulk ř. proto str. 99 požadovati pro neplněni nebo opožděné plněui úroky
a úroky z prodlen! (§ 3, odst. 4 cit. dohody a § 6 vl. nat. Sb. čís. 353/

1.

1942).

. .

Jde tu o předpis veřejnoprávní povahy, k němuž jest přihlížeti v každém období řízeni, i když se ho strany ve sporu nedovolávaly.
(Rozh. ze dne 13. ledna 1944, Rv I 347/43.)
Ve sporu, O který tu jde, domáhá se J. J. na Protektorátu Čechy a Morava (býv. vojenské správě) zaplaceni částky 10.036 K a placení renty
Civilní rozhodnuti XXVI.
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10.036 K und díe Zahlung einer Rente aus dem Grunde des Ersatzes des
Schadens, der ihm dadurch entstanden sei, daB er am 7. Dezember 1936
beim Ueberschreiten einer StraBe in P. von einem Mili!arautomobi!erfaBt

z důvodu náhrady škody, která mu vznikla tím, že byl dne 7. prosince 1936
zachycen při přechodu ulice v P. vojenským automobilem.

wurde.

Die U n tel' gel' i ch t e sprachen dem Klager 5.476 K samt 5% ZinSen vom 1. Juni 1938 bis zum 7. August 1942 vom Betrage von 4.966 K
80 h und vom 8. August 1942 VOm Betrage von 4.902 K 80 h bis zur Bezahlung, und ferner vom 1. Juni 1938 eine. im vorhinein zahlbare monatliche
Rente zu, und Zwar mr die Zeit vom 1. Juni 1938 bis zum 31. Dezcmber
1938 in der Hiihe von 765 K 80 h, fiir die Zeit vom 1. Januar 1939 bis
zum 31. Dezember 1939 in der Hohe von 783 K 80 h, liir die Zeit vom
1. Januar 1940 bis zum 31. Mai 1940 in der Hohe von 790 K 80 h fiir die
. Zeit vom 1. Juni 1940 bis zum 31. Dezember 1940 in der Hohe vo~ 548 K
26 h, filr die Zei! vom 1. Januar 1941 bis zum 31. Marz 1941 in der Hohe
von 573 K 26 h, fiir die Zeit VOm 1. April 1941 bis zum 30. September
1941 in der Hohe von 270 K, filr die Zeit vom 1. Oktober 1941 bis zum
31. Dezember 1941 in der Hohe von 314 K 36 h und fUr die Zeit vom
1. Januar 1942 bis zum 30. August 1942 in der Hohe von 339 K 36 h; und
zwar die bis zur Rechtskraft des Urtei!s fii1lig gewordenen Raten zahlbar
binnen 14 Tagen samt 5% Verzugszinsen von den nicht rechtzeitig bezahlten Raten.

Niž š í s o u d y přiznaly žalobci 5.476 K s 5% úroky ode dne 1. června
1938 do 7. srpna 1942 z částky 4.966 K 80 h a od 8. srpna 1942 z částky
4.902 K 80 h do zaplacení a dále měsíční důchod .ode dne 1. června 1938
a sice za dobu od 1. června 1938 do 31. prosince 1938 ve výši 765 K 80 11,
za dobu od 1. ledna 1939 do 31. prosince 1939 ve výši 783 K 80 h, za
dobu od 1. ledna 1940 do 31. května 1940 ve výši 790 K 80 h, za dobu
od 1. června 1940 do 31. prosince 1940 ve výši 548 K 25 h, za dobu od
1. ledna 1941 do 31. března 1941 ve výši 573 K 25 h, za dobu od 1. dubna
1941 do 30. září 1941 ve výši 270 K, za dobu od 1. října 1941 do 31. pro'since 1941 ve výši 314 K 35 a za dobu od 1. ledna 1942 do 30. srpna 1942
ve výši 339 X 35 h předem a sice splátky dospělé do právní moci rozsudku
do 14 dnů s 5% úroky z prodlení ze splátek včas nezaplacených.

.. D ~ s O b ~ r s t e G e r i ch t anderte die Urtei!e der Untergerichte
uber dle RevlSlon des beklagten Protektorates dahin ab, daB es die Klage
auf Zuerkennung von Zinsen und Verzugszinsen von den zugesprochenen
Betragen abwies. lm iibrigen gab es weder der Revision des Klagers no ch
der des Beklagten Folge.
.
,
In der zur Entscheidungstehenden Frage bemerkte das Oberste Gerieht in den
.,

Ne j v y Š š í s o u d změnil k dovolání žalovaného Protektorátu rozsudky nižších soudů potud, že zamítl žalobu za přiznání úroků a úroků
z prodlení z přisouzených částek. Jinak nevyhověl ani dovolánfžalobcovu,
ani žalovaného.
K otázce, o niž jde, uvedl nejvyšší soud

G r ii n den:
Dem beklagten Protektorat Bohmen und Miihren ist darin beizupflichten, daB die Frage der Berechtigung des klagerischen Anspruches
auf Zmsen und Verzugszinsen im angefochtenen Urteil unrichtig beurteilt
wurde. Nach § 3, Abs. 3 der Verordnung vom 4. Apri! 1942 iiber die Vereinbarung zwischen dem Deulschen Reich und dem Protektorat Bohmen
und Mahren iiber das Staatsverm6gen und die innere Staatsschuld der gew.
Tschechoslowakischen' Republik (VBIRProt. 1942, S. 99) und nach § 6 der
Reg.-VO Slg. Nr. 353/1942 iiber die DurchfUhrung dieses Uebereinkommens
konnen sich die Glaubiger von Forderungen, die gegen das Protektorat
Bohmen und Miihren VOr dem 1. Oktober 1938 entstanden sind, in den
durch die erwahnte Vereinbarung geregelten Fallen es steht auBer
Streit, daB es sich um einen solchen Fall han delt - nicht auf die im Ge- .
setz oder im Vertrage mr die NichterfUllung oder verspiitete Erfiillung von
Verbindlichkeiten festgesetzten besonderen Rechtsfolgen berufen. Nach dem
Motivenbericht zur Reg.-VO Slg. Nr. 353/1942 (s. auch das Schreiben des
Finanzministeriums vom 18. Juni 1942, Z. 39677/42-11/4 b) betrifft diese Vor-

v

důvodech:

Žalovanému Protektorátu čechy a Morava je přisvědčiti, že otázka
nároku žalobcova na úroky a úroky z prodlení byla v napadeném rozsudku posouzena mylně. Podle § 3, odst..3 nař. ze dne 4. dubna
1942 o dohodě mezi Německou říší a Protektorátem Čechy a Morava o státním majetku a vnitřním státním dluhu býv. československé republiky (Věst
ník ř. prol. 1942, str. 99) a § 6 vl. nař. Sb. čís. 353/1942 o provádění této
úmluvy nemohou Se věřitelé pohledávek proti Protektorátu čechy a Morava
vzniklých před 1. říjnem 1938 v případech upravených zmíněnou dohodou
- a je nesporno, že jde o takový případ - dovolávati zvláštních právních následků, jež jsou stanoveny v zákoně nebo smlouvě pro neplnění
nebo opožděné plnění závazků. Podle důvodové zprávy k vl. nař. Sb. čís.
353/1942 (víz dopis min. financí z 18. června 1942, čís. 39677/42-11/4 b)
Se týká tento předpis zejména i úroků z prodlení. Nemohou tedy podle
zmíněného předpisu věřitelé Protektorátu čechy a Morava uplatňovatí nároky na náhradu škody pro neplnění nebo .opožděné plnění svých pohledávek, a to ani v podobě zákonem určených úroků z prodlení ve smyslu
oprávněnosti
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schrift" insbesundere auch Verzugszinsen. Es k6nnen a180 im Sinne d<:r erwahnten Vorschrift Olaubiger des Protektorats Bohmen und Mahren keine
SchadenersatzansprUehe wegen Nichtbefriedigung oder verspateter Befriedigung ihrer Forderungen geltend machen, und zwar auch nich! in der Form
der durch das Oesetz bestimmten Verzugszmsen .Im S111ne des § 1333
abOB. Diese Vorschrift hat offentlich-rechtlichen Charakter und muB in
jeder Lage des Verfahrens beachtet werden, auch wenn si ch die Parteien
im Prozesse nicht au! sie beru!en haben. Die Untergerichte haben daher
ge!ehlt, sofern sie dem Klager auBer dem Ersatz in Form einer Rente aueh
die eingeklagten Zinsen und Zinseszinsen zuerkannt haben; in dieser Richtung war der Revision des beklagten Protektorats Bohmen und Mahren
stattzugeben und es muBten die Urteile der beiden Unlerinstanzen, wie
oben angeflihrt, abgeandert werden.

Čís.

18662 -
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§ 1333 obč. zák. Předpis. ~~n j~ veřejn"oprávní povahy a nutnO k něn;u

přihližeti v každém obdobl nzem, I kdyz s~ ho s.tra~y ve sporu "nedovolavaly. Pochybily proto nižší soudy, pokud zalobcl pnz~aly krome "nahrady
ve lormě důchodu i zažalované úroky ,a úrok. z prodlem; v tom sm;,,~ by~o
vyhověti dovolání žalovaného Protektorátu cechy a Morava a .zmem.!' castečně rozsudky obou nižších stolic, jak je patrno z rozsudkoveho vyroku.

Nr. 18662.

čís.

Wenn sich die formeli rechtskrli!tigen Beschliisse der Untergerichte,
durch welehe die von der beklagten Partei erhobene Einrede der Unzullissigkeit des Rechtsweges (daB díe Rech!ssache wegen der Zus!lindiJgkeít
eines slowakischen Gerichtes der inllindischen Gerichtsbarkeit entzogen
ist) verworlen wurde, mit der Frage der Zullissigkeit des Rechtsweges
vom Gesichtspunkte des Abkommens vom 10. April 1941, RGBI. n, 1942,
S. 251 nicht befaBt haben, wcil díe Beschlusse vor der Rechtswirksamkeit
des erwlihnten Abkommens gefaBt wurden, ist die Frage der Zullissigkeit des Rechtsweges nicht rechtskraftig entschieden.

18662.

Neobírala-Ii se formálně pravoplatná usnesení nižšich soudů, jimiž byla
zamítnula námitka nepřípustoosti pořadu práva vznesená žalovanou stranou
(odnětí věci tuzemskému soudnictví pro příslušnost slovenského soudu),
otázkou přípustnosti pořadu práva s hlediska ď?hody ze ,dne ~O. du~n~
1941 Říš. zák. II 1942, str. 251 proto, že usnesem byla vydána pred pravnl
účin~ostí uvede~é dohody, není otázka přípustnosti pořadu práva pravoplatně vyřešena.

Wenn der Ehegatte, der aul Trennung seiner vor dem 14. Marz 1939
geschlossenen Ehe klagt, Angehiiriger des Protektorats Biihmen und Mlihfen ist, wurde diese Streitsache durch das zitierte Uebereinkommen der inliindischen Gerichtsbarkeit nich! entzogen, auch· wenn der letzte. gemeinsame Wohnsitz der Eheleute in der Slowakei war und die beklagte Ehegatlin bereits vor Einleitung des Rechtss!reites auch die Staatsbiirgerschaft
der Slowakischen Republik erworben ha!.

.

Je-li manžel žalující o rozluku svého přede_ dnem 14. března 1939 uzamanželství příslušníkem Protektorátu Cechy a Morava, nebyla tato
sporná věc odňata uvedenou dohodou tuzemskému sou~nictví, ,třebas. poslední společné bydliště manželů bylo na Slovensku a zalovana manzelka
nabyla již před zahájením sporu též státního občanství Slovenské republiky.
vřeného

(Rozh. ze dne 13. ledna 1944, Rv I 528/43.)

(Entsch. 'vom 13. Januar 1944, Rv I 528/43.)
O. S. und M. S-ová heirateten am 6. Dezember 1923 in P. in der SI 0wakei. Beide Parteien sind Angeh6rige des Protektorats Bohmen und
M!ihren. Ihr letzter gemeinsamerWohnsitz war in Z. in der Slowakei.
Durch die Naturalisierungsurkunde vom 2. Mai 1941 erwarb M. S-ová die
Staatsbiirgerschaft der Slowakischen Republik.
ln dem in der zwciten Halfte des Jahres 1941 beim Kreisgerichte in J.
(Protektorat) eingeleiteten Rechtsstreil beantragt O. S. gegen M. S-ová
die Trennung dieser Ehe.

'~

I

I

Die Einwendung der Beklagten, der EhetrennungsprozeB der Streilteile
sei der inlandischen Oerichtsbarkeit entzogen, wurde vom Erstgerieht mil

O. S. a M. S-ová uzavřeli dne 6. prosince 1923 manželství v P. na
Slovensku. Obě strany jsou příslušníky Protektorátu čechy a Morava. Poslední jejich společné bydliště bylo v Z. ri~ .Slo~en.sku. N.atural~sačni Jisti:
nou ze dne 2. května 1941 nabyla M. S-ova 1 statmho obcans!vl Slovenske
republiky.
Ve sporu zahájeném v druhé polovici roku 1941 u krajského soudu v J.
(Protektorát), domáhá se O. S. proti M. S-ové rozluky manželství.
Námitku žalované,že spor o rozluku sporných stran je odňat tuzemskému soudnictví, zamítl prvý soud usnesením ze dne 25. listopadu 1941

"
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BeschluB vom 25. November 1941 verworfen und das Rekursgericht bestallgte den abwe'senden BeschluB des Erstgerichtes mit BeschluB vom 19.
Januar 1942.
.

a rekursní soud potvrdil zamítavé usnesení prvého soudu usnesen.Ím ze dne
19. ledna 1942.

ln der Sache selbst erkannten di e U n t erg e r i ch t e auf Trennuna
der Ehe aus dem Verschulden beider Streittei1e.
b

Ve věci samé uznaly niž š í s o u d y na rozluku z viny obou sporných
stran.
Ne j v y Š š i s o u d nevyhověl dovolání žalované a uvedl v otázce,
o niž ,jde,

D a s Ob e r s t e G e r i c h t gab der Revision der Beklagten keine
folge und bemerkte ln der zur Entscheldung stehenden frage in den

v

Grunden:
D~e auf die Revisionsgrunde nach § 503, Z. 1, 2 und 4 ZPO. gestutzte
Revlslon 1St unbegrundet.

c.

důvodech:

Dovolání, opřenéinu o dovolací důvody podle § 503, čís. 1, 2 a 4
s., nelze přiznati úspěch.

ř.

Die Nichtig~eit nach § 477,. Z. 3, beziehungsweise 6 (richtig nur 6)
ZPO. (§ 503, Z. 1 ZPO.) erbhckt die Revisionswerberin darin daB oie
Entscheidungen der Untergerichte in einem Rechtsstreit gefallt wurden
weleher der inIandischen Gerichtsbarkeit entzogen ist (§ 42 JN.), und zwa;·
rnfolge des zWlschen dem Deutschen Reich unc;! der Slowakischen Republik
g~schlossenen Abkommens uber die gegenseltige Anerkennung VOn famlhenrechtlrchen Entscheidung·en und von TodeserkUirungen vom 10. Apri1
1941, RGBI. llj1942, S. 251.

Zmatečnost podle § 477, čís. 3, pokud se týče 6 (správně jen čís. 6)
c. ř. s. (§ 503, čís. 1 c. ř. s.), shledává dovolatelka v tom, že rozhodnutí
nižších soudů byla vydána v rozepři, která je odňata tuzemskému soudnictví
(§ 42 j. n.), a to v důsledku dohody uzavřené mezi Německou říší a Slovenskou républikou o vzájemném uznáváni rodinněprávních rozhodnutí a
prohlášení za mrtva ze dne 10. dubna 1941, Říš. zák. 1l/1942, str. 251.

Die Revision !Uhrt richtig an, daB Aenderungen, durch welehe cine
Rechtssache der inliindischen Gerich!sbarkeit uberhauot entzogen wird
im Sinne des zweiten Satzes des § 29 und des § 42, Abs. 1 JN. in jede;
Lage d~s Verfahrens zu beachten sind. Dem steht in der vorliegenden Sache
auch dle Bestrmmung des § 42, Abs. 3 JN. nicht entgegen, denn sowohl
der BeschluB VOm 25. November 1941, durch den das ProzeBgericht trotz
der von der Beklagten erhobenen Einrede seine ZusUindigkeit anerkannt
ha!, als auch der bestatigende BeschluB des Rekursgerichtes vom 19. Januar
1942 wurde gefaBt, bevor das zitierte zwischenstaatliche Abkommen Wirksamkeit erlangt hat (9. Juni 1942), und diese formell rechtskriiftige Entscheld~ng befaBte sich mit keinem auf die Bestimmungen des deutschslowaklschen Abkommens gestutzten Nichtigkeitsgrunde.lm Urtei! hat si ch
mlt dleser frage nur das Berufungsgericht .befaBt, niclít auch das Gericht
erster lnstanz, so daB es sich in dieser Hinsicht nicht um gleichlautende
~
Entscheidungen der Untergerichte handelt.

Dovolání správně uvádi, že k takovým změnám, jimiž se právní věc odnímá tuzemskému soudnictví vůbec, je nutno přihlédnouti v každém období
řízení podle druhé věty § 29 a § 42, odst. 1 j. n. Tomu nebrání v souzené
věci ani ustanovení § 42, odst. 3 j. n., neboť jak usneseni ze dne 25.1istopadu 1941, jímž procesní soud přes námitku žalované uznal svou přísluš
nost, tak i potvrzující usnesení rekursního soudu ze dne 19. ledna 1942 byla
vydána před tím, než uvedená mezistátni dohoda nabyla účinnosti
(9. června 1942), a toto formálně pravoplatné rozhodnuti se neobíralo dů
vodem zmatečnosti, opirajícímse o ustanoveni německo-slovenské dohody.
V rozsudku se pak obíral touto otázkou jen odvolací soud, nikoliv i soud
prvé stolice, takže nejde v té příčině o srovnalá rozhodnutí nižších soudů.

.
lrrig isl jed och die Ansicht, daB durch das erwahnte zwischenstaatliche
Abkom~e~ die Sache der inlandischen Gerichtsbarkeit entzogen wurde.
Dle RevlslOn macht geltend, daB im Hinblick auf die Bestimmungen des
Artrkels 2 und lllsbesondere des SchluBprotokolls.lI zum Artikel 2 des
deutsch-slowakischen Abkommens vom 10. Apri! 1941, RGBI. llj1942,
~. 251 alle Voraussetzungen fUr die Zustandigkeit des slowakischen Genchtes gegeben .si~d, da die Ehe der Streit!eile (von denen der klagende
Ehegatte Angehonger Gles Protektorats Bčihmen und Mahren ist welehe
Zustandigkeit auch die beklagte Ehegattin teilt) vor dem 14. Marz 1939
geschlossen wurde, ihre eheliche Gemeinschalt am 1. Januar 1941 nich!

Mylný je však názor, že řečenou mezistátní dohodou byla souzená věc
odňata tuzemskému soudnictví. Dovolání uplatňuje, že vzhledem k ustanoveni článku 2 a zejména závěrečného protokolu II k článku 2 německo
slovenské dohody ze dne 10. dubna 1941, Řiš. zák. 11/1942, str. 251, jsou
tu dány veškeré předpoklady pro příslušnost slovenského soudu, poněvadž
manželství sporných stran (z nichž žalující manžel je příslušnikem Protektorátu Čechy a Morava, kteroužto příslušnost sdílí též jeho žalovaná manželka) bylo ·uzavřeno přede dnem 14. března 1939, jejich manželské společenství již netrvalo dne 1. ledna 1941, poslední společné bydliště man-

o

želů bylo v Z. na Slovensku a žalovanA nabyla naturalisační listinou ze
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mehr bestand, der letzte gemeinsame Wohnsitz der Eheleute in Z. in der
Slowakei war und die Beklagte durch die Naturalisierungsurkunde vom
2. Mai 1941 (d. i. bereits vor Einleitung der Rechtsstreites) auch die Staatsbilrgerschaft der Slowakischen Republik erworben ha!.
AlIein das erwahnte zwischenstaatliche Abkommen enthalt hinsichtlich
der Ehesachen nur die Bedingungen, unter denen auf dem Gebiete des
anderen Staates rechtskraftige Entscheidungen der Gerichte eines der Vertragsstaaten in Ehesachen, insbesondere auch rechtskraltige Entscheidungen, durch welehe die Ehe getrennt wurde, anerkannt werden. OaS hiedurch keine a u s s chl i e S I i che Jur i s d i k t i o n der Gerichte des
einen oder des anderen Vertragsstaates in Ehesachen festgesetzt werden solIte, geht aus der Bestimmung des Artikels 3 des Abkommens kl ar
hervor; nach diesem lehnt, wenn auf dem Gebiete eines der Vertragsstaaten
eine Ehesache anhangig ist und spater vor einem Gerichte des· anderen
Staates ein Verfahren in der gleichen Sache anhangig gemacht wird, dieses
Gericht auf Antrag einer Partei die Entscheidung ab, wenn in dem fr(iheren Verfahren eine Entscheidung ergehen kann, die auf dem Gebiete des
anderen Vertragsstaates, auf dem das spatere Verfahren eingeleitet wurde,
anzuerkennen ware. Oaraus ist zu ersehen, daS.. das zitierte Abkommen nicht
nUr mit der M6glichkeit rechnet, daS dieselbe Ehesache mehrfach anhiingig gemacht wird, sondem au ch damit, daS auf dem Gebiete eines der
Vertragsstaaten (im Rahmen der dort geltenden innerstaatlichen Vorschriften) in einer Ehesache ein Verlahren durchgefiihrt wird, dessen Ergebnis auf dem Gebiete des anderen Staates keine Anerkennung finden
konnte. Oaher muS der Einwand der Revision erfolglos bleiben, die Ansicht des Berufungsgerichtes wurde in ihren Konsequenzen dazu flihren,
daS dasselbe Ehetrennungsverfahren zweimal VOr veischiedenen Gerichten
dUfchgeflihrt werden muSte, wobei jeder der Eheleute nur durch die Entscheidung des Oerichtes seines Staates gebunden ware und es auch zu
widersprechenden Entscheidungen kommen k6nnte. Oabei ubersieht die
Revisionswerberin auch, daS laul Artikel 14 des Abkommens die Anerkennung auch in solchen FalIen verweigert werden kann, wo sonst alle Voraussetzungen damr gegeben sind, daS die rechtskraftige Entscheidung der
Gerichte eines der Vertragsstaaten auf dem Gebie!e des anderen Staates
anerkannt wird.
Nr. 18663.
Auch wenn der Rechtsvertteter vom Glaubiger nur zu Verhandlungen
wegen Eintreibung einer Forderung enniichtigt war, ist der Gliiubiger dennoch aus einem von seinem Vertteter in seinem Namen mit dem Schuldner
abgeschlossenen Vergleiche berechti,gt und verpllichtet, wenn der Schuldner
im Verttauen aut den die Vollmacht des Vertteters betreffenden iiuBeren
Sachverhalt gehandelt hat und wenn der vermeintlich vertretene Gliiubiger
al1 der Erweckung dieses Verttauens einen Antei! gehabt, durch sein Benehmen dazu AnlaB gegeben oder iiberhaupt' dazu irgendwie beigetragen hat.
.
(Entsch. vom 13. Januar 1944, Rv I 704/43.)

dne 2. května 1941 (I. j. již
Slovenské republiky.

čis.

před

18663 -

zahájenim sporu) též státniho
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Avšak řečená mezistátní úmluva obsahuje, pokud jde o manželské věci,
jen podmínky, za nichž budou uznána na územi druhého státu pravoplatná
rozhodnutí soudů jednoho ze smluvnich států, vydaná v manželských vě
cech, zejména též pravoplatná rozhodnuti, kterými bylo manželství rozloučeno. Že tim neměla býti stanovena v Ý I u č n á p r a v o moc soudů
toho neb onoho ze smluvních států k rozhodování v manželských věcech,
vyplývá jasně z ustanovení článku 3 dohody; podle něho jen tehdy, je-Ii
na území jednoho ze smluvních států zahájena manželská věc a zaháji-li
se později před soudem druhého státu řízeni ve stejné věci, odmitne tento
soud na návrh strany rozhodnuti, může-li v dřívějším řizení býti vydáno
rozhodnutí, jež by bylo uznati na ·územi druhého smluvniho státu, na němž
bylo zahájeno pozdějši řízeni. Z toho je patrno, že dotčená úmluva počitá
nejen s možností vícenásobného zahájení téže manželské věci, ale i s tím,
že na území jednoho ze smluvních státu bude (v mezích vnitrostátních
předpisů tam platných) v manželské věci provedeno řizení, jehož výsledek
bv nemohl dojiti uznání na území druhého státu. Nemůže tedy míti úspěch
vytka dovolání, že názor odvolacího soudu by ve svých dusledcich vedl
k tomu, že by totéž rozlukové řízení musilo býti ·provedeno dvakrát před
různými soudy, při čemž každý z manželů by byl vázán jen rozhodnutím
soudu svého státu a mohlo by také dojiti k' odporujicím si roihodnutím.
Při tom dovolatelka přehliži i to, že podle článku 14 dohody muže uznání
býti odepřeno i v případech, kde jinak jsou tu všechny předpoklady, aby
pravoplatné rozhodnuti soudu jednoho ze smluvních států bylo uznáno na
. územi druhého státu.

Čís. 18663.

I když byl právní zástupce zmocněn věřitelem Jen k jedÍláni o vymoženi
pohledávky, je přece věřitel oprávněn i zavázán z narovnáni, jež zástupce
uzavřel jeho jménem s dlužníkem, jestliže dlužník jednal v důvěře ve vnější
skutkový stav ci plné moci zástupcově a jestliže měl domněle zastoupený
věřitel na vzbuzení této důvěry účast, dal k ní svým chováním podnět nebo
vůbec k ni nějak přispěl.
. (Rozh. ze dne 13. ledna 1944, Rv I 704/43.)
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Eine Advokatcnkanzlei,
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deren Oesellschafter Dr. V. S. war, vertrat

A. L. in einigen Rechtssachen und war mit den bezliglichen ProzeBvollmachten ausgestattet. lm Juli 1942 erteilte A. L. Dr. S. einen besonderen
Aultrag ZUf Eintreibung einiger Forderungen gegen J. N. Dr. S. vertrat
A. L. bei der Verhandlung mit dem Schuldner N. am 10. JuH 1942, die
in den Raumen der VorschuBkasse S. stattfand, und einigte sich mit dem
Rechtsanwalt des N. dahin, daB N. binnen einigen Tagen A. L. den Betrag
von 55.000 K zum' vollstandigen Ausgleich aller Forderungen bezahlen
werde, ob sie nun A. L. selbst oder durch Vermittlung der Zessionare A. K.
und der Blirgerlichen VorschuBkasse in D. eingetrieben ha!. Diese Abmachung war filr A. L. solort verbindlich, nur J. N. war zur Erteilung seiner
Zustimmung eine kurze Frist eingeraumt, wahrend der er der Abmachung
beitrat und dies A. L. anzeigte. Am 13. Juli 1942 teilte A. L. J. N. mit, daB •
er den Betrag van 55.000 K nicht annehme. lnlolgedessen erlegte J. N.
den Betrag von 55.000 K filr A. L. zu Oericht. Am 19. September 1942
beantragte A. L. aul Orund der bezuglichen Exekutionstitel gegen J. N.
die Bewi1ligung der Fahrnisexekution mit dem Antrage aul Einleitung des
Manilestationsverfahrens und die Exekution wurde ihm unter AZ. E V
2387(42 bewiIligt.
lm gegenstandlichen Rechtsslreit beantragt J. N. gegen A. L. die Feststellung, daB die Forderungen, um die es sich _handelt, durch Bezahlung
erloschen sind und daB die gegen ihn gefiihrte Exekution unzulassig ist.
Der Beklagte wendete ein, daB Dr. S. zu seiner Vertretung bei der Verhandlung VOm 10. Juli 1942 nicht ern1iichtigt war, sondem daB er ihn nur
ZUr Eintreibung der Forderungen ermachtigt habe; an der Verhandlung vom
10. Juli 1942 habe Dr. S. als Ver!reter der Surgerlichen VorschuBkasse
in D. teHgenommen.
D a sEr s tg e r i c h t wies die Klage ab.
D a s B c r u f u n g s g e r i c h t gab der Klage statl.
D a s Ob e r s t e Oer i c h t gab der Revision keine Folge.
A u s ,d e nOr li n den:
Dem Beklagten kann nicht darin beigepflichtet werden, daB er durch
die Vereinbarung V011l 10. J uli . 1942 nur dann gebunden ware, wenn er
Dr. S. ermachtigt hatle, dicse Vereinbarung lUr ihn zu trellen, was jedoch
, nicht geschehen sei. Unter gewissen Umslanden geniigt namlich zur Ver_
pllichtung des vermeintlich Vertretenen auch' eine bloBe scheinbare (praesU11lptive) Ermachtigung. Dies ist der Fall, wenndie auBeren tatsachlichen
U111stande im lnteresse eines (bona lide handelnden) Drilten die Vollmacht,
wie sie nach auBen in Erscheinung tritl (§ 1017 abOB.), rechtfertigen.
Den in gutem Olauben handelnden Dritlen schlitzt in einem solchen Falle
sein Vertrauen au! den auBeren Sachverhalt, der sich aul die Vollmacht
derjenigen Person bezieht, mit der das Rechtsgeschaft abgeschlossen wird.
Solem diescr iluBere Sachverhalt geniigt, ist der Vertretene aus diesem
Rechtsgesch!ift berechtigt und verpllíchtet. Das Vertrauen auf die sog. prae-
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Advokátní kancelář, jejimž společníkem byl Dr. V. S., zastupovala A. L-a
v několika právních záležitostech a b~la vybavena přísluš,nými pr~ce~~ími
plnými mocemi. V červenci 1942 udeltl A. L. Dr. S-OVl zvlastm pnka:o
k vymožení několika pohledávek za J. N-em. Dr. S. za~tupoval A. L-a pn
jednání s dlužníkem N-em dne 10. července 1942, ktere se konalo v mlstnosti záložny S. a dohodl se s N-ovým právním zástupcem, že N. zaplatí
A, L-ovi do několika dní částku 55.000 K na úplné vyrovnání všech pohledávek, ať je A. L. vymáhal sám, nebo prostřednictvím cessionářú A. K-a
a Občanské záložny v D. Toto ujednání bylo pro A. L-a hned závazné,
pouze J. N-ovi byla vyhrazena krátká lhůta k projevení souhlasu, za n!ž
na ujednání přistoupil a oznámil to A. L-ovi. Dne 13. července 1942 ozn~.
mil A. L. J. N-ovi že částku 55.000 K nepřijme. V důsledku -toho slozll
J. N. částku 55.000' K pro A. L-a do soudního deposita. Dne 19. září 1942
navrhl A. L. na základě příslušných exekučních titulů proti J. N-ovi povolení mobilární exekuce s návrhem na zavedení manifestačního řízení a _exekuce mu byla pod zn. sp, E V 2387/42 povolena.

Ve sporu o který tu jde, domáhá se J. N. proti A. L-ovi zjištěni, že
pohledávky, ~ něž jde, zaniklY,zap!acení11l a že exekuce ~roti němu.vedená
je nepřípustná. žalovaný namltl, ze Dr. S. nebyl zmocnen, aby leJ zastupoval při jednání dne 10. červenCe 1942, nýbrž byl prý zmocněn jen k vymožení pohledávek; jednání dne 10. července 1942 zúčastml prý se Dr. S.
jako zástupce Občanské záložny v D.

P r v Ý s o u d zamítl žalobu.
O d vol a c í s o u ct žalobě vyhověl.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovoláni.
Z

důvodú:

Žalovanému nelze přisvědčiti, že by dohodou ze dne 10. července 1942
mohl býti vázán jen v případě, že by byl Dr. S-a zmocnil, aby dohodu tu
za něho uzavřel, což se však nestalo. Za určitých okolností stačí totiž
k zavázání domněle zastoupeného i pouhé zdánlivé (praesumptivní) zmocnění. Tak tomu je tehdy, když vnější skutkové okolnosti ospravedlňují
v zájmu třetího, jednajícího bona lide, předpoklad plné moci v rozsahu,
jak se jeví na venek (§ 1017 obč. zák.). Třetího, jednajíciho v dobré víře,
chrání v takovém případě jeho důvěra ve vnější skutkový stav o plné moci
osoby, s níž jednání uzavírá. Pokud tento zevní skutkový stav stačí, je
zastoupený z toholo jednání oprávněn i zavázán. Důvěra v t. zV.praesumptivní plnou moc chrání ovšem třetí osobu jen za předpokladu, že domněle
zastoupený měl na vzbuzení důvěry té účast, dal k ní svým chováním podnět nebo vůbec k ní nějak přispěl.
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sumptive Vollmacht schlitz! die dritte Person allerdings nur unter der Voraussetzung, daS der venneintJich Vertretene an der Erweckung dieses Vertraue~~ emen Antell g:ehabt, durch sein Benehmen dazu AnlaSgegeben
oder uberhaupt dazu lrgendwle beigetragen hat.
.
Es handel! sich daher darum, ob in der vorlieaenden Sache solche Umstande vorlagen, welehe die Voraussetzung ein';;' Bevollmachtigung des
Dr. S. rechtfertigten.
Nach d~n Fes!stell~n~en des Berufungsgerichtes betraute der Beklagte,
als der Klager dle mlt Ihm getroffene Vereinbarung hinsichtlich der Abza.hlung der b"igetriebenen Forderung nicht einhielt, den Advokaten Dr. S.
ml! der Emtrelbung der Forderung. Dr. S., der Gesellschafter einer AdvokatenkanzJoei ist, die den Beklagten schon vorher in anderen Angelegenhelten vertreten hat und von ihm einige Vollmachten besaB die sich auch
auf Geschafte nach § 1008 abGB. bezogen, leitete auf Gr~nd dieses Auftrages des Beklagten in dessen Vertretung durch das Schreiben vom 7. Juli
1942 Verh~ndlungen.hm~lchthch der Emtrelbung der Forderung ein und
betelhgte SI ch dann m dleser Funktion an der Verhandlung, die in dieser
A.ngelegenheit mn 10. JuH 1942 in den Raumen der VorschuBkasse S. gefuhrt wurde. Bel dleser Verhandlung, bei der:er ausdrlicklich erklarle, er
sel berechtigt, Wr den Beklagten zu verhandeln, traf Dr. S. namens des
Bekla~ten eine Abm~chung, nach welcher der Klager dem Beklagten zum
vollstandlgen Ausglelch aller Forderungen, ob sie der Beklagte nun im
elgenen Namen oder durch Vermittlung der Zessionare A. K. und der Blirgerhchen VorschuSkasse in O. eingefordert hat, 55.000 K bezahlen sollte,
~nd bestatigte ausdrlicklich, daS diese Vereinbarung lUr den Beklagten so:ort verbmdhch sel. Oas alles geschah nach den Feststellungen des Berutungsgenchtes m Gegenwart. des Sohnes des Beklagten V. L., der sich
gegen die ErkUirungen und Verhandlungen des Dr. S. nicht nur nicht verwahrte, sondern im Gegenteil die Berechtigung des Dr. S., lUr den Beklagten zu handeln, durch elgene Erklarungen bestiitigte.
. Oies~ vom Beruf~ngsgericfite lestgestellten Umstande waren geeignet,
belm Klager, bezw. m dessen Vertretern auch bei gehoriger Aufmerksamkelt nlcht nul' dle Ueberzeugung von der Vertretungsbefugnis des Dr. S.
hervorzurufen, sondern auch das begrlindete Vertrauen zu wecken, daS
sellle Vollm.acht auch die Berechtigung zum Abschlusse der gegenstandhchen Verembarung in sich schloB. Oaher ist der Beklagte durch diese
Verembarung gebunden, und zwar ohne Rlicksicht daraul, ob er Dr. S. auch
tum Abschlusse der Vereinbarung ermachtigt hat oder nich!. Ein eventueller
engerer Inhalt des Aultrages des Beklagten konnle nur im Verhiiltnis zwisc~en dem Beklagten und Dr. S. von Bedeutung sein, im Verhaltnis zum
Klager 1st jedoch nul' der Umfang der Vollmacht entscheidend wie diese
nach auSen in Erscheinung getreten ist (§ 1017 abGB.).
'
Nr. 18664.
Di~ Vornah~e

-
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eines gerichtlichen Augenscheins zwecks Feststellung
der Hohe der slcherzustellenden, die Verlassenschaft eines Plarrers oder
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Jde proto o to, zda v souzené věci byly dány takové okolnosti, jež by
plné moci Dr. S-a ospravedlňovaly.

předpoklad

Podle zjištění odvolaciho soudu pověřil žalovaný, když žalobce nedodržel sjednanou s ním úmluvu o spláceni vymáhané pohledávky, advokáta
Dr. S-a,aby pohledávku vymáhal. Dr. S., který je společnikem advokátní
kanceláře, která už před tím žalovaného v jiných záležitostech zastupovala
a měla od něho několik plných mocí vztahujicích se i na úkony podle
§ 1008 obč. zák., zahájil na základě tohoto příkazu žalovaného v jeho zastoupení jednání o vymožení pohledávky dopisem ze dne 7. července 1942,
a účastni! se pak v této funkci jednáni, jež se o věci vedlo dne 10. července
1942 v místnostech záložny S. Při tomto jednání, při němž výslovně prohlašoval, že je oprávněn jednati za žalovaného, sjednal pak Dr. S. jménem žalovaného dohodu, podle niž měl žalobce zaplatiti žalovanému na
úplné vyrovnání všech pohledávek, ať už je žalovaný vymáhal vlastnim
jménem či prostřednictvím cessionářů A. K-a a Občanské záložny v O.,
55.000 K a výslovně potvrdil, že ujednání to je pro žalovaného ihned závazné. Vše to se stalo podle zjištění odvolacího soudu v přitomnosti syna
žalovaného V. l.-a, který nejen, že se proti prohlášením a jednáním Dr. S-a
nijak neohražoval, nýbrž naopak oprávnění Dr. S-a jednati za žalovaného
vlastními projevy potvrzoval.

Tyto okolnosti odvolacím soudem zjištěné byly způsobilé vzbudíti v žalobci resp. v jeho zástupcích i při náležité pozornosti nejen přesvědčení
() zástupčím oprávnění Dr. S-a, ale i odůvodněnou důvěru, že jeho plná mOc
zahrnuje v sobě i oprávnění k uzavřeni dohody, k níž došlo. Je proto žalovaný touto dohodou vázán, a to bez ohledu na to, zda Dr. S-a zmocnil
i k uzavření dohody či nikoli. Případný užší obsah příkazu žalovaného
mohl by míti význam jen v poměru mezi žalovaným a Dr. S-em, v poměru
k žalobci však je rozhodným jen rozsah plné moci, jak se jevila na venek
(§ 1017 obč. zák.).

čís.

18664.

Provedení soudního ohledání k zjištěni výše stavební náhrady za škody
na farních budovách ve smyslu dvorského dekretu ze dne 25. dubna 1817,
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BeneHziaten Ireffenden BauvergiitunJ( liir Schiiden au Plarrholbau1ichkeite!l
im Sinne des Holdekretes VGm 25. Apnl 1817, JOS. Nr. 1332, ist nich! nur
aul Antrag der Erben, sondem auch der Finanzprokuratur zu1iissig.

Sb. z. s. čis. 1332, která postihuje pozůstalost po faráři nebo beneliciátoví
a která musí býti zajištěna, je přípustné nejen na návrh dědiců, nýbrž i Hnanční prokuratury.

(Entsch. vom 14. ]anuar 1944, R [ 504/43.)

(Rozh. ze dne 14. ledna 1944, R [ 504/43.)

D a sEr s t g e r i c h t wies den in Vertretung der ramisch-katholischen Kirche und Pfarrpfriinde in M. gestelIten Antrag der Finanzprokuratur in Prag auf Vornahme eines gerichtlichen Augenscheines und Feststellung des Bauzustandes des Kirchengebaudes in M., sowie der Hahe
des durch das Verschulden des Erblassers an diesem Oebiiude verursachten
Schadens mit der Begriindung. zuriick, daB die Finanzprokuratur zu einem
soIchen Antrage nicht berechtigt sei.
D a s Rek u r S g e r i c h t gab dem Antrage der Finanzprokuratur statl.
D a s Ob e r s t e Oer i c h t gab dem Revisionsrekurse der Universalerbin E. Š. nicht statl.

P r v Ý s o u d odmítl návrh finančni prokuratury v Praze, zastupujicí
řimskokatolický kostel a farní obroči v M., na soudní místní ohledání a
soudni zjištění stavebního stavu kostelní budovy v M. a výše škody, způ
sobené zaviněním zůstavitelovým na této budově, z toho důvodu, že finančni prokuratura neni k takovémuto návrhu oprávněna.

Oriinde:

Důvody:

Der Rechtsansicht der Revisionsrekurrentin, daB die Vornahme eines
gerichtlichen Augenscheines zwecks Feststellung der Hahe der sicherzustellenden, die Verlassenschaft eines Pfarrers oder Benefiziaten treffenden
Bauvergiitung !lir Schiiden an P!arrhofbaulichkeiten im Sinne des Hofdekretes vom 25. April 1817, lOS. Nr. 1332 nur auf Antrag der Erben und
nicht auch der Finanzprokuratur zu1iissig sei, kann nicht beigepflichtet
werden.
Laut Hofdekret VOm 30. ]uIi 1824, JOS. Nr. 2027 darf die Ver1assenscha!t eines Pfriindners den Erben vor der ausgewiesenen Leistung oder
bestmagIichen Sicherstellung der sie treffenden Entschiidigungen riicksichtlich der zur Pfriinde gehOrigen OeMude nicht eingeantwortet werden. Das
Hofdekret JOS. Nr. 1332/1817 sprichl lim Absatze c) und d)] von dem
g e r i c h t I i che n E r k e n n t !1 i s s e iiber den zU ersetzenden Betrag
und liber die Bestreitung der Koskn des gericht1ichen Augenscheines
(allenfalIs auch g e gen die Erben), und ordnet an, daB sowohl der diesfiillige Betrag, als jener, welcher als Verglitung filr den schlechten Zustand
der Oebiiude z u g e spr och e n ( ... »infolge des E r k e n n tni s s e s
des ersten Richters zuerkannk) wird, aus der Verlassenschaftsmasse sogleich der Landesstelle zur Verwendung bei den a I s not w e n d i g e rk a n n ten Reparationen zu erfolgen ist, wenn auch die Erben gegen
dieses rechtsgliItige Erkenntnis einen weiteren Rechtszug ergreifen solIten.
Dem Wortlaut und demSinne des Abs. b) dieses Hofdekretes zufolge wird
darunter das Verlassenschaftsgericht (»Landrecht der Provinz«) verstanden.
Ohne Feststellúng der Hahe dieses alIfiiIligen Bauersatzanspruches der
Pfrlinde und VOr dessen ausgewiesenen Leistung oder bestmogIichen Sicherstellung kann das Abhandlungsgericht die Verlassenschaftsabhandlung
nicht beendigen und den NachlaB den Erben nicht einantworten. Auch das
auBerstreitige Oericht ist aber gemiiB § 23 des Oes. Slg. Nr. 100/1931 ver-

Nelze souhlasiti s názorem dovolaci stěžovatelky, že provedeni soudniho ohledání ke zjištění výše stavební náhrady za škody na farnich budovách ve smyslu dvorského dekretu z 25. dubna 1817, Sb. z. s. čís. 1332,
která postihuje pozůstalost po faráři nebo beneficiátovi, a která mu si býti
zajištěna, je připustno toliko na návrh dědiců a nikoli též finančni prokuratury.

Rek u r sní s o u d návrhu finanční prokuratury vyhověl.
Ne j v y Š š i s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu universální
E. š-ové.

dědičky

Podle dvorského dekretu z 30. července 1824, Sb. z. s. čis. 2027 nesmí
beneficiáta býti dědicům odevzdána dříve, než bude vykázáno,
že byly dány nebo nejlépe zajištěny náhrady, které ji postihují co do budov,
patřicich k obroči. Dvorský dekret Sb. z. s. čís. 1332/1817 mluví [vodstavci c) a d) los o u dní m n á I e z u o částce, kterou jest nahraditi,
a o náhradě útrat soudního ohledání (po připadě i pro t i dědicům) a
stanoví, že nejen příslušnou částku útrat, nýbrž i onu částku, na kterou
bude u zná n o jako na náhradu za špatný stav budov (»přiznána n á I ezem prvého soudce«), jest z pozůstalostního jmění ihned vydati zemské
správě, aby ji bylo použito na opravy, jež byly u zná n y za nutné, a to
i v tom připadě, kdyby snad dědicové Ploti tomuto pravoplatnému nálezu
další právni pořad nastoupili. Podle znění a smyslu odstavce b) tohoto
dvorského dekretu rozumi se lim soud pozůstalostní (Landrecht der Propozůstalost

~z).

~

Bez zjištění vyse toholo případného nároku obročí proti dědicům na
stavebni náhradu a před vykázáním jeho zapravení nebo pokud mOžno nejlepšího zajištěni nemůže pozůstalostní soud řízení pozůstalostni skončiti
a pozůstalost dědicům odevzdati. I nesporný soudce je však podle § 23
zák. Sb. čís. 100/1931 povinen - a to i z úřední moci, tudiž lim spíše na
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ptlichtet - und zwar auch von Amts wegen, um so eher also auf Antrag
eines Beteiligten - alle fUr seine Entscheidung wich ti gen UmsUinde uncI
Verhaltnisse zu erheben, wobei es von allen Beweismitteln nach dem Oesetze uber das Verfahren in Streitsachen Oebrauch Zll machen berechtigt
is!. Die Vorfrage der richtigen Huhe der zu leistenden Baukostenentschadigung als Orundlage der Entscheidung uber die notwendige Absonderung
des Vermogens der Pfrunde von dem eigenen Vermogen des Erblassers
(§ 107 auBerstr. Pat.) und aIs Voraussetzung der gehorigen Fortsetzung
und Beendigung der Verlassenschaftsabhandlung kann nach § 25 des Oes.
SIg. Nr. 100(1931 vom Verlassenschaftsrichter im auBerstrittigen Wege - '
mit Wirkung mr dieses Verfahren - entschieden werden, und zwar auch
dann, wenn zwischen den BE'tei1igten die hiemr maBgebenden Tatumstande
strittig sind, insolange es der Abhandlungsrichter nicht vorzieht, die Beteiligten auf den Rechts- bzw. Verwaltungsweg zu verweisen: Denn auch
in diesem Falle hatte er ja bis zur Erledigung dieser Vorfrage alle zum
Schutze oftentlicher lnteresser. oder zur Sicherstellung der BeteiJigten oder
des Zweckes des Verfahrens erlorderlichen Vermgungen zu treften (§ 25,
Abs. 2 des zit. Oes.). Oas Hofdekret· JOS. Nr. 1332(1817 betont im Eingange ausdrucklich, daB es die betreffenden Anordnungen »z u rVe rm e i dun g von Str e i t i g k e i ten mil den Erben des Vorstorbenen«
trifft. Eine einschrankende Auslegung seiner Bestimmungen nur zugunsten
der Erben widerstreitet dem Sinn und Zweck dieser Oesetzesvorschrift und
dem Zwecke der Verlassenscha\tsabhandlung, bei weleher die' iif\entlichen
Interessen und die Plriinden als priviJegierte Beteiligte unter dem besonderen Schutze des Oesetzes stehen.

návrh účastníka - vyšetřiti všechny okolnosti a poměry pro jeho rozhodnutí důležité, při čemž je oprávněn užíti všech průvodních prostředků podle zákona o řízení sporném. Předurčující otázka správné výše odškodného
za stavební náklady, které je zapraviti, jako základ pro rozhodnuti o nezbytném oddělení jmění obročního od vlastního jmění zůstavitelova (§ 107
nesp. pat.) a zároveň jako předpoklad pro řádné pokračování v projednáváni pozůstalosti a pro jeho skončení může býti podle § 25 zák. Sb. čís.
100/1931 vyřešena pozůstalostním soudcem v nesporné cestě - s účinky
pro toto řízení - , a to i tehdy, když skutečnosti pro to rozhodné jsou mezi
účastníky sporné, pokud ovšem pozůstalostní soudce neuzná za nutné, odkázati účastníky na pořad práva nebo na řízení správní. Vždyť i v tomto
případě musil by až do vyřešení této předurčujicí otázky učiniti všechna
opatření, jichž je třeba na ochranu veřejných zájmů nebo k zajištění účast
níků nebo účelu řízení (§ 25, odst. 2 cit. zák.). Dvorský dekret Sb. z. S.
CIS .. 1332/1817 zdůrazňuje v úvodu výslovně, že dotyčná nařízení se vydávaJI k tomu cllI, »aby se z a mez II y s por y s dědici zemřelého«. Restriktní výklad jeho ustanovení toliko ve prospěch dědiců příčil by se
smyslu a účelu tohoto zákonného předpisu i účelu projednání pozůstalosti
při němž veřejné zájmy a obročí jako privilegovaní účastníci řízení jso~
pod zvláštní ochranou zákona.

Der angefochtene BeschluB des Rekursgerichtes entspricht somi! im
wesent1ichen sowohl der Sachlage als auch dem Oesetze und der dagegen
wegen Oesetzwidrigkeit und unrichtiger rechtlicher. Beurteilung erhobene
Revisionsrekurs ist unbegrundet. Die von der Revisionsrekurrentin angerufenen Entsch. Nr. 7146, 16295 Slg. O. O. tre\fen infolge unterschiedlicher
sachlicher und verfahrenstecht1icher Orundlagen (Auferlegung der Bauentschadigung zu Lasten der skh gegen die Herstellung von Pfarrgebauden
straubenden Erben zur Bezahlung; Erhebungen bezuglich der Hahe der
Bauverglitung erst nach Ablauf von fast 15 Jahren na ch der Einantwortung
des Nachlasses) im vorliegenden Falle nicht zu. Die Richtigkeit der angefochtenen Entscheidung wird durch sie weder widerlegt no ch abgeschwacht.

, .Nap~clené usnesení f;lwrsního soudu odpovídá tudíž v podstatě stavu
yecI I zakonu a dovolacl rekurs, vznesený proti němu pro nezákonnost a
nesprávné právní posouzení věci, není důvodný. Rozh. čís. 7146, 16295
Sb. n. ~., na něž se dovolací stěžovatelka odvolává, se na projednávaný
případ nehodí pro odlišnost jejich skutkového a procesněprávního podkladu
(uložení stavební náhrady dědicům, kteří se zdráhaji opraviti farní budovy,
k zaplacení, šetřeni o výši stavební náhrady teprve po uplynutí téměř 15 let
po odevzdání pozůstalosti). Správnost napadeného rozhodnutí není jimi
ani -vyvrácena ani oslabena.

č/s.

Nr. 18665.
Wenn die Vertragsteile in gegenseitigem Einverstiindnis den Wi1Ien
geiiuBert haben, einen Dienstvertrag abzuschlieBen, obwohl ihr wahrer
Wille bloBauf den AbschluB cines Mietvertrages gerichtet war, kommt
liir die Auflosung des begtiindeten Rechtsverhiiltnisses dic Bestimmul1g des
§ 15 der Regierungsverordnung vom 23. Januar 1941, Slg. Nr. 46 nicht
in Betracht.
(Entsch. vom 17. Januar 1944, Rv I 844(43.)

18665.

Ptojevi!y-li strany ve vzájemném smzllměl1i na venel< vůli uzavřiti slu~elmí smlouvu, ač Jejich pravá vůle směřovala jen k uzavření smlouvy nájemní, nepřichází pro rozvázáni založeného právního poměru v úvahu ustanoveni § 15 vládního lluNzell! ze dne 23. ledna 1941, Sb. čís. 46,
(Rozh. ze dne 17. ledna 1944, Rv I 844/43.)
Civil1lÍ rozhodnutí XXVI.
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B. Z-ová verpflichtetc sich durch den Vorvertrag vom 16. Mai 1941,
der Firma B. Fabriksobjekte unter der Bedingung zu vermieten, daB die
Firma B. den Gatten der Ž-ová R. Ž. wahrend der gesamten Dauer des
. Mietverhaltnisses mit dem Titel cines Direktorstellvertreters in ihrer Fabrik
beschaftigen wird. Der definitive Mietvertrag hatte spatestens bis 1. August
1941 abgeschlossen werden sollen.
lm vorliegenden Rechtsstreit verlangt R. Ž .von der Firma B. die Bezahlung des Betrages von 2.080 K und behauptet, die Beklagte habe si ch
durch die Vereinbarung vom 3. September 1941 verpflichtet, den Klager
mit einem Gehalt von 2.000 K monatlich zu beschaftigen, solange die Beklagte von der Galtin des Klagers das Fabriksgebaude in S. in Miete haben
wird. Der eingeklagte Betrag stellt nach dem Vorbringen des Klagers das
ruckstandige Gehalt filr den Monat April 1942 ulld den Rest des Gehaltes
fUr den Monat Marz 1942 dar.
D a sEr s t g e r i c h t wiés die Klage ab.
D a s Ber u f u n g s gel' i c h t gab der Berufung des KIagers keine
Folge.
ber s t e G e r i c h t hob liber .die Revision des Kliigers, die
Das
das Berufugesgericht gemaB § 502, Abs. 3 zpa. !lir zulassig eklart
halte, das angefochtene Vrteil auf und verwies die Sache an das J.3erufungsgericht zurlick, damit es liber sie weiter verhandle und entscherde.

a

B. Ž-ová se zavázala v předběžné smlouvě ze dne 16. května 1941
pronajmouti firmě B. tovární objekty v S. s podmínkou, že firma B. zaměstná manžela Ž-ové R. Ž-a· s titulem zástupce ředitele ve své továrně
po celou dobu trvání nájemního poměru. Definitivni smlouva nájemni měla
býti uzavřena nejpozději do 1. srpna 1941.
Ve sporu, o který tu jde, domáhá se R. Ž. na firmě B. zaplacení částky
2.080 K a tvrdí, že se žalovaná ujednánim ze dne 4. září 1941 zavázala
zaměstnávati žalobce s platem 2.000 K měsíčně po dobu, pokud bude míti
žalovaná od žalobcovy manželky najatu tovární budovu v S. Žalovaná částka
je podle žalobcova přednesu dlužné služné za měsíc duben 1942 a zbytek
služného za měsic březen 1942.

P r v Ý s o u d žalobu zamítl.
s o u d nevyhověl žalobcovu odvolání.

a d vol a c i

Ne j v y š š í s o u d zrušil k dovoláni žalobce, které odvolací soud prohlásil podle § 502, odst. 3 é. ř. s. za přípustné, napadený rozsudek a vrátil
věc odvolacímu soudu, aby o ni dále jednal a rozhodl.

Aus den GrUnden:
Der Klager macht als RechtsgruncÍ des eingeklagten Anspruches den
Dienstvertrag geltend, den die beklagte Firma mit ihm abgeschlossen
baben solI.
Die beklagte Firma wendete untcr anderem ein, daB das Entgelt von .
2.000 K, das sie sich dem Kliiger am 3. September 1941 als Gehalt zu
zahlen verpflichtet habe, eine Nebenverbindlichkeit des am 3. September
1941 mil der Gaitin des Klagers abgeschlossenen Mietvertrages darstelle,
undfiihrt dann diesen Betrag in ihren weiteren Einwendungen unter den als
Miete bezahlten Posten ano Ferner behauptete sie, daB der dem Klager als
Gehalt gezahlte Betrag von 24.000 K eine ErhOhung des vereinbarten Mietzin ses und einen Bestandteil des Mietzinses bildete.
.
Die beklagte Firma wendete also ein, der AbschluB des Dienstvertrages
vom 3. September 1941 sei ein bloBe:'; Scheingeschiift gewesen (§ 916
abGB.), die Parteien ha tten in gegenseitigem Einverstandnis den Willen
geauBert, einen Dienstvertrag abzuschlieBen, welche WillensauBerung
aber nicht ihrem wahren Willen entsprochen habe, der auf den AbschluB
eines bloBen Mietvertrages abzielte. Nach der Behauptung der beklagten
Firma bezweckte also die vorgeschiltzte AeuBerung des Willens, einen
Dientsvertrag abzuschlieBen, die Verschleierung der Vereinbarung eines
hoheren als des im Mietvertrag vom 3. September 1941 angefilhrten Mletzinses, so daB von den Parteien nur der AbschluB eines Mietvertrages, nicht
eines Dienstvertrages beabsichtigt war.

Z

důvodů:

Žalobce uplatňuje jako právní důvod zažalovaného nároku služební pokterý prý s nim uzavřela žalovaná firma.

měr,

Žalovaná firma namítala mezi jiným, že úplata 2.000 K, kterou se zavázala platiti žalobci dne 3. září 1941 jako služné, je vedlejším plněním
nájemní .smlouvy uzavřené dne 3. září 1941 s manželkou žalobcovou, a
uvádí pak tuto částku ve svých dalších námitkách mezi položkami, placenými jako nájem. Dále tvrdila, že částka 24.000 K placená žalobciejako
služné byla zvýšením smluveného nájemného a že byla součástí nájemného.

Namítala tedy žalovaná firma, že uzavřeni služební smlouvy ze dne
3. září 1941 bylo jen jednáním na oko (§ 916 obč. zák.) , že strany ve

vzájemném srozumění prOjevily na venek vůli uzavříti služební srniollvu,

kterýžto projev vůle však neodpovídal jejich pravé vůli, která směřovala
jen k uZ.avření nájemní smlouvy. Sloužil tedy podle tvrzení žalované firmy
předstíraný projev vůle uzavříti služebni smlouvu k zastření smluvení vyš. šího nájemného než toho, které bylo uvedeno v nájemní smlouvě ze dne
3. září 1941, .takže stranami bylo zamýšleno jen uzavření nájemní smlouvy,
nikoli služební smlouvy.

6'
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Wenn diese Einwendungen richtig waren, mli13te der behauptete Vertrag nach seiner wahren Beschaffe~heit, namlich als ein. Be~tandteil des
Mietvertrages beurteilt werden. In emem solchen Falle kame Jedoch mcht
die Vdg. SJg. Nr. 46/1941 in Betracht, deren § 15 nur bel tatsaehlteher
Vereinbarung eines Arbeitsverhaltnisses gilt.
...
Das Berulungsgericht hat daher gefehlt, wenn es berelts jetzt dle vorliegende Sache nach der Vdg. Slg. Nr. 46/1941 beurteilt hat, ohne si ch zuvor mit der Berulung zu belassen, solem diese au ch die Rechtsansicht des
Erstgeriehtes bekiimpfte, daG der Dienstvertrag vom 3. September 1941
ein Scheinvertrag sei.
.
Wenn man die Sache von diesem rechtlichen Oesichtspunkte aus beurtei1t sind die weiteren Einwande der Revision rechtlich bedeutungslos
und n'ruGte das Urteil bereits im Hinblick aul die' obangefiihrlen Riigen
aufgehoben werden (§ 510 ZPO.).
. '
Bei der neuen Verhandlung wird es Sache des Berulungsgenehtes sem,
zunachst die Berulung zu erledigen, soweit sie die Rechtsansicht des Erstgeriehtes bekampft, der Dienstvertrag vom 3. September 1941 sei ein
Seheinvertrag gewesen. Wenn es zu dem Schl us se gelangt, daS es slcn
um einen Scheinvertrag handelt, wird d"s. Berulungsgerieht zu beurteilen haben um was'!lir einen Vertrag es sieh in Wirklichkeil handelt,
und wird alle 'in dieser Riehtung von der beklagten Firma erhobenen Einwande zu erledigen haben. Oelangt es im Oegenteil zU dem Schlusse, daS
es sich um keinen Seheinvertrag, sondern tatsachlich um einen
Dienstvertrag handelt, wird es au ch die Verordnung Slg. Nr. 46/1941 beriieksichtigen und leststellen miissen, ob im Hinblick aul die Einwendungen
des Klagers dic Zustimmung des Arbeitsamtes erlorderlich war und im bejahenden Falle, ob um diese Zustimmung angesucht wurde und mit was fUr
einem Erfolgc. DaG die beklagte Firma in dieser Richtung in der ersten
lnstanz keine Einwendungen erhoben hat, ist belanglos.
OemiiS §15, Abs. 2 der Vdg. Slg. Nr. 46/1941 ist namlich die AlIfnahme ohne vorhergehende Zustiml11l1ng des Arbeitsamtes rechtsunwirkSamo Damit isl allsgedriickt, daS die Vorschrift des § 15, Abs. 1 der zit.
Vdg., nach welcher ein Arbcitsverhaltnis in den vom Ministerium liir sozia!e
llnd Oesllndheitsverwaltung im Amtsblatl festgeselzten Fiillen nur mit Zustimmung des Arbeitsamtes vereinbart werden kann, eine zwingende Vorschrift ist, deren Verletzul1g die Nichtigkeit des abgeschlossenen Arbeltsverl1iiltnisses Zllr' Folge hal. Die Nichtigkeit ist jed och in jeder Lage des
Verlahrens von Amts wegen Zll beriicksichtigen (Entsch. Nr. 10412 Slg.
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V případě, že by tyto námitky byly správné, byl? by tvrzenou s~louv~
posuzovati po?le její pra.vé pov~hy,. totrz p~o soucas! smlo~~y naj.Emil!.
V takovém přtpadě by vsak nepnchazelo v uvahu nar. Sb. CIS. 46; 1941,
neboť jeho § 15 platí jen při skutečném sjednání pracovního poměru.
Pochybil proto odvolací soud, když již nyni posuzoval souzenou věc
podle nař. Sb. čís. 46/1941, aniž se obíral předem odvoláním, pokud toto
také brojilo proti právnímu názoru prvního .soudu, že služební smlouva ze
dne 3. září 1941 byla smlouva slmulovana.
Posuzuje-Ii se věc s tohoto právního hlediska jsou další výtky dovolání
bez právního významu a bylo již vzhledem na výše uvedené napadený
rozsudek zrušiti (§ 510 C. ř. s.).
V novém jednání bude na odvolacím soudě, aby předem vyřídil odvolání, pokud toto broji proti právnímu názoru prvého s~udu, že služeb~í
smlouva ze dne 3. září 1941 byla smlouva slmulovana. DOJde-ir k zavěru, že jde o smlouvu simulovanou, bude na odvolacím soudě, aby posoudil o jakou smlouvu ve skutečnosti jde.a vyřídil všechny v tom směru
vznes~né námitky žalované firmy. Dojde-Ii naopak k závěru, že nejde
(, smlouvu simulovanou, nýbrž skutečně o služební smlouvu, bude 111U
též přihlédnouti k nařízení Sb. čís. 46/1941 a zjistiti, zda vzhledem k ná-'
milkám žalobce bylo třeba souhlasu úřadu práce a v kladném případě, zda·
bylo o tento souhlas žádáno a s jakým výsledkem. Nevadí, že žalovaná
firma nevznesla v tomto směru v řízení v prvé stolici žádné námitky.

Podle § 15, odst. 2 nař. Sb. čís. 46/1941 je totiž přijetí bez předcho
zího souhlasu úřadu práce právně neúčinné. Tím bylo vyjádřeno, že před
pis § 15, odst. 1 cit. nař., že pracovní poměr muže být v případech stanovených ministerstvem sociální a zdravotní správy v úředním listě sjednán jen se souhlasem úřadu práce, je předpisem velícím, jehož porušení
má za následek nicotnost uzavřeného pracovního poměru. K nicotnosti je
však přihlížeti z úřadu v každém stadiu řízení (rozh. čís. 10412 Sb. n. s.).

O. G.).
Nr. 18566 ..

čís. 18666:

Auslegurlg des § 881, Ah.. 3 abGB.
Unier cínem »Gu!" lsí nich! nul' eine landwirtschaitliche Liegenscha!t,
som:lem alleh elll anderes Gesarn!- odcl' Tellvermogell des Abtretenden z!1
verslehen.

Výklad § 881, odst. 3 obě. zák.
»Statkem« je nejen rolnická usedlost, nýbrž i jiné celé nebo dllčí jměllÍ
odstupitelovo.

Die driíte Person erwirht den Anspruch aus dem zu ihren Gunsten ab-

Třetí osoba nabývá nároku ze smlouvy sjednané v její prospěch i bez
prohlášeni své vůle.

gesch!cssenen Vcr(rage auch ohne eigel1e WiIlel1serkli\rung.
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Unter der »Uebergabe des Outes« ist je nach Umstiinden der Stand zu
verstehen, der liir den Versprechenden den Uebergang der wirtschaftlichen
Orundlage bedeutet, aus welcher er an den Bedachten zu leisten hat, nicht
eine Eigentwnsiibertragung im Sinne des § 431 abOB.

"Odevzdáním statku« rozumí se po případě stav, který znamená pro
slibujícího přechod hospodářskéhO' podkladu, z něhož má obmyšlenému
plniti, nikoli vlastnický převod podle ~ 431 obč. zák.
(Rozh. ze dne 17. ledna 1944, Rv II 508/43.)

(Entsch. vom 17. Januar 1944, Rv II 508(43.)
Vgl. Entsch. Nr. 16576 Slg. O. G.
Durch den Uebergabsvertrag vom 18. Juni 1941 trat Jan K., Hausler
in R. Nr. 57, seiner Schwiegertochter Marie K-ová seine ideelle Halfte
des Hauses Nr. 57 ab. Marie K-ová verpflichtete sich gemeinsam mit ihrem
Gatten štěpán K., der dem Vettrage als Betei1igter beigetreten war, aut
Abschlag des Uebergabspréises der Božena K-ová liir die Dauer ihres ledigen Standes freie Wohnung zu gewahren. Die abgetretene Liegenschaft
wurde am 18. Juni 1941 in das Eigentum, den Besitz und die Benlitzúng
der Marie K-ová libergeben. Von der Begrlindung der Dienstbarkeit wurde
Božena K-ová von Jan š., einer dritten, am Vertrage in keiner Weise beteiligten Person verstandig!. Eigentlimerin der zweiten ideellen Halftedes
Hauses Ne. 57 war Františka 'K-ová, deren Verlassenschaft zur Zeit des
erwahnten Uebergabsvertrages unter der AZ. D 172(41 abgehandelt wurde.
Bei der Abhandlung dieser Verlassenschaft schlossen die Betei1igten gleich[alls am 18. Juni 1941 einen Erbvergleich,. nach welchem štěpán K. dil'
zweite ideel1e Hallte des Hauses Nr. 57 in R. gegen Uebernahme der Verpllichtung zur Auszahlung der lestgesetzten Erbanteile ins Eigentum erhiel!. Am 20. August 1941, als štěpán K. die ideel1e Hallte des Hauses
Ne. 57 nach Františka K-ová und Marie K-ová die ideelle Ha1fte desselben
Hauses naeh Jan K. bereits libergeben war, jedoch vor der grundbiicherIichen Durchfiihrung des Uebergabsvertrages, vereinbarten Jan K. unci
Marie K-ová zum Uebergabsvertrag den Nachtrag, daB' die Bestimmung
dieses Vertrages Uber die Gewahrung der unentgeltlichen Wohnung an
Božena K-ová dahin abgeandert wird, daB an ihre Stelle die Verpflichtung
tritt, dem Abtretenden Jan K. den Betrag von 2.000 K zu bezahlen. Dieser
Betrag wúrde dem Abtretenden bezahl!.
lm vorliegenden Rechtsstreit 'klagt Božena K-ová, es wolle zu Recht
erkannt werden, daB die Beklagten štěpán und Marie K. schuldig sind, Zl!
. Gunsten der Klagerin im Sin ne des Notariatsaktes vom 18. Juni 1941 die
Dienstbarkeit der Wohnung im Hause Nr. 57 in R. liir die Dauer des ledigen Standes der Klagerin zu dulden.
D a sEr s t g e r i c h t wies die Klage ab.
D a s Ber u f u n g s g e r i ch t gab der Klage stat!. A u s den
G r li n den: Das Erstgericht weist die Klage mitder Bcgriindung ab, daB
seiner Ansicht nach die zusiitzliche Vereinbarung VOm 20. August 1941,
durch welche das der Klagerin verliehene Wohnungsrecht aufgehoben
wurde, in einem Zeitpunkte zustandegekommen ist, in welehem die Klagerin dieses Recht noch nicht erwcrben hat, da die ihr von Jan š. gemáchte

Srovn. rozh.

čís.

16576 Sb. n. s.

Odstupní smlouvou ze dne 18. června 1941 odstoupil Jan K. domkář
v R. čís. 57 své snaše Marii K-ové, svoji ideální polovinu domku čís. 57.
Marie K-ová zavázala se spolu se svým manželem štěpánem K-em, při
stoupivšim ke smlouvě jako. účastnik, na srážku z odstup ní ceny poskytovati Boženě K-ové bezplatlÍý byt po dobu jejiho svobodného stavu. Odstoupená nemovitost byla dne 18. června 1941 odevzdána Marii K-ové do
vlastnictvi, držení a užívání. O zřízeni služebnosti byla Božena .K-ová
vyrozuměna třetí, na smlouvě nijak nezúčastněnou osobou Janem š-em.
Vlastnicí druhé ideální poloviny domku č. p. 57 byla Františka K-ová, jejíž
pozůstalost se v době uvedené odstupní smlouvy projednávala pod zn.
sp. D 172/41. Při projednávání této pozůstalosti uzavřeli účastníci rovněž
dne 18. června 1941 dědickou dohodu, podle níž obdržel do vlastnictvi
druhou ideální polovinu domku č. p. 57 v R. štěpán K. za to, že splatí
stanovené dědické podíly. Dne 20. srpna 1941, kdy již byla Štěpánu K-ovi
odevzdána ideální polovina domku č. p. 57 po Františce K-ové a Marii K-ové
ideální polovina téhož domku po Janu K-ovi, avšak před tím, než byla odstupní smlouva knihovně provedena, uzavřeli Jan K. a Marie K-ová dodatek k odstupní smlouvě, že se ustanovení této smlouvy o poskytování bezplatného bytu Boženě K-ové mění tak, že na jeho místě nastupuje závazek
splatiti odstupiteli Janu K-ovi částku 2.000 K. Tato částka byla odstupiteli
zaplacena.

Ve sporu, O který tu jde, žaluje Božena K-ová, aby bylo uznáno právem, že žalovaní Štěpán a Marie K-ovi jsou povinni trpěti žalobkyni podle
notářského spisu ze dne 18. června 1941 služebnost bytu v domě č. p. 57
v R. po dobu, než se žalobkyně provdá.
'
P r v Ý s o u d žalobu zamítl.
O d vol a c í s o u d žalobě vyhověl. Z d ů vod ů: Prvý soud zamítá
žalobu proto, že podle jeho názoru k dodatku ze dne 20. srpna 1941, kterým bylo žalobkyni propůjčené právo bytu zrušeno, došlo v době, kdy
žalobkyně ještě tohoto práva nenabyla, ježto oznámení sdělené jí Janem
Š-em nelze uznati za postačující. Za nepostačující pokládá prvý soud sdě-
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Mitteilung nicht als genUgend .angesehen werden kann. Als ungenUgend
sieht das Erstgericht die Mittei1ung des Jan Š. deshalb an, weB dieser an
dem die Begrundung des eingeklagten Rechtes betreffenden Uebergabsvertrage nicht betei1igt war.
Da im § 881 abGB. Uberhaupt nicht vorgeschrieben ist, daB die dritte
Person, zu deren Gunsten ein Recht begrundet wird, von der Begrundung
des Rechtes versWndigt werden muB, ist es belanglos, daB die Klagerin
von dem Wohnungsrecht nur von Jan š. Kenntnis erlangt hat, der nicht unmiltelbar Beteiligter des Uebergabsvertrages vom IR Juni 1941 war.
Ohne Rucksicht aul die VersWndigung hat nach Ansicht des Berulungsgerichtes die Klagerin das filr sie begrundete Wohnungsrecht gemaB § 881,
Abs. 3 abGB. vor dem 20. August 1941 mit der Uebergabe des. Gutes erworben. DaB es si ch den Vertragspartnern .des Uebergabsvertrages vom
18. Juni 1941 um die Abtretung des Gutes gehandelt hat, ist aus dem gesamten lnhal! des erwahnten Uebergabsvertrages und aus den Akten uber
die Verlassenschaftsabhandlung AZ. D 172/41 zu ersehen. Nach § 881,
Abs. 3 abGB. erwirbt eine dritte Person mangels anderer Vereinbarung das
Recht aul die bei einer Gutsabtretung vom Uebernehmer zu ihren Gunsten
versprochenen Leistungen mit der Uebergabe des Gutes. DaB das Gesetz
unter der Uebergabe nicht eine Uebergabe im wahreri Sinne des Wortes
nach § 431 abGB. meint, raBt sich daraus schlieBen, daB es von der Uebergabe des Gutes und nicht von der Uebergabe des Eigentums
spricht; der entscheidende Augeblickt Jih den Erwerb eines Rechtes
durch die dritte Person ist somit nach Ansicht des Berulungsgerichtes der Augenblick der Uebergabe des Gutes in den BesHz der drHten
Person im Sinne des Uebergabsvertrages. ln der angedeuteten Richtung ist
die Feststellung de~ Erstgerichtes richtig, daB dies bei der vom Erstbeklagten erworbenen Hallte am 9. August 1941 geschehen ist (vgL Entsch.
Nr. 2184 und 8250 GL U.) und bei der Halfte der Zweitbeklagten nach dem
lnhalt des Abtretungsvertrages vom 18. Juni 1941 an dem genannten 18.
Juni 1941.
Die Bestimmung, daB die Rechte au! die bei einer Gutsabtretung vom
Uebernehmer zugunsten eines Dritten versprochenen Leistungen von diese,
Person mit der Uebergabe des Gutes erworben werden, gilt fUr den Fall,
daB keine andere Vereinbarung getroffen wurde. Ob hinsichtlich des Erwerbes der Rechte durch den DrHten etwas anderes vereinbart wurde, ist
aus der Vereinbarung und der Natur und dem Zwecke des Vertrages zu
. beurteilen (§ 881, Abs. 2 abGB.). lm vorliegenden Falle ist es nach dem
lnhalt der Akten und nach den Angaben der Beklagten selbst zur Begriindung des Wohnungsrechtes lilr die Kliigerin aus dem Orunde gekommen,
weil es sich um die Witwe nach dem vorverstorbenen Sohne des Abtretenden handelte,die in dem abgetretenen Hause bereits mit dem Enkel des
Abtretenden, und zwar unentgeltlich wohnte, und die aul diese Weise im
Hause weiterwohnte und bis jetzt noch wohnt. Bei der geschilderten Situation kann im Hinblick aul die Auslegungsregel des § 914 abOB der
Uebergabsvertrag vom IR Juni 1941 nicht anders verstanden werden als
in dem Sinne, daB mít der Oewahrung der Wohnung an die KIagerin halte

-. Cis. J ~ot>o -
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~
lení Jana s-a
pro t
O,.'ze t en to Llebyl u·c'astnl·kem odstupní smlouvy o zřízení
zažalovaného práva bytu.

Ježto v § 881 obč. zák. neni vůbec předepsáno" že tř~ti osoba, v tejíž
prospěch je právo zřizováno, m,usi bý.ti O zř1zovan~m, pravu vyrozum,:na,

nesejde na tom, že se žalobkyne o pravu bytu dovedela l~n od Jana S-a,
který nebyl přímým účastníkem odstupní smlouvy z 18. cervna 1941.
Nehledíc k vyrozumění, nabyla podle názoru o~vol~cího, soudu žalob~
kyně zřízeného jí práva bytu podle § 881, odst. 3 obc. zak. pred 20. srpnem

1941 odevzdáním statku. Že šlo mezi smluvníky odstupní smlouvy ze dne
18. června 1941 o postoupení statku, je patrno z celkového obsahu zminěné odstupní smlouvy a z obsahu spisu o proje,dn~n~ pozůstalost! zn:. sp.
O 172/41. Podle § 881, odst. 3 obč. zák. nabýva treh ~soba, nem-Ii Jinak
umluveno, práva na plnění, které slíbil v její prospěch př~ postoupení statku
přejimatel, odevzdánim statku. Že zákon pod odevz~am.m nema na mysli
odevzdání v pravém slova smyslu podle §.431 obc. z,a~., jest usu,zovaÍ1
z toho že mluví o odevzdání statku a mkohv o odevzdal11 vlastmctvl; rozhodují~í okamžik pro nabytí práva třetí osobo~ je tudíž podle n~z~ru od:
volacího soudu okamžik, kdy byl podle postupm smlouvy statek treÍl osobe
do držby odevzdán. V naznačeném směru je správné zjištění prvého soudu,
že u polovice nabývané prvožalovaným se tak stalo (srov. rozh. čís. 2184
a 8250 01. U.) .dne 9. srpna 1941 a u polovice druhožalované podle obsahu odstupní smlouvy z 18. června 1941 uvedeného dne 18. června 1941.

Ustanovení, že práva na plněni, které slíbil při postoupeni statku pře
jimatel ve prospěch třetí osoby, nabývá tato osoba odevzdáním statku,
platí pro případ, není-li jinak umluveno. Zda ohledně nabytí práv třetí
osobou bylo umluveno jinak, nutno posouditi podle úmluvy a povahy a
účelu smlouvy (§ 881, odst. 2 obč. zák.). V posuzovaném případě došlo
podle obsahu spisu podle údaju samých žalovaných ke zří.zení práva bytu
pro žalobkyni proto, že se jednalo o vdovu po předemřelém synovi odstupitele, která v odstupovaném domě s vnukem odstupitele již bydlela,
a to bezplatně, a která tímtéž způsobem v domě zůstala bydliti a bydli
až doposud. Za popsané situace nelze s ohledem na vykládací pravidlo
§ 914 obč. zák. smlouvě ze dne IR června 1941 rozuměti jinak, než v tom
smyslu, že s poskytováním bytu žalobkyni mělo se započíti ihned. Tomuto
výkladu nasvědčuje i věta dodatkové smlouvy z 20. srpna 1941 pravící:
»Odpadá proto poskytování snaše Boženě Kcové v domě č. p .... v R. služebnost bezplatného bytu ... «. Z citované věty je dokonce vidno, že ž,alo-
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sofort begonnen werden sollen. FUr diese Auslegung spricht auch der Satz
der Nachtragsvereinbarung vom 20. August 1941, in dem es heiSt: »Daher
enWilIt die Gewahrung der Dienstbarkeit der unentgeltlichen Wohnung fUr
die Schwiegertochter Božena K-ová im Hause NC .... in R.... «. Aus dem
zitierten Satze geht vollends hervcir, daS die Beklagten der Klagerin bis
zum 20. August 1941 die unentgeltliche Wohnung bereits gewahrt haben.
Dies beweist ebenfalls, daS die Kliigerin das Recht au! unentgeltliche
Wohnung vor dem 20. Auguste 1941 erworben hat.
O a s Ob e r s t e G e r i c h t gab der Revision der Beklagten keine
Folge.
Aus den GrUnden:

vaní do 20. srpna 1941 žalobkyni bezplatný byt již poskytovali. Tim)e
rovněž dokázáno, že žalobkyně právo na bezplatný byt nabyla pred
20. srpnem 1941.

Oas Recht der Klagerin, die ihr aus dem Vertrage vom 18. Juni 1941
zustehenden Leistungen zu verlangen, hat das Berufungsgericht richtig nach
§ 881, Abs. 3 abGB. beurteilt.

Právo žalobkyně žádat plnění příslušejicí jí ze smlouvy ze dr:e ~ 8.
června 1941 správně posoudil odvolací soud podle § 881, odst. 3 obc. zak.

Zu den Revisionsausftihrungen ist nur folgendes zu bemerken:
Unter einem »Gut« im Sinne des § 881, Abs. 3 abGB. sind nicht nur
landwirtschaftliche Liegenschaften, sondern au ch ein anderes Gesamt- oder
Teilvermiigen des Abtretenden, auch eine ideelle Hauseshalfte zu verstehen
wie sie im vorliegenden Falle Gegenstand deš Uebergabsvertrages ist. '
Die Beklagten haben sich verpflichtet, die eingeklagten Leistungen au!
Abschlag des in dem Uebergabsvertrage zwischen Jan K. als Uebergeber
und der Person, die das Versprechen zugunsten der Klagerin angenommen hat, und den Beklagten als Erwerbern und Uebernehmern des Versprechens festgesetzten Uebergabspreises zu gewahren. Der Anspruch der
Klagerin ist also aus dem Vertrage zwischen den erwahnten Vertragspartnern selbst entstanden. Es handelt sich somit um keine unverbindliche Zusage der Beklagten, wie die Revision mit Unrecht dadurch nachzuweisen
versucht, daS die Beklagien sich dem anderen Veriragsteil gegenUber zu
keiner Leistung verpflichtet baHen und daS nur die am Vertrage nicht beteiligte Kliigerin zu ihnen in einem Rechtsverhaltnisse gestanden sei.
Sofern dle Revision zu demselben Ergebnis auf der tatsachlichen Grundlage zu gelangen sucht, daB die BegrUndung der Dienstbarkeit der Wohnung
nur den Charakter cincr Schenkung haben konnte, daS jedoch Jan K. der
Klagerin nichts schenken wollte, geht sie nicht von den tatsachlichen Feststellungen des Berufungsgerichtes aus und Whrt den Revisionsgrund der
unrichtigen rechtlichen Beurteilung nicht gesetzmaBig aus ..
Nach § 881 abGB. erwirbt der bedachte Dritle den Anspruch aus dem
zu seinem Gunsten vereinbarten Vertrage auch ohne eigeneWiIlenserklarung. Von diesem Gesichtspunkte aus genUgt es im Sinne desjenigen Teiles
der Rechtslehre, der sich das Oberste Gericht in der Entsch. Nr.
16576 Slg. O. G. angeschlossen hat, wenn der Vertrag zwischen dem Versprechenden und der das Versprechen annehmenden Person geschlossen
wurde und ist es grundsiitzlich nicht notwendig, daB dem Dritten der
AbschluB des Vertrages zu seinen Gunsten mitgeteilt wird. Die im vorliegenden Falle entscheidende Frage, wan n die Kliigerin geradezu das Recht

K vývodům dovolání je třeba jen dodati:
"Statkem« podle § 881 odst. 3 obc:. zák. rozumí se nejen rolnické usedlosti, nýbrž i jiné celé n~bo dílčí jměni ?dstuj;itelc:vo, také ideální polovice domku, jak je postupována v souzenem pnpade.
.

N e j vy

Š

š í s o u d nevyhověl dovoláni žalovaných.
Z

důvodů:

Zažalované plnění zavázali se žalovaní poskytnout na srážku z odstupní
ceny stanovené v odstup ní smlouvě mezi Jauem K-em jako postupitelem
a přijatelem slibu ve prospěch žalobkyně a žalovanými jako nabyvateli a
přejímateli slibu. N~rok žalo~kyně. vzešel te.dy ze sa~é smlouv~, me::.i )1'2 0 novanýmí smlUV11lml stranamI. Nejde tedy Jen o nezavaznou pnpoved za. lovaných, doličovanou v dovolání nesprá.vně tím, že prý se žalovaní nezavázali plnit vůči druhému smluvniku a že jen žalobkyně, ve smlouvě ne··
zastoupená, měla být s nimi v právním poměru.

Pokud dovolání doličuje týž výsledek na tom skutkovém podkladě, že

zřízení služebnosti bytu mohlo mít jen povahu daru, že však Jan K. nechtěl

žalobkyni nic darovat, nevychází ze skutkových zjištěni odvolacího soudu
a neprovádí dovolací důvod právní mylnosti podle zákona.

I

I
1

Podle § 881 obč. zák. nabývá obmyšlená třetí osoba nároku ze smlouvy
v jeji prospěch sjednané i bez prohlášení své vůle. S toho hlediska podle
té části právní nauky, k níž se přiklonil nejvyšší soud v rozh. čís. 16576
Sb. n. s., postačí, byla-Ii uzavřena smlouva mezi slibujícím a osobou slib
přijímající a není ani zásadně zapotřebí, aby osobě třetí bylo oznámeno
uzavření smlouvy v její prospěch. Otázku, v souzeném případě rozhodnou,
kdy nabyla žalobkyně přímo práva žádati od slibujících plnění a od kdy
tedy základni smlouva v bodech žalobkyně se týkajících nemohla být bez
jejího souhlasu měněna, zodpověděl pro daný případ postačitelně odvolací
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erworben hat ,von den Versprechenden Erfilllung zu verlangen und von
wann an der grundlegende Vertrag in den die KHigerin betreffenden Punkten ohne ihre Zustimmung nicht abgeanqertwerden kann hat das Berufungsgericht in einer fUr den gegebenen Fan ausreichenden' Weise im Sinne
. des § 881, Abs. 3 abGB. in dem Sinne beantwortet, daB dies mit der Uebergabe des Gutes geschehen ist, und es braucht daher nicht mehr die Fra"o
geli:ist zu werden, ob dieser Augenbli,k durch die MitteiJung seitens ein~~
am Vertrage nicht unmitlelbar beteiligtén Person geschehen ist. Auch wenn
das Gesetz von einer »Ue?ergabe« spricht, d. i. den in den §§ 426, 431
a?GB. belm Erwerb des EIgentums angefiihrten Begriff verwendet, so sind
dle Worte des Gesetzes »mit der Uebergabe des Gutes« dennoch so zu
verstehen, "daB si ch das Gesetz fOr die Festsetzung der Entstehungszeit
der Anspruche, um dle es slch handelt, mit dem Stan de begniigt, der fUr
den Versprechenden den Uebergang der wirtschaft1ichen Grundlage bedeutet, aus der er an den Bedachten zu leisten hat und daB daher in dieser
Richtung nicht dec Zeitpunkt der EigentumsUbert;agung des Gutes nach
§ 431 abGB. entscheidend ist.

93

soud podle § 881, odst. 3 obč. zák. v ten smysl, že se tak stalo odevzdánim
statku a netřeba tedy již řešit, zda ten okamžik nastal oznámením osobou
na smlouvě přímo nezúčastněnou. [ když zákon mluví o »odevzdánÍ«, t. .(.
užívá pojmu uvedeného i v §§ 426, 431 obč. zák. při nabytí vlastnictví, je
přesto slovům zákona »odevzdáním statku« rozuměti tak, že se zákon spo .. '
kojuje pro určení doby vzniku nároku, o jaké jde, stavem, který pro slibujícího ~namená přechod hospodářského podkladu, z něhož má obmyšlenému
plniti, a že tedy není v tomto směru rozhodnou doba vlastnického převodu
statku podle § 431 obč. zák.

Nr. 18667.

~enn die Auffiihrullg eines Werkes (einer Tanzprodul<tion) durch díe
Verhangung des zivilen Ausnahmszustandes vereitelt wurde hat der Veranstalter keinen Ansprueh au! Entgelt wenn emen Bestandteii des Werkvertrages die Vereinbarung bUdete, !laS der Veranstalter bei einem von ihm nicht
v.~rsc~uldeten Ereignis (vis maior), das die Vorliihrung unmoglich macht,
liir dle Dauer der Unterbrechung keinen Anspruch aui Bezablung hat und
da~ beide Vertr~gsteile ?as Reeht baben, den Vertrag Zll liisen, wenn dle
Uncerbrechung ell1e gewlsse Zelt run durch an,dauert.

čís. ltj(j()/ -

čís.

18667.

Bylo-li provedeni díla (taneční produkce) zmařeno prohlášením civilstavu, nemá provaděč nárok na úplatu, byla-Ii součásti
smlouvy o dllo úmluva, že při nezaviněné příhodě (vis major), která znemožní představeni, nemá provaděč nároku na plat po dohu přerušení a že
trvá-Ii přerušení po určilou dobu mají oba smluvci právo smlouvu zrušiti.
nlhovýjimečného

(Rozh. ze dne 24. ledna 1944, Rv I 1003/43.)

(Entsch. vom 24. Januar 1944, Rv [ 1003/43.)
K. N., der Besitzer einer Bar, schloB mít A. A-ová am 11. Marz 1942
e;nen Vertrag ab, durch den er A. A-ová !lir die Zeit vom 16. Mai 1942
bis zum 15: Juni 1942 als Solotanzerin engagierte. Einen Bestandtei! des
Vertrages btldete aueh !olgende Vereinbarung: »Wenn ein unverschuldetes
Ereignis eintritt (vis maior), das die VorfUhrung unmo"lich macht hat
. A. A-ová fUr die Dauer der Unterbrechung keinen An~prueh au! Gage.
Dauert dle Unterbrechung langer als drei Tage, so haben beide Kontrahenten das Recht, den Vertrag zu IOsen«. A. A-ová trat im Unternehmen
des N. vom 16. Mai 1942 bis zum 28. Mai 1942 au! wo in der Stadt M
die Sperrslunde fUr Vergnilgungslokale au! 22 Uhr v~rlegt und Kabarette'
Bars und Veranstaltungen artistischer Vorstellungen verboten wurden'
wobei zw~r' Bars mit Tanzerinnen und Stimmungsveranstaltungen nich!
verboten, ledoch alle Darbietungen eingestellt wurden, die nicht ernsten
Charakter tragen. Diese polizeilichen Einschrankungen dauerten bis zum
3. JUh 1942. K. N.16ste am 29. M~i 1942 den abgeschlossenen Vertrag.
[m gegenstandhchen Rechtsstrelt verlangt A. A-ová von K N. das ver-

Majitel baru K. N. v M. uzavřel s A. A-ovou dne 11. března 1942
smlouvu, již angažoval A. A-ovou jako sólovou tanečnici na dobu od 16.
května 1942 do 15. června 1942. Součástí smlouvy bylo i toto ujednání:
»Při nastalé nezaviněné příhodě (vis maior) , která znemožní představení,
nemá A. A-ová nárok- na gáži po dobu přerušení. Trvá-li přerušeni déle
než tři dny, mají oba kontrahenti právo tuto smlouvu zrušiti." A. A-ová
vystupovala v N-ově podniku od 16. května 1942 do 28. května í 942, kdy
byla v městě M. posunuta policejní hodina pro zábavní lokály na 22. hodinu, byly zakázány. kabarety, barl' a provádění artistických představení,
při čemž sice bmy s tanečnicemi a náladovými produkcemi ,nebyly zakázány, byly však zastaveny všecky výkony, které neměly vážný charakter.
Tato policejní omezeni trvala do 3. červenCe 1942. K. N. zrušil dne 29.
května 1942 uzavřenou smlouvu.

Ve

SpOrtl,

o který tu jde, dori1áhá se A. A-ová 'na K. N-ov'i smluvené
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einbarte Entgelt von 250 K taglich liir die Zeit vom 30. Mai 1942 bis zum
15. Juni 1942, insgesamt 4.250 K s. Ngb.
D a sEr s t g e r i c h t wies die Klage ab.
D a s Ber u f u n g s g e r i c h t gab der Klage statl.
D a s Ob e r s t e Oer i c h t stellte Liber die Revision des Beklagten
das erstgerichtliche Urteil wieder her.

úplaty 250 K denně za dobu od 30. května 1942 do 15. června 1942, celkem
4.250 K s přís!.
P r v Ý s o u d zamítl žalobu.
O d vol a c í s o u d žalobě vyhověl.
N e j v y Š š i s o u d obnovil k dovoláni žalovaného rozsudek prvého
soudu.

Z

Aui' den OrUnden:
lm Revisionsverfahren ist unbestrilten, daJ) die Parteien einen Werkvertrag abgeschlossen haben, nach welchem die KHigerin sich verpflichtct
hat, in der Zeit vom 16. Mai 1942 bis zum 15. Juni 1942 jeden Abend, am
Sonntag au ch nachmi!tags, im Unternehmen des Beklagten zwei Solotanze
vorzuftihren und zeitweise auch mit Musikbegleitung zu singen, und zwar
unter den im Einheitsvertrage vom 11. Marz 1942 (Beil. 2 orig.) enthaltenen
Bedingungen. Ferner ist unbestritten, daJ) der Beklagte am 29. Mai 1942
diesen Vertrag geliist hat, und zwar wegén Verhiingung des zivilen Ausnahmszustandes aurch die Kundmachung de? Amtes des Reichsprotektors
vom 27. Mai 1942. In den Unterinstanzen hat die Klagerin nicht bestritten,
daB die Verhangung des zivilen Ausnahmszustandes ihre Produktionen unmoglich gemacht ha!.
Es handelt sieh nun darum, wen diese Vereitlung der ProdukÍionen
der Klagerin trilft, und ob der Beklagte somit den Vertrag mit der Klagerin
, mit Recht gel6st hal.
.
Der § 1168 abOB. bestimmt allerdings, daJ) dem Unternehmer, wenn
die Ausftihrung des Werkes unterbleibt, das vereinbarte Entgelt gebUhrt,
wenn er zUr Leistung bereit warund durch Umstande, die au! Seite des
Bestellers Iiegen, daran verhindert worden isl. Diese Bestimmung ist
jedoch, wie aus ihrem Wortlaut hervorgeht, keine zwingende Vorschrift und
daher konnen die Parteien lUr den Fall der Vereitlung des Werkes auch
cine andere Vereinbarung irelfen. Dies ist eben in der vorliegenden Sache
geschehen, denn der Einheitsvertrag vom 11. Marz 1942 (Beil. 2 orig.)
enthalt eine diesbezUgliche Bestimmung im § 9 und daher muB der eingeklagte Anspruch nach diesel' Bestimmung beurteilt werden.
NaclÍ § 9 des Vertrages Beil. 2 orig. hat die KJagerin »bei Eintritt eines
. unverschuldeten Ereignisses (vis maior), das die Vorstellung unmrjglich
macht, fUr die Dauer der Unterbrechung keinen Anspruch au! Oage. Dauert
die Unterbrechung langer als drei Tage, haben beide Kontrahenten das
Recht, den Vertrag Zll losen«. Als hOhere Oewalt (vis maior) ist ein ungewohnlicher Zufall anzusehen, der sich nicht haufig ereignet und sich nicht
voraussehen liiBt, also ein auBergewohnliches Ereignes, das au ch bei
groB!er Sorg!alt nicht abgewendet werden kann (ahnlicher Entsch. Nr.
12213 Slg. O. O.). Ein solcher Zufall war im vorliegenden FalIe die Verhangung des zivilen Ausnahmszustandes, denn es handelte sich um' ein
auBergewohnliches Ereignis, das auch bei groBter Sorgfalt eines der Vertragsteile nicht vorausgesehen und abgewendet werden konnte.

95

důvodů:

V dovolacím řizení neni sporné, že strany uzavřely smlouvu O dilo,
podle níž se žalobkyně zavázala v době od 16. května 1942. do ,15. čer~na
1942 provésti každý večer, v neděli též odpoledne, v POdlllku zalova~eho
dva sólové tance a dále občas zpívati s hudbou, a to podle podmmek
v jednotné smlouvě ze dne 11. března 1942 (pří!. 2 orig.). Dále je nesporné, že žalovaný zrušil dne 29. května 1942 tuto smlouvu, a to pro zavedeni civilního výjimečného stavu vyhláškou úřadu říšského protektora
ze dne 27. května 1942. V nižších stolicích nebylo žalobkyní popíráno, že
zavedení civilního výjimečného stavu znemožnilo její produkci.

Jde nyní o to, koho toto zmaření produkce žalobkyně postihuje, a zda
tedy žalovaný právem zrušil smlouvu se žalobkyní.
V § 1168 obč. zák. se ovšem určuie, že nebylo-Ii dilo provedeno, náleží podnikateli smluvený plat, byl-Ii ochoten plniti a zabránily-li mu v tom
. okolnosti, které se sběhly na straně objednatelově. Toto ustanoveni, jak
plyne z jeho zněni, není však předpisem velícím a mohou se proto strany
pro případ zmaru dila smluviti též jinak. To se stalo právě v souzené věci,
neboť v jednotné smlouvě ze dne 11. března 1942 (příl. 2 orig.) je o tom
ustanovení v § 9 a dlužno proto zažalovaný nárok posouditi podle tohoto

ustanovení.
Podle § 9 smlouvy při!. 2 orig. »při nastalé nezaviněné přihodě (vis
maior), která znemožní představení, nemá žalobkyně nárok na gáži po
dobu přerušení. Trvá-Ii přerušení déle než tři dny, mají oba konlrahenti
právo tuto smlouvu zrušiti«. Za vyšší moc (vis maior) jest pokládati náhodu nadobyčejnou, která se často nepřihází a nedá se předvídati, tedy
událost kromobyčejnou, jež se nedá odvrátiti ani největší péčí (podobně
rozh. čís. 12213 Sb. n. s.). Takovou náhodou bylo v souzeném sporu vyhlášeni civilního výjimečného stavu, neboť šlo o událost kromobyčejnou,
která so nedala předvidati a odvrátiti ani největší péčí kterékoli smluvní
strany.
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Da unbestritten isi, daf:) die Klagerin :vvegen dieses Ereignisses ihre

Tanzproduktionen langer als drei Tage mcht abhalten konnte, entsprach
die Aufhebung des Vertrages durch den Beklagten de.m § 9 des Vertrages
und kann die, Sache nicht nach § 1168 abGB. beurterlt werden.

Poněvadž není sporné, že žalobkyně nemohla pro tuto událost provozovati taneční produkci déle než tři dny, odpovídalo zrušení smlouvy žalovaným § 9 smlouvy, a nelze posuzovat věc podle § 1168 obč. zák.

Nr. 18668.
Eindurch ein Losungswort vinkuliertes Einlagebuch bleibt auch nach
der Vinkulierung ein Inhaberpapier.
.
Hat ,clíe Geldansta1t wahrend der Kreditverhandlungen und bevor sle
vom Kreditwerber ein durch ein wsungswort vinkuliertes Einlagebuch als
Pland angenommen hat keine Nachlorschungen angestellt, ob ~as vom
Kreditwerber angegeben'e wsungswort richtig ist, so hat sie sich emer groben FahrUissigkeit schuldig gernacht, dle ihre G~tgliiubig~eit im Sinne der
§§ 371, 456 abGB. ausschlieBt, auch wenn es .~lch um elnen. emplohlenen
und der Oeldanstalt im Zeitpunkte der Plandubergabe berelts bekannten
Bewerber gehandelt hat.

čís.
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Vkladní knížka vinkulovaná heslem zůstává i po vinkulaci papírem majiteli svědčícím.
Nepátral-li peněžní ústav za jednání o poskytnutí úvěru a před tím, než
'·převzal od uchazeče o úvěr do zástavy vkladní knížku vinkulovanou heslem,
zda je heslo udané uchazečem o úvěr správné, dopustl1 se hrubé nedbalosti,
která vylučuje bezelstnost podle §§ 371, 456 obč. zák., třebas šlo o uchazeče doporučeného a peněžnimu ústavu v době odevzdání zástavy již známého.
(Rozh. ze dne 25. ledna 1944, Rv I 786/43.)

(Entsch. vom 25. Januar 1944, Rv I 786/43.)
Vgl. Entsch. Nr. 12352, 15385, 16136 Slg. O. G.).
O. P. ilbergab im Jahre 1936 der Selbsthilfe-VorschuS.kasse »P:«, registrierten Genossenschaft m. b. H. in N. a~s P!and fur el11en gewahrten
Kredit ein vinkuliertes, au! den Namen Zdenka P-ova lautendes E1l11agebuch der Bank »S.« mit cíner Stammeinlage von 10.000 K, von dem er
behauptete, daS es sein Eigentum sei. Au! dem Depositensc,hein vermerkte
er eigenhandig das Losungswort des El111agebuches. »~de~ek«. Dre. V?lsehuSkasse stellte nicht sogleich Nach!orschungen hmslcl;thch der Rlchtrgkeit des erwiihnten Losllngswortes an, die Handlungswelse des O. P. war
ihren Vertretern nicht verd3.ch!ig, da der Beklagte der beklagten Parte I
durch den Advokatcn Dr. B. emp!ohlen und zur Zdt der Pfandlibergabe
ihr sei! unge!iihr drei Monaten bekannt war. Erst im Jahre 1937 stellte dle
, VorschllBkasse P. lest, daS das Losungswort nicht richtig ist, und lorderte
O. P. auf, ihr das richtige Losungswort bekanntzugeben, \Vas der Genannte
'
jedoch nicht tat.
lm vorliegenden Rechtsstreit verlangt die durch ihren Kurator J. Z. vertretene mdj. V. P-ová von der VorschuBka~se »P.« dle Herausgabe ae.s aul
den Namen Zdeňka P-ová lautenden Einiagebuches der Bank »S.« 111 N.
Nr. 130542 mit e;ner Stammelniage von 10.000 K und behauptet, dess~n
Eigentumerin zu sein. Die beklagte VorschuSkasse wehrt sich dal;]r:,. Sle
sei ZUT Zelt der Plandlibernahme des vmkultcrten Emlagebuches gutglaubrg
gewcsen.
,
, D a sEr s t g e r i ch t wies die Klage mi! Urte!l vom 8. Juli 1942 ab.
D a s Ber u f u n g s g e r i c h t gab der Klage aul die Berulung der
Kiiigcrin mit Urtej) vom 16. Oktober ·1942, AZ. Co HI 142/42 statt.

Srov. rozh.

čís.

12352, 15385, 16136 Sb. n. s.

O. P. odevzdal v roce 1936 Svépomocné záložně »P.«, zapsané spoles r. o. v N. do zástavy za poskytnutý úvěr vinkulovanou vkladní
knížku banky »5.« na jméno Zdeňka P-ová s počátečním vkladem 10.000 K,
tvrdě, že je jeho vlastnictvím. Na depositní stvrzenku napsal vlastnoručně
heslo knížky »Zdeněk«. Záložna »P.« nepátrala ihned po správnosti uvedeného hesla, jednání O. P-a nebylo jejím zástupcům podezřelé, ježto
O. P. byl záložně »P.« doporučen advokátem Dr. B-em a· v době odevzdání zástavy byl jí již znám asi tři měsíce. Teprve v roce 1937 zjistila
záložna P., že heslo není správné a vyzvala O. P-a, aby jí označil správné
heslo, což však jmenovaný neučinil.
čenstvo

Ve sporu, o který tu jde, domáhá se neil. V. P-ová, zastoupená opatrovníkem J. Z-em na záložně »P.« vydání vkladní knížky banky »S.« v N.
čís. 130.542 na jméno Zdeňka P-ová s počátečním vkladem 10.000 K a
tvrdí, že je její vlastnicí. Žalovaná záložna Se hájí tím, že byla v době pře
vzetí vinkulované knížky do zástavy v dobré víře.

P r v Ý s o u d žalobu zamítl rozsudkem ze dne 8. července 1942.
O d vol ac í s o u d vyhověl k odvolání žalobkyně žalobě rozsudkem
ze dne 16. října 1942, zn. sp. Co III 142/42.
Civilní rozhodnuti XXVI.

7

~

Nr. 18668 -

98

-

čis.

18668 99

Oieses Urteil des Berulungsgerichtes wurde jedoch liber die Revision
der Beklagten mil BeschluB des Obersten Oerichtes vom 29. Marz 1943,
AZ. Rv I 1303/42 aulgehoben und die Sache an das Berulungsgericht zur
weiteren Verhandlung und neuerlichen Entscheidung zurUckverwiesen.
lm Aufhebungsbeschlusse sprach das Oberste Oericht die Rechtsansicht
aus, daB das der Beklagten von O. P. in Pland gegebene Einlagebuch. der
Bank S. Nr. 130.542 einJnhaberpapier ist, und trug dem Berufungsgenchte
die feststellung auf, ob die Beklagte im Zeitpunkte der Annahme des Einlagebuches als Pfand gutgliiubig war.
Durch ein neues Urtei! vom 21. Mai 1943, AZ. Co III 142/42 bestatigte
des Berufungsgericht das abweisende Urtei! des Erstgerichtes VOlll 8. Juli
1942.
O a s Ob e r s t e Oer i c h t gab der Klage Uber die Revision der
Klagerin statt.
Zur strittigen frage bemerkte es in den
OrUnden:
In den Entsch. Nr. 12352, 15385, 16136 Slg. O. O. wird nicht die frage
gel6st, ob ein vinkuliertes Einlagebuch auch nach der Vinkulie!ung ein
lnhaberpapier bleib!. Die beiden ersten Entscheidungen 16sen nur dle frage,
was filr Rechte dem Exekutionsgericht bei der Pfandung eines durch em
Losungswort vinkulierten Einlagebuches zustehen, die driUe die frage, wie
der Besitzer eines solehen Einlagebuches Auszahlungen aus demselben erreichen kann, wenn er das Losungswort nicht kenn!.
Oiese Frage hat das Oberste Oericht - allerdings nur liir die Vinkulierung durch ein Losungswort - in der Entsch. Nr. 830 Justizmin.cSlg.
gel6st, und zwar in bejahendem Sinne. Aul derselben Ansicht beharrte es
in einigen nicht veriiffentlichten Entscheidungen und auch.1I1 dem Aufhebungsbeschlusse vom 29. Marz 1943, Rv I 1303/42 .. Oleser Anslcht
widerspricht auch nich! der Wortlaut des § 10 des Oes. Slg. Nr. 302/1920
lUr SparkassenbUcher, und nach § 1, Abs. 3 des Oes. Slg. Nr. 239/1924
in der fassung des Oesetzes Slg. Nr. 54/1932 filr die Ubrigen EinlagebUcher, da der § 10 des zitierten Gesetzes Slg. Nr. 54/1932 zunachst allgemein und grundsatzlich Sparkassen- (Einlage-) BUcher liir lnhaberpapiere erklart und nur im weiteren die Verpflichtung der Oeldanstalt zur
Auszahlung nebst anderen fallen auch bei Bindung der Einlage in einer nach
den Satzungen zulassigen Weise einschrankt.
Bei der Vinkulierung durch ein Losungswort hebt auch diese Art der
Bindung den Charakter dieser BUcher als eines leicht iibertragbaren Werttragers nicht auf, denn zur Uebertragung des Elgentums, bezlehungswelse
ZUf BegrUndung des Pfandrechtes genUgt die bloBe Mittei1ung des Losungswortes. Oiesem Standpunkte sind die vom Innenministerium am 1.
Juni 1922 Z. 12584122-19 erlassenen Rahlllenstatuten ml' Sparkassen angepaBt, die im § 38 die Vinkulierung von Einlagen regeln und nach welchen
beim Ableben des Eigentiimers cines vinkulierten Einlagebuches die Ein-

Tento rozsudek odvolacího soudu však byl k dovolání žalované usnesením nejvyššího soudu ze dne 29. března 1943, zn. sp. Rv I 1303/42
zrušen a věc vrácena odvolacimu soudu k dalšímu jednání a novému rOzhodnutí.
V zrušovacim usnesení vyslovil nejvyšší soud právní názor, že vkladni
knižka banky S. čís. 130.542, daná žalované O. P-em do zástavy, je papirem majiteli svědčícím a uložil odvolacímu soudu, aby zjistil, zda byla
žalovaná v době přijetí vkladní knížky do zástavy v dobré víře.
Novým rozsudkem ze dne 21. května 1943, zn. sp. Co III 142/42 potvrdil odvolací soud zamítavý rozsudek prvého soudu ze dne 8. července
1942.
Ne j v y Š š í s o u d vyhověl k dovolání žalobkyně žalobě.
K otázce, o niž jde, uvedl
v

důvodech:

Rozh. čÍs. 12352, 15385, 16136 Sb. n. s. neře'ší otázku, zda vinkulovaná vkladní knižka zůstává i po vinkulaci papirem majiteli svědčicím.
První dvě rozhodnutířeší jen otázku, jaké oprávněni má soud exekuční při
zabaveni vkladní knížky heslem vinkulované, třet! pak postup jakým držitel
takové vkladní knížky může dosíci výplaty z ní, když nezná heslo.
Otázku tu řešil nejvyšší soud - ovšem jen pro vinkulaci heslem v rozh.
čis. 830 Sb. min. spravedlnosti, a to kladně. Na tomtéž názoru setrval v ně
kterých neuveřejněných rozhodnutích a také ve zrušujicím nsnesení ze dne
29. března 1943, Rv I 1303/42. Názoru tomu neodporuje ani doslov § 10
zák. Sb. čís. 302/1920 pro spořitelní knížky a podle § 1, odst. 3 zák. Sb.
čís. 239/1924 ve znění zákona Sb. čís. 54/1932 ani pro ostatní 'vkladní

knižky, ježto § tO dotčeného zákona předem všeobecně a zásadně označuje spořitelní (vkladní) knížky za papíry majiteli svědčící a jen v dalším
o?mezuje povinnost peněžnih~. ús~a~u.k výplatě, mezi jinými případy i při
vazanosh vkladu zpusobem pnpustenylll stanovami.

"Při vinkulaci heslem neruší ani tento způsob vázanosti povahu těchto
kmzek jako n,?sl!ele, hodno!,sna?no. přev~ditelného, neboť stačí při převodu
vlastmctvl, pnpadne pro znzenl zastavmho práva, pouhé sdělení hesla.
Témuž stanovisku jsou přizpůsobeny vzorcové stanovy spořitelen, vydané
llll~lsterstvem: vmtra. ze dne 1. čerVna .1922, čís. 12584/22-19, které upra~UJI ~ § 3~ vll1kul~cl vkladu. a podle mchž, když vlastník vinkulované spon~~I~1 ,knlzky o zemre, vyplaŤ! se vklad tomu, kdo prokáže, že mu byl vklad
pnkazan pozustalostnim soudem. Průkazu toho není třeba, jde-li o spoři7'
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lage demjenigen ausbezahlt wird, der den Nachweis erbringt, daS ihm die
'Einlage vom Verlassenschaftsgerichte zugewiesen wurde. Oleses Nachweises bedarf es nicht wenn es sich um ein dur che i n L o s u n g sw ort, das dem j ~ t z i gen B e s i t z erb e k a n n t i s t, v i n k uI i e rte s Sparkassenbuch handel!.
Die Revision ist jedoch begriindet, soweit sie den Vorwurf erhebt, daS
das Berufungsgericht die Sache in rechtlicher Hinsicht unrichtig beurtellt
habe wenn es zu dem rechtlichen Schlusse gelangte, daS es Slch liTI vorliege~den Falle um keine Arglist oder grobe Fahrlassigkeit der Beklagten
handelte. Oas Berufungsgericht erblickt in der Tatsache, daS dle Beklagte
nicht sogleich Nachforschungen hinsichtlich der Richtigk.eit des von O. P.
mitgeteilten Losungswortes angestellt hat, keme Fahrlasslgkelt der Beklagten, da ihr P. von Dr. B. empfohlen und im Zeitpunkte der Pfandiibergabe
bereits seit ungefahr drei Monaten bekannt war. Oieser letzterwahnte Umstand geniigt jedoch nich!. Das Revisionsgericht ist im Oeg,entell der Ansicht, daS sich die Beklagte einer groben Fahrlassigkeit schuldlg gemacht
hat wenn sie im Verlaufe der Verhandlungen iiber die Kreditgewahrung
und bevor sie das beziigliche Einlagebuch als Pfand annahm, keine Nachforschungen daruber anstellte, ob das von O. P. bekanntgegebene Lo~ungs
wort richtig isl. Durch das Losungswort wird eben der berechhgte Emleger
gegen die Behebung seiner Einlage gegen Vorlage semes Emla~ebuches
durch eine unberufene Person geschutz!. Oies erfordert allerdmgs bel
einem weiteren Erwerber eines soJchel1 Einlagebuches ein gr6Seres MaS
Von Vorsicht, denn er muS sich vorher davon iiberzeugen, ob ihm das richtige Losungswort mitgeteilt wurde. Wenn die Heklagte so vorgegan?en
ware hatte sie bereits vor der Annahme des Emlagebuches und mcht
erst {m Jahre 1937 festgestellt, daS das ihr von P. mitgeteilte Losungswort
nicht richtig und daS somit P. ein verdachtiger Besltzer des Emlagebuches
isl. Aus diesem Umstande halte die Beklagte erkennen mussen, daS der
berechtigte Einleger des Einlagebuches jemand anderer als der Uebergeber
ist und daS dieser somit ZUf Uebergabe des Einlagebuches als Pfand mcht
berechtigt ist. Die Beklagte war sich dessen als Oeldanstalt zweifellos .bewuSt da sie bei der Kreditgewahrung das Losungswort zu uberprufen
pflegte, jedoch dies nur bei O. P. in ungeniigender Weise tat, und e~st
spater nach Auszahlung des Kredites Nachforschunge? anstellte, ob Ihr
O. P. das richtige Losungswort bekanntgegeben hal. Dle AuSerachtlassung
dieser Vorschrift ist eine grobe NachJassigkeit, weJche die Outglaubigkeit
der Beklagten ausschlieSt. Der Revisionswerberin ist daher dann belzupflichten, daS die Bedingungen der §§ 371 und 456 abOB., mcht gegeben "
sind da die Beklagte bei gehOriger Vorsicht erkennen muSte, d:aS O. P.
nich't berechtigt war, si ch das Einlagebuch anzumaSen.Mit dieser Ansicht
steht auch der in der Entsch. Nr. 7537 Slg. O. O. vertretene Standpunkt
nicht im Widerspruch, da sich dort der Erwerber bei der Oeldanstalt informiert und auSerdem ausdrlicklich vereinbart hat, daS ihm das Losungswort nachtraglich mitgeteilt wird. Oa die Klagerin nach der unangefochtenen Feststellung der Untergerichte als Eigentiimmin des gegen-
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telní knížku v i n k u lov a n o u n a h e s I o, jež j e s o u dob é m u
ma j i t e ! i zná m o.

Dovolání je však opodstatněno, pokud vytýká, že odvolací soud neposoudil věc správně po právní stránce, dospěl-Ii k právnimu závěru, že
v daném připadě nejde o obmyslnost nebo hrubou nedbalost žalované.
Odvolací soud nespatřuje ve skutečnosti, že žalovaná nepátrala ihned po
správnosti hesla udaného O. P-em, nedbalost žalované, ježto P. byl jí doporučen Dr. B-em a v době předání zástavy byl jí mám již asi tři měsíce.
Tato posléz dotčená okolnost však nestač i. Dovolací soud je naopak názoru, že se žalovaná dopustila hrubé nedbalosti, když nepátrala, zda heslo
udané O. P-em je správné za jednání o poskytnutí úvěru a před tím, než
převzala dotčenou vkladní knížku do zástavy. Heslem chrání se právě
pravý ukladatel před lim, by na jeho vkladní knížku nemohla vklad vybrati
osoba nepovolaná. To ovšem vyžaduje u dalšího nabyvatele takové vkladni
knižky větší míru opatrnosti, neboť musí se předem přesvědčiti, zda mu
bylo sděleno heslo pravé. Kdyby byla žalovaná tak učinila, byla by zjistila
již před převzelim vkladní knižky, a ne teprve v roce 1937, že heslo udané
jí P-em není správné a že tudíž P. je podezřelým majitelem vkladní knížky.
Z této okolnosti byla by musila žalovaná seznati, že oprávněným ukladatelem na knížku je někdo jiný než předatel a že tento proto k předáni
vkladní knížky do zástavy neni oprávněn. Žalovaná jako peněžní ústav byla
si toho nepochybně vědoma, ježto heslo při poskytování úvěru zjišťovala,
avšak nedostatečným způsobem jen u O. P-a a teprve později po vyplacení úvěru pátrala, zda jí O. P. udal heslo správné. Zanedbání této opatrnosti je hrubou nedbalostí, která vylučuje bezelstnost žalované. Oovolatelce jest proto přisvědčiti, že nejsou dány podminky §§ 371 a 456 obč.
zák., ježto žalovaná při náležité opatrnosti musila seznati, že O. P. nebyl
oprávněn knižku si osobovati. S tímto názorem neni v rozporu ani stano,visko rozh. čís. 7537 Sb. n. s., ježto jam Se nabyvatel v peněžním ústavě
informoval a mimo to výslovně ujednal, že heslo mu bude sděleno dodatečně. Ježto je žalobkyně podle nenapadeného zjištěni nižších soudů vlas(.nicí vkladní knížky, o niž jde, je žaloba na jeji vydání opodstatněna.
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standlichen Einlagebuches allgesehen werden muB, ist die au! Ausfolgung
desselben gerichtete Klage begriindet.
Nr. 18669.
Eine Stiltung entsteht als selbstlindjge juristische Person .nicht durch
die bloBe Genehmigung seitens der zustiindigen Behiirden, deren es sonst
zur Errichtung einer Sti!tung als einer selbstiindigen juristischen Person
bedarf, sondem es miissen auch die iibrigen Voraussetzungen liir ihre Entstehung ,gegeben seiu, insbesondere dle dauemde Widmung eiues bestimmten Vermiigens liir einen gesellscha!tHchen, in der Regel gemeinniitzigen
Zweck, so daB das gewidmete Vermiigen unmittelbar diesem Zwecke als
selbstiindíges Vermiigen zu dienen ha!.
Auch wenn in der Erektionsurkunde dem bischiillichen Konsistorium
das Recht verliehcn ist, gegen diejenigen aulzutreten, die sích weigem,
zum Stiltungsvermiigen beizutragen, obwohl sie dazu verpflichtet sind, so
1st das bischiilliche Konsistorium dennoch nicht berechtigt, die Leistung
lilr sich, sondem nur im Namen der Sti!tung oder wenigstens filr sie zu begehren.
Wenn der Verp!lichtete nach der Erektionsurkunde Zll einer Leistung
nu, desbalb verpilichtet jsi, damií díe ununterbrochene Ausubung eines bestimmtcn Olfiziurns (cines SchloBkaplans) ermoglicht werde, und wenn
nUl" der Beneliziat zum Empiang der Lelstung berechtigt jst, entliint die
, Verbindlichkeit zur Leistung liir die Zeit, wahrend welcher das BeneÍiziurn
nicht beselzt war und das Oi!izium nicht ausgeiibt wurde.

čls.

18669.

Pouhým udělením schválení příslušnými úřady, jehož je jinak zapotřebí
ke zřízení nadace jako samostatné právnické osoby, nevzniká ještě nadace
jalw samostatná právnická osoba, nýbrž je třeba, aby byly dány i ostatní
předpoklady jejího vzniku, zejména trvalé věnováni určitého majetku néjakému společenskému, pravidelně všeužitečnému účelu tak, že věnované
jmění má sloužiti přímo tomuto účelu jako samostatné jměni.

I když je erekční listinou dáno biskupské konsistoři právo, aby nastoupila proti těm, kdož se zdráhají plniti do jmění I'.adace, ač jsou k tomu
zavázáni, není přece biskupská konsistoř oprávněna domáhati se plnění pro
sebe, nýbrž jen jménem nadaCe nebo alespOň pro ni.

Je-li zavázaný PQdle erekční listiny povinen k nějakému plněni jen proto,
aby byl umožněn nepřerušený výkon určitého officia (zámeckého kaplana)
a je-li jen beneficiát oprávněn k přijímání plněni, odpadá povinnost plnění
po dobu, po kterou nebylo beneiicium obsazeno a ollicium vykonáváno.
(Rozh. ze dne 26. ledna 1944, Rv I 625/43.)

(Entsch. vom 26. Januar 1944, Rv I 625/43.)
Die Firma A. K, Gesellschalt mit beschrankter Haftung in P., ist biicherliche Eigentlimerin des in der Landtafel-Einlage Nr. X. eingetragenen
GroBgrundbesitzes H. Au! diesem GroBgrundbesitz ist au! Grund der von
der gewesenen Stattha1terei in Prag vorri 4. November 1861, Z. 56044 genehrnigten Erektionsurkunde des Grafen K vom ID. Mai 1861 die Stelle
eines Stiftungs-SchloBkaplans pfandrechtlich sichergestellt. Nach dieser
Erektionsurkunde ist jeder Besitzer des GroBgrundbesitzes H. verpflichtet,
dem Stiftungs-Schl6Bkaplan zu seiner Erha1tung jahrlich in monatHchen
Vorhineinraten 84 K in barem zu entrichten, vierteljiihrHch im vorhinein
vier iisterreichische Klafter Brennholz zuzufiihren, vierteljahrHch eine Metze
Weizen, zwei Metzen Gerste, eine Metze Haler, tagHch 2 Seidel nichtentrahmte Kuhmi1ch und zwei MaB WeiBbier, und jahrHch fiin!zig Plund
Frischbutter zu Helern, wobei alle diese Giebigkeiten zuzuliihren und in
der VOm Stifter liir den SchloBkaplan errichteten SchloBkaplanei abzugeben sind. Nach der Erektionsurkunde ist im Sinne der ausdrucklichen
Verfligung des Stifiers das bisch6fliche Konsistorium berechtigt daraul zu
ach ten, daB jeder Besitzer des GroBgrundbesitzes H. diese Fundation
ordentlich edlilIt, und ist berechtigt, die ordnungsmaBige und volIkommene

Firma A. K., společnost s ručením obmezeným v P. je knihovní vlastnicí velkostatku H., zapsaného ve vložce čis. X. zemských desko Na tomto
velkostatku je podle erekční .listiny hraběte K-a ze dne 10. května 1861,
schválené bývalým místodržitelstvím v Praze ze dne 4. listopadu 1861,
čís. 56.044 zajištěno zástavnim právem místo lundačního zámeckého kaplana. Podle této erekční listiny je každý majitel velkostatku H. povinen
odváděti lundačnímu zámeckému kaplanu k jeho opatření každoročně
v ~ávkách měsíčně předem 84 K v hotovosti, čtvrtletně předem dovézti'
čtyn rakouské sáhy palivového dřeva, dodati čtvrtletně jednu .měřici pšenice, dvě měřice žita, jednu měřici ječmene, jednu měřici ovsa denně do-

dati 2 žejdlíky nesbíraného kravského mléka a dva mázy bílého' piva, ročně
dodaŤ!, padesát lIber nepřevařeného másla, všechny tyto dávky s dovozem
a dodaním do zámecké kaplánky, zřízené fundátorem pro zámeckého kaplana. Podle erekční listiny je podle výslovného ustanovení lundátora
bIskupská konsistoř oprávněna dbáti, aby každý majitel velkostatku H. tuto
lundaci řádně plni! a je oprávněna řádné a úplné plnění této fundace také
pořadem práva vymáhati proti každému majiteli velkostatku. Od I. října

-

Nr. 18669-

-

čís.

18659 -

104

105

Erflil1ung dieser Fundation gegen jeden Besitzer des GroBgrundbesitzes
sogar lm Klagswege geltend zu machen. Vom 1. Oktober 1937 bis
zum 1. September 1941 war die Stelle eines Stiftungs-SchloBkaplans in H.
unbesetzl.
lm vorliegenden Rechtsstreit beantragt Msgre N. M., Kapitularvikar und
Verweser der Diiizese ... gegen die Firma A. K, es miige zu Recht erkannt
werden, daB die beklagte Partei schuldig ist, der klagenden Partei den
Betrag von 33.934 K 50 h s. Ngb., d. i. denjenigen Betrag zu bezahlen,
der dem Wert der Geld- und Naturalleistungen entspricht, zu welehen die
beklagte Partei nach der Behauptung des Klagers verpflichtet ist und die
sie filr die Zeit vom 1. September 1938 bis.zum 1. September 1941 nicht
erlUlIt hal.
Die Klage wurde von den G e r i ch ten a I Ie r dr e i I n s ta nze n abgewiesen.
D a s Ob e r s t e G e r i c h t bemerkte zu den zur Entscheidung stehenden Fragen in den
Griinden:
Die Revision bemangelt, daB das,Berufungsgericht seiner Entscheidung
die Feststellungen des Erstgerichles zugrundegelegt habe, ohne sich mit
der Frage ·auseinanderzusetzen, welehe Bedeutung der Tatsache zukommt,
daB die Erektionsurkunde von der gewesenen Statthalterei in Prag und
vom bischiiflichen Konsistorium in N. genehmigt wurde. Allein diese Frage
ist fiir den vorliegenden Stri!t ohne Bedeutung. Die erwahnte Genehmigung
bildet zwar die Voraussetzung fiir die Entstehung der Sti!tung als einer
selbstandigen juristischen Person, und zwar in dem Sinne, daB die
Genehmigung erteilt werden muB, wenn eine solehe selbstandige juristische Person entstehen soli. Hingegen kann aus der bloBen Tatsache
der Erteilung der erwahnten Genehmigung nicht geschlossen werden, daB
schon dadurch eine Stiftung mit dem Charakter einer selbstandigen .iuristischen Person entstanden ist, sondern es muB immer geprlift werden,
ob die iibrigen Voraussetzungen lUr die Entstehung einer Stiftung gegeben
. sind, insbesondere die dauernde Widmung eines bestimmten Vermiigens
fUr einen gesellschaftlichen, in der Regel gemeinnlitzigen Zweck, wobei
dieses Vermiigen keiner anderen bereits vorhandenen Person mi! der Weisung verliehen wird, das Vermiigen zu diesem Zweck zu verwenden, son. dern es muB bestimmt werden, daB das gewidmete Vermiigen als selbstandiges Vermiigen unmiltelbar diesem Zwecke zu dienen hal. Liegt diese
Voraussetzung nicht vor, was die Gerichte selbstandig beurteilen, so entsteht keine Stiftung als selbstandige juristische Person, au ch wenn die zu··
stan di gen Behiirden die Genehmigung erteilt hiilten, die sonst zur Errichtung einer Stiftungals einer selbstandigen juristischen Person erforderlich
isl. In der vorliegenden Sache sind die Untergerichte zur Ansicht gelangt,
daB die grundlegende Voraussetzung fiir die Entstehung einer Stíftung als
einer selbstandigen juristischen Person fehll, namlich der in dem erwahnten Sinne gehaltene Widmungsakt, und daher brauchten sie sich nicht mehr

1937 do 1.
Sazeno.

září

1941 nebylo místo

fundačního

zámeckého kaplana v H. ob-

Ve sporu, o který tu jde, domáhá se Msgre N. M., kapítulní vikář a
správce -enské diecése, aby bylo I2roti firmě A. K. uznáno právem, že žalovaná strana je povinna zaplatiti žalující straně částku 33.934 K 50 h
s přís!., I. j. částku, která odpovídá hodnotě peněžitého a naturálního plnění,
k němuž je žalovaná strana podle žalobcova tvrzení povinna a které za dobu
od 1. září 1938 do 1. září 1941 neplnila.

tř

žaloba byla zamitnuta s o u d Y vše c h
Ne j vy

Š

š í s o u d uvedl k otázkám, o
v

něž

i s t o I i c.
tu jde,

důvodech:

Dovoláni vytýká, že odvolací soud vzal za základ svého rozhodnutí
zjištění prvého soudu, aniž se vůbec vypořádal s otázkou, jaký význalÍ1 má
skutečnost, že erekční listina byla schválena bývalým místodržitelstvím
v Praze a·biskupskou konsistoří v N. Leč otázka ta nemá význam pro spor,
o který jde. Zmíněné schváléní je ovšem předpokladem pro vznik nadace

.

jako samostatné právnické osoby, a to v tom smyslu, že schválení
musí býti uděleno, má-Ii vzniknouti taková samostatná právní osobnost.
. Naproti tomu nelze usuzovati jen z toho, že bylo zmíněné schválení udě
leno, že vznikla již tím nadace majíci povahu samostatné právnické osobnosti, nýbrž nutno vždy zkoumati, jsou-Ii dány ostatní předpoklady pro
vznik nadace, zejména trvalé věnování určitého majetku nějakému spole·
čenskému pravidelně všeužitečnému účelu, při čemž toto jmění se neudě
luje jiné již stávající osobě s příkazem, by jmění upotřebila k tomu účelu,
nýbrž musí býti ustanoveno, že věnované jmění má jako samostatné jmění
sloužiti přímo tomuto účelu. Není-Ii tento předpoklad dán, což posuzují
soudy samostatně, nevznikla nadace jako samostatná právnická osoba,
1 kdyby snad příslušné úřady udělily schválení, jehož je jinak ke zřízení
nadace jako samostatné právnické osoby zapotřebí. V souzené věci dospěly
nižší soudy k úsudku, že schází základní předpoklad pro vznik nadace jako
samostatné právnické osoby, totiž věnovací akt v uvedeném smyslu, a
proto se nepotřebovaly již zabývati otázkou, zda byl splněn druhý před
poklad, t. j. schválení příslušných úřadů a dovolatel nemůže míti úspěch,
pokud správnost uvedeného závěru nižších soudů potírá dovozováním, že .
uvedené schválení bylo uděleno. Ostatně by se na zamítnutí žaloby nic
nezměnilo, i kdyby erekční listinou, o jejíž výklad jde, byla -zřízena samostatná nadace: Neboť pak by byl oprávněným subjektem k pobírání plnění,
Jehož se žaloba domáhá, právě ona nadace, jéjíž majetek by mělo tvořiti.
V souzené věci však se domáhá tohoto plnění žalobce, tedy osoba od uve- .
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mit der Fraae zu betassen ob die zweite Voraussetzung ertullt war, d. i.
die Genehmi'gung der zusta'ndigen Behiirden, ~nd der Re~isiofisweib.er kann
keinen Ertolg haben, soweit er dle RlchtJgkelt der erwahnten Anslcht der
Unteraerichte mit dem Hinweis darauf bekampft, daS dle erwahnte Genehmigung erteilt wurde. Uebrigens wiirde es an der Abweisung der Klage
auch nichts andern wenn durch die Erektionsurkunde, um deren Auslegung
es sich han delt, ein'e selbstandige Stiftung errichtet wiirde, denn dann ware
das Subjekt, das zum Bezug der in der Klage verlan~ten Leistungen bea deren Verm6gen Sle bllden sollten. ln der
rechtigt ist, eben J. ene Stiftun·h'
vorliegenden Sache verlangt diese Leistungen jedoch bloS der Kliiger, somit eine von der erwahnten Stiftung unterschiedliche Person, und zwar
im eigenen Namen und nach dem in dieser Richtung allein maSgebenden
Klagebegehren, Wr sich. Die Klage ware daher man!?;els der aktIven Klagslegitimation auch unter der Voraussetzung abzuw~lsen, daS durch dle
Erektionsurkunde durch die der Beklagten dle stnttIgen Lelstungen auferlegt wurden, ei~e selbstandige Stiftung als berechtigtes Subjekt errit;htet
wurde in dessen Verm6aendiese Leistungen fallen sol1en. Daran wurde
auch der Umstand nicht~ andern, daS im I~tzten Ahsatz der ~rektions
urkunde dem bisch6ftlichen Konsi5torium das Recht eingeraumt 1st, gegen
die Erben und Besitzer des belasteten Gutes in jeder Weise auf dem 6ffentlichon Rechtswege yorzugehen und sie ZUf ordent1ichen Erfi1Uung zu ~win
gen, wenn sie diese verweigern. solI ten, denn. wenn. dlese Lelstungen in das Verm6gen der Stiftung fheSen soUen, Wle es slch notwendlgerweise eben daraus ergiibe, daB eine Stiftung errichtet wurde, deren unentbehlliche Vermbgensgrundlage nur jene Leistungen bilden k6nnten, so
zitierte Klausel bloS in dem Sinne ausgelegt werden, daS dem
k6nnte
bischoflichen Konsistorium nur das Recht eingeraumt werden sollte, díe
strittigen Leistungen im Namen ,der Stiftung oder wenigstens liir ~ie einzutreiben. AuSerdem ergibt sich aus der Erektionsurkunde unzwetfelhaft,
daS die Beklagte zu den strittigen Leistungen verpflichtet war, da~it .die
ununterbrochene Ausiibung des Offiziums des SchloSkaplans ermoghcht
werde der nach der Erektionsurkunde auch allein das Recht auf den tatsachli~hen Bezug der strittigen Leistungen haben sollte. Schon daraus folgt,
daS liir die Zeit in der die Ste!le des SchloBkaplans iiberhaupt nicht besetzt
war und aus di~sem Grunde au ch sein Offizium nicht ausgeiibt wurde, die
Verbindlichkeit zu den !lir den jeweiligen SchloBkaplan best[mmten Leistungen entfie!. Die Forderung des Klagers, daS die strittigen Leistupgen
fiir diese Zeit ihm zufaUen sol1en, damit er sie zugunsten der vermemthchen
Stiftung verwende, findet weder in dem Wortlaut, no ch in dem. zweifellosen Sinne der Erektionsurkunde ihre Stutze. Das Berufungsgencht verweist hier mi! Recht auf die Bcstimmung der Erektionsurkunde, daS das
errichtete Benefizium in keine andere fromme Stiftung umgewandelt, auf
keinen anderen Ort tibertragen und iiberhaupt in keiner Weise geandert
werden .sol1, und daS die damit verbundene Verpflichtung eine rein per_ sonliche ist so daB der mit diesem Benefiziul11 betraute Priester sich nur
dann von einem anderen Priester vertreten lassen darf, wenn der Benefiziat
erkrankt ist. Wie das Berufungsgericht richtig gefolgert hat, geht daraus

'are

dené nadace rozdílná, a to vlastním jménem a podle žalobního petitu, který
je v tomto směru jediné rozhodujícím, pro sebe. Bylo by proto žalobu
i pří předpokladu, že byla erekční listinou, jíž bylo žalované uloženo sporné plnění, zřízena samostatná nadace jako oprávněný subjekt, do jehož
majetku toto plněni má připadnouti, zamítnouti pro nedostatek aktivní legitimace k žalobě. Na tom -by neměnila nic ani okolnost, že v posledním
odstavci erekční listiny je dáno biskupské konsistoři právo, aby proti dě
dicům a držitelům zatíženého statku nastupovala každým způsobem pořadem veřejného práva a je k řádnému plnění. d~nutila, kdyby tak učiniti
se zdráhali, neboť má-li toto plnění plynouti do jmění nadace, .jak by nutně
plynulo právě z toho, že byla zřízena nadace, jejímž nezbytným majetkovým podkladem by mohlo býti jen ono plnění, mohla by uvedená doložka
býti vyložena jen v tom smyslu, že biskupské konsistoři mělo býti dáno
jen právo, vymáhati sporné plnění jménem nadace neb alespoň pro ni.
Mimo to plyne nepochybně z erekční listiny, že žalovaná byla ke sponiému
plnění zavázána jen proto, aby byl umožněn nepřerušený výkon officia zámeckého kaplana, jenž měl podle erekční listiny míti také jedíné právo na
skutečné percipování sporného plnění. Již z toho plyne, že pro dobu, ve
které místo zámeckého kaplana nebylo vůbec obsazeno a z toho důvodu
ani jeho officium nebylo vůbec vykonáváno, odpadla i povinnost konati
plnění určené pro dočasného zámeckého kaplana. Požadavek žalobce, že
po tuto dobu má sporné plnění připadnouti jemu, by je určil k dobru domnělé nadace, nemá nejmenší opory ani v doslovu, ani ve zřejmém smyslu
erekční listiny. Odvolací soud tu právem poukazuje na ustanovení erekční
listiny, že zřízené bcneficium nemá býti měněno v jiné zbožné nadání, na
jiné místo přenášeno a vůbec nějak měněno, a závazek s ním spojený je
čistě osobní, takže kněz beneficiem tím pověřený jen tehdy smí býti jiným
knězem zastoupen, je-li beneficiát nemocen. Jak odvolací soud správně
usoudil, je z toho zřejmo, že jen kněz beneficiem pověřený má nárok na
příjmy v erekční listině vypočítané a že ani jiný kněz nemůže jinde celebrovati mše, které v době uprázdnění místa zámeckého kaplana nebyly
v kapli k tomu určené odslouženy. Jest proto žalobu zamítnouti i z toho
důvodu, že se domáhá na žalované plnění, ke kterému žalovaná není~za
vázána, tedy z důvodu zcela rozdílného od otázky, zda došlo ke zřízení
samostatné nadace čili nic. Tato otázka je rozhodná jen pro· ~ozhodnutí
komu plnění formálně připadne, zda nadaci samé, která by je ovšem musil~
oq.vádě}i beneficiátovi, anebo přímo beneficiátovi. Žalobce by v obojím
pnpade mohl vzhledem ke zmíněné doložce v erekční listině vystupovati
jen jako zástupce anebo domáhati se zažalovaného plnění vlastním jmén~m, ale Jen pro nadacI ~e~o dočasného bencficiáta, v žádném případě
vsak pro dobu, kdy benefIclat ustanoven nebyl, poněvadž pro tuto dobu
v tomto případě podle zřeimého smyslu erekční listiny plnění žalované
odpadá.
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hervor, dal3 nur der mi! dem Benefizium betraute Priester auf die in der
Erektiol1surkunde aufgezahlten Einklinfte Anspruch hat und daS ein anderer
Priester nicht auch anderwarts die Messen zelebrieren kann, die in der
Zeit der Erledigung der Schlol3kaplanstelle nicht in der dazu bestimmten
Kapelle gelesen wurden. Oaher ist die Klage auch aus dem Orunde abzuweisen, weil sie von der Beklagten eine Leistung verlangt, zu der die Beklagte nicht verpflichtet ist, also aus einem Orunde, der nichts gemein hat
mi! der Frage, ob es zur Errichtung einer selbstandigen Stiftung gekommen
ist oder nicht. Oiese Frage ist nur Wr die Entscheidung von Bedeutung,
wem die Leistungen formetl zugute kommen, ob der Stiftung selbst, die
sie allerdings an deh Benefiziaten abliefern mUl3te, oder unmittelbar dem
Benefiziaten. Der Klager k6nnte in beiden Fallen mit RUcksicht auf di"
erwahnte Klausel in der Erektionsurkunde nur als Vertreter au!treten oder
die eingeklagten Leistungen im eigenen Namen, jedoch nur fUr die Stiftung
oder Wr den jeweiligen Benefiziaten verlangen, keinesfalls aber fUr die Zeit,
in der kein Benefiziat bestellt war, weil fUr diese Zeit in einem solchen
Falle nach dem zweifetlosen Sinne der Erektionsurkunde die Leistung der
Beklagten entfallt.
Die Frage, ob die Nichtbesetzung der Stelle eines Schlol3kaplans, wie
der Revisionswerber behauptet, von der 'Beklagten verschuldet wurde, fallt
iiberhaupt nicht in den Rahmen dieses Strittes. Eine allfallige Schadenersatzverpflichtung der Beklagten im Si~ne des dretl3igsten HauptstUckes
des bUrgerHchen Oesetzes (§ 1293 abOB.) k6nnte steh nur auf den hiedurch verursachten Schaden beziehen, namlich auf den Schaden, der durch
die NichtausUbung des Olfiziums des Schlol3kaplans enstanden ist; dieser
Schaden ist nicht identisch mit dem Aufwand, den die Beklagte etwa durch
die Nichtbesetzung der Stelle eines Schlol3kaplans eingespart hal. Abgesehen davon steht auch einer Schadenersatzklage beim Klager der Mangel
der aktiven Klagslegitimation aus den obangelUhrten OrUnden entgegen.

Otázka, zda neobsazení místa zámeckého kaplana bylo zaviněno žalovanou, jak dovolatel tvrdí, nespadá vůbec do rámce tohoto sporu. Případná
náhradní povinnost žalované podle třicáté hlavy občanského zákona (§ 1293
obč. zák.) mohla by se vztahovati jen na škodu tím způsobenou totiž na
škodu způsobenou nevykonáváním officia zámeckého kaplana,' kterážto
škoda není totožná s nákladem, jejž si žalovaná snad neobsazením místa
. zámeckého kaplana ušetřila. Nehledě ani k tornu, vadí také žalobě o náhradu škody u žalobce nedostatek aktfvní legitimace k žalobě z důvodů
. shora uvedených.

čís.

Nr •. 18670.
lnwielern ein Genossenschaftsmitglied, das in emer gemeinsamen Versammlung des Vorstandes und Aulsichtsrates ausgeschlossen worden ist
und g~gen diesen BeschluB die Berulung an die Generalversammlung ein. gebracht hat, kein rechtliches Interesse an der alsbaldigen Entscheidung der
Frage der Giiltigkeit des Beschlusses des Vorstandes und Aulsichtsrates hat.

18670.

Pokud nemá člen družstva vyloučený usnesením společné schůze před
stavenstva a dozorčí rady a podavší proti tomuto usneseni odv.lllání k valné
hromadě, právn! zájem na neodkladnémvyfešení otázky platnosti usnes.en!
předsíavenstva a dozorčí rady .

.

(Rozh. ze dne 26. ledna 1944, RvlI 467/43.)

(Entsch. vom 26. Januar 1944, Rv II 467/43.)
Der Vorstand und Aufsichtsrat der Bau- und Wohnungsgenossenschaft,
registrierten Oenossenschaft m. b. H. in M., schlossen in der am 27. Juni .'
1941 abgehaltenen gemeinsamen Versammlung, zu deren Zustiindigkeit
nach den Satzungen die AusschlieSung eines Mitgliedes geh6rt, das Oenossenschaftsmitglied J. M. aus.
lm vorliegenden Rechtsstreit beantragt J. M. gegen die Bau- und Woh-

P~edstavenstvo a dozorči rada stavebního a bytového družstva, zapsané
spolecenstv? s r. o. v M., vyloučIly ve společné schůzi, do jejíž příslušnosti
vyloučení clena podle stanov náleží, konané dne 27. června 1941 člena
družstva J. M-a.

Ve SpOnt, o který tu jde, domáhá se

J.

M. proti Stavebnímu a by to-
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nungsgenossenschaH in M. die Feststellung, daS der BeschluS betreffend
die ÁusschlieBung des Klagers aus der beklagten Oenossenschaft ungUltig
und unwirksam ist.
O a sEr s t g e r i c h t wies die Klage ab.
O a s· Ber u f u n g s g e r i c h t gab der Klage iiber die Berulung des
Klagers statl.
O a s Ob e LS t e Oer i c h t stellte aul die Revision der beklagten Oenossenschaft des Urteil des Erstgerichtes wieder her.

vému družstvu v M. zjištěni, že usnesení o
družstva je neplatné a neúčinné.

P r v Ý s o u d zamítl žalobu.
O d vol a c í s o u d k odvoláni žalobce

žalobce z žalovaného

žalobě vyhověl.

Ne j v y Š š í s o u d obnovil k dovolání žalovaného družstva rozsudek
prvého soudu.

Aus den Oriinden:
Nach dem Inhalt der Klage und nach ihrem Begehren han delt es slch
um eine Klage au! Feststellung (§ 228 ZPO.), daS der BeschluB des Vorstandes und Aulsichtsrates der beklagten Oenossenschaft vom 27. Juni 1941
betreffend die AusschlieBung des KIagers aus der Oenossenschaft ungliltig
und unwirksam ist.
Ein unerIaBliches Erfordernis einer Festst.,lIungsklage isi nach § 228
ZPO. das rechtliche Interesse des KIagers an der Feststellung emes Rechtsverhaltnisses, eines Rechtes oder der Echtheit einer Urkunde durch die gerichtliche Entscheidung. Oie Frage des rechtlichen Interesses ist eine Frage
der rechtlichen Beurteilung und muB, und zwar auch bei einem Oerichte
hbherer Instanz, von Amts wegen gepriift werden (Entsch. Nr. 15772 Slg.

vyloučení

Z

důvodů:

Podle obsahl! žaloby i její žádosti jde o žalobu určovaci (§ 228 c. ř. s.),
že usnesení představenstva a dozorčí rady žalovaného družstva ze dne
27. června 1941 o vyloučení žalobce z družstva je neplatné a bezúčinné.
Nezbytnou náležitostí určovací žaloby je podle § 228 c. ř. s. žalobcův
právní zájem, aby právni poměr, právo nebo pravost listiny byly soudním
rozhodnutím co nejdříve najisto postaveny. Otázka právniho zájmu je
otázkou právního posouzeni a nutno ji zkoumati z úředni moci, a to i
u soudu vyšši stolice (rozh. čís. 15772 Sb. n. s.).

O. O.).
Oaher hat sich das Revisionsgericht vor allem mit der Frage belaSt,
ob in diesem Rechtsstreit zur Zei! der Fallung des erstgerichtlichen Urteils
die Voraussetzungen liir eine Feststellungsklage nach § 228 ZPO. gegeben

Proto se dovolací soud především zabýval otázkou, zda v tomto sporu
byly v době vynesení rozsudku prvého soudu dány předpoklady určovaCÍ
. žaloby podle § 228 c. ř. s.

waren.

Diese Frage muB nach Ansicht des Revisionsgerichtes verneinend beantwortet werden.
Nach § 17, Abs. 2 der Sta tu ten der beklagten Oenossenschaft ist das
Recht zur AusschlieSung eines Oenossenschaftsmitgliedes der gemeinsa- .
men Versammlung des Vorstandes und Aulsichtsrates aus den in diesem
Paragraphen angefiihrten Oriinden vorbehalten. Die Mitgliedschaft endct
in diesem Falle mit dem Tage der rechlskraftigen AusschlieBung. Dazu
. kann es entweder in der Weise kommen, daS das ausgeschlossene Mitglied
in der ihm festgesetzten Frist (§ 17, Abs. 1 der Satzungen) keine Berufung
gegen diesen BeschluB der Versammlung des Vorstandes und Aulsichtsrates einbringt, oder wenn die Oeneralversammlung im Falle der Einbringung der Berulung seine Berufung in der durch die Satzungén vorgeschriebenen Weise abweist. Hier wurde die Berulung an die Oeneralversammlung eingebracht und daher ist ihr BeschluS liir die Frage der Mitgliedscha!t des Klagers entscheidend. Die Klage wurde zwar (am 6. Mai 1942)
eingebracht, bevor die Oelleralversammlung liber die Berulung des Klagers
(am 28. Juni 1942), entschieden hatle, allein diese abweisende Entscheidung der Oeneralversammlung lag, wie das Erstgericht festgestellt hat,

Otázku tuto dlužno podle názoru dovolacího soudu zodpověděti záporně.

Podle § 17, odst. 2 stanov žalovaného družstva je právo vyloučiti člena
družstva vyhrazeno společné schůzi představenstva a dozorčí rady z dů
vodů uvedených v tomto paragrafu. členstvi v tomto případě končí dnem
pravoplatného vyloučení. K tomu může dojiti bud' tak, že vyloučený člen
v dané mu lhůtě (§ 17, odst. 1 stanov) nepodá odvolání do tohoto usnesení schůze představenstva a dozorčí rady, nebo, podá-li odvoláui, když
valná hromada zamítne jeho odvolání způsobem předepsaným stanovami.
Zde bylo podáno odvolání k valné hromadě a je tudíž její usnesení rozhodující pro otázku žalobcova členství. Žaloba byla sice podána (dne
6. května 1942) dříve, než valná hromada rozhodla o odvolání žalobcově
(28. června 1942), ale toto zamítavé rozhodnutí valné hromady bylo tu
ji~ v době vyneseni rozsudku prvé stolice (10. dubna 1943), jak prvý soud
z]lstrl.
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bereits im Zeitpunkte der Fallung des erstinstanzlichen Urteils (10. April
1943) vor.
Da der Klager bloS die UngGltig- und Unwirksamerklarung des Beschlusses der gemeinsamen Versammlung des Vorstandes und Aulsichtsrates beantragt, obwohl die Oeneralversammlung diesen BeschluS bestatigt hat, lag zur Zeit der Fallung des Urteils der I. Instanz kein recht1iches
Interesse an der alsbaldigen Entscheidung der Frage der Ollltigkeit des
Beschlusses des Vorstandes und Aulsichtsrates vor, denn nach Ansicht des
Revisionsgerichtes kam vom Oesichtspunkte des dringenden rechtlichen
Interesses zur Zeit der Fallung des Urteils 1. Instanz aus nur die Entscheidung des Obersten Oenossenscha!tsorgans (der Oeneralversammlung) ;n
Betracht. Da bis zu deren Fal1ung der BeschluS der gemeinsamen Versammlung des Vorstandes und Aulsichtsrates nicht rechtskraftig war und
unter Umstiinden von der Oeneralversammlung zugunsten des durch ihn ausgeschlossenen Mitgliedes abgeandert werden konnte, Iag auch vor einer
Entscheidung der Oeneralversammlung. (im Zeitpunkte der Klagseinbringung) ke in recht1iches Interesse an der Feststellung de'r Ungliltigkeit des
nicht rechtskraftigen Beschlusses vor.
:
ln diesem Rechtsstreit lehl! somit ein wesentliches Erlordernis einer
Klage nach § 228 ZPO, Der Revision der beklagten Oenossenscha!t wurde
daher Folge gegeben und. das angelochtene Urteil dahin abgeandert, daS
das Urteil des Erstgerichtes wiederhergestellt wird.

Protože se "alobee domáhá pouze neplatnosti a neúčinnosti usneseni
schllze představenstva a dozorčí rady, ač valná hromada toto
usnesení potvrdila, nebyl tu v době vynesení rozsudku prvé stolice právní
zájem na neodkladném vyřešení otázky platnosti usnesení schůze předsta
venstva a dozorčí rady, neboť podle názoru dovolacího soudu přicházelo
s hlediska neodkladného právního zájmu v úvahu v době vyneseni rozsudku
prvé stolice jedině rozhodnuti nejvyššího orgánu společenstva (valné hromady). Poněvadž pak až do jeho vynesení nebylo usnesení společné schůze
přcdstavenstva a dozorčí rady pravoplatné a mohlo být případně valnou
hromadou ve prospěch jím vylučovaného člena změněno, nebyl tu ani před
oním rozhodnutim valné hromady (v době podání žaloby) právní zájem
na určení neplatnosti nepravoplatného usnesení.
společné

• V tomto sporu chybí tedy podstatná náležitost žaloby podle § 228 c.
r. s. Bylo proto dovolání žalovaného družstva vyhověno a napadený rozsudek změnčn tak, že se obnovuje rozsudek prvého soudu.

čís.

Nr. 18671.
Die Bestimmung des § 933 abGB. betreffend die Frist zur Geltend~achung VOn Gewiihrleistungsanspriichen ist keine zwingende Vorschrift;
dte in dieser Bestimmung angefiihrten Fristen konnen sowohl verliingert,
als auch gekiirzt werden.

18671.

:u~tan~ven~ § 933 ?bč. zák. o lhůtě k uplatnění nároků ze správy není
nuttctmpredptsem; IhThty uvedené v tomto ustanovení mohou býti jak prodlouženy, tak i zkráceny.

(Rozh. ze dne 27. ledna 1944, Rv I 740/43.)

(Entsch. vom 27. Januar 1944, Rv I 740(43.)
Der Klager J. H. Iie!erte dem Beklagten J. K. Borstenvieh zwecks weiteren Verkau!es. Die zustandige BehOrde setzte filr die betreffenden Lie!erungen eine achtlagige Reklamations!rist lest.
.
lm Rechtsstreit wegen Bezahlung von 17.343 K 30 h s. Ngb. filr geIie!ertes Vieh wendete der Beklagte J. K. ein, von dem gelielerten Vieh sei
eine ganze Reihe von St.Gcken zugrunde gegangen.
Der Klage wurde von den Oer i c h ten a II e r d r e i I n s t a nze n stattgegeben.
D a s Ob e r S t e O e T i c h t bemerkte in der zur Entscheidung stehenden Frage in den
Orlinden:

žalobce J. H. dodával žalovanému J. K·ovi vepřový dobytek za účelem
dalšího prodeje. Příslušný úřad stanovil pro dodávky, o něž šlo, reklamační
osmidenní lliůtu.
• Ve sporu o z~placeni 17.343 K 30 h s přísL za dodaný dobytek, namitl
zalovany J. K., ze z dodaného dobytka celá řada kusů uhynula.
.

Die Bestimmung des § 933 abOB. betreffend die Frist zur Oeltendmachung des Rechtes der Oewaluleistung ist keine zwingende Vorschrift

.Ustan~ven~ § 933 obč, zák. o lhůtě k uplatnění nároků ze správy není
nUŤiclm predplsem a v ustanovení tom stanovené lhůty mohou býti ujed-

Žalobě vyhověly s o u d Y vše c h tři s t o I i c,

Ne j vy Š š í s o u d uvedl k otázce, o niž jde,
v

Civilní rozhodnutí XXVI.

důvodech:

•

-
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und dic dortselbst festgesetzten Fristen konnen durch Vereinbarungder
Vertragsparteien sowohl verlangert als au ch gekiirzt werden. Hat der Beklagte die Mangel. der gelieferten Ferkel nach den Fests!ellun~en der Unlergerichte in der vereinbarten Fris! von ach! Tagen dem Verkaufer (Klager)
nich! bekanntgegeben, is! es unerheblich, welche Krankhelt und wann Sle
bei den Ferkeln festgestellt wurde.

náním smluvních stran jak prodlouženy, tak zkráceny. Jestliže žalovaný neoznámil podle zjištění nižších soudů prodateli (žalobci) vady dodaných
selat ve lhůtě smluvené na osm dní, jest nerozhodno, kdy a jaká choroba
byla II selat zjištěna:

čís.

Nr. 18672.

18672.

Došlo-li ke zcízení nemovitosti před právní účinnosti vládního nařízeni
ze dne 9. října 1938,5b. čís. 218, lze na základě pravoplatného rozsudku,
zjišťujícího dobu sjednání zcizovací smlouvy, povoliti nabyvateli zápis
vlastnického práva do pozemkové knihy bez souhlasu ~právního úřadu.

Wenn es zur VeriiuBerung einer Liegenschait vor der Rechtswirksamkeit der Regierungsverordnung vom 9. Oktober 1938, Slg. Nr. 218 gekommen ist kann dem Erwerber aul Grund des rechtskrliftigen UrteHs, das
den Zeitpunkt des Abschlusses des VerliuBerungsvertrages festgesetzt, die
grundbiicherliche Eintragung des Eigentumsrechtes ohne díe Zustimmung
der Verwaltungsbehiirde bewilligt werden.

(Rozh. ze dne 27. ledna 1944, Rv II 345/43.)

(Entsch. vom 27. lanuar 1944, Rv II 345/43.)
Ž. K-ová und A. V-ová vereinbarten in 'einem vor dem Nota'r abgeschlossenen Vertrag, daS von dem im Bau befindlichen, in der Einl. Z. 272
des Grundbuches liir das Kat.-Gebie! H. eingetragenen Hause Ne. 99
jedem der Vertragsteile eŤlle ideelle Hallte geh6rt. Zur grundblicherlichen
Durchfiihrung des Vertrages kam es j edoch nicht, sondern das Haus wurde
im Grundbuch A. V-ová zugeschrieben. A. V-ová s!arb am 13. Marz 1941.
lm vorliegenden Rechtsstreit bean!rag! Ž. K-ová gegen die Verlassenschaf! nach A. V-ová es miige zu Recht erkannt werden, daS 1. festges!ell!
wird, daS der KUig~rin das Eigen!umsrech! an einer. ideelle~ Hall!e des
in der Einl. Z. 272 des Grundbuches liir das.Kat.-Geble! H. emgetragenen
Hauses der vers!orbenen A. V-ová Ne. 99 zusteht; 2. die Verlassenschalt
der verstorbenen A. V-ová verpflich!et is!, der Kliigerin eine verblicherungsfahige Urkunde auszustellen, durch. wel~he sie ih~~ Einwilligu~g zur
Uebertragung des Eigentumsrcch!es an ~mer l?eeHen Halfte des erwahnten
Hauses zugunsten.der Kliigerin Z. K-ova ertellt.
D a sEr s ! g e r i c h t wies die Klage ab.
D a s Ber uf u n g s g er i c h t anderte lijJer die Berulung der Klagerin das angefochtene Urteil. dahin .ab, daS d~.e V~rlas.senschaf.t nach der
verstorbenen A. V-ová verpfhchtet 1st, der Klagerm eme verbucherungsfiihige Urkunde auszufolgen, durch die sie ihre Einwilligung zur Ueber~
tragung des Eigentumsrechtes an einer ideellen Halfte d.es !lauses Ne. ~9,
Einl. Z. 272 des Kat.-Gebietes H. zugunsten der Klagerm z. K-ová ertellt.
D a s Ob e r s t e G.e r i c h t hob das angefochtene Urtei~ liber die
Revision beider Teile auf und verwies die 5ache an das Gench! erster
Instanz .zur weiteren Verhandlung und neuerlichen Entscheidung zuriick.
Zu der ZUl' Entscheidung stehenden Frage bemerkte das Oberste Gcricht in den

Ž. K-ová a A. V-ová ujednaly smlouvou sepsanou před notářem, že
z rozestavěného domu č. p. 99 zapsaného ve vl. čís. 272 pozemkové knihy
kat. územi H. patří každé ze smluvníc ideálni polovina. Ke knihovnímu
provedení této smlouvy však nedošlo, nýbrž dům byl knihovně připsán
A. V-ové. A. V-ová zemřela dne 13. března 1941.

Ve sporu, o který tu jde, domáhá se Ž. K-ová na pozůstalosti po
zjišťuje, že žalobkyni při sluší
. vlastnické právo k jedné ideální polovici domu zemřelé A. V-ové č. p. 99
zapsaného v poz. knize vl. čís. 272 kat. území H.; 2. pozůstalost zemřelé
A. V-ové je povinna vydati žalobkyni ke vkladu do pozemkové knihy způ
sobilou listinu, kterou svoluje k převodu vlastnického práva k jedné ideální
polovici uvedeného domu ve prospěch žalobkyně Ž. K-ové.

.

A. V-ové, aby bylo uznáno právem, že 1. se

P r v Ý s o u d žalobu zamitl.
O d vol a c í s o u d změnil k Odvolání žalobkyně napadený rozsudek
tak, že pozůstalost po zemřelé A. V-ové je povinna vydati žalobkyni ke
vkladu do pozemkové knihy způsobilou listinu, kterou svoluje k převodu
vlastnického práva k jedné ideální polovině domu č. p. 99, vl. čís. 272 kat.
území H. ve prospěch žalobkyně Ž. K-ové.
Ne j v y Š š í s o II d zrušil k dovolání obou stran napadený rozsudek
a vrátil věc soudu prvé stolice, aby dále jednal a znovu rozhodl.
K otázce, o niž jde, uvedl nejvYššÍ soud
8'
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OrUnden:
Oas Bcrufungsgericht hat in seinem. Urteil nicht .~usdrUcklich festg~
stellt wann es zu dem Reehtsaeschaft zwtsehen der Klagenn und A. V-ova,
dess~n Zustandekommen es fe~tgestellt hat, gek0111men ist. Dieser Umstand
ist !Ur die Entscheidung der Sache nicht nUr vom Oestchtspunkte des
§ 433 abOB., sondern auch im I-linbliek auf die Reg.-VO Slg. Nr. 218;1938
von Bedeutung.
Die Bestimmung des § 1 der Reg.-VO Slg. Nr. 218(1938 bezieht .sieh
'namlich nich! auf VerauBerungsgescbafte, dte vor der Wtrksamkett dteser
Regierungsverordnung abgesehlossen wurden.
.
Wenn infolgedessen festgestellt wUrde, daB es zu der Vere1l1barut:g
zwischen der Klagerin und A. V-ová vor der Wtrksamkett der Regteru~g,
verordnung gekom1l1en ist, wiirde sie der Oenehmtgung.. der Beztrksbehorde
im Sinne des § 1 zit. VO nicht unterlte~en, und es ware nur lraghch, l1twiefcrn die Vorschrift des § 9, Abs. 2 ztt. VO 111 Betracht kommt.
lm Sinne der letzerwahnten Vorschrift kann cine grundbiicherliehe Eintragung auf Grund eines vor dem Tage des Wirksamkeit:,beginnes der:
zitieitcn Regierungsverordnung abgesehlossenen. Rech!sgeschaftes bewtlltgl
werden wenn dieser Umstand aus emer offentltchen Urkunde oder
aus ei~er vom Geriehteoder von einem offentlichen Notar ausgestellten Bescheinigung ersichtlich ist. .Diese zwei Moglichkeiten kommen hier nicht in Frage, jedoch liegt kein Grund vor, ~m Urtetl,
. worin der Zeitpunkt der Vereinbarung des betreffenden VerauBerungsvertrages festgestellt wird, nicht als eine offentliche. Urkunde anzusehen. Wenn daher im vorliegenden Rechtsstrett testgeste!1t wurde, daB
es zu der Vereinbarung zwischen der KHigerin und A; V-ova vo~ der Wtrksamkeit der zi tierten Regíerungsverordnung gekommen tst, ware das gefallte rechtskraftige Urtei! eine 6ffentliche Urkunde, welche dte Pa'.teten der
Verpflichtung enthebt, die Zustimmun~serklarung der Beztrksbehorde vorzulegen.
.
ln diesem Falle lage dann auch kein Grund vor, warum der Klage I11cht
in ihrem ganzen Umtange stattgeg~ben und.nach Rtchttgstellung des Urtetls~
spruches liber dic Ausfolgung etner verbucherungsfahlgen Urk~.nde. I11ch,
au ch die Feststellung ausgesprochen werdenkonnte, d~B der Klagenn das
. verlangte Eigentumsrecht zusteht und daB dte grundbucherltche Uebertragung aur Grund dieses Urteils durchgelUhrt werden kann.
..
lm § 433 abGB. und § 26 GBG: wird bestimn1t, welehe Erf~\derl11sse
eine Urkunde haben 111uB welehe dte Grundlage tur eme grundbuchetltche
Einverleibung bilde!. Da; Berulungsgericht hat bei teilweiser StattgebU1:g
der Klage die Verpflíchtung der beklagten Partei ausgesprochen, »der Klagerin eine verbUcherungsfahige Urkunde auszufolgen, durch welehe_;lhte
Einwilligung zur Uebertragung des Elgentumsrechtes usw. ertetlt wt:d«.
Damit sind jedoch nicht alle Erforderntsse des § 433 abGB. erschoprt, 1I1Sbesondere wird nicht der Rechtsgrund der Uebertragung, sowte der Ort
und die Zeit des geschlossenen Rechtsgeschaftes· angeflihrt. Daher mull

v

důvodech:

Odvolací soud ve svém rozsudku neučinil výslovné zjištění, v které dobl:
došlo k právnímu jednání mezí žalobkyní a A. V-ovou, o kterém zjistil, že
se stalo. Tato okolnost je pro rozhodnutí věci důležitá nejen s hlediska
§ 433 obč. zák., nýbrž i se zřetelem na vl. nař. Sb. čís. 218/193R

Ustanovení § 1 vl. nař. Sb. čís. 218/1938 se totiž nevztahuje na zcizovací jednání, která byla uzavřena před účinností tohoto vládního nařízeni.
toho, kdyby bylo zjištěno, že k dohodě .mezi žalobkyní II
před účinností vládního nařízeni, nepodléhala by souhlasu
okresního úřadu ve smyslu § 1 cit. nař. a bylo by jen otázkou, pokud pří
chází v úvahu předpis § 9, odst. 2 cit. nař.
V

důsledku

A. V-ovou došlo

Podle posléz uvedeného ustanovení lze povoliti knihovní zápis na záprávního jednání, uzavřeného přede dnem účinnosti uvedeného vláuního nařízení, když tato okolnost je patrná z veřejné listiny nebo z ověření
soudem nebo veřejným notářem. Tyto dvě možnosti nepřicházejí zde
v úvahu, není však příčiny nepovažovati za veřejnou listinu, z které je patrná doba uzavření jednání, rozsudek, který dobu sjednání dotyčné zcizovací smlouvy zjišťuje. Proto, kdyby bylo v souzeném sporu zjištěno, že
k dohodě mezi žalobkyní a. A. V-ovou došlo před účinností citovaného
vládního nařízení, byl by vynesený pravoplatný rozsudek veřejnou listinou,
která zbavuje strany povinnosti předložiti souhlas okresního úřadu.
kladě

V tom případě nebylo by pak ani důvodu, proč by nemohlo býti vyhověno žalobě v celém jejím rozsahu a po úpravě rozsudečného nálezu o vydání vkladuschopné listiny vysloveno i určení, že žalobkyni přísluší žádané
vlastnické právo a že knihovní převod může býti proveden na základě tohoto rozsudku.

'

V § 433 obč. zák. a § 26 knih. zák. je ustanoveno, jaké náležitostí musí
mili listina, sloužíci za základ knihovního vkladu. Odvolací soud - vyhovuje částečné žalobě - vyslovil závazek žalované strany »vydati žalobkyni vkladu do pozemkové knihy způsobilou listinu, kterou svoluje k ph,vodu práva vlastnického, atd.«. Tím však nejsou vyčerpány veškeré náležitosti § 433 obč. zák., nejsou uvedeny zejména právní důvod převodu a
místo a čas právního jednání. Je proto nutno i z tohoto důvodu napaden}·
rozsudek zrušit, neboť neobsahuje jednak nutná zjištění pro obsah listiny,
jednak nepopisuje tuto listinu tak, aby byly veškeré náležitosii - ktere
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clas angefochtene Urteil auch aus cliesem Oruncle aulgehoben werden, denn
es enthalt einerseits nicht die !tir den Inhalt der Urkunde notwendigen Feststellungen, ánderseits beschreibt es diese Urkunde nicht so, daB alle Erlordernisse - die sie eben verbUcherungsfahig machen - aus dem Urteilsspruche ersichtlich sincl (§ 510, Abs. 1 ZPO.).

ji
c.

činí právě

ř.

vkladuschopnou -

patrny z výroku rozsudku (§ 510, odst. 1

s.).

čís.

Nr. 18673.

18673.

Ein Realpatronat, insbesondere eine ihm entspringende Verbindlichkeit,
kann au! den Liegenschaften des Patrons mittels einer biicherlichen Anmerkung gemaB !l 20, Buchst. b) OBO. auch ohne gleichzeitige EinverleiI]ung oder Vormerkung dieses dinglichen Rechtes (der Reallast) ersichtlich
gemacht werden..·
Die Anmerkung des Vorranges eines im Orundbuche eingetragenen
Rechtes vor allen biicherlichen und Reallasten istunzuliissig.

Věcný patronát, zejména závazek z něho plynoucí, může býti na patroriových nemovitostech uveden v patrnost knihOvní poznámkou podle § 20,
písm. b) knih. zák. i bez současného vkladu nebo záznamu tohoto věcného
práva (reálnlho břemene).

(Entsch. vom 28. Januar 1944, R I 143/43.)

(Rozh. ze dne 28. ledna 1944, R I 143/43.)

Vgl. Entsch. Nr. 16867 Slg. O. O.
D a s K r e i s g e r i c h t i n Z i v i I s ach e n i n P r a g bewilligte
mit BeschluB vOm 11. September 1942 AZ. Zd 4456/42 liber Ansuchen des
Protektorates Bohmen und Miihren, der romisch-katholischen Kirche und
der Plane in Ch., die durch die Finanzprokuratur in Prag vertreten waren,
folgende Eintragung:
Auf Orund des vollstreckbaren Bescheides des Bezirkshauptmannes
in T., Expositur in M. vol!' 18. August 1942, Z. 5268/42 wird in der Landtafel-Einl. Z. X. das Realpatronat zugunsten. der romisch-katho1ischen
Kirche und Plarre in Ch. mit dem Vorrang vor allen blicherlichen und Reallas ten angenierkt.
D a s Rek u r s g e r i c h t wies das Orundbuchsgesuch Uber den Re-.
kurs zweier von den drei Miteigentlimern des in der Landtafel-Einl. Z. X.
eingetragenen Outes ah. A u s den O rUn den: Das Orundbuchsgedcht
hat mit der Bewilligung der Anmerkung des Realpatronates einen Fehler begangen, denn das Patronat als dingliches Recht kann, wenn sonst die Voraussetzungen gegeben sind, nur Oegenstand der Einverleibung oder Vormerkung
. sein. Die bloBe· Anmerkung aul dem C-B1alt ohne gleichzeitige Einverleibung
oder Vormerkung lindet im Oesetz keine Stiitze, wie aus den Bestimmungen der §§ 8, 9, 12 und 20 OBO. hervorgeht. So wie das Eigentumsrecht
als dingliches Recht nicht in der Form einer bloBen Anmerkung grundbUcherlich einverleibt werden kann, kann dies auch nicht bei einer Reallast geschehen (eine solche Reallast ist auch das Realpatronat), und zwar
deshalb, weil es sich weder um eine Aumerkung zur Ersichtlichmachung
bestimmter personlicher Verhiiltnisse (§ 20, Buchst. a) OBO.), noch um
eine Anmerkung zur BegrUndung bestimmter, nach den Vorschriften der
ZivilprozeBordnung oder des Orundbuchsgesetzes damit verbundener
Rechtswirkungen (§ 20, Buchst. b) OBO.) han delt.

Není přípustná poznámka přednosti práva zapsaného v pozemkové knize
všemi knihovnimí a věcnými břemeny.

přede

Srov. rozh.

čis.

16867 Sb. n. s.

K r a j s k Ý s o u d c i v i I n í v P r a z e povolil usnesením ze dne
11. záři 1942 zn. sp. Zd 4456/42 na žádost Protektorátu Čechy a Morava,
římskokatolického kostela a fary v Ch., zastoupených finanční prokuraturOl! v Praze tento zápis:
Na základě vykonatelného výměru okresního hejtmana v T. expositura
v M. ze dne 18. srpna 1942, čís. 5268/42 poznamenává se ve vl. zemských
desk čís. X. věcný patronát ve prospěch římskokatolického kostela a [ary
v Ch. s pořadim přede všemi knihovnimi a věcnými břemeny.
.
Rek u r sní s o u d zamítl k rekursu dvou ze tří spoluvlastníků statku
zapsaného ve vl. čís. X. zemských des k knihovni žádost. Z d ů vod ů:
Knihovní soud pochybil, povoliv poznámku reální ho patronátu, neboť patronát může býti jako věcné právo jen vložen nebo zaznamenán, jsou-li
i jinak splněny všechny předpoklady. Pro pouhou poznámku na listu C bez
současného vkladu nebo záznamu není v zákoně opory, jak vyplývá z ustanovení §§ 8, 9, 12 a 20 knih. zák. Jako nemůže býti do pozemkové knihy
vloženo vlastmcké právo jako právo věcné ve formě pouhé poznámky, nemůže se tak státi ani u reálního břemene (takovým reálním břemenem je
i reá~ní patronát), a sice proto, že nejde ani o poznámku, aby byly zřejmy
urČlte osobní poměry (§ 20, písm., a) knih. zák.), ani o poznámku, aby
se J1Stý právni účinek založil podle předpisů civilního soudního řádu nebo
bihovního Zákona (§ 20, písm. b) knih. zák.).
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D a s Ob e r s t e G e r i c h t anderte uber den Revisionsrekurs der
Antragsteller den angelochtenen BeschluB und den BeschluB des Erstgerichtes dahin ab, daB in der Einl. Z. X. der Landtalel lolgende Eintragung bewilligt wird: Aul Grund des vollstreckbaren Bescheides des Bezirkshauptmannes in P., Expositur in M., vom 18. August 1942, Z. 5268/42
wird das Realpatronat zugunsten der romisch-katholischen Kirche und
Plane in Ch. angemerkt. lm ubrigen wies es das Grundbuchsgesuch ab.

Ne j vy Š š í s o u d změnil k dovolacímu rekursu navrhovatelů napaclené usnesení i usnesení prvého soudu tak, že Se ve vl. čís. X. zemských
áesk povoluje tento zápis: Podle vykonatelného výměru okresniho hejtmana vP., odbočka v M., z 18. srpna 1942, čís. 5268/42, poznamenává se
reální patronát ve prospěch římskokatolického kostela a fary v Ch. Jinak
knihovní žádost zamítl.

Grunde:
Es kann nicht der Rechtsansicht des Rekursgerichtes beigepflichtet
werden, daB ein Realpatronat, insbesondere die ihm entspringende Reallasl, in der Landtalel aul den Liegenschaften des Patrons mitlels einer
bucherlichen Anmerkung ohne gleichzeitige Einverleibung oder Vormerkung dieses Realrechtes (der Reallast) nicht ersichtlich gemacht werden
kann, weil es sich um keine der im § 20, lit. a) und b) des allg. OBO.
angefUhrten grundbucherlichen Anmerkungen handle.
Durch den Bescheid der AuBenstelle des Bezirkshauptmanns in T. vom
18. August 1942, Z. 5268/42, der gemaB Art. VI des Oes. Slg. Nr. 130;
1930 und § 90 der Reg.-VO Slg. Nr. 8/1928 fUr vollstreckbar erklart worden
ist, wurde seilens der zustandigen VerwaltungsbehOrde ausgesprochen:
1. die romisch-kathoJische Kirche und Plarre in Ch. stehen unter Pac

D

ů

vod y:

Nelze schváliti názor rekursního soudu, že věcný patronát, ze]mena
závazek z něho plynoucí, nemůže býti na nemovitostech patronových uveden v patrnost knihovní poznámkou bez současného vkladu nebo záznamu
tohoto věcného práva (reálního břemene) 'v zemských deskách, poněvadž
prý nejde o žádnou z knihovních poznámek uvedených v § 20, pism. a)
nebo b) knih. zák.
Výměrem expositury okresního úřadu v M.· ze dne 18. srpna 1942,
čís.

5268/42, prohlášeným za vykonatelný podle čl. VI. zák. Sb. čís. 130/
1930 a § 90 vl. nař. Sb. čís. 8/1928, bylo příslušným správnim úřadem
vysloveno, že
1. římskokatolický kostel a lara v Ch. jsou pod patronátem;

tronat;
2. dieses Patronat haltet aul dem in der Landtalel-Einl. Z. X. eingetragenen OroBgrundbesitz Ch. und Subjekt dieses Patronats ist der jeweilige Eigentiimer dieser Liegenschaft;
3. aul Grund dieses Bescheides kann das oben angelUhrte Patronat
auf dem B-B1att vorgemerkt und au! dem C-B1att der obgenannten Landtaleleinlage mit Vorrang vor allen bucherlichen und Reallasten eingetragen
werden.
Aut Grund dieses Bescheides hat die Finahzprokuratur in Prag offenbar in Anbetracht dessen, daB ihr lruheres Ansuchen um Vormerkung
dieses Patronates aul der Liegenschaft des Patrons (aul dem C-Blatt) und
um dessen Anmerkung (aul dem A-Blatt) gemaB § 38, lit. tl GBO. ab. gewiesen worden war (Entsch. Nr. 16867 Slg. O. G.) -- um Anmerkung
dieses Realpatronats zugunsten der romisch-katholischen Kirche und Plarre
in Ch. in der Landtalel-Einl. Z. X. mit Vorrang vor allen grundbucherlichen
und Reallasten angesucht.
Diese Liegenschaften sind drei Miteigentiimern zugeschrieben, und
zwar F. V. zur WiIlte, J. S. und dem mdj. B. S. zu je einem Viertel. Das
Erstgericht hat dem Ansuchen der Finanzprokuratur in Prag irh vollen Umtange stattgegeben und dieser Bescheid ist - nach dem Inhalt der Akten -in Ansehung des F. V. in Rechtskratt erwachsen. Dem Rekurse der beiden
ubrigen Miteigeutlimer hat das Gericht zweiter Instanz stattgegeben und
das Oesuch abgewiesen. Allein zum Teil mit Unrecht.

2. tento patronát vázne na velkostatku v Ch. vl. čís. X. českých zemských desk a subjektem jeho je každý dočasný vlastník této nemovitosti;
3. podle tohoto výměru může býti uvedený patronát zaznamenán na
listu B a zapsán na listu C dotčen,é vložky českych zemských desk v před
nostním pořadí přede všemi břemeny knihovními a věcnými.
Na základě tohoto výměru zažádala finanční prokuratura v Praze _
se zřetelem k tomu, že její dřívější žádost o záznam tohoto patronátu na nemovitosti patronově (na listu C) a o jeho poznamenání (na
listu A) podle § 38 písm. c) knih. zák. byla zamítnuta (rozh. čís. 16867 Sb.
n. s.) - o poznamenání tohoto věcného patronátu ve prospěch římskokato
lického kostela a fary v Ch. na velkostatku Ch. vl. čís. X. českých zemských
desk v přednostním pořadí před všemi břehieny knihovními a věcnými.
zřejmě

Tyto nemovitosti jsou připsány třem spoluvlastníkům, a to: F. V-ovi
k jedné polovině, J. S-ovi a nezI. B. S-ovi, každému k jedné čtvrtině. Prvý
soud vyhověl žádosti linanční prokuratury v Praze v celém rozsahu a toto
,usnesení - podle obsahu spisů - nabylo stran F. V-a právní moci. Rekursu druhých dvou spoluvlastníků soud druhé stolice vyhověl a žádost
zamitl. Leč zčásti neprávem.
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1ZZ
ln der vorliegenden Sache handelt es sich im wesentlíchen um die Losung zweier Fragen:
A) Kann eine Patronatslast; falls die fUr eine Einverleibung oder Vormerkung vorgeschríebenen Erfordernisse nicht erllillt sind, auf den Líegenschaflen des Patrons angemerkt werden?
B) Kann dies in bevorzugter Rangordnung geschehen?
Zur lit. A):
Die Antragsteller begehren die grundblicherliche Sicherstellung und Anmerkung der aus dem Rcalpatronat erflieBenden Real1ast. Eme solche
grundbiicherliche Sicherstellung ist zwar grundsatzlich nichtnotwendlg,
weil diese Reallast auf der damít belasteten Líegenschaft des Patrons auch
ohne grundbiicherliche Sicherstellung haltet (Budw. XIV, Nr. 6349). Die
grundblicherliche Sícherstellung ist aber nicht ausgeschlossen (vgl. § 8,
Abs. 1 des Oesetzes Slg. Nr. 96/1925, Klang 1/2 zu § 503; S. 434, Ehrenzweig 1/2, 1923, § 264, S. 401, G1. U. N. F. 6084, 6574, Entsch. Nr. 1849,
6163, 16867 Slg. O. O.).
Hervorzuheben ist, daB es sich um o ff e)1 t I i ch rec h t I i che Verpf1ichtungen handelt (Entsch. Nr. 4880 Slg. O. O.).
Laut Art. XIV, Z. 1 des Einf. Oes. ZUf Exekutíonsordnung bleiben unberlihrt die bestehenden Vorschriften liber den Uebergang von Reallasten
fUr kirchliche- und Schulzwecke auf den Ersteher einer Líegenschaft. ln den
kommentíerten Ausgaben der Exekutionsmdnung werden in den Anmerkungen zu diesem Artikel Z. 1 angefilhrt: a) vor allem 'das Patronat; bl das
Oeselz vom 7. Mai 1874, oROBl. Nr. 50 liber die auBeren Rechtsverha1tnisse der romisch-katholischen Kirche (& 32), wornach die Patronatsver-ha1tnisse einer besonderen gesetzlichen Regelung vorbehalten bleiben und
bis dahin in betreff dieser Verhaltnisse die bisherigen Vorschríften besiehen
bleiben; c) lit. i) § 20 des tractatus de iuribus incorporalibus.
Dieser Tractatus (abgedruckt in dem im Jahre 1704 von Frantz Anton
Edlem Herrn von Ouarient herausgegebenen Codex austriacus. unter Pars
prima, littera Jl auf S. 581 bis 607) tragt die offizielle Auf~chnft »COdIClS
auslriaci ordine alphabetico compilatÍ« und zerfallt in zwel TeI1e mlt dm
Aufschríften Pars príma, Pars secunda. Samtliche darin enthaltenen Vorschríften sind alphabetisch geordnet. Unter lit. Jl wird hinter dem Schlag. wort lllramentllm und vor dem Schlagwort Juridische Fakultat angefUhrt
der Tractatus de iuribus incorporalibus Leopolds I. vom 13. Marz 1679_
Der Tractatus ist in 18 Titel- eingeteilt, welche verschiedene Rechtsverhaltnisse behandeln. Jeder Titel weist eine selbstandige Paragraphenzahlung, beginnend mit ~ 1, aul. Der erste Tite! tragt. die Ueberschrift:
»De patronatus jure oder Oeistliche Lehenschafften«. Elmge Paragraphen
sind stets in einem Abschnitt mit gemeinsamer Ueberschrift zusammengetaBt. AuBerdem sind die meisten Paragraphen am Rande mit einer Marginalrubrik versehen.
-Der § 1 lautet: »Was cine Oeistlichc Lehenschafft
se y e«.
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V projednávané

věci

jde v

podstatě

o

dvě

otázky:

A) Lze patronátní břemeno, nejsou-Ii dány náležitosti předepsané pro
vklad nebo záznam, poznamena!t na nemovitostech patronových také jiným
způsobem?

B) v

přednostním pořadí?

K p i s m. A):
Navrhovatelé se domáhaji toho, aby bylo břemeno, plynoucí z věcného
patronátu knihovně zajištěno a poznamenáno. Takové knihovní zajištění
není sice zásadně nutné, poněvadž břemeno to vázne i bez knihovního zajištěni na obtížené nemovitosti patronově (Budw. XIV, čis. 6349)_ Leč
knihovní zajištěni není vyloučeno (srv. § 8, odst. 1 zák. Sb. čís. 96/1925,
. Klang Ij2 k § 503, str. 434, Ehrenzweig Ij2, 1923, § 264, str. 401, Ol. U.
N. F. 6084, 6574, rozh. čís. 1849, 6163, 16867 Sb. n. s.).
.

Zdůrazniti nutno, že jsou to povinnosti ve ř e j n o plá v n i (rozh. čis.
4880 Sb. n. s.).
Podle čl. XIV, čís. 1 uvoz. zák. k ex. ř. zůstávají nedotčeny dosavadní
předpisy o přechodu reálnich břemen pro kostel ni a školn~ účely na vydražitele nemovitostí. V komentovaných vydáních exekučního řádu se uvádí
v poznámce k tomuto článku čís_ 1: a) především patronát; b) zákon ze
dne 7. května 1874 rak. ř. z., čís. 50 o zevních právních poměrech církVE
katolické, § 32, podle něhož se patronátní poměry uspořádaji zvláštním
. zákonem, a až do té doby se v příčině těchto poměrů zachovají v platnosti dosavadní nařízeni; cl lit. i) § 20 tractatus de iuribus incorporalibus.

Tento tractatus, otištěný v Codex austriacus, Pars prima pod Lit!era Jl
na str. 581 až 607, který vydal v roce 1704 Frantz Anton Edler Herr von
Ouarient, má oficiální nadpis »Codicis au striaci ordine alphabetico COmpilati« a má dvě části, nadepsané Pars prima, Pars secunda. Všechny před
pisy v něm obsažené jsou seřazeny podle abecedního pořádku. Pod Lit!. Jl
za heslem Juramentllm a před heslem Juridische Fakultat jest Tractatus
de Junbus 1l1corporahbus Leopolda l. ze dne 13. března 1679. Tractatus
je rozdělen na 18 titulů, jež jednají o různých právních poměrech. Každý
tItul má samostatné číslování paragrafů, počinajíc § 1. Erster Titul má nadpis: »De patronatus jure oder Oeist1iche Lehenschafften<<. Několik para~
grafů je vždy shrnuto v jednu skupinu (oddi1) se společným nadpisem.
Mimoto má většina paragrafů na okraji marginální rubriky.

§ 1 zní: »Was cine Oeistliche Lehenschafft seye«.

-
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),Eine Geistliche Lehenschafft zu Latein jus Patronatus, oder jus Praesentandi genannt, ist nichts anders, als daS ein. Lehens - Hen! oder Patronus, auff eine ledige Pfan oder anders Gelsthches Beneflcmm emen
Priester nach Belieben, dem Ordinario, d. i. dem Bischoll, oder seinem
Officialen unter dessen Bisthumb die Pfarr, oder anders Benelicium gelegen, zu praesentieren befugt und schuldig isl.«
.

»Eine Geistliche Lehenschaf!t zu Latein jus Patronatus, oder .Ius Praesentandi genannt, ist nichts anders, als daS ein Lehens - Herr oder Patronus, auff eine ledige Pfarr oder anders Geistliches Beneficium einen
Priester nach Beliebén, dem Ordinario, d. i. dem Bischoff, oder seinem
Officialen, unter dessen Bisthumb die Pfarr, oder anders Beneficium gelegen, zu praesentieren befugt und schuldig ist.«
'

Der § 20 befindet sich in dem Abschni!t mit den §§ 17-21, we\che
eine gemeinsame Aufschrift haben: »Wasgestalten eine Gestliche Lehenschallt erlangt wird«. Die einzelnen Paragraphen in diesem Abschnitt
weisen folgende Marginalrubrikenau!:
§ 17 Durch Fundation,
§ 18 Verjahrung,
§ 19 Erbschallten,
§ 20 Per actus inter vivos,
§ 21 hat keine Rubrik.

§ 20 je ve skupině §§ 17-'21, které maji společný nadpis: "Wasgesta!ten eine Geistliche Lehenschafft erlangt wird«. jednotlivé paragrafy
v tomto oddíle mají tyto marginální rubriky:

Der § 20 hat nUr einen einzigen Absatz und Jautet: »Wann ein Herrschallt, Stadt, Markt, Dorff, oder anders Gut;' wie auch' ein gesambte Erbschafft, verkauft, in Versatz oder Bestand iiberlassen wird, worbey, sich
eine Geistliche Lehenschafft befindet, so ist selbige auch unter den 'Verkauf!, Versatz oder Bestand accessorie, jedoch ohne Taxirung, und AnsChlag, umb Geld, oder Geldswerth, zu verstehen, wofern sie nicht ausdruckentlich davon ausgenommen: Wie dann auch sonsten nicht zugelassen, eine Geistliehe Lehenschafft allein und absonderlich zu verkauffen oder
zu versetzen, noch in Bestand zu lassen, noch aull einige Weis umb Geld
oder Geldswerth zu verauSern.«

§ 20 má jediný odstavec a zní: »Wann ein Herrschafft, Sladt, Markt,
DorU, oder anders Gut, wie ein gesambte Erbschafft, verkault, in Versatz
oder Bestand ,iiberlassen wird, worbey sich eine Geistliche Lehenscha!ft befindet, so ist selbige auch unter den Verkauff, Versatz oder Bestand accessorie, jedoch ohne Taxirung, und Anschlag, umb Geld, oder Geldswerth,
zu verstehen; wofern sie nicht ausdruckentlich davon ausgenommen: Wié
dann auch sonsten nicht zugelassen, eine Geistliche Lehenschafft allein, und
, absonderlich Zll verkauffen oder Zll versetzen, noch in Bestand zu lassen,
noch auff einige Weis umb Geld oder Geldswerth zu verauSern.«

ln dem Tractatus sind altere Normen zusammengefaSt und der gesamte StoH ist im ganzen eingehend geregelt worden. Die Traktatsbestimmungen, welche gr6Stenteils bis heute in den b6hmischen Landern jetzt im Protektorat B6hmen und Mahren - Geltung haben (vgl. hiezu
au ch das Erkenntnis des ehem. Obersten Verwaltungsgerichtshofes in Wien
VOm 23. Februar 1905, Budw. 3331fA, we1ches jedoch eine andere Frage,
namlich die Besetzung einer Pfarrp!riinde in Dalmatien betrifft), schlieSen
sich mit einigen Ausnahmen dem allgemeinen Kirchenrecht an (so kennt
z. B. der Traktat keine Pflichten, sondern nur Rec h t e der Patrone).
IÍl der Theresianischen und insbesondere ']osephinischen Zeit auBerte sich
dann die Staatsgesetzgebung in der Kraftigung des Staatsnexus und den
Patronen wurden auch Lasten auferlegt, so daS sich das Patronat im Grunde
eher als ein Inbegriff von Lasten auszuwirken begann.
Zu den Patronatspflichten gehiiren hauptsachlich Baulasten. Gegenstand dieser Last sind einerseits Kirchengebaude, anderseits Plrii,ndenbaulichkeiten. Die Verpflichtung des Patrons ist auch beim Realpatronat eine
pers6n1iche, ihre Eigenschaft als Real1ast auSert si ch nur darin, daS durch
das Eigentum des betreffenden Gutes ledig1ich die Person des Verpflichteten bestimmt wird.

§
§
§
§
§

17
18
19
20
21

Durch Fundation,
Verjahrung,
Erbschafften,
Per actus inter vivos,
nemá rubriky.

V tractatus byly sebrány starší normy a celá látka byla celkem po-

drobně upravena. Ustanoveni traktátu, která po většině dosud platí v ze-

mích českých - nyní v Protektorátu čechy a Morava (srv; k tomu také
nález bývalého nejvyššiho správního soudu ve Vídni ze dne 23. února 1905,
Sb. Budwinski 3331 A, který se však týká jiné otázky, totiž obsazení farního obročí v Dalmácii), se připínají k obecnému právu církevnímu s ně
kterými jen výjimkami (tak na př. traktát nezná povinnosti, nýbrž jen
p r á v a patronů). Za doby tereziánské a zejména josefinské projevovalo
se pak státní zákonodárství v utužování státního nexu a byla patronům
u~ládána břemena, takže se patrdnát počal v jádru jeviti spíše jako soubor
bremen.

K patronátnilTIF'óVi~nostem náleží hlavně stavební břemena. Předmě
tem. tohoto břemene jsou jednak kostelní budovy, jednak budovy obročni.
Povmn~st patronova je i při patronátu věcném povinností osobní, její reální
raz se Jevl tohko v tom, že vlastnictvim příslušného statku je osoba zavá-

zaného pouze určována.
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Oas Realpatronat teilt das rechtliche Schicksal des Outes, mit welchem
es verbunden ist.
Der Art. XIV, Z. 1 des Einf. Oes. ZUr EO. setzt das Vorhandensein
alterer Vorschriften betreffend den Uebergang von Reallasten fUr kirchliche
Zwecke aul den Ersteher einer Liegenschalt voraus (vgl. Entsch. Nr. 1849
und 6163 Slg. O. O., wobei die Entsch. Nr. 6163 die Bodenrelorm betrifft
und e;ne Darlegung der Entstehungsgeschichte und der Rechtsnatur des
Patronats enthiilt). ln der vorliegenden Sache handelt es sich also um eineo
Fal! der Anmerkung nach § 20, fit. b) OBO., denn das Orundbuchsgesetz
ist zu einer Zeit erlassen worden, als noch die Josephinische Oerichtsordnung in Oeltung war, die auch Exekutionsbestimmungen enthielt.
Unter dem Wortlaut des § 20, lit. b) OBO. »nach den Vorschriften de,
ZivilprozeBordnung ... damit verbundener Rechtswirkungen« sind aueh die
in der Exekutionsordnung und deren EinfUhrungsgesetz lestgesetzten Rechtswirkungen zu verstehen.
lm Exekutíonsverfahren kann aber das Realpatronat und des sen ErsichtIichrÍ1achung im Orundbuch fUr einzelne Amtshandlungen von rechtlicher
Bedeutung se in (z. B. fUr die Schiitzung, Uebernahme von Lasten, VOrlaufige Feststellung des Lastenstandes, Festšetzung der Versteigerungsbedingungen, Verstandigung der aus der Reallast dinglich berechtígten
Subjekte und Aufforderung affentlicher Organe zur Anmeldung von Rilckstanden, ferner bei der Zustellung des Versteigerungsediktes und anderer
Beschlilsse des Exekutíonsgerichtes an die Beteiligten des Exekutionsverfahrens u. dg!. m,).
Es wurde daher hinsichtlich dieser Frage dem Revisionsrekurse stattgegeben,
Z u r I i t.B) :
Eine A n m e r k u n g des Vorr~nges eines im Orundbuch eingetragenen
Rechtes vor allen bilcherlichen und Reallasten kennt das Orundbuchsgesetz
nich!. Es war deshalb das Orundbuchsgesuch in di e ser R i c ht u n g
wegen Fehlens der formalen gesetzlichen Voraussetzungen tlir die Bewi!Iigung der begehrten Eintragung abzuweisen.

Věcný

patronát sdílí právni osudy statku, s nimž je spojen.

čl. XIV, čís. 1 uvoz. zák. k ex. ř. předpokládá, že jsou tu dřívější před
pisy, které stanoví, že na vydražitele nemovitosti přecházejí reál ni 'břemena
pro účely církevní (srv. rozh. čis. 1849 a 6163 Sb. n. s.; rozh. čís. 6163
se týká pozemkové reformy a vylíčilo historický vývoj a právní povahu patronátu). V projednávané věci jde tedý o případ § 20 b) knih. zák., neboť
knihovní zákon byl vydán v době, kdy platil ještě Joselinský soud ni řád,
který mčl také ustanovení o exekuci. Pod rčením § 20 b) kníh. zák. »právní
účinky podle civilniho řádu soudního« nutno rozuměti také účinky stanovené exekučním řádem a jeho uvozovacím zákonem.

V exekučním řizení může však věcný patronáť a jeho vyz~ačení v pozemkové knize při jednotlivých úkonech exekučního soudu míti právní význam (ku pře při odhadu, převzetí břemen, zatímního určení stavu břemen
určení dražebních podmínek, uvědomování věcně oprávněných subjekttl
z tohoto reálného břemene a vyzvání veřejných orgánů k přihlášce zadržených dávek, při doručování dražebního ediktu a jiných vydaných usnesení
exekučního soudu účastníkům řízení a pod.).
Bylo proto v této otázce dovolacímu rekursu vyhověno.
K pí s m. B):

P o z n a m e n á n í přednosti práva v pozemkové knize zapsaného přede
všemi knihovními a věcnými břemeny knihovní zákon nezná. Bylo proto
v t Dm t o smě r u knihovní žádost již pro nedostatek formálnich zákonných předpokladů pro povolení žádaného zápisu zamitnouti.
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Určil-Ii manžel v rámci svých práva povinností vůči manželce podle

Wenn der Ehegatte lm Rahnten seiner Rechte und Verbindlichkeiten
gegen die Ehegattin im Sinne der ~ 91, 92 abGB. als gemeinsamen Wohn. sitz eine Liegenschalt bestimmt hat, die lm Miteigentum beider Gatten steht,
geMrt in die Verwaltungsrechnung des Bhegatten (§ 1239 abGB.) als Einnahmepost der Mietwert des ideellen Liegenschaftsteiles der Ehegattin.
Die Pilicht zur vorgiingigen Rechnungslegung hat der Ehegatte als VermOgensverwalter seiner Gattin unter Umstiinden bereits dadurch erliillt,
daB er der Gattin eine Abrechnung der· Aus!agen iibersandte, deren Ersatz
er verlangt.

_. P?V~ost předchozlho složeni účtu splnil manžel jako správce manžel~In~ jmení podle okolností již tím, že zaslal manželce vyúčtováni výdajů
jlchz náhrady se domáhá.
'

(Entsch. vom 31. Január 1944, Rv I 916/43.)

(Rozh. ze dne ·31. ledna 1944, Rv I 916/43.)

Vg!. Entsch. Nr. 15851 Slg. O. O.

§~ 9~, 92 obě. ~o za sp~lečné bY:mště ne~ovitost, která je ve spoluvlast?Ictvl ~?ou n;anzelu! pat~ .do n;anzelova spravntho účtu (§ 1239 obč. zák.)
jak~ prtjm(wa polozka najemnl hodnota manželčiny ideální části nemovi-

tostl.

Srov. rozh. čís. 15851 Sb. n. s.

-
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Die Eheleute V. B. und F. B-ová sind je zur Hallte Miteigentumer des
in der Einlage Z. 603 in B. eingetragenen Orundstilckes samt Wohnhaus.
• Auf der genannten Liegenschaft haften vier Hypothekarforderungen au,
und die Eheleute B. haben sich zur solidarischen Abzahlung dieser Darlehen verpflichtet. V. B. bezahlte filr seine Oattin an Zin sen, Annuitaten,
EintragungsgebUhren und Oemeindeabgaben, bezw. an Zinsen von 'diesen
Betragen insgesamt den Betrag von 76.324 K, der auf die Halfte des gesamten ausgeliehenen Betrages entfie!.
lm vorliegenden Rechtsstreit verlangt V. B. von F. B-ová die Bezahlung
von 76.324 K 75 h s. Ngb. Die Beklagte wendete ein, der KIager sei verpf1ichtet gewesen, der Bek!agten aus seinem Vermogen Wohnung und
Unterhalt zu gewahren und daher stelle die Halfte des Mietwertes des
Wohnhauses ein Einkommen aus dem Vermogen der Beklagten dar. Der
Mietwert des ganzen Hauses betrage 10.000 K jahrlich, und daher wendet
die Beklagte gegen den Klagsanspruch den Betrag von 70.000 K als Einnahmepost aus der ideellen LiegenschaftshaJfte, die der Beklagten fiir eine
14jahrige Dauer des Miteigentums zusteht, aufrechnungsweise eill.
D a sEr s tg e r i c h t wies die Klage ab.
D a s Ber u f u n g s g e r i c h t anderle das angelochtene Urtei! nur
insolern ab, als es die Klage filr dermalen abwies. A u s den O rUn den:
Dem Erstgericht kann nicht .darin beigepf1ichtet werden, daS die dem Ehegatten nach § 91 abOB. aulerlegte Verbindlichkeit, der Oattin den ansVindigen Unterhalt zu gewahren, auch die Pllicht in sieh schlieBt, zur Einhaltung' ihrer eigenen Verbindlichkeiten beizutragen und filr sie au ch den
mit dem Eigentum an ihrer Liegenschaft verbundenen Aulwand zu bezahlen, insbesondere auch Annuitatsraten auf die aul ihrer Liegenschaft haltenden. Hypothekarschulden, Verzugszinsen von solchen Annuitatsraten,
OebUhren von Pfandreehtseinverleibungen und Oemeindeabgaben. Daher
billigt das Berulungsgericht nicht dié Ansicht des Erstgerichtes, daS die
Zahlungen, die der Berulungswerber zur ~ Einl6sung der mit der Bezahlung
und Verzinsung der Hypothekarlorderungen verbundenen Verbindlichkeiten
der Beklagten geleistet hat, als ErfUlIung seiner Unterhaltspllicht gegen
sie anzusehen seien und daS er daher keinen Anspruch aul Ersatz derselben habe. Wenn aber der Berulungswerber nunmehr Ersatz daftir verlangt,
was er so nach seiner Behauptung filr die Beklagte ausgelegt hat, ist
es seine Pflicht, vor allem der Beklagten liber die Verwaltung der Liegenschaft, d. i. Uber die Verwaltungseinklinfte und Verwaltungsauslagen, zu
denen auch die Auslagen geh6ren, deren Ersatz er in der vorliegenden
Klage verlangt, Rechnung zu legen. Die Behauptung des Berulungswerbers,
es habe keine Verwaltungsertragnisse gegeben, ist unrichtig. Nach dem
Vorbringen der Parteien-is! die Liegenschalt Einl. Z. 603 in B. eine Villa,
die vom Berulungswerber in der Weise beniltzt wurde, daS er in ihr mit
seiner Familie, somit auch mit der Beklagten als seiner Ehegattin wohnte.
Diese Wohnung war der Berulungswerber allerdings seiner Familie und'
insbesondere auch dcr Beldagten gemaS § 91 abOB. aus seinem Vermogen
zu beschaffen verpflichtet. Da aber die Villa ihm nur zur Hallte und zur

Manželé V. a F. B-ovi jsou po polovině spoluvlastníky pozemku
zapsaného ve vlož,ce čis. 603 v. B. s obytným d0111e,m .. Na uvedené n~mo~
vitosti váznou čtyn hypotekarm pohledavky a manzele B-OVl se zavazah
k solidárnímu splácení těchto zápůjček. V. B. zaplatil za svoji manželku
na úrocích, anuitách, vkladních poplatcích a obecních dávkách resp. na
úrocích z těchto částek celkem 76.324 K, jež připadala na polovici celkové
vypůjčené částky.

Ve sporu, o který tu jde, domáhá se V. B. na F. B-ové zaplacení
76.324 K 75 h s přís!. žalovaná namitla, že žalobce byl povinen poskytovati žalované ze svých prostředků výživu a bydlení a že tudíž polovina
nájemní hodnoty obytného domu je příjmem z jmění žalované. Nájemní
hodnota celého domu činí prý 10.000 K ročně, a namítá proto žalovaná
proti žalobnímu nároku k započtení částku 70.000 K, jako příjmovou po·Iožku z ideální poloviny nemovitosti patřící žalované za 14 let trvání spoluvlastnictví.
P r v Ý s o u d zamitl žalobu.
'0 d vol a c í s o u d změnil napadený rozsudek jen potud, že zamítl
žalobu pro tentokráte. Z d ů vod ú: Nelze přisvědčitiprvému soudu v tom,
že by povinnost uložená manželu podle § 91 obč. zák., poskytovati manželce slušnou výživu, zahrnovala v sobě i závazek, přispívati jí i na plnění
jejích vlastních závazků a platiti za ni i náklady,' spojené s vlastni,tvím
. její nemovitosti, zejména i splátky anuitní na hypotekární dluhy, váznoucí
na její nemovitosti, úroky z prodlení z takových anuitnich splátek, po. platky ze vkladů zástavního práva a obecní dávky. Proto nesouhlasí odvolací soud se závěrem prvého soudu, že platy, jež odvolatel konal na
úhradu povinnosti žalované, spojených s úhradou a zúročením hypotekárnich pohledávek, je pokládati za splnění jeho alimentační povinnosti vůči
ní a že proto nemá nároku na jejich náhradu. Domáhá-li se však nyní odvolatel náhrady toho, co takto podle svého tvrzení za žalovanou vynaložil,
je na něm, aby především složil žalované vyúčtování ze správy nemovitosti, t. j. vyúčtování správních užitků i správních výloh, k nimž patří i
výlohy, jejichž náhrady se domáhá žalobou, o niž tu jde. Tvrzení odvolatelovo, že nebylo níjakých správních užitků, není správné. Podle před
nesu stran je nemovitost vl. čís. 603 v B. vilou, jíž užíval odvolatel tím
způsobem, že v ní i se svou rodinou, tedy i se žalovanou jako svou manželkou, bydli!. Toto bydlení byl ovšem odvolatel své rodině a zejména i žalované podle § 91 obč. zák. povinen poskytovati ze svého. Ježto však vila
náleží jemu jen polovinou a polovinou žalované, jest za užitek náležející
z, ni žalované pokládati její poloviční nájemní hodnotu. Tuto hodnotu pak
treba pOjmoutI do vyúčtování jako správní užitky a teprve to, oč odvolatelova vydání spojená se správou, včetně vydání, jež učinil podle žalobního
tvrz,cni za žalovanou. převyšují ony správní užitky, bude moci odvolatel
na zalované požadovati. Nezáleží na tom, že odvolatel podle svého tvrzení
nebyl povinen poskytovati žalované tak luxusní byt, jaký s ní ve společné
Civilní rozhodnlltí XXVI.
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Hallte der Beklagten gehiirt, ist als der daraus der Beklagten geblihrende
Nutzen nur der halbe Mietwert anzusehen. Dieser Wert muS in clie Abrechnung als Verwaltungsertragnis einbezogen werden und erst das, worum
die mit der Verwaltung verbundenen Ausgaben, einschlieSlich der nach der
Klagsbehauptung fiir die Beklagte gemachten Auslagen jene Verwaltungsertragnisse libersteigen, wird der Beru!ungswerber von der Beklagten verlangen kbnnen. Es kommt nicht darau! an, daS der Beru!ungswerber nach
seiner Behauptung nicht verpf1ichtet war, der Beklagten eine so luxuribse
Wohnung zu bieten, wie er sie mit ihr in der gemeinsamen VilIa bewohnt
hal. Es war seine Sache, eine seinen Vermbgensverhaltnissen entsprechencle
Wohnung zu bescha!!en. und die Wohnung in der gemeinsamen Vili a Zll
vermieten, er kann jedoch von der Beklagten nicht verlangen, daS sie zu
den Kosten jenerprunkvollen Wohnung in der Weise beitrage, daS sie auf
ihre Ansprliche auf die Verwaltungsertragnisse der gemeinsamen VilIa
verzichtel. Eine so1che P!licht legl ihr das Oeselz nicht auf. Der.
Berufungswerber behauptet zwar, el' habe der Beklagten eine Abrechnung
der Auslagen vorgelegt, klagt aber nicht den Saldo einer so1chen Rechnung
ein, wie er sie gemaS § 1239 abOB. ZLl legen verpflichtet ware, und erstattet au ch keine solehe Abrechnung. Aueh die Bestimmung des § 896
abOB. kann den Berufungswerber nicht VOn der Pflicht zur Rechi1Llngslegung
befreien, obwohl es sich um eine Solidarschuld der Streittei1e handelt, weil
die Zahlungen auf jene Solidarschuld eben im Zusammenhange mit der
Verwaltung der gemeinsamen Villa erfolgt sind, auf der jene Schuld au shaltet, und wenn der Beru!ungswerber auf den Ersatz der so ausgelegten
Betrage Anspruch halte, ohne daS er im vorhinein Rechnung legen mliSte,
kbnnte die Beklagte im Sinne der Bestimmung des ~ 1239 abOB. von ihm
nicht mehr die Ausfolgung des auf ihre Villahiilfte entfal1enden Teiles der
Verwaltungsertragnisse verlangen, auf die sie im Hinblick darauf Anspruch
hat, daS auch er von ihr den Ersatz der gemachten Aufwendungen verlangt, und ware der Berufungswerber aUerdings dadurch um díese Verwaltungsertragnisse der Beklagten gegenliber bereicherl. Daher ist die
Klage, solange der Berufungswerber keine Verwaltungsrechnung gelegt
hat, vorzeitig und war fUr dermalen abzuweisen. Das Erstgericht hat aUerdings gefehlt, wenn es sie liberhaupt abgewiesen hat, und daher war wie
angefiihrt zu entscheiden.

viie obýval. Tu bylo na něm, aby si opatřil byt, jenž odpovidal jeho majetkovým poměrům a byt ve společné vile pronajal,nemůže však ch liti na
žalované, aby mu na náklady onoho honosnějšího bytu přispívala lim způ
sJbem, že by se vzdala nároků na správni výtěžky ze společné vily. Takové
povinnosti ji zákon neukládá. Odvolatel sice tvrdi, že předložil žalované
vyúčtování výdajů, ale nežaluje saldo takového vyúčtování, jaké by byl
povinen podle § 1239 obč. zák. podati, a také takového vyúčtování nepodává. Ani ustanovení § 896 obč. zák. nemůže odvolatele zprostiti povinnosti ke složeni účtu, i když jde o solidární dluh sporných stran, protože
placení na onen solidární dluh stalo se právě ve spojeni se správou společné vily, na níž onen dluh váznc, a kdyby odvolatel měl nárok na ná··
hradu částek takto vynaložených, aniž by musil složiti předem vyúčtování,
nemohla by se žalovaná podle ustanoveni § 1239 obč. zák. na něm již domáhati vydání části správních výtěžků, připadajících na jej; polovinu vily,
na něž má nárok vzhledem k tomu, že i on od ni požaduje náhradu učině
ných nákladů a byl by tím ovšem odvolatel o tyto správní výtěžky vúči
ralované obohacen. Je tedy žaloba, pokud odvolatel nesložil správní účet,
předčasnou a bylo ji Lamítnouti pro tentokráte. Prvý soud ovšem pochybil,
když ji zamítl vůbec a bylo proto rozhodnouti, jak se stalo.

D a s Ob e r s t e Oer i c h t hob liber die Revision des Klagers da,;
angefochtene Urtei! auf und verwics die Sache an das Berufungsgericht
zmlick, damit es liber sie weiter verhandle und von neuem entscheide.

Ne j v y Š š í s o u d zrušil k· žalobcovu dovolání napadený rozsudek a
vrátil věc odvolacimu soudu. aby o ni dále jednal a znovu rozhodl.

Aus den Orlinden:
In der vorliegenden Sache ist unbestri!ten, daS der Klager den' eingeklagten Betrag an Zinsen, Annuitaten, Eintragungsgeblihren und Oemeindeabgaben bezahlt hat und daS diese au! die ideeUe Halfte der der Beklagten
als Eigentilmerin zugeschriebenen Liegenschaft Einl. Z. 603 B. entfielen.
Da ferncr unbestritten ist, daS .die Parteien seit ihrer Verheiraiung bis zum

Z d

ů

vod

ů:

V souzené věci není sporné, že žalobce zaplatil zažalovanou částku na
úrocich, anuitách, vkladních poplatcích a obecních dávkách a že tyto. při
padaly na ideální polovici nemovitosti vložka čfs. 603 B., připsané do
v~astnictvi žalované. Poněvadž je dále nesporné, že strany žily od svého
snatku až do září 1941 ve společné domácnosti, je také nesporné, že vše9"
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September 1941 in gemeinsamem Haushalte gelebt haben, so ist auch un~
strittig, daS alJe bezahlten Betrage die Zeit betrellen, in der sie im gemeinsamen Haushalte gelebt haben.
Daher gilt mit Rlicksicht auf dieses unbestri!tene Vorbringen gemaS
§ 1238 abOB. die rechtliche Vermutung, daS der Klager in der Zeit, in der
er die strittigen Auslagen bezahlt hat, Verwalter des Vermogens der Beklagten war. Der Kliiger verlangt somit den Ersatz der ihm wahrend der
Verwaltung entstandenen Áuslagen. Diesen Ersatz kann er zwar gema!3
§ 1239 abBO. grundsiitzlich lordem, muS jedoch zuvor durch Vorlage der
Verwaltungsrechnung nachweisen, daS diese Auslagen nicht aus den Ertragnissen des Verm6gens der Beklagten bezahlt wurden (Entsch. Nr. 15851
Slg. O. O.).
Zwischen den Parteien ist auch nicht strittig, daS mit Ausnahme einer
von der Beklagten geltendgemachten und vom Klager bestri!tenen Post aus
dem Vermogen der Beklagten keine Einnahme flossen und daS der Klager
dcr Beklagten no ch vor der Klage eine eingehende Abrechnung der Ausgaben, deren Ersatz er verlangt, iibersendet hal. Oa in diesem Ausnahmslalle.die Verwaltungsrechnung nur eine zwis.chen denParteien strittige Einnahmepost aulweisen kann, so ist anzunehrilen, daS der Ehegatte als Verwalter des Vermogens seiner Oattin seine Ptlicht zur Vorlage der Verwaltungsrechnung schon dadurch erflilJt hat, daS er der Oaltin eine Abrechnung
der Auslagen iibersendet hat, deren Ersatz er verlangt. Oas Berulungsgericht hat daher getehlt, wenn es die Klage deshalb als verlriiht angesehen hat. weil der Klager bisher seine Pf1icht ZUf Vorlage der Verwaltungsrechnung nicht erfiil1t habe.
.
Infolge dieser irrigen RechtsansiCht ist das Verlahren des Berufungsger;chtes unvol!standig geblieben und muSte sein Urteil daher aulgehoben
(§ 510 ZPO.) und die Sache ZUf neuen Verhandlung und Entscheidung
3.n dassclbe zurilckverwiesen werden.
Den Eillwand der Revísion, der Klager habe aut den eingeklagten BeIrag gemaS § 896 abOB. Anspruch ohne Riicksicht auf die stri!tíge Einnahmepost, hat bereits das Berulungsgericht zutreffend widerlegt und es
genLigt daher der Hinweis aul ciessen Oriindc, die vom Revisionsgerichte
gebilligt werden.
Ebenso ist dem Berufungsgerichte beizupflichten,· soweit dieses die
strittige Einnahmepost dem Orunde nac11 als zu Recht bestehend anerkannt hat.
Nach § 91 abOB. hat der Ehegatte das Recht, clen geineinsamen eheEchen Wohnsitz zu bestimmen und es Eegt ihm die Verbindlichkeit ob, der
Oattin im gemeins<)men Haushalte den Unterhalt, somit auch eine Wohnung
ZLl gewahren. Wenn also der KIager als gemeinsamen eheEchen Wohnsitz
clie LiegenschaH Einl. Z. 603 B. bestimmt hat, so war dies zwar sein Recht,
er halte aber auch die Pflicht, diese Wohnung aus seinem Vermogen Zll
beschaffen. Oas hat er nicht getan, denn eine ideelle Hiillte dieser Liegenschal! ist Eigentum der Beklagten,und daher hat das Berulungsgericht mit
Recht entschieden, daS in die Verwaltungsrechnung als Einnahmepost der

,

chny zaplacené
·nosti.

částky

se týkaji doby, kdy spolu žily ve

společné

domác-

Platí proto vzhledem na tento sporný přednes podle § 1238 obč. zák.
právní domněnka, že žalobce v době, kdy plaHl sporné výdaje, byl správcem jmění žalované. Domáhá se tedy žalobce náhrady nákladů, které mu
za trvání správy vznikly. Této náhrady se sice může podle'§ 1239 obč.
zák. zásadně domáháti, musí však napřed složením účtu ze správy vykázati, že tyto náklady nedošly úhrady v užitcích majetku žalované (rozh.
čís. 15851 Sb. n. s.).

Mezi stranami není také sporné, že vyjma jediné položky příjmové uplatněné žalovanou a popírané žalobcem nebylo z majetku žalované žádných
příjmů a že žalobce zaslal žalované ještě před žalobou zevrubné vyúčto
vání výdajů, jichž náhrady se domáhá. Ježto v tomto výjimečném případě
účet ze správy může vykazovati jen jednu příjmovou položku, spornou mezi
stranami, je za to míti, že manžel jako správce jmění své manželky splnil
povinnost přeciložiti účet ze správy již tím, že manželce zaslal vyúčtování
výdajů, jichž náhrady se domáhá. Pochybil tedy odvolací soud, že pokládal
žalobu za předčasnou, poněvadž prS' ;'alobce dosud nesplnil svou povinnost předložiti účet ze správy.

Pro tento mylný právní názor zůstalo řízení odvolacího soudu kusé Cl
bylo proto jeho rozsudek zrušiti (§ 510 c. ř. s.) a věc mu vrátiti k novému

Jednání a rozhodnutí. .
Námitku dovolání, že žalobce má nárok na zažalovanou částku podle
§ 89? ??č. zák. bez ohledu ~',a spornou příjmovou položku, vyvrátil pří
padne JlZ odvolaci soud a stacl proto poukázati na jeho důvody které do.
volací soud schvaluje.
'
Rovněž je přisvědčití odvolacimu souelu, pokud tento uznal spornou

příjmovou položku dúvodem po právu.

,,~odle § 91 obč. zák. má manžel právo, aby určil společné rodinné by:ihste, a povmnost, aby poskytoval manželce ve společné domácnosti vi'ZIVU, tedy také byl. Určil-Ii tedy žalobce za spoJeěné rodinné bydliště nol11ovtlost vl. Čís.603 B., bylo to sice jeho právem, měl však také povinnost,
aby toto bydlem obstaral ze svého. To neučinil, neboť ideál ni polovice této
~emúvltosh je vlastnictvím žalované, a právem proto usoudil odvolací soud
ze do správniho účtu patří jako příjmová položka nájemní hodnota tét;
ldealní polovice. Názor dovolání, že žalovaná vzhledem na SVOll povinnost
podle § 92 obč. zák. lwma nárok na tuto příjmovoll položku, je mylný.

-

--

Nr. 18675 -

čis.

18675 -

134

135

Mietwert dieser ideellen Ha1fte geh6rt. Die Ansicht der Revision, c1ie Beklagte habe im Hinblick au! ihre Pflicht nach Si 92 abOB. keinen Anspruch
au! diese Einnahmepost, ist irrig. Die Ehegattin ist zwar nach § 92 abOB.
verp!lichtet, zur materiellen Sicherstellung der Familie beizutragen, jedoch
unter der Voraussetzung, daS der Oatte nicht imstande ist, die Farnik
sicherzustellen. Der Klager hat dies jedoch gar nicht behauptet und daher
ist die erwahnte Behauptung der Revision schon aus diesem Orunde unbegrlindet.
Bei der neuen Verhandlung wird es Sache des Berufungsgerichtes sein,
den Mietwert der ideellen Halfte der Einl. Z. 603 B., eventuell nach Erganzung des Vorbringens der Parteien gemaS § 182 ZPO., !estzustellen,
und clann unter Beriicksichtig;ung der oben angefiihrten Rec.htsansichten von
neuem Zll entscheiden.

Manželka je sice podle § 92 obč. zák. povinna přispívati také ke hmotnému zabezpečeni rodiny, předpokladem pro to však je, že manžel neni
s to rodinu zabezpečiti. žalobce však to ani netvrdil a je již z tohoto dů
vorlu uvedené tvrzeni dovolání neopodstatněné.

V novém jednání bude na odvolacím soudě, aby vyšetřil nájemni hodnotu ideálni polovice vl. čís. 603 8., případně po doplnění přednesu stran
podle § 182 'co ř. s., a pak znovu rozhodl, řídě se výše uvedenými práv-

ními názory.
čís.

Nr. 18675.
Wurde die fiilligkeit des Heiratsgutes, dessen Hohe bereits vor der
Verehelichung der Braut gerichtlich bestirnmt worden war (§ 1220 abGB.),
mi! dem Zeitpunkte des Abschlusses der Bhe mit einem bestimm!en Maune
!estgesetzt, so liegt keine Gesetzwidrigkeit vor (§ 46, Abs. 2 des Ges. Slg.
Nr. 100/1931), wenn durch die Entscheidungen der Unterinstanzen der dotationspflichtigen Person bereits vOr dem EheabschluB auch die Auszahlung
des Heiratsgutes auferlegt wurde.

18675.

Byla-li splatnost věÍ1a, jehož výše byla soudně určena již před nevěsti
ným sňatkem (!l 1220 obč. zák.), stanovena od uzavření sňatku s určitým
mužem, není nezákonností (§ 46, odst. 2 zák. Sb. čís. 100/1931), že byla
rozhodnutími nižších stoli~ již před sňatkem uložena osobě povinné k zří
zeni věna i jeho výplata.
(Rozll. ze dne 1. února 1944, R I 499/43.)

(Entsch. vom I. Februar 1944, R I 499/43.)
Srov. rozh.

Vgl. Entsch. Nr. 3144, 11089 Slg. O. O.
Mit Antrag vom 15. August 1942 verbngt V. O-ová von ihrem Vater
O. ein Heiratsgut im Betrage von 40.000 K und behauptet, daS sie A. ].
zu heira ten gedenke.
O a s Oer i ch t e r s t e r I n s t a n z trug dem Vater der Antragstellerin J. O. auf, seiner Tochter als Heiratsgut den Betrag von 10.000 K
hinnen 14 Tagen, beginnend mit dem Tage des Eheabschlusses, bei Exekution zu bezahlen.
O a s Rek UJ s g e r i c h t gab dem Rekurse des J. O. nicht statt.
O a s Ob e r s t e G e r i c h t gab dem Revisionsrekurse des J. o. nicht
stalt, erganzte aber den BeschluS des Oerichtes erster Instanz dahin, daS
dieser »lUr· den Fall des Eheabschlusses der Antragstellerin. mit A. J.
gelte« .
Zur strittigen Frage bemerkte das Oberste Oericht in den

J.

Griinden:
Oesetzwidrig im Sinne des ~ 46, Abs. 2 des Oes. Slg. Nr. 100/1931 isr
genúB Art. V, Z. 1 des durch das Oesetz Slg. Nr. 31411936 verlangerten

J.

čís.

3144, 11089 Sb. n. s.

Návrhem ze dne 15. srpna 1942 domáhá se V. O-ová na svém otci
O-ovi věna v částce 40.000 K a tvrdí, že zamýšlí vstoupiti v manželstvi

s A. .I-em.
S o u cl p r v é s t o I i c e uložil otci navrhovatelky J. D-ovi, aby vyplatil své dceři venem částku lO.OOO K do 14 dnů, počínaje ode cine jejího
sňatku pocl exekucí.
Rek u r sní s o II d nevyhověl rekursu J. D-a.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu J. O-a, doplnil však
l!snesení soudu prvé stolice tak, že toto platí »pro ořípad sňatku navrhovatelky s A. }-em«.
K otázce, o niž jde, uvedl nejvyšší soud
v

důvodech:

Nezákonným ve smyslu § 46, odsl. 2 zák. Sb.

CIS.

100/1931 je podle

či. V, čís. 1 zák. Sb. čís. 251/1934 prodlouženého zákonem Sb. čís. 314/

-
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Oes. Slg. Nr. 251/1934 nur eine solche Verfligung oder ein BeschluB, der
dem klaren und zweifellosen 'Wortlaute oder Silme des Oesetzes widerspricht, das auf den fall angewendet wurde oder angewendet werden
sollte. Der angefochtene BeschluB widerspricht aber nicht dem klaren und
zweifellosen Wortíaute oder Sinne des § 1220 abOB., der anzuwenden war
und vom Rekursgerichte zweifellos angewendet wurde. Dabei ist es auch
nkht gesetzwidrig, daB durch die Entscheidungen der Unterinstanzen dem
Revisionswerber auch die Auszahlung des Heiratsgutes auferlegt wurde
(vgl. Entsch. Nr. 3144, 11089 Slg. O. O.). Der Revisionsrekurrent hat auch
weder behauptet, daB seine Tochter keine ernste Bekanntschaft und nicht
die emste Absicht habe, A. J. zu heiraten, noch hat er behauptet, daB er
gegen dessen Person Einwendungen habe.
Damit die Tocht~r allerdings nicht cventuell eine Person hciraten
konnte, gegen die der Rekunent begriindete Einwendungen hatte, wurde
der BeschluB des Oerichtes erster Instanz durch die Bestimmung erganzt,
daB er nm fUr den EheabschluB mit A. J. gilt.

1936 jen takové opatření nebo, usnesení, které se příčí jasnému a n,~po
chybnému zněni nebo smyslu z~kona, J~,h?i bylo nebo melo byh ,na pnp,ac:
užito. Napadené usnesení se vsak nepnčl Jasnému a nepochybnemu znem
nebo smyslu § 1220 obč. zák., jehož mělo býti a nepochybně bylo rekursním soudem použito. Při tom není nezákonnosti ani, že rozhodnutími
nižších stolic" byla uložena dovolacímu stěžovateli i výplata věna, když
splatnost stanovena byla od uzavření sňatku (~ro~n. I'ozh. čís. 31~4, I~089
Sb. n. s.). Dovolací stěžovatel netvrdil am, ze Jeho dcera nema vaznOu
známost a vážný úmysl pojmouti A. J-a za manžela, ani netvrdil, že má
proti jeho osobě nějaké námitky.
Aby ovšem dcera nemohla uzavříti případně sňatek s osobou, proti niž
by měl stěžovatel oprávněné námitky, bylo usnesení soudu prvé stolice doplněno ustanovením, že plati jen pro sňatek s A. J-em.

čís.

Nr. 18676. "
Der Mangel der Zustimmung der OrtspolizeibehOrde im Sinne des § 1,
Abs. 3 der Regierungsverordnung vom 31. Dezember 1942, Slg. Nr. 1 aus
dem jahre 1943 ZUl' Reinigung des Oehsteiges vor dem Hause des Eigentiimers odel' Nutzungsberechtigten der ganzen Uegenschalt durch denjenigen, der sich dam vertraglich verpflichtet hat (z. B. durch den Mieter),
hat nur die Bedeutung, daS skh durch den abgeschlossenen Vertrag an der
Verpflichtul\gdes Eigentiimers oder Nutzungsberechtigten der ganzen Liegenscha!t nichts ander! und daS dieser filr einen Unlall aul dem nicht gereinigten Oehsteig haltet, insbesondere wenn er die Ausfiihrung der Reinigung nicht gehOrig beaulsichtigt; die verlragliche Verpflichtung zur
Reinigung wkd jedoch durch den Mangel der Zustimmung der OrlspolizeibehOrde nicht beriihrt.

18676.

Nedostatek souhlasu mlstuího policejního úřadu podle § 1, odst. 3 vládního nařízení ze dne 31. prosince 1942, Sb. čís. 1 z roku 1943 s tím, aby
Chodník před domem vlastníka nebo uživatele celé nemovitosti čistil ten,
kdo se k tomu smluvně zavázat (na př. nájemník), má ,len ten význam,
že se uzavřenou smlouvou nic nemění na povinnosti vlastníka nebo uživatele celé nemovitosti a že tento ručí za úraz na noočištěném chodníku,
zejména, nedohHži-li náležitě na prováděl1i čištění; smluvní závazel,
k čištění však není nedostatkem souhlasu místního policejního úřadu
dotčen.

(Rozh. ze dne I. února 1944, Rv I 900/43.)

(Entsch. vom 1. februar 1944, Rv I 900/43.)
H. Z. ist Eigentlimer des Hauses Ne. 29 in_Mo ln diesem Hause hat
V. š. cine Wohnung gemietet. Bei der Vereinbarung des Mietvertrages verpflichtete sich V. Š., den Gehsteig vor seiner Wohnung zu reinigen und
Zll bestreuen.
lm vorliegenden Rechtsstreit beantragt H. Z. die fallung des Urteils
gegen V. Š., der Beklagte sei als Benlitzer einer Wohnung im Hause Ne. 29
in M. verpflichtet, in der Winterzeit vor der Wohnung des Beklagten den
Schnee zu beseitigcn und einen Teil des Gehsteiges beim Hause Ne. 29
in M. ZLl bestreuen. Den Streitgegenstand bewertete der KJager mit 600 K.
D a s E I' S t gel' i ch t gab der Klage statl.
D a s Ber u f u n g s gel' i c h t wies die Klage liber die Berufung des
Beklagten ab. A u s ci e n G I' li n den: Der Vorwurf der unrichtigen recht-

H. Z. je vlastníkem domu č. p. 29 v M. V tomto domě má pronajatý
byt V. Š. Při sjednávání nájemní smlouvy zavázal se V. Š. čistiti a sypati
chodník před svým bytem.
Ve sporu, o který tu jde, domáhá se H. Z. vydání rozsudku proti
V. š-ovi, že žalovaný je jakoužívatel bytu v domě č. p. 29 v M. povinen
v zimní době odstraňovati sníh a sypati část chodníku II domu č. p. 29
v M. před bytem žalovaného. Hodnotu předmětu sporu ocenil žalobce
částkou 600 K. .
P r V Ý S o u d vyhověl žalobě.
O d vol a c í s o u d zamítl k odvolání žalovaného žalobu. Z d ů
vod ů: Výtka nesprávného právního posouzení je důvodná. Podle ~ I,

-- Nr. 18676 -
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lichen Bemteilung der Sache ist begriindet. Nach § 1, Abs. 1 der Reg.-VO
Slg. Nr. 1/1943 sind die Liegenschaftseigentiimer ZUf Reinigung bffentlicher,
in einer geschlosse·nen Ortslage gelegenen Gehsteige verpflichtet. Hat eine
anelere Person die Ausfiihrung der Reinigung liir den Reinigungspnichtigen
libernommen, so ist sie selbst zm Reinigung verpflichtet, wenn die Ortspolizeibehorde der Uebernahme zustimmt (§ I, Abs. 3 zit. VO). Eine solche
polizeib.ehOrdliche Zustimmung wurde im vorliegenden Falle weder behauptet noch bewiesen_ Der Beklagte halte daher zur Vornahme dcr Reinigung eines Teiles des Gehsteiges vor dem Hause Ne. 29 in M. nicht verur!eil! worden sollen, obwohť die Uebernahme dieser Verpflichtung erwiesen ist.

odst. I vl. nař. Sb. čís. 1/1943 JSOll v nzavÍtné části obce.povinni čistití
veřejné chodníky vlastnici nemovitostL Převzala-Ii provádění čištěni jiná
osoba za toho, kdo je čištěnim povinen, je sama k čištění povínna, jestliže
s převzetim souhlasí místní policejní úřad (§ 1, odst. 3 ciL nař.); Takový
souhlas policejniho úřadu nebyl v deném připadě tvrzen, aDl prokazan. Zalovaný proto neměl býti odsouzen k provádění čištění části chodníku před
dome~, č. p. 29 v M., třebas převzeti této povinnosti je prokázáno_

D a s Ob c r s t e G e r i c h t hob liber die Revisíon des KlaQers das
ange!ochtene Urleil au! und trug dem Berufungsgericht cine neuerliche
Verhandlung und Entscheidung au!.

N e j v y Š š i s o u ci zrušil k dovolání žalobce napadený rozsudek a
,11ožil odvolacímu soudu nové jednání a rozhodnutL

Aus den Grlinden:

Z c1ůvodů:

Die Rechtsansicht des Beru!ungsgcrichteš, der bekiagte Mieter sei nicht
verbllnden, einen Teil des Gehsteiges vor dem Hause des Vermieters Zll
reinigen, auch wenn er sich dazu vertraglich· verpflichtet halte, weil die
Zustimmung der Ortspolizeibehorde zur Uebernahme dcr Ausliihrung c1ieser
Reinigung nicht nachgewiesen ist, entspricht weder dem Wortlaute noch
clem Sinne des § 1, Abs. 3 der Reg.-VO Slg. Nr. 1/1943. In dieser Gesetzesbestimmung ist namlich nur angefilhrt, c1afl die Person, welche díe Ausfilhrung der Reinigung fiir den Reinigungspllichtigen libernommen hat,
s e I b s t zur Reinigung verpf1ichtet ist, wenn mit der Uebernahme die
OrtspolizeibehOrde einverstanden ist. Dafl sie dazl1 auf Grund des alltalligen Vertrages, selbst wenn die Zustimmung nich! vorlage, au ch neben deúl
Besi!zer oder Nutzungsberechtigten des Grunclstlickes nicht verpllichtet
ware, ist in der zitierten Regierungsverordnung nicht festgesetzt. Die ;licherheit c1er Fuflganger erfordert sicherlich, dafl der Gehsteig von eine ..
geeigneten, tauglichen und verlaBJichen Person gereinigt wird, die auBer
diesen personlichen Eigenschaften mi! RiÍcksicht auf ihre Verantwortlichkeit in privatrechtlicher Hinsichtauch hinsichtlich ihres Verm6gens eine
entsprechende Gewahr bietet. Wenn also die Zustiml1l11ng nicht erleilt
wnrde, kann und soli zwar die betreffende Person die Reinigung au! Grund
des Vertrages als Gehilfe c1es Eigentiimers oder Nutzungsberechtigten der
ganzen Liegenschaft durchflihren, dies anclert aber nichts an der Verpllichtung des EigentLimers oder Nutzungsberechtigten zur Reinigung c1es bffentlich~n Gehsteiges und daher haltet dieser bei mangelnder Zustimmung !lir
einen Unfali aul dem nicht gereinigten Gehsteig, insbesondere wenn er dic
Durchfiihrung der Reinigl1ng nicht ordentlich beaufsichtigt.
Die oben angcflihrte Rechtsansicht des Berufungsgeriehtes ist also irrig_
Da sich c1as angefochtene Urteil nicht mit den librigen einzelnen clem angefochtenen Urteil gemachten Vorwlirfen mit Ausnahme der Rechtsirrlum-lichkeit auseinanclergesetzt hat, mllBte es aufgehoben werclen.

Právní názor odvoiacího soudu, že žaiov.111)' nájemník není povinen
čistit část chodníku před domem pronajimatole, i kdyby se byl k tomu
smluvně zavázal, poněvadž není prokázáno, že místní policejní úřad souhlasil, aby převzal provádění tohoto čištění, neodpovídá ani znění, ani
smyslu § 1, odst. 3 vl. nař. Sb. čís. 1/1943. V tomto zákonném ustanoveni
je totiž pouze uvedeno, že osoba, převzavší provádění čištění za toho, kdo
je čištěním povinen, je s a m a k čištění povinna, jestliže s převzetím souhlasí místní policejní úřad. Že by k tomu podle připadné smlouvy nebyla

povinna, i kdyby tu nebylo souhlasu, ani veclle majitele nebo uživatele
pozemku, to citované vládní. nařízeni nestanoví. Bezpečnost chodců vyžaduje zajisté, aby chodník byl čištěn osobou zpúsobilou, schopnou a spolehlivou, která kromě těchto osobních vlastnosti poskytuje také přiměřenou
záruku v ohledu majetko·,ém vzhledem k své Gclpovědnosti v oboru soukrcmlOprávním. Nebyl-li tedy souhlas udělen, může a mé dotčená osoba
provádč,ti sice čištěni na podkladě smlouvy jako pomocnik vlastníka aneb
uživatele celé nemovitosti, na povinnosti vlastníka nebo uživatele čistiti
veřejný chodník se však tím nic ne111c:ní ,Lručí tudíž on v nedostatku svojení za úraz na neočištěnérn chodníku, zejména) nedohlíž:-li náležitě na
provádění či~tění.

Svrchu uvedený právní názor odvolaciho soudu je tudíž mylný. Poně
vadž pak se napadený rozsudek nevypořádal s ostatními jednotlivými výtkami odvolání činěn)rmi napadenému rozsudku kromě právní mylnosti)
bylo jej "rušiti.

-

-
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Nr. 18677.
ln einem Exekutionsverfahren, in welchem die Ehegattin gegen ihren
Gatten den Unterhalt beitreibt, kann grundsiitz\ich nicht ein Exekutionsaufschub aus dem Grunde nach § 42, Z. 5 EO. bewilligt werden, auch wen~n
.ctie betreibende G1iiubigerin lani vorgelegter Bescheinigung derz~it unbekannten Au!enthaltes ist.

18677.

exekučním řízení, v němž manželka vymáhá na manželovi vyzlvné,
zásadně povoliti odklad exekuce z důvodu podle
42, čfs. 5 ex. ř.,
třebas je vymáhajiCí věřitelka podle předloženého osvědčení toho času nezvěstná .

V
nelze

lil

(Rozh. ze dne 2. února 1944, R II 246/43.1

(Entsch. vom 2. Februar 1944, R II 246j43.)
Vgl. Entsch. Nr. 11833, 17805 Slg. O. O.
D a sEr s t g e r i c h t bewi11igte dem Schuldner J. V. auf s~inen Antrag gemaB §§ 42, Z. 5 und 44 EO. den Aufschub der Exekutt?n:~, dlC
gegen ihn zur Beitreibung des Unterhaltes seme Gatím A. V-ova funrl.
D a s Rek u I' S g e r i c h t wies Uber den Rekurs der A. V-ová, die
durch Or. J. N., Advokaten in S., als Bevollmachtigten vertreten war, zU
dessen Handen der Schuldner Zahlungen zu leisten halte, den Antrag des
Schuldners ab. A u s den O rUn den: Anch wenn dte Rekurrentin der. zeit unbekannten Aufenthaltes ist, bedeutet ďas nicht, daS es sich um .einen
solchen Oauerzustand handelt, der das Erlaschen der Verpflichtung des
Klagers ZUf Leistung des ihr zuerkannten Unterhaltes zur Folge halte. Durch
den Aufschub der Exekutionen wlirde ihr der beliebige Bezug des vorlauflg
zuerkannten Unterhaltes unmaglich gemacht werden und dadurch wUrde
nach Ermittlung ihres Aufenthaltes ihre Lebenslage eine Erschwerung. elleiden. Daher ist ihr Interesse an der Beitreibung des Unterhaltes unverhaltnismaSig graSer als das Interesse des Klagers an dem beantragten Aufschub
der Exekutionen wahrend des gefUhrten Rechtsstreites, Ihr Anspruch kann
auch nicht durch eine Kaution sichergestellt werden (§ 44 EO. im Wortlaut des Art. V, Z. 3 Oes. Slg. Nr. 161/1936, vgl. Entsch. Nr. 10073, 11833
Slg. O. O.).
D a s Ob e I' s t e O e I' i c h t gab dem Revisionsrekurse des Verpflicl1teten nicht statl.
Grunde:
Bei der Entscheidung dieses Falles isl van dem in der Judikatur (Entscl1.
Nr. í 1833, 17805 Slg. O. G.) vertretenen Grundsatze auszugehen, dal3 bei
einer Unterhaltsexekution das Interesse der betrelbenden Partel an der Befriedigung ihres Anspruches das Interesse der verpflichteten Partei an dem
,
Aufschub der Exekution ubersleigt.
So wie an diesem Grundsatze der Umstand nichts andert, daS es sich
um den Unterhalt liir die verflossene Zei! han delt (Entsch. Nr. 17805 Slg.
O. O.), andert -daran auch der Umstand nichls, daS die betreibende Olanbigerin laut vorgelegter Bescheinigung derzeit unbekannten Aufenthaltes isl.
Oas Uberwiegende Interesse des K1iigers an dem Aufschub der Exekulion muBte also der Kliiger bei Einbringung des Antrages oder wenigstens
Vor der Erledigung des Antrages iÍl der ersten Instanz behaupten, was cr
jedoch nicht getan hat. Ebenso ist die im Revision·srekurse enthaltene Be-

Srovn. rozh.

čís.

11833, 17805 Sb. n. s.

P r v Ý s o u d povolil dlužníku J. V-ovi na jeho návrh odklad exekuci
podle S§ 42, čís. 5 a 44 ex. ř., jež proti nemu vede k vymožení vÝživného
jeho manželka A. V-ová.
Rek u r s n i s o u d zamitl k rekursu A. V-·ové zastoupené zmocněn
cem Dr. f. N-em, advokátem v S., k jehož rukám byl dlužník povinen konati platby, návrh dluŽnikův. Z d ů vod ů: I když je nyní stěžova!elka n,:známého pobytu, neznamená to, že jde o takový trvalý stav, ktery by mel
7a následek zánik žalobcovy povinnosti hraditi ji přiznané výživne. Odkladem exekucí bylo by jí znemožněno kdykoliv p~bJr,at v}:~ivné, které. s.~
prozatím ukládá a tím bylo by z~.esnadněno, p~ zjl.ste?:.Jej~ho pobytu,)eJI
životn; postaveni. Je pro)o lejl zajem na. vymozenl vyzlvneho nepome;lle
značnější než. zájem ža:~bce ~~ navrho.v:,~emodkladu exekUCI z~ vedene,ho
sportl. Jeji naroknemuze. bytr anr zajlsten Ilstotou (§ 44 ex. r. ve znenl
čl. V, čis. 3, zák. Sb. čís. 161/1936, srov. rozn. čis. 10073, 11833 Sb. n. s.).

y

Ne j V, y š š i s o U d

nevyhověl

dlužníkovu dovolacimu rekursu.

·Důvody:
Při řešení případu jest vycházeti ze ~ásady zastávané judikatL1ľou
(rozh. čís. 11833, 17805 Sb. n. s.), že při exekuci k vymožení výživného
je převážen zájem strany povinné na tom, aby exekuce byla odložena,
zájmem vymáhajíci strany na uspokojeni jejiho nároku.

Tak jako nemění 11a této zásadě nic okoinost, že jde o výživné za dobu
minulou (rozh. čis. 17805 Sb. n. s.), nemění na ní nic ani okolnost, že
podle předloženého osvědčeni je vymáhajíci věřitelka toho času nezvěstná.
Převyšujicí zájem žalobcův na odloženi exekuce by tedy mu~il žalobce
tvrdit při podání návrhu nebo aspoň před vyřízenim návrhu v prvé stolici,
což však neučinil. Rovněž je opožděné tvrzení, obsažené v dovolacim rekursu, o zahájeném řízení k prohlášení vymáhající věřitelky za mrtvou.
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hauptung von der Einleitung des Ve,fahrens zum Zwecke der Todeserkliirung der betreibertden Olaubigerin verspatet.
Auch wenn man jedoeh von den Akten AZ. E XVI 459/42 und E XVI
507/43 ausgeht ~ um diese Exekutionen han delt es sieh im Stritte ~ so
ergibt sich aus ihnen, daB dem Klager in diesen Exekutionen das Existenzminimum von 1.400 K, bezw. 1.300 K monatlich belassen wurde, so daB
von seinem uberwiegenden ·Interesse an dem Exekutionsaufschub keine
Rede sein kann, auch wenn die betreibende Oliiubigerin derzeit unbekannten
Aufenthaltes ist, denn sonst wurde der KIager daraus Nutzen ziehen, daB
er mil der Zahlung von Unterhaltsbeitragen im Verzuge ist. Es tst daher
belanglos, daB der Unterhalt liir die betreibende Oliiubigerin derzeit zu
Handen ihres Bevollmiichtigten erlegt wird.

I když se však vycházi ze spisu zn. sp. E XVI 459/42 a E XVI 507/43,
o kteréž exekuce se ve sporu jedná, je patrno, že bylo žalobci v exekucích
ponecháno exekuční minimum 1.400 K přip. 1.300 K měsíčně, takže o jeho
převyšujicím zájmu na odkladu exekuce nel,zc' inluvit, byť i vymáhajici vě
řitelka ,byla toho času nezvěstná ,neboť jinak by těžil žalobce z toho, že
ie v prodleni s placením výživného. Je proto nerozhodné, že se výživné
ÍlrO vymáhající věřitelku toho časn skládá k rukám jej.iho zmocněnce.

čís.

Nr. 18678.

18678.

. Der Mieter kann gegen den Vermieter nicht im Rechtswege Ersa!z liir
einen (11U gewerblichen Zwecken benUtzen) Raum verlangen, den er gemietet hat!e und der zur Errichtung eines: Luftschutzraumes verwendet
wurde, wenn er seinen Anspruch nicht au! den Mietvertrag stulzt, sondem
Ersatz »nach den darUber erlassenen Rechtsvorschriiten« lorder!.

Nájemce nemuze se domáhati proti pronajimateli pořadem práva náhrady za místnost (užívanou k živnostenským účelům). již měl v nájmu
a které bylo použito ke zřízení protileteckého krytu, neopírá-li sviij nárok
o nájemní smlouvu, nýbrž domáhá-Ii se náhrady »padle právních předpisů
o tom vydaných«.

(Entsch. vom ll. Februar 1944, R I 624/43.)

(Rozh. ze dne 11. února 1944, R I 624/43.)

J. Š. ha! im Hause Ne. 550 in P., dessen Eigentiimerin Z. V-ová ist,
einige Ranme gemietet, von denen gewisse Kellerraume zur Errichtung
eines Luftschutzraumes beschlagnahmt wurden.
lm vorliegenden Rechtsstreit beantragt J. Š. gegenZ. V-ová die Fiillung
des Urteils, daB die Beklagte verpflichtet ist, dem Kliiger einen anderen
Kellerraum, nnd zwar den gegenliber dem Kellereingang gelegenen, ZLlr
Verftigung zu stellen, da er ihn mr die Zwecke seines Oewerbes zm Einlagerung und .zum Ausschank von Wein unnmganglich notwendig' brauche.
Die Beklagte erhob die Einrede der Unzuliissigkeit des Rechtsweges.
D a sEr s t g e r i ch t gab der erhobenen Einrede statt und wies di"
Klage zurlick.
D a s Rek u r s g e r i c h t wies uber den Rekurs des Kliigers die Einrede der Unzuliissigkeit des Rechtsweges ab.
D a s Ob e r s t e Oer í c h t stellte auf den Revísionsrekurs der Beklagten den BeschluB des Erstgerichtes wieder her.

J. š. má v domě č. p. 550 v P., jehož vlastnicí je Z. V-ová, najato nč
. kolik místností, z nichž některé sklepní místnosti byly zabrány na zřízení
protileteckého krytu.
Ve sporu, o který tu jde, domáhá se J. Š. proti Z. V-ové vydáni rozsudku, že žalovaná je povinna poskytnouti žalobci jinou sklepni místnost,
a tu tu, která je umístěna proti vstupu do sklepa, ježto jí nezbytně potře e
buje pro účely své živnosti k uskladnění a stáčení vina. Žalovaná vznesla
námitku nepřípustnosti pořadu práva.

Aus den Orlinden:
Der Klager stutzt den Klagsanspruch gegen díe Beklagte weder auf den
Mietvertrag, der sich nach dem Inhalt der Klage nicht auf den Kellerrau11l
bezieht, dessen Uebergabe sic verlangt, ODch aul eine Oesetzesvorschrift
privatrechtlicher Natur, sondem verlangt Ersa!z fiir den Kellerraum, den
er gemie!et hat und der zur Errichtung eines Luftschutzraumes verwendet

p rvÝ soud

vyhověl vznesené námitce a žalobu odmítl.

Rek u r S n i s o u d zamítl k rekursu žalobce námitku nepřípustnosti
práva.
N e j v y Š š i s o u d obnovil k dovolacímu rekursu žalované usnesení
prvého soudu.

pořadu

Z d

ů

vod

ů:

Žalobce neopírá žalobní nárok proti žalované o nájemní smlouvu, která
se podle obsahu žaloby nevztahuje na sklepní místnost, jejíhož odevzdáni
se d~máhá, ani o zákonný předpis povahy soukromoprávní, nýbrž domáhá
Se nahrady za sklepni místnost, kterou měl v nájmu a které bylo použito
k zřizeni protileteckého krytu, »podle právních předpisů o tom vydaných«,
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wurde »nach den dari\ber erlassenen Rechtsvorschriften«, wobei ef offcnbar a~ die BestimtTIungen der neunten Durchflihrungsverordnu~g zum Luftschutzgesetz vom 17. August 1939, ROB\. I, S. 1391 und dle durch dle
lUnlte Ausfiihrungsverordnung VOtTI 30. Jum 1943, VBIRProl. S. 90 erlassenen Richtlinien Zllr Verordnung liber die EinWhrung des Lultschutzrechtes
im Protektorat B6hmen und Mahren vom 9. Juli 1941 dachte.
Ueber Art und Umfang des Beitragens bei der Aus~lihrung ~on b.ehelfsmaBlgen Luftschutzraumen, sofem es slch meht um Oeldbeltrage handelt,
entscheidet, wenn eine Einigung nicht zustande kommt, gemaB § 2, Abs: 3
der erwahnten neunten Durchf.-VO und des Punktes 35 der Zll. Rlchtltmen
der Ortspolizeiverwalter, wahrend die Oerichte lediglich liber dle,Oeldbeltrage entscheiden. Wenn der Klager berelt 1st, zur Etn"chtung e~nes. Luftschutzraumes durch Zurverfligungstellung von Kellerraume:r. belzut. agen,
die er gemietet hat und die er zu gewerblichen Zwecken benutzt (Punkt 1,
5 und 8 der Richtlinien), faHs ihm daflir bcstimmte andere Kellerr~ume
zugeteilt werden,' so handelt es sich um eine Art d~s Beltragens d,es Kl~gers
zur Ausfiihrung vOn behellsmaBigen MaBnah 111 en (Punkt 9 der Rlchtlmlen),
iiber die eben die Verwaltungs-(Pohzel)B,ehorde zu entschelden hat. Da
der Ortspolizeiverwalter laut Punkt 35 der Richtlinien na ch bllhgem Ermessei] Uber die Art und den Umfang des Béltrages lm Srnne dIesel. R1Chtlinien zu entscheiden hat, kommen in dieser Richtung auch dle Itl den
PLlnkten 8 und 9 der Richt1inien enthaltelh,n Vorschriflen . in Betracht.
ll11 Sinne dieser Bestimmnngen muB liir die 1l0twendige Bereltstellung. von
Ersatzraumen !lir die bisher zu gewerb!íchen Zwecken benUtzten Raume
"esmgt werden deren BenUtZllng zu Zwecken des Lultschutzes unver-

~cid1ich war lľnd zwar in erster Linic durch E:lne andere Raumvertellung

der ubrigbleibenden Raume der iibrigen Mieter ~der der zu ihrer Beniitzung
berechtigten Persúnen und durch Zuwelsung cmes entspreehend~n Tetles
derselben ao den Betro[jenen. Erst wenn eme solche Ersatzraumbeschaftl!0g
nicht durchfiihrbar ware, kann dem Mieter unter den weiteren im Punkle 10
der Richtlinien angeflihrten Bedingungen der Anspruch aul Mletmrnderung
zuerkannt werden. ln dem letzterwiihnten Falle konnte es slch um, ernell
Oeldanspruch handeln, Uber des sen Hohe, wenn er mcht emverstan~ltch
\estgesetzt wurde, das Oericht im auBerstreltrgen Verf2hren ~u e,ntschelden
hat (§ 2, Abs. 3 und 4 der neunten Durcht.-VO), sonstwrrd ]:doch dadurch' daB dem betroffenen Mieter als Ersatz andere Raume zugewlesen
werd~n durch eine beh6rdliche Entscheidung im 6ffentlichen Interesse em
Eingrin' in die Privatrechte der bisherigen BenUtzer dieser Raume ~orge
nommen und dieser Eingriff entzieht sieh der Kompetenz .' des Oench,tes.
lm Sinne der erwahnten Bestimmungen ist der Ortspoltzelverwalter mcht
nl1r zm Entscheidung darliber berufen, ob und welche Raume ihr Benlitzer
zu Luftschutzzwecken zm Verfilgung zu stellen hat,sondern unter welchen
Modalita!en dies geschehen soll, soweit der Betroffene Er~atz du. rch Zuweisung einer anderen Raumlichkeit verlangt. Zur Entscheldung uber den
in der Klage geltendgemachtel: Anspruch sind somit,.. ob:"ohl er slch ~cg:n.
den Hauseigentiimer richtet, 111cht dle Oenchte zustandlg, denn es handelt
sich um eine 6ffentlich-rechtlichc MaBnahme und mcht um den Fall, den

maje patrně na mysli ustanoveni devátého prováděciho nařizení k zákonu
o protiletecké ochraně ze dne 17. srpna 1939, Říš. zák. I, str. 1391 a směr
nice k nařizení o zavedení práva protiletecké ochrany v Protektorátě čechy
a Morava ze dne 9, července 1941, vydané pátým vykonávacím nařízením
ze dne 30. června 1943, Věstník ř, prol. str. 90,

o způsobu a rozsahu přispěvku na provedení pomocných opatření
protiletecké ochrany, pokud nejde o peněžité příspěvky, rozhodne, nedojde-li
k dohodě podle § 2, odsl. 3 zmíněného devátého prov. nař, a bodu 35
uved. směrnic, místní policejní správce, kdežto soudy rozhodují jen o peněžitých příspěvcích. Je-li žalobce ochoten přispěti k zařízení protileteckého krytu poskytnutím sklepních místnosti, které má v nájmu, a jichž
užívá k živnostenským účelům (bod 1, .5 a 8 směrnic), budou-li mu při- .
děleny náhradou určité jíné sklepní místnosti, jde o způsob příspěvku žalobcova k provedení pomocných opatření (bod 9 směrnic), o kterém právě
sluši rozhodnouti správnímu (policejnímu) úřadu, Ježto místni policejní
správce má podle bOdu 35 směrnic rozhodnouti podle volného uvážení
o způsobu a rozsahu příspěvku, řídě se těmito směrnicemi, přicházejí
v tomto směru v úvahu také předpisy obsažené v bodech 8 a 9 směrnic.
Podle těchto ustanovení dlužno se postarati o nezbytné opatření náhradních.. n;íst~osti. za mís,tnosti užívané dosud k živnostenským účelům, jichž
POU}lt~ k u~elum p~otrl~tecké ,och;a,ny ne?ylo se lze uvarovati, a to v prvni
rade J1nakym rozdelemm zbyvaJ1clCh nllstností ostatnfch nájemníků nebo
o~~b ?právněných k jejich užívání a přidělením přiměřené části jejich poshzenemu. Teprve, kdyby nebylo lze provésti takové přidělení náhradni
místnosti, lze_ přizn,ati nájem,~ik~vi "za ~alších podmínek uvedených
. v b?du 10 smer~,l~ narok_~~ ,sm;enl na]~mn~ho;y pos~éze z~iněném při
pade mohlo by ]Itl o penezrty narok, o Jehoz VySl, nem-li urcen dohodou,
přísluší ;ozhodnouti soudu v řízení nesporném (§ 2, odst. 3 a 4 devátého
prov, nar.), ]1nak se však uskutečni náhradnim přídělením jiných místností
postiženému nájemníku zásah v soukromá práva dosavadních uživatelů
těchto mistnosti úředním rozhodnutím v zájmu veřejném a zásah tento se
vymy~á.z k0r;'petence soudu. Podle zminěných ustanoveni ie povolán místní
poltce]~I,sprav_~e k rozhodnutí nejenom o tom, zda a které místnosti je povtn~m ],e]lchuzlvatel poskytnouti, k účelům protiletecké ochrany, ale také
z~ ]a~yc~, n;od~ltt se tak má stáh, pokud postižený požaduje náhradu při
delel11n:yne mlstnost1. ~ rozhodnuti
nároku. uplatňovaném žalobou, tře
bas sn:er~]e pr?t~ vlastmku, domu, n<;jsou t,edy soudy příslušny, neboť jde
o opatrenl .,:~re]ne mocI a mkoltv o pnpad, Jaký má na mysli plenární usneseni _~e]vysslho soudu ze dne 17. května 1932, č. j. Pres. 1595/31 uveř,
pod C1S. 11674 Sb. n. s.
'

°
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der unter Nr. 11674 Slg. O. O. veroffentlichte PlenarbeschluS des Obersten
Oerichtes vom 17. Mai 1932, OZ. Pres. 1595(31 lm Smne hal.
Das Erstgericht hat somit mit Recht die UnzuHissigkeit des Rechtsweges ausgesprochen und das vorangegangene Verfahren, beginnend mit
der Zustellung der Klage,als nichtig aufgehoben (Sl 42, Abs. 1 JN.).

řízení,

počínajíc

odsl. 1 j. n.).

Nr. 18679.
Wenn ein Gastwirt Alkohol den er entgegen dem gesetzlichen Verbot
\Uller der Hand von einer Pe~ erworben hat, die weder Alkoholerzeuger
noch ein zum Handel mit reinem Alkohol berechtigter K;lUim~n war! zur
Likorerzeugung verwendet und diese Likore im Vertrauen au~ dle Vers!Cheruugen des Lieieranten und ohne. sich, a~~~ial1s durch elfie ..chemlSChe
Vntersuchung, von der einwandirelen Quahtat de~. Alkohols zu uberzeugen
gewerbsmiiBig weiter verkault hat, haltet er gemaB §§ 1297, 1299 abGB.
liir den Schaden der dem K\Ulden dadurch entstanden ist, daB der gesetzwidrig g~lieierte' Alkohol Methylalkohol enthielt.

nepřipustnos! pořadu práva a zrušil
doručením žaloby, .jako zmatečné (Sl 42,

Prvý soud tudiž právem vyslovil
předcházející

čís.

18679.

Zužitkoval-li hostinský líh, jehož nabyl proti zákonnému zákazu pod
rukou od osoby, která nebyla ani výrobcem lihu ani obchodníkem, oprávněným k obchodu čistým lihem, dále do likérů a prodával tyto likéry po
živnostensku, spoléhaje se jen na ujištění dodavatele a nepřesvědčiv se,
případně i chemickým rozbarem, o nezávadnosti lihu, odpovídá podle
§§ 1297, 1299 obč. zák. za škodu, vzešlou zákazníku tím, že nezákonně
dodaný lih obsahoval methylalkohol.
(Rozh. ze dne 15. února 1944, Rv II 530/43.)

(Entsch. vom 15. Februar 1944, Rv II 530(43.)
F. K. Oastwirt in N., kaufte durch Vermittlung des B. F. unter der
Hand Alkoh~l und tat ihn mit Wasser vermischt in verschiedene Likore,
die er seinen Oasten verkaufte. Am 17. Mai 1941 besuchte S. Z. das Oasthalls des F. K., genoS einige aus dem gelieferten Alkohol zuberdtete Likore und starb am 19. Mai 1941 im Krankenhause U. an Methylalkoholvergiftung. F. K. wurde mit rechtskraftigem VrteB des Bezirksgerichte.s
in K. vom 24. November 1941, AZ. T 655(41 wegen Uebertretung nacn
Sl 11, Z. 1 und 4 des Oes. oROBI. Nr. ~9(1897 verurteBt, begangen dadurch daS er in der Zeit vom Marz blS Mal 19411ll V. Lebensmlttel,
namli~h alkoholische Oetranke in Tauschungsabsicht fiilschte und so getalscht verkaulte , ohne daS der Kauler diesen Zustand kannte oder offenbar erkellnen muSte.
lm vorliegendenRechtsstreit verlangt die Witwe des S. Z .. von F. K.
die Bezahlung eines Be!rages von 18.421 K 40 h S. Ngb. und dle Zahlung
einer monatlichen Rente von 716 K aus dem OFUnde des Schadenersatzes.

F. K., hostinský v N. koupil prostřednictvim B. F-a pod rukou líh a
s vodou do různých likérů, které prodával hostům. Dne 17.
navštiv i! hostinec F. K-a S. Z., požil něco likérů připravených
z dodaného lihu a dne 19. května 1941 zemřel v nemocnici v U. na otravu
. methylalkoholem. F. K. byl pravoplatným rozsudkem okresního soudu v K.
ze dne 24. listopadu 1941, zp. sp. T 655/41 odsouzen pro přestupek podle
§ 11, čís. 1 a 4 zák. rak. ř. Z. čis. 89/1897, jehož Se dopustil tím, že v době
od března do května 1941 ve V. potraviny, totiž lihoviny pro oklamání
v obchodě zfalšoval a takto zfalšované prodával, aniž by kupec tento stav
znal nebo patrně poznati musi!.

Die U n t erg e r i ch t e gaben der Klage hinsichtlich des Betrages
von 9.701 K 30 h S. Ngb. statt und verurteilten den Beklagten zur Zahlung
ciner monatlichen Rente von 250 K.
D a s Ob e r s t e Oer i ch t gab der Revision des Beklagten keine
Folge.
Aus den Oriinden:

Niž š í s o u d Y vyhověly žalobě co do částky 9.701 K 30 h s přís!.
a uznaly žalovaného povinna k placeni měsíční renty 250 K.

Der-Revisionswerber kaufte »reinen Alkohol«, der dem freien Handel
entzogen ist, entgegen dem .gesetzlichen Verbot im SChw,arzha?del unter der
Hand, und zwar durch Vermittlung des B. F. Bel Oeschaften dle ser Art kann

D.ovolat;l koupil »čistý lih«, jenž je odňat volnému obchodu, proti zákonnemu zakazu na černo pod rukou, a to prostřednictvím B. F-a. Při obchodech tohoto druhu nelze zásadně vyloučiti nabytí zboží, jež je závadné

přidával jej
května 1941

Ve sporu, o který tu· jde, domáhá se vdova po S. Z-ovi na F. K-ovi
zaplaceni částky 18.421 K 40 h s přís!. a placení měsični renty 716 K z dů
vodu náhrady škody.

Ne j v y

Š

š í s o u d nevyhověj dovolání žalovaného.
Z

důvodů:
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grundsiitz1ich nicht der Erwerb von Waren a~sges~hlossen werden, die bedenklich und gesundheitsschiidhch smd. Dles muSte nur ID besonderen
Fiillen nicht geschehen, wo auch ein achtsamer Erwerber m der Regel m~ht
mit ihrer Bedenklichkeit rechnen mOSte und wo lhm daher unter Umstanden nicht einmal zur Last gelegt werden konnte, daS er die Ware nich!
iiberpriifen lieS, z. B. wenn er eine sonst dem freien Handel entzogene
Ware zwar in ungesetzlicher Weise, jedoch selbst u~ml!telbar vom Erzeuger oder von einem Kaufmann erworben hat, der mlt dleser .Ware Handel zu treiben berechtigt ist, insbesondere wenn es slch um e!ne· wlederholte Lieferung von Ware derselben Gattung handelte, dle bls~er unbedenklich war. Um einen so1chen Erwerb von Alkohol durch den Lleferantcn
hat es sich aber nicht gehandelt. Er hiitle daher auc~ mit der M6gl.ichk.eit
rechnen soIlen, daS der von ihm gekaufte Alkohol Dlcht u~bedenkhch. 1St.
Es wOrde ihn nicht entschuldigen, daS er sich auf die Verslcherung sernes
Bekannten B. F. verlassen hat, der Alkohol sei rein, es sei Alkohol von K.,
der ihn von seiner Mutler erhalten habe, die ihr Geschiift liquidiert. -Em~
unrichtige Information geht niimlich eben deshalb zu seinen Lasten, werl
es sich um einen Schwarzhandel mi! einer Person gehandelt hat, dle weder
ein Alkoholerzeuger noch ein zum Handel ·init reinem Alkohol berechtrgter
Kaufmann war, so daS die Unrichtigkeit der InformatlOn des B. F. und
somit auch des Revisionswerbers beziiglich der Herkunft des Alkohols, des
Ursprungs eines Erwerbes und daher auch bez~glich seiner Unbe~enklr.~h
keit nicht ausgeschlossen war. Mil der Unrichtrgkeit der .Informatron halte
der Revisionswerber somit rechnen sollen. Wenn er slch trotzdem enlschloS den Alkohol mr Lik6re zu verwenden, die er im Vertrauen auf dle
bloSe Versicherung des B. F. und ohne si ch von der Unbedenklichkeit des
Alkohols aIlen!alls durch eine chemische Untersuchung, zu iiberzeugen
(vgl. Entsch. Nr. 7056 Slg. O. G. i. Stra!s.) gewerbs~iiSig ~eilerverkaufk,
hat er nicht die notwendige Vorslcht angewen~et, ~le es lh,!, sowohl dle
Vorschrift des § 1297 abGB. als auch als Gastwrrt dle Vorschnft des § 1299
abGB. auferlegt.
Wenn er den Umstand, daS er nicht den geringsten Verdacht vom Vorhandensein von Methylalkohol im Alkohol he~te, auch dadur:h nachzuweisen sucht daS er den Alkohol zum Droglsten zur Ueberprufung geschickt habe ~b er nic h t ve r d O n n t i s t, so iindert dies nichts an
seinem Versdhulden, wie es oben dargetan wurde, weil er als Gastwirt bei
geh6riger Vorsicht den Ver~acht hegen muSte!. daS Alkoho!, der
nach der ihm erteilten InformatlOn durch mehrere Hande gegangen 1st, bel
dieser Art des Schwarzhandels nicht unbedenklich ist. DaS Methylalkohol,
beziehungsweise Alkohol mit Methylalkoh.olgeh~.lt ·oh.ne eine Untersuchun~
sich nicht von reinem Alkohol unterschelden laSt, 1st ohne Belang, well
dies an dell) oben nachgewiesenen Verschulden des Revisionswerbers nichts
iindert.
.
Da der Tod des Gat!en der Kliigerin durch Methylalkoholverglftung
aus dem Verschulden des Revisionswerbers eingetreten ist und mit ihr in
ursachlichem Zusammenhange steht, handelt es sich auch um keinen Zulallim Siline des § 1311 abGB., denn die eventuelle kiirperliche Indispo-

a lidskému zdraví škodlivé. Tomu by nemusilo býti jen ve zvláštních pří
padech kdy ani dbalý nabyvatel nemusíl by s jeho závadností zpravidla
oočítať a d6sledkem toho nebylo by mu lze klásti případně ani za vinu, že
nedal zboži přezkoumat, na pL nabyl-li by zboží, odňaté jinak volnému
obchodu, sice nezákonně, ale sám přimo od výrobce nebo obchodníka,
oprávněného tímto zbožím obchodovati, zejména, šlo-li by již o opětné dodání zboží téhož druhu, jež dosud závadné nebylo. O takové nabytí lihu
dovolatelem však nešlo. Měl proto počítati i s možnosti, že líh jim kupovaný je závadný. Neomlouvalo by ho, že se spolehl na ujištění svého známého B. F-a, že lih je čistý, že je to líh od K-a, který ho prý dostal od
své matky, jež svůj obchod likviduje. Mylná informace jde totiž na jeho
vrub právě proto, že šlo o černý obchod s osobou, jež nebyla ani výrobcem
lihu ani obchodnikem, oprávněným k obchodu s čistým lihem, takže nebyla
vyloučena nepravdivá informace B. F-a a důsledkem toho i dovolatele o pů
vodu lihu, pramenu jeho nabytí a tím také o jeho nezávadnosti. S nepravdivou informací měl proto dovolatel počítat. Rozhodl-li se přesto líh dále
zužitkovat do likérů, jež dále po živnostensku prodával, spoléhaje se pouze
na ujištění B. F-a, aniž se přesvědčil o nezávadnosti lihu, případně í chemickým rozborem (srov. rozh. čís. 7056 Sb. n. s. tr.), nevyvinul potřebnou
opatrnost, jakou mu ukládá jak předpis § 1297 obč. zák., tak i jako hostinskému předpis § 1299 obč. zák.

Dovozuje-Ii, že neměl nejmenšího podezření o obsahu methylalkoholu
v lihu proto, že poslal líh k drogistovi k přezkoumání, zda ne n í zř ed ě n, neměni to nic na jeho zavinění, jak bylo shora dovozeno, protože
podezření o závadnosti lihu, jenž procházel i podle dané mu informace ně
kolika rukama, při tomto způsobu obchodu na černo měl jako hostinský
při náležité pozornosti míti. Nezáleží proto na tom, že methylalkohol, pokud
se týče líh, obsahující methylalkohol, nelze bez zkoušek rozeznati od čistého
lihu, protože to nic nemění na zavinční dovolatelovu, jak shora bylo dovozeno.

Poněvadž smrt manžela žalobkyně nastala otravou methylalkoholem ze
zavinění dovolatelova a je s ni i v příčinné souvislosti, nejde ani o náhodu
ve smyslu § 1311 obč. zák., neboť případná tělesná indisposice zemřelého

není

mezipříčinou,

jež by

příčinnou

souvislost mezi dovolatelovým zavi-
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sition des Verstorbenen bildet keino Zwischenursache, welehe den ursachlichen Zusamlllenhang zwischen dem Verschlllden des Revisionswerbers
und dem eingetretenen Erfolge storen wiirde. Aus diesen Darlegungen ergibt si ch, daB den Einwanden der Revision, die nachzuweisen suchen, daB
der Revisionswerber an dem Ungliick kein Verschulden trage, nicht beigepflichtet werden kann.

něnim a nastalS'm výsledket;' ruyla. Z uvedeného p!y,ne: ~~ n~lze přisvědči!i
výtkám áovolání, dovOZUjíC1l11, ze dovolatele na nestesh zadna vma nesÍlha.

čís.

Nr. 18680.
Hat der Verp!lichtete gegen den Bescheid, durch den die Bezirkshehorde im Sinne des § 3 der Regierungsverordnung vom 6. Dezember 1938,
Slg. Nr. 313 in der Fassung der Regierungsverordnung vom 16. Juni 1939,
Slg. Nr. 169 den Zuschlag .oor Liegenschaft in der Zwangsversteigerung
genehmigt hat, die Berufung eingebracht, 80 hat der Ersteher, auch wenD
er sonst die Versteigerungsbedingungen er!iillt hat, keinen Anspruch aul
Uehergabe der erstandenen Liegenschaften (§§ 156, 349 EO.), es ware
denn, daS die Bezirksbehorde entschieden haŤ, daS die aufschiebende
Wirkung der erhobenen Beru!ung ausgeschlossen wird (~ 77, Abs. 3 der
Reg.-VO Slg. Nr. 8/1928).
.
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Podal-Ii povinný proti výměru, jímž okresní úřad udělil ve smyslu § 3
vládního nařízení ze dne 6. prosince 1938, Sb. čís. 313 ve znění vládního
nařízení ze dne 16. června 1939, Sb. čís. 169 souhlas s příklepem nemovitosti v exekuční dražbě odvolání, nemá vydražitel nároku, ani když jinak
splnil dražební podm1tmY, na odevzdání vydražených nemovit~tí. (§§ 156,
349 ex. ř.), ledaže by okresní úřad vydal rozhodnut~ o vyl?;llcent odkladného účinku podaného odvolání (§ 77, odst. 3 vl. nar. Sb. cts. 8/1928).
(Rozh. ze dne 16. února 1944, Rl 627/43.)

(Entsch. VOIll 16, Februar 1944, Rl 627/43.)
Vgl. Entsch. Nr. 18576 Slg. O. O.
Mit BeschluB VOm 23. Februar 1943 AZ. E 68/42 wurden die in den
Einlagen Z. 332 und 558 des Orundbuches lUr das Kat.-Oebiet Z. eingetragenen Liegenschaften des Verpflichteten J. Š. dem Ersteher J. H. zugeschlagen. Am 12. Juni 1943 stellte J. H. den Antrag aut Uebergabe der
erstandenen Liegenschaften, da dieser Zuschlag durch den Bescheid der
Bezirksbeh6rde in T. vom 9. Mai 1943 genehmigt worden sei und cr die
Versteigerungsbedingungen erflillt habe.
D a sEr s t g e r i c h t bewilligte dem Ersteher J. H. die zwangsweise
Raumung der erstandenen Liegenschaften.
D a s Rek u r s g e r i c h t wies aul den Rekurs des Verptlichteten J. š.
den Antrag des Erstehers J. H. ab. A u s den O r li n den: Der Rekurrent
macht dem Erstgericht mit Recht zum Vorwurt, es hatie dem Antrage des
Erstehers nicht stattgegeben werden sol1en, da die verpflichtete Partei
gegen den Bescheid der BezirksbehOrde in T. vom 9. Mai 1943 rechtzeitig
die Berufung an die Landesbeh6rde eingebracht habe, was sie dem Oericht durch die Eingabe VOIll 11. Juni 1943 angezeigt habe. Die Liegenschaften, aut die sich der Zuschlag bezieht und um deren exekutiven Erwerb es sieh handelt, sind einerseits landwirtschaftliche Liegenschaften
(Einlage Z. 558), anderseiis Liegenschaften, die durch ein Wohnhaus verbaut sind (Einlage Z. 332); so daB zu ihrem exekutiven Erwerb im Sinne
der Bestimmung des § 3 der Reg.-VO Slg. Nr. 169/1939 und des I:l 1 der
Reg.-VO Slg. Nr. 313/1938 die Zustimmung der Bezirksbeh6rde ertorderlich ist. In der Bestimmung des § 3 der Reg.-VO Slg. Nr. 313Jl938 in der

Srov. rozh.

čis.

18576 Sb. n. s.

Usnesením ze dne 23. února 1943 zn. sp. E 68/42 byly nemovitosti
povinného J. š-a, zapsané ve vložkách čís. 332 a 558 pozemkové knihy
pro kat. území Ž., přiklepnuty vydražiteli J. I-I-ovi. Dne 12. června 1943
navrhl J. 1-1., aby mu byly vydražené nemovitosti odevzdány, ježto výměrem
okresního úřadu v T. ze dne 9. května 1943 byl tento příklep schválen
a ježto splnil dražební podmínky.
P r v Ý s o u d povolil vydražiteli J. I-l-ovi nucené vyklizení vydražených
nemovitostí.
Rek u r s n i s o u d zamítl k rekursu povinného J. š-a návrh vydražitele J. H-a. Z d Ll vod ů: Stěžovatel právem vytýká prvému soudu, že
náyrhu vydražitelovu nemělo býti vyhověno, ježto povinná strana podala
proti výměru okresniho úřadu v T. ze dne 9. května 1943 včas odvolání
k zemskému úřadu, COž soudu oznámila podáním ze dne ll. června 1943.
Nemovitosti, jichž se příklep týká a o jejichž . nabytí v exekuci jde. jsou
jednak nemovitostmi zemědělskými (vložka čis.M8), jednak nemovitostmi
zastavenými obytným domem (vložka čís. 332), takže k jejich nabytí exekuci je zapotřebí souhlasu okr"sního úřadu podle ustanovení § 3 vl. nař.
Sb. čís. 169/1939 a § 1 vl. nař, Sb. čís. 313/1938. V ustanovení § 3 vl.
nař. Sb. čís. 313/1938 ve znění čl. I vl. nař. Sb. čís. 169/1939 je vysloven
požadavek, aby, jde-Ii o nemovitosti zmíněné v § 1, odst. 1 vl. nař. Sb.
čís. 218/1938. byl soudem udělený příklep schválen okresním úřadem, při
čemž má býti příklep, jenž nebyl schválen, soudem zrušen. Podle § 156,
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Fassung des Art. I der Reg.-VO Slg. Nr. 169/1939 wird gefordert, dals
der vom Gericht erteilte Zuschlag, wenn es s;ch um die im § 1, Abs. 1
der Reg.-VO Slg. Nr. 218/1938 erwahnten Liegenschaften handelt, von der
BezirksbehOrde zu genehmigen sei, wobei der Zuschlag, der nich! genehmigt wurde, vom Gericht aulzuheben sei. Nach § 156, Abs. 2 EO. ha! die
Uebergabe der Liegenschaft sowie des verauS.erten Zubehors an den Ersteher und die bucherliche Eintragung seines Eigentumsrechtes ers! nach
Ermllung aller Versteigerungsbedingungen zu erlolgen. Die Bedingung Hir
die bucher1iche Eintragung des Eigentumsrechtes des Erstehers und sohin
auch die Bedingung fíir die Uebergabe der erstandenen Liegenschaften an
den Ersteher bildet in der vorHegenden Sache im Hinblick aul die oben
erwahnte Reg.-VO Slg. Nr. 313/1938 auch der Nachweis der Erteilung der
Zustimmung der BezirksbehOrde zur Erwerbung der erstandenen Liegenschaft durch den Ersteher. Es kann keinem ZweHel unterliegen, daS die
Erteilung der Zustimmung der Bezirksbehiirde zum Erwerbe der Liegenschaft und die Genehmigung des erteilten Zuschlages durch diese BehOrde
rechtswirksam sein muB und daS ein Bescheid der Bezirksbehorde, durch
den zwar die Zustimmung erteilt wurde, jedoch nicht Wirksamkeit erlangt
hat, nicht genugt (vgl. Nr. 17580 Slg. O. 0.). Gegen den Bescheid der
Bezirksbehorde in T. vom 9. Mai 1943 hat die verpfJichtete Partei rechtzeitíg die Berulung an die Landesbehiirde in P. eingebrach!. Diese Berulung hat im Sinne der Bestimmung des § 77 der Reg.-VO Slg. Nr. 8/1938
aulschiebende Wilkung. Diese Wirkung wurde der Berulung laut der Mitteilung der Bezirksbehorde in T. vom 10. Oktober 1943 nicht aberkann!.
Ueber diese Berulung wurde bisher von der Landesbehorde nicht entschieden. Die Zustimmung der Bezirksbehorde zur ErteiJung des Zuschlags an
J. H. ist somit bis jetzt nicht wirksam geworden und daher halte vom Erstgericht die Uebergabe der erstandenen Liegenschaften an den Ersteher
nicht bewiJligt werden sollen, von dem bisher nicht leststeht, ob er als
Ersteher im Sinne der Reg.-VO Slg. Nr. 313/1938 und der Reg.-VO Slg.
Nr. 169/1938 genehmigt werden wird oder nich!. Daher wurde dem Rekurse der verp!lichteten Partei in dieser Richtung stattgegeben und der
angelochtene BeschluS dahin abgeandert, daB der Antrag des Erstehers
auf Uebergabe der Liegenscha!t abgewiesen wurde.
D a s Ob e r s t e G er i c h t gab dem Revisionsrekurse des Erstehers
J. H. nicht stat!.
Grunde:
Auch wenn nach § 3 der Reg.-VO Slg. Nr. 313/1938 in der Fassung
der Reg.-VO Slg. Nr. 169/1939 zur Erteilung der erlorderJichen Zustimmung einer Liegenscha!t die Bezirksbehiirde zustandig ist, so ist do ch i111
Sinne dieser Gesetzesbestimmungen ein Rechtsmittel gegen den Bescheid
der Bezirksbehorde nicht ausgeschlossen ..
Daher hat die vom Verpflichteten eingebrachte Berufung im Sinne des
§ 77 der Reg.-VO Slg. Nr. 8/1928 im vorJiegenden FaJle aulschiebende
Wirkung, da diese nicht durch eine besondere Entscheidung ausgeschlossen
wurde.
'

odst. 2 ex. ř. může se státi odevzdání nemovitostí, jakož i zcizeného pří~
slušenství vydražiteli a knihovní zápis jeho vlastnického práva teprve, kdyz
byly splněny všechny dr~lžební podmí?!,~. Podn;ínkoll kniho~ní.ho záp!su
vlastnického práva vydrazltelova a tudlz I podmmkou odevzdalll vydrazených nemovitostí vyd~'ažiteli je v p.r?jednávané ,::ěci. vzhledem na sh?ra
uvedené vl. nař. Sb. ČIS. 313/1938 tez vykaz o ude lenl souhlasu okresl1lho
úřadu k nábyti vydražené nemovitosti vydražitelem. Nelze pochybovati
o tom že udělení souhlasu okresního úřadu k nabytí nemovitosti a schváleni uděleného příklepu tímto úřadem musí býti právně účinné a že nestačí
výměr okresního úřadu, jímž, byl sice souhlas ~děJ;n,. jenž ,však ne~~byi
účinnosti (srov. rozh. Čls. 17,,80 Sb .. n. s.). Protr vymeru okresl1lho uradu
v T. ze dne 9. května 1943 podala povinná strana včas odvolání k zemskému úřad~ v P. Odvolání to má podle ustanovení § 77 vl. rrař. Sb. čís.
8/1928 odkládací účinek. Tento účinek nebyl podle sdělení okresního úřadu
v T. ze dne 10. řijna 1943 tomuto odvolání odňat. O odvolání tom nebylo
dosud zemským úřadem rozhodnuto. Nestal se proto souhlas okreslllho
úřadu s udělením příklepu J. H-ovi dosud účinným a nemělo proto býti
prvým soudem povoleno ani odevzdání vydražerrýc~. nemovitostí vydraz~
teli o kterém není dosud jisto, zda bude ]3ko vydrazltel ve smyslu vl. nar.
Sb:' čís. 313/1938 a vl. nab. Sb. čís. 169/1939 schválen či nikoliv. Bylo
proto v tom směru rekursu povil;hé ,:trany vyhověn~ a napadené usn;,sení
změněno tak, že byl návrh vydrazlteluv na odevzdalll nemovltostr zamltnut.

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu vydražitele

J.

H-a.

Důvody:

I když je podle § 3 vl. nař. Sb. čís. 313/1938 ve znění vl. nař. Sb.
169/1939 příslušný k udělení potřebného úředního souhlasu s příkle
pem nemovitosti okresní úřad, přece jen není podle těchto zákonných ustanovení vyloučen .opravný prostředek proti výměru okresního úřadu.

čís.

Má proto podle § 77 vl. nař. Sb. čís. 8/1928 v daném případě odvolání podané povinným odkladný účinek, poněvadž nebyl vyloučen zvlášt..
ním rozhodnutím.
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Da also keine E nt s che i dun g (§ 77, Abs. 3 der Reg.-VO Slg. Nr.
8/1928) erflossen ist, durch welche die aulschiebende Wirkung der Berufung ausgeschlossen ware, hat die Berufung des Verpflichteten gegen die
Entscheidung der BezirksbehOrde schon aus dem Geselze aulschiebende
Wirkung und das Gericht kann sich nicht mit der Frage befassen, ob und
aus welehem Grunde der Berufung des Verpflichteten die aufschiebende
Wirkung hatle versagt werden soHen, noch kann es im vorhinein liie Frage
liisen, wie die Berufung des Verpflichteten bei der Landesbehorde erledigt
werden wird.
Da also die Zustimmung der Bezirksbehorde zum Zuschlage an den
Ersteher bisher nicht Rechtskralt erlangt hat, ist der angefochtene BeschluB
richtig.

Poněvadž tedy žádné, o z hod n II t i (§ 77, odst. 3 v!. naL Sb, čís. 8/
1928) o vyloučeni odkladného účink~, odvolání se. n~,:talo, .~á od~olání
povinného proti rozhodnutí okresnrho, uradu odkladny uCI~ek)lZ ze z~kon,~
a soudu neni možno zabývati se otazkou, zda odkladny ucmek mel by,
odvolání povinného odepřen a z jakého snad důvodu, ani nemllže předem
řešit, jak bude odvolání povinného u zemského úřadu vyřizeno.

Poněvadž tedy souhlas okresního úřadu s příklepem vydražiteli není
dosud pravoplatný, je napadené usnesení správné.
čís.

Nr. 18681.
Ein Spediteur, der einen Vertrag uber die Verwabrung einer Sache in .
seinem Lagerraum geschlossen hat, ist, wenn der Lagerraum SOtlst verliiBUch gesichert ist, weder verpilichtet, die eingelagerten Sachen gegen Einbruch versiohern zu lassen, noch den Verwahrer darauf aufmerksam zu
machen, daB der Lagerraum nicht gegen Einbruch versichert ist.
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Zasilatel, který uzavřel smlouvu o úschově věci ve svém skladišti, není
povinen, když je jinak skladiště bezpečně opatřeno, ani pojistiti uskladněné věci proti vloupání, ani upozorniti ukladatele na to, že skladiště není
poJištěno proti vloupání.
(Rozh. ze dne 16. února 1944, Rv I 986/43.)

(Entsch. vom 16. Februar 1944, Rv I 986/43.)
Die Speditionsfirma M. ubernahm von E. P. Mobel filr zwei Zimmer,
Kleldung, Wiist:he und Bucher zur Einlagerung. Die Fahrnisse wurden
in Kisten gelagert und die Kisten zugenagelt. Nach Ruckstellung del eingelagerten Sachen stellte E. P. lest, daB eine groBere Anzahl dieser Sachen fehlt.
.
lm vorliegenden Rechtsstreit verlangt E. P. von der Firma M. die Bezahlung von 16.535 K s. Ngb. aus dem Grunde des Schadenersatzes und
behauptet, die Beklagte sei bei der Einlagerung unvorsichtig vorgegangen
und habe ctie Ptlicht zur Versicherung der Sachen verabsiiumt. Die beklagte
FIrma wendeto unier anderem ein, sie sei nach den Handelsgebrauchen
bei Speditionsgeschaften nicht verpHichtet gewesen, den ordentlich abgesperrten Lagerraum bewachen zu lassen und der Spediteur sei ohne ausdrucklichen Auftrag des Kommittenten nicht verptlichtet, die Versicherung
der Ware zu besorgen.
Die Vn t erg e r i c h t e gaben der Klage hinsichtlich des Betrages
von 9.625 K statl, im ubrigen wiesen sie sie ab,
D a s Ber u I u n g s g e r i c h t bemerkte i n den G run den seine,'
Vrteils: Die Beklagte haftet zwar nicht filr Zufall, jedoch ist der Diebstahl
in diesem Falle kein Zufal!. Der Lagerraum war nicht versichert. Die Beklagte hat den Klager nicht darauf aufmerksam gemacht, um ihm so die
Moglichkeit zu geben, die Ware eventuell selbst versichern zu lassen. Die
Beklagte hat somit nicht mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes
gehandelt. Auch wenn also der Lagerraum sonst ordentlich abgesperrt gewesen ware, haftei die Beklagte dem Klager filr diese Vnterlassung, dic

Zasilatelská lirma M. převzala od E. P-a k uskladnění nábytek do dvou
pokojů, šatstvo, prádlo a knihy. Svršky byly složeny do beden a bedny
zatlučeny. Po vráceni uložených věcí shledal E. P., že chybí větší množství
uskladněných věcí.

Ve sporu, o který tu jde, domáhá se E. P. na firmě M. zaplacení
16.535 K s přís!. z důvodu náhrady způsobené škody a tvrdí, že si žalovaná počínala při úschově neopatrně a že zanedbala povinnost dáti věci
pojistiti. Žalovaná firma namítala mimo jiné, že podle spedičnich zvyklostí
nebyla povinna hlídati řádně uzamčené skladiště a že zasilatel není bez
výslovného rozkazu příkazce povinen obstarati pojištění zboží.

Niž š í s o u d Y vyhověly žalobě co do částky 9.625 K, jinak ji zamítly.
O d vol a c í s o u d uvedl v d ů vod ech svého rozsudku: Žalovaná
neručí sice za náhodu, ale krádež v tomto připadě není náhodou. Skladiště
nebylo pojištěno. Žalovaná na to žalobce neupozornila, aby mu tak dala
možnost k případnému vlastnímu pojištění. Žalovaná tudíž nejednala s péči
řádného obchodníka. I kdyby tedy jinak skladiště bylo řádně uzamčeno,
ručí žalovaná žalobci za toto opominutí, jež se výslovně uplatňuje. Poně
vadž nějaké zvláštní, odchylné podmínky úschovy nebyly smluveny, ani
zvláštní blanket podminek nebyl žalobci předložen, platí předpisy občan-
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ausdriicklich geltend gemaeht wird. Da keine besonderen abweichenclen
Beclíngungen flir die Aufbewahrung vereinbart wurden unci dem Kliiger
kein besonclerés Blankett mit Bedingungen vorgelegt wurde, gelten die Bestimmungen cles blicherlichen Oesetzes. Die Beklagte 1ieS auch selbst den
Lagerraum nicht gegen Diebstahl versichern und machte sich so einer weiteren Unterlass.ung schuldig, denn eben darin kann eine Unterlassung im
Sinne des § 1294 abOB. erb1ickt werden. Es kann daher nicht gesagt werden, daS die eingelagcrten Fahrnisse ordentlich aufbewahrt waren.
O a s O ber s t e Oer i c h t wies liber die Revision der Beklagten
die Klage ihrem ganzen Umfange nach ab. Zu den ZUr Entscheiclúng stehenclen Fragen bemerkte das Oberste Oericht in den

ského zákona. Žalovaná nedala ani sama skladiště pojistiti proti krádeži
a dopustila se tak dalšího opominutí, neboť právě v tom lze spatřoval! opominutí podle § 1294 obč. zák. Nelze proto říci, že by svršky do úschovy
vzaté byly.řádně opatrovány.

Ne j v y Š š í s o u d zamítl k dovolání žalované žalobu v celém rozsahu: K otázkám, o něž jde, uvedl nejvyšší soud

v

Orlinden:
lm wesentliehen handelt es sieh um die Frage, ob der Spediteur, der
einen Vertrag liber die Aufbewahrung von Sachen in seinem Lagerraum
gesehlossen hat, verpflichtet ist, die eingelagerten Sachen gegen Einbruch
verslchern zu lassen, beziehungsweíse,ob ,er verpflichtet íst, den Verwahrer darauf aufmerksam zu machen, daS sie nicht versichert sind, wenn
der Lagerraum sonst verliiSlich gesichert ist.
Es wurde weder sichergestellt, daS zwischen den Parteien liber den
Ve;trag irgendwe1che SchriftstUcke gewechselt wurden, noch daS
belm Vertrage von Handelsbedingungen oder Handelsgebriiuehen die Rede
war. Es muS daher angenommen werden, daS es sich um einen mlindlichen Vertrag ohne besondere Bedingungen "ehandelt hat und es muS von
dem Oesetze ausgegangen werden.
. Die Unterinstanzen halten datUr, daS di" beklagte Partei die Sorgfalt
,emes ordenthchen Kaufmannes verabsaumt hat, wenn sie den Klager nicht
darauf aufmerksam gemacht hat, daS der Lagerraum nicht versichert ist.
Die Ansicht, daS die beklagte Partei den Lagerraum Ztl versichern verpflichtet ware, vertreten nicht einmal die Unterinstanzen ausdriickHch. Oas
Berufungsgericht stutzt seine Rechtsansicht auf die Bestimmung des § 1294
abOB., jedoch mit Umecht.
Die Pllichten des Verwahrers sind im § 964 abOB. festgesetzt, nach
welehem der Verwahrer Wr die Unterlássung der pf I i c h t gem ii Sen
Obsorge, aber nicht liir den Zufal1 haltel. DaS unter die pflichtgemaBe
Obsorge auch die Versicherung selbst liele JaSt sich aus dem Oeselze
nicht ableiten.
'
Oas Oesetz oROBI. Nr. 64/1889 schreibl Wr 6ffentliche Lao-erhauser
bloS die Versicherung gegen Feuer, nicht auch gegen Einbruchsg~fahr vor.
Wenn aber keine solehe Verpflichtung vorliegt, kann daraus, daj) die
beklagte Partei den Kliiger nicht aulmerksam gemacht hat, daS ihr Lagerraum nicht gegen Einbruch versichert ist, nicht aul die Unterlassung der
Sorgfalt emes ordenthchen Kaufmannes oder auf die Unterlassung der
pflichtgemiiSen Obsorge geschlossen werden. Wenn der Klager jedoch
vorausgesetzt hat, daS der Lagerraum versichert ist, dann halte er sicn
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důvodech:

V podstatě jde o otázku, zda zasilatel, který uzavřel smlouvu o úschově
věci ve svém skladišti, je povinen pojistiti uskladněné věci p:oti vl?U'pá~i,
případně, zda je povinen na nepojištění ukladatele upozormtl, kdyz Je JInak bezpečně opatřeno.
Že by mezi stranami byly o smlouvě vyměněny nějaké písemnosti, nebylo zjištěno, ani že by při smlouvě byla z,mínka ? obchod~íc~ podmínkách
nebo o obchodních zvyklostech. Je proto treba mll! za to, ze slo o smlouvu
ústni bez zvláštních podmínek, a je třeba vycházeti ze zákona.
Nižší stolice mají za to, že žalovaná strana opominula péčí řádného
obchodníka, když neupozornila žalobce, že skladiště není pojištěno. Že by
žalovaná měla povinnost skladiště pojistiti, to ani nižší stolice výslovně ne_O
zastávají. Soud odvolací opírá svůj právni názor o ustanovení § 1294 obč.
zák., leč neprávem.
.
povinnosti schovatelovy jsou stanoveny v § 964 obč. zák., podle něhož
schovatel za opominutí p o v i n n é h o opatrování, ale nikoliv za náhodu. Že by pod povinné opatrování spadalo i pojištění 'samo, nedá se
vyvoditi se zákona.
ručí

Zák. rak. ř. z. čís. 64/1889 předpisuje pro veřejná skladiště pouze poproti ohni, nikoli však i proti vloupáni. Neni-li ale takové povinnosti, nelze ani z toho, že žalovaná strana neupozornila žalobce, . že její
skladiště není proti vloupání pojištěno, usuzovati na opominuti řádného
opatrováni. Předpokládal-li však žalobce, že skladiště je pojištěno, pak si
měl svoji domněnku zjistit dotazem (§ 1297 obč. zák.). Neučinil-li tak,
pak jest zřejmo, že ani nepočital s takovým pojištěním. Pojištění by se

jištění
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durch Befragen vergewissern sollen, ob seine Vermutung richtig ist (§ 1297
abOB.). Hat er dies nicht getan, so ist daraus zu ersehen, daS er mit einer
solchen Versicherung gar nicht gerechnet hal. Die Versicherung mUSte
auch in einer ha heren VerwahrungsgebUhr zum Ausdruck kommen. Auch
darum hat sich der KJager nicht gekUmmerl.
Ein Verschulden der beklagten Parte i laSt sich also weder aus de;]
§§ 964, 1299 und 1311 abOB., noch aus dem Art. 282 HOes. ableiten.
Der Klager muB daher seinen Schaden selbst tragen, da cr nichl aus
eigenem Antriebe die Versicherungder in Verwahrung gegebenen Sachen
veranlaSt hat (§ 1311, erster Satz abOB.).

bylo musilo projevit i ve vyšši odměně uschovací. Ani o to se žalobce
nestaral.

Zaviněni žalované strany nedá se tudiž vyvoditi ani z §§ 964, 1299 a
1311 obč. zák., ani z čl. 282 obch. zák.
Žalobce proto musi škodu nésti sám, poněvadž se z vlastní iniciativy
nepostaralo pojištěni věci daných do úschovy (§ 1311 věta prvá obč. zák.).

čís.

Nr. 18682.

Der Aufentha1t in der Untersuchungshaft belreit den Gatten von der
Unterhaltspllicht gegeniiber der Gattin nur dann, wenn er die Untersuchungshaft und die durch sie verursachte Erwerbsunmiiglichkeit nicht
verschuldet hat.

18682.

Pobyt ve vyšetřovací vazbě zprošťuje manžela vyživovací povinnosti
manželce pouze tehdy, když si vyšetřovací vazbu a lim způsobenou
výdělkovou nemožnost nezavinil.
vůči

(Rozh. ze dne 16. února 1944, Rv I 1159/43.)
(Entsch. vom 16. Februar 1944, RvI 1159f43.)

A. K. wurde am 12. Februar 1943 wegen Verdachtes des Verbrechens
nach § 128 StO. in Untersuchungshaf! genommen und gewahrt seitdem
seiner Oaltin J. K-ová, mit der er nicht in gemeinsamem Haushalte lebt,
keinen Unterhalt.
lm vorliegenden Rechtsstreit verlangt J. K-ová von A. K. vom 1. April
1943 an die Zahlung des Unterhaltes im Betrage von 500 K monatlich. Der
Beklagte wehrte sich vor allem damit, daS er seit Beginn seines Au!enthaltes in der Untersuchungshaft keinen Erwerb habe, und, da er auch kein
anderes Vermagen besitze, nicht verpflichtet se i, der Klagerin Unterhalt Zll
gewahren.
O a sEr s t g e r i c h t gab der Klage hinsichtlich des Betrages von
. 400 K statt.
O a s Ber u jun g s g e r i c h t wies die Klage ab. A u s den O rUn ..
den: Oas Erstgericht erkannte der Klagerin mit dem ange!ochtenen Urteil
einen Unterhalt im Betrage von 400 K monatlich zu, indem es von der Ansicht ausging, daS der Beklagte als Ehegatte gemaS § 91 abOB. zum
Unterhalt der Ehegattin verpflichtet ist und daS der Unterhaltsbeitragin
der zugesprochenen Hahe im Hinblick darau! angemessen ist, daS der Be··
klagte bei der Fa. J. als Maschinist mit einem durchschnittlichen Wochenverdienst von 450 K beschii!tigt war. Der Beru!ungswerber verweist mit
Recht darau!, das Erstgericht habe nicht den lestgestellten Umstand berUcksichtigt, daB der Beklagte seit dem 13. Februar 1943ununterbrochen
in Haf! ist und seitdem weder Einkommen noch Ersparnisse oder ein Vermagen hat, aus dem er seiner Unterhaltspflicht nachkommen k6nnte. Mit
RUcksicht darau! waren die Bedingungen mr die Verurteilung des Beklagten zur Leistung des Unterhaltes gemaB § 91 abOB. nicht gegeben.

A. K. byl dne 12. února 1943 vzat do vyšetřovaci vazby pro podezření
ze zločinu podle § 128 tr. z. a neposkytuje od té doby své manželce
J. K-ové, s níž nežije ve společné domácnosti, výživné.
. Ve sporu, o který tu jde, domáhá se J. K-ová na A. K-ovi placení výživného v částce 500 K měsíčně ode dne 1. dubna 1943. žalovaný se hájil
. především tím, že ode dne svého pobytu ve vyšetřovací vazbě nemá výdělku, a ježto prý nemá ani jiného majetku, neni povinen poskytovati žalobkyni výživu.
P r v Ý s o u d vyhověl žalobě co do Částky 400 K.

o d vol a c i s o u d žalobu zamítl. Z d ů vod ů: Prvý soud přisoudil
napadeným rozsudkem žalobkyni výživné v částce 400 K měsičně, vycházeje z názoru, že je žalovaný jako manžel povinen podle § 91 obč. zák.
k výživě manželky a že je výživné v přisouzené částce přiměřené vzhledem k tomu, že žalovaný byl zaměstnán u fy. J. jako strojník s týdenním
průměrným výdělkem 450 K. Odvolatel právem poukazuje na to, že prvý
soud nepřihlédl ke zjištěné okolnosti, že žalovaný je od 13. února 1943
nepřetržitě ve vazbě a nemá od té doby žádné příjmy, ani úspory ani
majetek, ze kterého by mohl vyživovací povinnosti dostáti. Vzhledem
k tomu nebyly dány podmínky pro to, aby byl žalovaný uznán povinným
k plnění výživného podle § 91 obč. zák.
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D a s Ob e r s t e G e r i c h t hob uber die Revision der KUig~rin das
angefochtene Urteil auf und verwies die Sache a.n das Berulungsgenchl zur
neuerlichen Verhandlung und Entscheldung zuruck.

N e j v y Š š í s o u d zrušii k dovolání žalobkyně napadený rozsu'dek
a vrátil věe odvolacímu soudu k novému jednáni a rozhodnutí.

Aus den Grunden:
Die Revision, in welcher der Revisionsgrund des, § 503, Z. 4 ZPO. geltend gemacht wird, ist begrundet.
Es ist ihr darin beizupmchten, daB im Hinblick auf § 91 a?GB. u~d
§ I des Alim.-Ges. den Beklagten nur die unverschuldete UnmoglIchke~t,
eine Erwerbstatigkeit auszuuben, von der UnterhaltspllIcht gegen dle Kla~
gerin belreien konnte (vgl. Entsch. Nr. 13527, 14776 Slg. O. G.). In del
vorliegenden Sache handelt es slch um. den Unterhalt lur dle Zelt, m. der
sieh der Beklagte unbestrit!enermaBen m der Untersuchungshaft desKlelsgerichtes in F. befand. Es kommt daher daraul an, ob dle Untersuchungshaf! und die dadurch verursachte Erwerbsunmoglichkeit dem Beklagten
Zllr Lasl gelegt werden kaml. Das Erstgericht haf di~se Frage bejahend beantwortet und zwar ohne Durchfiihrung dés Bewelses durch dle Strafakten, da' es dafiirhielt, daB der Beklagte seine Verhaltung und die Haf!
durch seine unerlaubte und strafbare Handlungswelse verschuldet hat, dle
von ihm indirekt dadurch zugestanden wurde, daB er die Klagerin um
Verzeihu~g bat. Diese Ansicht bekamplte der Beklagte in der Berulung.
Mit diesen Ausftihrungen hat sieh das Ber~lungsger~cht mcht aus~mander
gesetzt da es von der irrigen Rechtsanslcht ausgmg, zur BefrelUng des
Beklagten von der Unterhaltspllicht genuge bercits die Tatsache, daB der
Beklagte sieh in der Untersuchungshaft befi~det und daher keine Erw~rbs,.
tatigkeit als einzige Einkommensquelle ausuben kann. Daher war dej R~
vision Folge zu geben, das angelochtene, Urkrl war a~lzuhe?en u~d dle
Sache an das Berulungsgericht zuruckzuverwelsen, damlt es uber Sle von
neuem verhandle und engcheide und sich dabei mit der angedeuteten Frage
des Verschuldens des Beklagten auseinandersetze.

Z
Dovolání, v
'je

němž

Die Eheleute J. und V. Č. versicherten ihr Haus Ne. ,,107. in J.. gegen
Brandschaden bei der Versicherungsgesellschaf! »N.« lur dle Zeli vom

uplatněn

dq,volací

důvod

podle § 503,

čís.

4 c.

ř.

s.,

opodstatněno.

Jest mu přisvědčiti v tom, že vzhledem k § 91 obč. zák. a § 1 aIim.
zák. ien nezaviněná nemožnost výdělečné práce mohla by zprostiti žalovaného vyživovací povinnosti vůči žalobkyni (srov. rozh. čís. 13527, 14776
Sb. n. s.). V souzené věci jde o výživné za dobu, po kterou žalovaný byl,
jak je nesporno, ve vyšetřovací vazbě u krajského soudu v T. Záleží proto
na tom, zda vyšetřovací vazbu a tím způsobenou nemožnost výdělkovo,u
lze žalovanému přičísti k vině. Prvý soud zodpověděl tuto otázku kladne,
a to bez provedení důkazů trestními spisy, maje za to, že žalovaný si zavinil své zatčení i vazbu svým nedovoleným a trestním jednáním, doznaným jím prý nepřímo tím, že prosil žalobkyni za odpuštění. Proti tomuto
názoru brojil žalovaný v odvolání. S těmito vývody se odvolací soud nevypořádal, vycházeje z mylného právního názoru, že ke zproštěni žalovaného od vyživovací povinností stačí již skutečnost, že žalovaný je ve vyšetřovaci vazbě a proto nemůže vykonávati výdělečnou práci jako jediný
zdroj příjmů. Bylo proto dovoláni vyhověti, napadený rozsudek zrušiti a .
věc vrátiti odvolacímu soudu, aoy o ni znovu jednal a rozhodl a při tom
, se vypořádal s naznačenou otázkou zavinění žalovaného.

Nr. 18683.

Der Laul der einmonatigen Frist zur Aulkiindigung des Versicherungsvertrages beginnt liir den Erwerber einer versicherten Liegenschalt, wenn
er von der Versicherung keine Kenntnis halte, mit dem Tage, nachd~m er
von der Versichemng - gleichgilltig wie uud von w~ - Kenntms er.langt hat nicht mit dem Tage an dem er von der VefS1cherung Kenntnis
erlangen 'konnte. Der verschuhÍete Mangel ~er Kenntnis des Erwe,rbers von
der Versicherung kann nicht der Kenntms von derselben gletchgesetrl
werden.
(Enlsch. vom 16. Februar 1944, Rv 1\ 522/43.)

je

důvodů:

čís.
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Jednoměsíční lhůta k výpovědi pojistné smlouvy začíná nabyvateli pojištěné nemovitosti v případě, že nevěděl o pojištění, běžeti dnem poté,
kdy o pojištění - nesejde na tom jak a od koho - zvěděl, nikoliv kdy
se o pojištěni mohl dověděti. Zavíněnou nevědomost nabyvatelovu o po_
jištění nelze stavěti na roveň vědomosti o něm.

(Rozh. ze dne 16. února 1944, Rv II 522/43.)

J.

li

0~nželé
a V. Č-ovi pojistili svůj dům č. p. 107 v J. proti pozaru
pO]1sťovny »N.« na dobu od 20. května 1936 do 20. května 1948. Kupní
Civilní rozhodnutí XXVI.

11

-

Nr. 18683-

162

20. Mai 1936 bis zum 20. Mai 1948. Mil' Kaulvertrag vom 12. Juni 1939
verl<aulten die Eheleute Č. das Haus Ne. 107 m J. dem K. M. .
K. M. kundigte den Versicherungsvertrag durch das Schr~lben VOlH
7. August 1939 aul, die Versicherungsgesellschalt »N.« nahm ]edoch dle
<.
,
Kundigung nicht ano
lm vorliegenden Rechtsstreit ver~angt die" Versicherungsg~sellschatt
»N.« von K. M. die Bezahlung der la)lrgen Pramle von 84 K, mdem SIC
behauptet, die Aulkiindigung der Versicherung seitens des Beklagten durch
das Schreiben vom 7. August 1939, obwohl der Beklagte von der Verslcherung bereits vor dem 7. Juli 1939 und spatestens an dlesem Tage wuBte
und wissen muBte, an dem er mit der Sparkasse der Stadt V. gegen Ueber~
nahrne der aul dem gekaulten Hause haftenden Hypothek verhandelte, sel
verspatet erfolgt.
lm Rechtsstreit erhob die Klagerin auch den Zwischenantrag aul Feststellung, daB der Versicherungsvertrag, wie e~ im jahre 1936 zwischen
J. und V. Č., den Vorgangern des Beklagten 1m Elgentum des }jauses
Nr. 107 in J. und der klagenden Partei abgeschlossen wurde, auch lur den
Beklagten rechtsverbindlich ist.
"
O a sEr s t g e r i c h t wies die Klage ab.
.
O a s Ber u I u n g s g e r i c h t wies die ~erulung d.~r Klagerrn ab,
soweit sie gegen den Urteilsspruch des Erstg.enchtes be.zuglrch. des ZWIschenantrages aul Feststellung gerichtet war, mdem es dlesen. mlt 2.000 K
bewertete, im iibrigen wies es sie zuriick. A u s den O run den: Dle
Entscheidung des Strittes hangt von ~er Frage ab, ~ann der Beklagte vo~
der Versicherung der verauBerten Llegenschalt bel de~ beklagten ParteI
Kenntnis erlangt hat und ob die Aulkiindigung des :'~rslcherung~vertrages
durch das Schreiben vom 7. August 1939 rechtzeltrg erlolgt 1St (§ 65,
Abs. 2 des Vers.-Vertr.-Oes.). Zum Begrifl »Kenntnis erlangen« genUgt es,
wenn der Erwerber nur erliihrt, bei welcher Versicherungsansta1t und
gegen welche Oelahr die erworbene Liegenschalt versichert ist, ohne Bedeutung ist jedoch, von wem er dies erlahren hal (Entsch. Nr. 8288 und
12610 Slg.O. O.).
.
Oas Oericht erster Instanz hat aus der eidlichen Parteiaussage des .. Beklagten lestgestellt, daB dem Beklagten. von der Ve~sicherung der verauSerten Liegenschalt bei der Kmgerin mchts mitgetellt wurde ~nd. daB
der Beklagte selbst dies ,l'uch nicht auS dem iiber der Haustiir belmdhchen
Schi1dchen der kliigerischen Versicherungsanstalt festgestellt, sondem
von dieser Versicherung ungefiihr 7-10 Tage vor der Absendung des
Schreibens vom 7. August 1939 erlahren hat, durch das er den Versicherungsvertrag bei der klagenden Partei aufkiindigte.
Oas Gesetz besagt im § 65, Abs. 2 des Vers.-Vertr.c?es., daS das
Kiindigungsrecht des Erwerbers, wenn er von der Verslch~rung keme
Kenntnis halte, erst mit dem Ablaul eines Monates nach dem Zellpunkte er\ischt in we1chem er diese Kenntnis erlangt ha!. Der Wortlaut des Oesetzes,
welches die Worte »Kenntnis erlangt hat« und nich! die Warte »Kenn!nis
erlangen konnte« verwendet, deutet also daraul hin, daB nur die Tatsache
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smlouvou ze dne 12. června 1939 prodali manželé č-ovi dum Č. p. 107
v J. K. M-ovi.
K. M. vypověděl pojistnou smlouvu dopisem ze dne 7. srpna 1939, pojišťovna »N.« však výpověď nepřijala.
Ve sporu, o který tu jde, domáhá se pojišťovna »N.« na K. M-ovi zaplaceni 84 K splatné prémie tvrdíc, že se výpověď pojištění žalovaným
stala opožděně dopisem ze dne 7. srpna 1939, ačkoliv žalovaný věděl a
musil věděti o pojištěni již před 7. červencem 1939 a nejpozději v temo
den, kdy jednal se spořitelnou města V. o převzetí hypotéky váznouc i na
koupeném domě.

Ve sporu vznesla žalobkyně i mezitimni návrh na určeni, že pojistná
smlouva, jak byla uzavřena v roce 1936 mezi předchůdci žalovaného ve
vlastnictví domu č. 107 v J. J. a V. č-ovými a žalující stranou je právně
závazná i pro žalovaného.
P r v Ý s o u d zamit\ žalobu.
O d vol a c i s o u d zamítl odvolání žalobkyně, pokud směřovalo proti
výroku rozsudku prvého soudu o mezitimnim návrhu určovacím, oceniviej
na 2.000 K, jinak je odmitl. Z d II vod u: Rozhodnuti sporu závisí na
otázce, kdy se žalovaný dovědělo pojištěné zcizené nemovitosti u žalující
strany a zda se výpověď pojistné smlouvy dopisem ze 7. srpna 1939 stala
včas (§ 65, odst. 2 zák. o poj. smL). K pojmu »dověděti se« stačí, dozvi-Ii
se nabyvatel toliko, u které pojišťovny a proti jakému nebezpeči je nabytá
nemovitost pojištěna, nerozhoduje však, od koho se to dozvěděl (roz'"
čís. 8288 a 12610 Sb. n. s.).

, ~oud p;'vé stolice zjistil .z, -př~sežné výpovědi žalovaného jako strany,
~e, zalova,ne~u neb~lo o pOJ1stel11 ~cl,:ované nemovitosti u žalobkyně nic
receno a ze zalovany to aOl sam nezjlstII ze štítku žalující pojišťovny umístě
ném nad dveřmi domku, nýbrž že se o tomto pojištěni dověděl asi 7 až
10 dni před odesláním dopisu ze dne 7. srpna 1939 jímž pojistnou smlouvu,
u žalující strany vypověděl.
'
Zá~~n ,praví ~ ~ 65, odst. 2 zák .. o poj? sml., že nevěděl-Ii nabyvatel
o pOjIsten:, zal11~a )eho ~rávo. výpovědi t;prve, když uplynul měsíc po té,
kdy o nem zvedel. Znen! zakona, ktery užívá slova »zvěděl« a nikoliv
! »mohl zvěděti«, nasvědčuje tedy tomu, že rozhodnou je pouze skutečnos:
a l11kohv 1 možnost o pojištění se dověděti. Proto není třeba zkoumati
zda štítek žalující strany byl umístěn na domku tak, že byl viditelný neb~
ll'

-
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und nich! auch die Moglichkeit der Erlangung der Kenntnis von der Versicherung entscheidend ist. Daher braucht nicht geprUlt zu werden, ob das
Schild der klagenden Partei an dem Hauschen so angebracht w.ar, daB
es sichtbar war oder ob es bei geh6riger Aulmerksamkelt vom, Kauler bemerkt werden konnte (§ 1297 abOR) und endlicli, ob der Be~lagte durch
Belragen der Eheleute Č, leicht erfahren konnte, 'bel weleher Versl.cherung
und gegen welche Oefahr die erworbe~e LIegenschaft verslchert 1st. Obwohl das Handelsgesetz den AbschluB emes Verslcherungsvertrages fur. em
absolutes Handelsgeschaft im Sin ne des A:t 271, Z: 3 HSJes. ansleht,
kann hier nicht die Bestimmung des Art 282 HOes. uber dle Pfhcht Zuf
Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes. zur Anwendung ko lTl men , da dlese
Bestimmung nUr mr die Partelen gllt, dl" das Handelsgeschaft abgeschlossen haben und das nur !lir denjenigen Kontrahenten, auf dessen Selte das
Oeschaft ~in Handelsgeschaft ist (die Versicherungsanstalt). Da das Berufungsgericht die Feststellung des Erstgerichtes ilbernimmt, da~ der Beklagtevon der Versicherung der iibernommenen Llegenschaft bel der klagenden Partei erst ungefahr 7-10 Tage vor der Absendung des Schrelbens vom 7. August 1939, durch das er den.. Versicherungsvertr~g bei der
klagenden Partei aufkUndigte, Kenntnis erlangt. hat, wurde dle emmonahge
Frist im Sin ne des § 65, Abs. 2 des zIt. Oes. emgeha1t~n und der Beklagte
ist durch den seinerzeit zwischen der klagend,n Verslcherungsanstalt und
den Eheleuten Č. abgeschlossenen Vertragnicht gebunden.
D a s O ber st e G e r i c h t gab der Revision, die das Berufungsgericht gemaB § 502, Abs. 3 ZPO. liir zumssig erk1ilrt halte, keine Folge.
Aus den Grunden:
Die Revision ist unbegrUndet.
Beide Untergerichte haben aus, dem Wortlaut des § 65, A.bs. 2 des
Vers.-Vertr.-Ges. richtig gefolgert, daB der Lau! der elUmonatI~en Fnst
zur Au!kilndigung des Versicherungsvertrages fUr den E~werber ell:ler versicherten Liegenschaft, wenn er von der Verslcher~ng kelUe Kennt~ls h~tte,
mit dem Tage beginnt, nachdem er von der Versl~herun~ - gl~lchgulhg
wie und von wem - Kenntnis erJangt hat, und mch! mlt dem rage, an
dem er von der Versicherung Kenntnis erlangen konnte. Nach der ilbereínstimmenden Feststellung hinsichtlich des Zeitpunktes, in welehem der
Beklagte von der Versicherung Kenntnis erlan~t und in wel~hem er ct. en
Versicherungsvertrag aufgekUndigt hat, bezw. 1U. welehem .dlese Aufku.ndigung beim Versicherer "ingelangt ist, ha~en ~Ie Unter~e.nchte entsch~e
den, daB derBeklagte das Versicherungsverna1tms re~htzelh.g a~!gekundlgl
hal und durch dasselbe nich! gebunden ist. Dlesen Ihren nchtIgen Sta~d
punkt teilt auch das Revisionsgericht. Dem Gesetzgeber handelte es slch
darum den durch die VerauBerung. der Liegenscha!t entstandenen unsichere~ Zustand des Versicherungsverha1tnisses in m6glichst kurzer Zeit
aufzuklaren und daher hal er im allgemeinen Interesse die Zeitgrenze von
einem Monat entweder von der Besitznahme oder von der Erlangung der
Kenntnis von der Versicherung (wenn der Erwerber von ihr keine Kerintnis

zda mohl býti při náležité pozornosti kupitelem zpozorován (§ 1297 obč.
zák.) a konečně, zda se žalovaný mohl dotazem u manželů č-ových snadno
dověděti, u které pojišťovny a proti jakému nebezpečí je nabytá nemovitost pojištěna. Třebas uzavření pojistné smlouvy pokládá obchodní zákon
za absolutní obchod podle čl. 271, čís. 3 obch. zák., nelze tu použiti ustanovení čl. 282 obch. zák. o povinnosti péče řádného obchodníka, ježto ustanovení toto plati jen pro strany, které uzavřely obchodní jednání, a to ještě
jen pro toho kontrahenta, na jehož straně je jednání obchodem (pojišťovna). Poněvadž odvolací soud přejímá zjištěni prvého soudu, že se
žalovaný dověděl o pojištění nabyté nemovitosti u žalující strany teprve
asi 7-10 dní před odesláním dopisu ze dne 7. srpna 1939, jímž pojistnou
smlouvu u žalující strany vypověděl, byla jednoměsíční lhůta ve smyslu
§ 65, odst. 2 cit. zák. zachována a žalovaný není smlouvou uzavřenou
svého času mezi žalující pojišťovnou a manžely č-ovými vázán.

Ne j v y Š š í so u d nevyhověl dovolání, jež odvolací soud prohlásil
podle § 502, odst. 3 c. ř. s. za přípustné.
Z

důvodů:

Dovoláni není důvodné.
O~a nižší sO,udX .spr~vně do~odily ~e z~ění § 65, odst. 2 zák. o poj.
sml., ze jednomeslcnl lhuta k vypovedl pOJIstné smlouvy začíná nabyvateli pojištěné nemovitosti v případě, že nevěděl o pojištění, běžeti dnem
poté, kdy o pojištění zvěděl, nesejde na tom, jak a od koho, a nikoliv kdv
se o pojiŠ}ě~í moh!.,d9v~děti. Podle ~ouhlasného zjištění o době, kdy ža'lovany z.ve,delo P?jlstem a kd~ dal vypověd' z pojistné smlouvy resp. kdy
tato 'po]l~hteh dos~a:. uzn~ly. mžší soudy, že žalovaný vypověděl pojistný
pomer vcas a nem JIm vazan. Toto JejIch správné stanovisko sdílí í dovola~í soud. ZákO!;odárci.. _šl,o o to, aby nejistý stav pojistného poměru,
ktery nastal zClzemm pOjlstené nemovitosti, byl v době co nejkratší vyJ"snen a proto v obecném zájmu stanovil časovou hranici jednoho měsíce
buď od ujetí ~e držby nebo od 113byté vědomosti o pojištění (nevěděl-Ii
. naby~atel o. n.e,:,). Do~í-li .se kupíte 1 o pojištění nemovitosti, jak tOnin
zpravIdla byv~ jlZ za, j.edn~ní o ~o~pi pojištěné ,nem?vitosti, přichází pro
n~byvatele vuvahu jlZ jen jednomeslcnl Ihula k vypovedi od ujetí se držby.
~ak~n o po)'st,né smlouvě ukládá sice v § 64, odst. 2 nejen zciziteli (pojl~t~lku).' ?ybrz I nabyvat,eh, aby neprodleně oznámili zcizení pojištěné
~:c; pOJ;shteh; to platí ovsem pro nabyvatele jen v předpokladu, že o pojlstenl VI (§ 65, odst. 2 zák. o poj. sml. a contr.). Nestará-li se nabyvatel
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halte) !estgesetzt. Wenn der Kalller ~on der Versichew?g der Liegenschaft,
wie dies in der Regel der Fal! Zll seIn pllegt, schon wahrend der Verhandlungen uber den Ankau! der versiche~ten L.iegenschal.ten Kenntms erlangt,
kommt lUr den Erwerber nur noch dle Kundlgungs!nst von el11em Monat
seit d~r Besitznahme in Betracht. Das Gesetz uber den Versicherungsvertrag erlegt zwar im § 64, Abs. 2 nicht nur dem VerauBerer (Versicherungsnehmer), sondem auch dem Erwerber die Pllicht Zllr unv~rzí!glichen Anzeige der VerauBerung der versitherten Sache an den Verslcherer aul; dles
gilt allerdings lUr den Erwerber nur unter der Voraussetzung, daB er von
der Versicherung Kenntnis hat (§ 65, Abs. 2 des Vers.-Vertr.-Ges: a contr.).
Wenn sich der Erwerber um die Versicherung der gekaulten Lregenschalt
nicht kummert, haltet er zwar lUr die Versicherungspramie (§ 64, Abs. 4
" des Vers.-Vertr.-Ges.) jedoch nur aus dem Grunde, weil er den vorlauligen
Versicherungsschutz in Ansprl)ch genommen hat, denn der Gesetzgeber
wollte ihn nicht ohne seine ausdrUckliche oder wen;gstens stillschweigende
Zustimmung durch ein Versicherungsverhaltnis binden, sondern gewiihrt
ihm eine einmonatige Frist, damit cr in ihr entweder ausdrucklich oder
wenigstens sti1lschweigend seine Zustimmung 'ZlIr Fortsetzung des Versicherungsverhaltnisses ausdríicke (§ 64, Abs. 1 des Vers.-Vertr.-Ges.) oder
dasselbe in dieser Frist durch Kiindigung aufl6se, und zwar entweder von
der Besitznahme an oder, wenn er von der Versicherung keine Kenntnis
hatte, mi! dem Tage nach dem Zeitpunkt, in dem er diese Kenntnis erlangt hal.
lm Hinblick aul die erwiihnte Intention des Gesetzgebers ist na.ch Ansicht des Revisionsgerichtes die Ansicht der Revisionswerberin unrichtig,
daS der verschuldete Mangel der Kenntnis des Erwerbers von der Versicherung der Kenntnis von derselben gleichzusetzen ware. Diese Ansicht
lindet keine Stutze im Gesetze, insbesondere von we1chem Augenbhcke an
i"~ diesem Falle die einmonatige Frist zu laulen halte.
Mit Rilcksicht aul den Rechtsstandpunkt der UntergerÍchte, der auch'
vom Revisionsgericht geteilt wird, war es nicht mehr notwendig, sich mit
der Riige zu belassen, das Verlahren sei in der ,Richtung mangelhatt (un:
vollstiindig), ob das an die Versicherung der gekautten Llegenschaft bel
der Kliigerin erinnernde Schild an einem jedem Ank6mmling sichtbaren
Orte angebracht war oder nicht, wenn diese Riige nur vom Gesichtspunkte
der unrichtigen Rechtsansicht der Klagerin geltend gemacht wird.
Nr. 18~84.
Oegen eine Entscheidung des Oerichtes zweiter Instanz iiber die Rege1ung der Beziehungen der OroBeltem zn den Enkelkindem 1st kein weiteres Rechtsmittel zu1iissig (Art. V, Z. 2 des Oes. Slg. Nr. 251/1934 und
Art. I des Oes. Slg. Nr. 314/1936).
(Entsch. vom 17. Februar 1944, R I 9/44.)

o pojištěni koupené nemovitosti, ručí sice za pojistnou prémii (§ 64, odst. 4
zák. o poj. sml.), to však jen z důvodu, že používal zatímního pojistného
kryti, neboť zákonodárce jej nechtěl vázati pojistným poměrem bez jeho
bud' výslovného nebo alespoň mlčky projeveného souhlasu, nýbrž poskytuje mu lhMu jednoho měsíce, aby v ní buď výslovně neb aspoň mlčky
projevil svůj souhlas s pokračováním v pojistném poměru (§ 64, odst. 1
zák. o poj. sml.), nebo aby jej v této lhůtě rozvázal výpovědí, a to buď
od ujetí se držby nebo, n.evěděl-li o pojištění, dnem poté, kdy o něm

zvěděl.

Hledíc ke z,míněné intenci zákonodárcově není podle názoru dovolacího
soudu spr.á~r:ý .názor dov?latelčin, že ~y zaviněnou nevědomost nabyvate. lovu o pO]lstem bylo staveh na roveň vedomosti o něm. Pro názor ten není
opory v zákoně, zejména od kterého okamiiku by v tom případě běžela

.

jednoměsíční lhůta.

Při právním stanovisku nižších soudů sdíleném i dovolacím soudem ne ..
bylo již zapotřebí zabývati se výtkou vadnosti (kusosti), řízení v tom směru,
byla-li tabulka o pojištěni koupené nemovítosti u žalobkyně upevněna na
místě každému příchozímu viditelném čili nic, když je tato výtka uplatněna
Jen s hlediska mylného právního názoru žalobkynina.

čís.

18684.

Proti rozhodnuti soudu druhé stolice o úpravě styků mezi prarodiči a
vnuky není dalšího opravného prostředku (čl. V, čís. 2 zák.. Sb. čís. 251/
1934 a čl. I zák. Sb. čís. 314/1936).
(Rozh. ze dne 17. února 1944, Rl 9/44.)
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ln einem Ver!ahren' in dem die mdj. J. N-ová vom GroBvater von der
Seite des verstorben~n ehelichen Vaters der Antragstellerin die Zahlung
VOn Unterhaltsbeitragen beanspruchte, beantragte der GroBvater, die mdj.
J. N-ová in seine Erziehung zu geben.
D a sEr s t g e r i ch t trug dem GroBvater die Verpflichtung au!, der
mdj. J. N-ová zu Handen ihrer Mutter L. N-ová einen Be~rag ~on 200 ~
monatlich zu zahlen und wies den Antrag des GroBvaters, dle mdlo J. N-ova
in seine Erziehung zu geben, ab, raumte aber ·dem GroBvater das Recht
ein; die mdj. J. N-ová jeweHs aneinem Sonntag im Mort.ate im Einvernehmen mit der Kindesmutter zu besuchen, eventueH au! seme Kosten 111 sem
Heim zu bringen und wiederum der Mutter zuriickzustellen.
D a s Rek u r s g e r i ch t hob den ange!ochtenen BeschluB liber den
Rekurs der mdj. J. N-ová in dem Punkte aut, der das Recht des GroBvaters
au! den Verkehr mit der mdj. J. N-ová betrifft.
D a s Ob e r s t e G e r i ch t wies den Revisionsrekurs des GroBvaters zurlick.

se domáhala nezl. J. N-ová na dědovi se strany zeotce navrhovatelky placení výživného, navrhl děd,
aby mu byla nezl. J. N-ová vydána do výchovy.

Za řizeni, v němž
mřelého manželského

P I' V Ý S o u d uložil dědovi povinnost platiti na ne zl. J. N-ovou do
rukou jeji matky L. N-ové částku 200 K měsíčně a zamítl návrh děda na
odevzdání nezl. J. N-ové do jeho výchovy, vyhradil však dědovi právo, aby
nezl. J. N-ovou vždy jednu neděli v měsíci, podle dohody s matkou ditěte
navštívil, případně na své útraty si ji odvedl do svého domova a opět ji
matce odevzdal.
Rek u r sní s o u d zrušil k rekursu nezl. J. N-ové napadené usnesení
v bodě týkajicím se práva dědova na styk s nezl. J. N-ovou.
N e j v y Š š í s o u d odmítl dovolaci rekurs dědův:

Grunde:
GemaB Art. V Z. 2 des Ges. Slg. Nr. 251(1934 (Art. I des Ges. Slg.
Nr. 314(1936) ist gegen Entscheidungen des Gerichtes.zweiter I~stanz. liber
die Regelung der Beziehungen der Eltern zu den Kmdern kelp welter~s
Rechtsmittel zulassig. Diese Bestimmung gHt auch, wenn es slch um dle
Regelung der Beziehungen der GroBeltern zu den Enkelkindern handelt
(§ 42 abGB.). Es tut nichts zur Sache, daB in der vorliegenden Sache
das Rekursgericht den BeschluB des Erstgerichtes, durch welehen dem
GroBvater das Recht au! den Verkehr mit der Enkelin zuerkannt wurde,
aufgehoben hat, weil ke in Antrag des GroBvaters au! Zuerkennung des
Rechtes au! den Verkehr mit der mdj. Enkelin vorlag. Es handelt sich trotzdem um die Entscheidung eines Gerichtes zWj>iter Instanz liber die Regelung der Beziehungen eines Elternteiles (GroBelternteiles) zU einem
Kinde (Enkel), die nach dem oben angefiihrten breiten Wortlaut des Art. V,
Z. 2 des Ges. Slg. Nr. 251(1934 nicht an!echtbar ist.
.

D

čls.

Am 11. Februar 1940 starb V. U. und hinterlieB groBj1ihrige Kinder,
V. U. d. J. und V. U-ová, verehelichte z,,-ová. lm Testamente vom 10. Oktober 1939 setzte V, U. als Universalerbin seines gesamten Vermiigens dle
mdj. M. Z-ová, die Tochter der erblasserischen Tochter V. Z-ová (U~ová)
ein. V. U. vermachte er nichts, da dieser bei Lebzeíten des Erblassers gehorig ausgestattet worden sei. Au! Grund dieses Testamentes wurde dic

18685.

Výbava dcer a vnuček nepodléhá započtení do jejich povinného dílu.
(Rozh. ze dne

(Entsch. vom 17. Februar 1944, Rv I 512(43.)

vod y:

.' Podle čl. V, čis. 2 zák. Sb. čís. 251/1934 (čl. I zák. Sb. čís. 314/1936)
neni dalšího opravného prostředku proti rozhodnutim soudu druhé stolice
o úpravě styků rodičů s dětmi. Toto ustanovení platí také, jde-li o úpravu
styků mezi prarodiči a vnuky (§ 42 obě. zák.). Nezáleží na tom, že v projednávané .věci bylo usnesení prvého soudu, jimž bylo přiznáno dědu právo
stýkati se s vnučkou, zrušeno rekursním soudem proto, že tu nebyl návrh
dědův, aby mu bylo přiznáno právo na styk s nezl. vnučkou. Jdeť o rozhodnutí soudu druhé stolice o úpravě styků mezi rodičem (prarodičem) a
dítětem (vnukem), jež neni podle shora uvedeného širokého zněni čl. V,
čís. 2 zák. Sb. čis. 251/193.4 napadatelné.

Nr. 18685.
Die Ausstattung von T&htem und Enkelinnen unterHegt nicht der EÍtlrechnung in ihren Pilichtteil.

ů

17: února 1944, Rv I 612/43.)

Dne 11. února 1940 zemřel V. U. a zanechal zletilé děti V. U-a ml. a
V. U-DVOU, provdanou Z-ovou. Poslední vůlí ze dne 10. října 1939 ustanovil
V. U. universální dědičkou veškerého svého jmění nezl. M. Z-ovou, dceru
zůstavitelovy dcery V. Z-ové (U-ové). V. U-ovi nezanechal nic, ježto prý
byl za života zůstavitelova řádně vybyt. Na základě této poslední vůle byla
pak pozůstalost po V. U-ovi projednána a odevzdací listinou okresniho

-
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Verlassenschaft nach V. U. abgehandelt .und mi! der Einantwortungsurkunde
des Bezirksgerichtes in Z. vom 4. September 1941, AZ. D 465/41 der gesamtc NaehlaB im reinen Werte von 92.924 K 65 h der mdj. M. Z-ová
eingeantwortel.
lm vor1iegenden Reehtsstreit verlangt V. U. d. J. vOn der mdj. M. Z-ová
die Bezahlung von 35.730 K 15 h, indem er behauptel, daB ihm dieser
Betragals Pf1iehtteil gebiihre.
lm R~ehtsstreit handelt es sich unter anderem darum, ob in den Wert
des ieinen Naehlasses aueh die Ausstattung einzureehnen ist; die V. Z-ová
bei ihrer Verehe1iehung erhalten hat.
D a sEr s t g e r i e h t gab der Klage hinsiehtlieh des Betrages von
28.231 K 15 h s. Ngb. statl.
p a s Ber u f u n g s g e r i ch t setzte liber die Beru!ung der Beklagten den zugesproehenen Betrag au! 23.062 K 30 h s. Ngb. herab, im iibrigen gab es ihrer Beru!ung keine Folge und wies die Beru!ung des Kliigers
iiberhaupt ab.
D a s Ob e r s t e Oer i e h t gab keiner ~er Revisionen Folge. Ueber
clie Revision des Klagers bemerkte das Oberste Oeneht ZLlr stnttrgen
Frage in den
Oriinden:
Die Ansicht des Kmgers, vom Oesichtspunkte des § 788 abOB. aus sei
als Heiratsgut al1es das zu verstehen, was die Tochter bei ihrer Verehe1iehun" erhal!, also aueh die Ausstattung, da aueh diese zur Erleiehterung
des mlt der ehelichen Oesellseha!t verbundenen Au!wandes dient, ist Unriehtig. Unter Heiratsgut versteht man dasjenige Vermogen, welehes von
der Ehegattin oder !lir sie von einem Dri!ten dem Man nezut Erleiehterung des mit der ehe1ichen Oesellscha!t verbundenen Au!wandes gewahrt
wird (§ 1218 abOB.), wahrend unter der Ausstat!ung Vermogensstiieke zu
verstehen sind, die der Br a u t bei der Vereheliehung iibergeben we:den und die einerseits !lir den eigenen notwendigen Bedar! der Ehegattm
(Kleider, Wasche u. a.), anderseits !lir die erste Einrichtung des Haushaltes bestimmt sind (wie Mobel, Kiicheneinrichtung, Bett- und Tischwasche u. a., vgl. Entsch. Nr, 10258 Slg. O. O. und die dort zitierte Lite. ratur). Wenn also der § 788 abOB. bestimmt, daB bei Tochtern und Enkelinnen das Heiratsgut in ihren P!lichttei! einzurechnen ist, wahrend die
P!licht zur Einrechnung der Ausstattung nur bei S6hnen und Enkeln vorgeschrieben ist, so ergibt sieh daraus, daB die Ausstattung bei T6ehtern
und Enkelinnen der Einreehnung nicht unterliegl.
Der Klager bemiiht sich auch vergeblich, die pmcht zur Einrechnung
der Aussta!tung aus der Bestimmung des § 785 ZLl folgern. Diese Vorschri!t
bezieht sich namlich nur au! Oeschenke im gewohnlichen Sinne (§ 938
abOB.). Die Oewahrung der Ausstattung an die Tochter durch den Vater
ist jedoch keine Schenkung, da sie eine Folge der gesetzlichen Dotationspllicht des Vaters ist (vgl. auch Entsch. Nr. 1068, 1905, 2765 Slg. O. O.).
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soudu v Z. ze dne 4. září 1941, zn. sp. D 455/41 byla celá pozůstalost
v ryzí hodnotě 92.924 K 65 h odevzdána nezl. M. Z-ové.

Ve sporu, o který tu jde, domáhá se V. U. ml. na nezl. M. Z-ové zaplacení 35.730 K 15 h tvrdě, že mu tato částka náleží jako povinný díl.
Ve sporu jde mimo jiné o to, zda jest do hodnoty čisté pozůstalosti zai výbavu, kterou dostala V. Z-ovápří provdáni.

počísti

P r v Ý s o u d vyhověl žalobě co do částky 28.231 K 15 h s přísl.
O d vol a c i s o u d snížil k odvolání žalované. přisouzenou částku na
23.052 K 30 h s přísl., jinak jejímu odvolání nevyhověl, odvolání žalobce
pak vubec zamítl.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl žádnému z dovoláni. K dovolání žalobce uvedl nejvyšší soud v otázce,'o niž tu jde,
v

důvodech:

Žalobcův názor, že s hlediska § 788 obč. zák. nutno považovati za věno
. vše, co dcera u příležitosti sňatku obdrží, tedy i výbavu ježto i ta slouží
pro úlevu nákladů spojených s manželským společenstvím, je nesprávný.
. Věnem jejmění, jež manželka nebo osoba třeti za ní poskytne man žel u
k. ulevení nákladu spojenéh? s manželským společenstvím (§ 1218 obč.
zak.), ,kdežto výbavou jsou majetkové předměty dané ne v ě stě při vstupu
do manželství a sloužící jednak vlastni nezbytné potřebě manželčině (šatstvo, prádlo apod.), jednak pro první zařízení domácnosti (jako nábytek,
kuchyňské zařízení, prádlo ložní, stolní a jiné; srov. rozh. čís. 10268 Sb.
n. s. a literaturu v něm citovanou). Stanoví-li tedy § 788 obč. zák., že
u dcer a vnuček má být do jejich povinného podílu započteno věno, kdežto
povmnost k započtení výbavy je předepsána jen u synu a vnuků, vyplývá
z toho, že výbava u dcer a vnuček započteni nepodléhá;

žalobce snaží Se také marně dovoditi povinnost k započtení výbavy
z usta~o:,e.ní § 785 obč. zák. Předmětem tohoto předpisu jsou totiž jen dary
v.obyceJnem smyslu (§ 938 obč. zák.). Zřízení výbavy dceři atc.em není
vsak d~rováním, ježto je důsledkem zákonné dotační povinnosti otcovy
(srov. I rozh. 1068, 1905, 2765 Sb. n. s.). Že by snad výbava poskytnutá
matce žalované převyšovala miru zákonné dotační povinnosti zustaviielovy,
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DaB die der Mutter der Beklagten gegebene Ausstattung etwa das MaS
der gesetzlichen DotationspfJicht des Erblasse~s iiberstiege, wurde vom
Kliiger gar nicht behauptel. Das Berufungs~encht hat daher mcht gelehlt,
wenn es bei der Festsetzung des Plhchtlells des Erblassers dlese Ausstattung nicht berlicksichtigt und ihren Wert nicht lestgestellt hal.
Nr. 18686.
Wenn die Frage ob jemand als Testamentszeuge anzusehen ist, nicht
wlihrend des Verl.:ssenschaitsveriahrens,. sondem erst im Rechtsstreit
wegen Ungiiltigkeit des Testamentes ror Sprache gekommen ist, hat da~
ProzeBgericht, tticht das Verlassenschaftsgericht damber zu entscbeiden,
wer Testamentszeuge ist.
.

nebylo žalobcem ani (vrzeno. Odvolací soud proto nepochybil, když při'
stanovení povinného dílu žalobcova k výbavě té nepřihlížel a její hodnotu
nezjíšťoval.

čís.
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Nepřišla-Ii otázka, zda lze někoho pokládati za svědka posledního pořízen~ na přetřes za pozůstalostního řízení, nýbrž teprve ve sporu "' neplatnost testamentu, náleží procesnÍll1u, nikoliv pozůstalosttlÍll1t1 soudu roz ..
hodovati o tOt11, kdo je svědkem posledního pořízení.

(Rozh. ze dne 17. února 1944, Rv I 952/43.)
(Entsch. vom 17. Februar 1944, Rv I 952(43.)
Am 25. Juli 1942 starb im offentlichen Krankenhause in Ch. M. V-oú
mit Hinterlassung einer letztwil1igen Verfiigung, die am 24. Juli 1942 vom
Advokaten Dr. B. verfaBt und VOr den Anwesenden M.K-ová, F. M. und
A. M. verlesen wurde, welche auch die letztwiIJige Verfiigung mit dem
Beisatz »ersuchter Testamentszeuge« unterschrieben hatten. Dieses Testament wurde jed och nicht von der Erblasserin unterschrieben. AIs Universalerbin wurde die Tante· der Erblasserin F. Z-ová eingesetzl. Mit BeschluB des Verlassenschattsgerichtes vom 12. August 1942, AZ. D 209(42
wurde das Testament der M. V-ová vom 24. Juli 1942 gericht1ich kundgemacht, jedoch wegen Fehlens der Unterschrilt der Erblasserin nicht als
gil1tige letztwi11ige Vertligung anerkannl. Hieraul vernahm das Verlassenschaftsgericht am 21. August 1942 die Testamentszeugen M. K-ová, F. M.
und A. M. und erklarte mit BeschluB vom gleichen Tage AZ. D 209(42
diese Verfiiauna tlir ein aiiltiges miindliches Testament. Mit BeschluB vom
13. Oktobe~
wies das Verlassenschaftsgericht die gesetzlichen Erben
A. V-oú d. Aelt., A.V-ová d. J., J. V-ová, M. H-ová und J. M. an, im
Rechtswege die Ungiiltigkeit des miindlichen Testamentes der Erblasserin
vom 24. Juli 1942 zu beweisen.
lm vorliegenden Rechtsstreit beantragen die gesetzlichen Erben gegen
. F. Z-ová die Fiil1ung des Urteils, daB die mundliche letztwillige Verfiigung
.der M. V-ová vom 24. Juli 1943, durch welche diese die Beklagte als Universalerbin eingesetzt hatle, ungliltig und reehtsunwirksam ist.
D a sEr s t g c r i e h t gab der Klage statt. Zm strittigen frage bemerkte es in den G r li n den: Der Erriehtung des Testamentes der
M.V-ová wurde der Advokat Dr. B. zugezogen. Dieser ging in der Weise
vor, daS er den WiJlen der Erblasserin durch Befragen feststellte und
naeh ihren Antworten absatzwěise ihren letzten Wi11en niederschrieb. Dabei
lrag~te Dr. B. die Erblasserin, wem sie ihren Besitz vermaehe, woraus ihr
Besitz bestehe, ob sie irgendweJche Vermiichtnisse machen wolle und was
liir ein Begriibnis sie sieh wlinsche. Wiihrend der ganzen Zeit, in der
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Dne 25. července 1942 zemřela ve veřejné nemocnici v Ch. M. V-ová,
zanechavši poslední pořízení, sepsané dne 24. července 1942 advokátem
Dr: B-em, a přečtené před přítomný,!ni M. K-ovou, F. M.. em a A. M-em,
kteří též poslední pořízení podepsali s dodatkem »dožádaný svědek poslední vůle«. Toto pořízení nebylo zůstavitelkou podepsáno. Universální
dědičkou byla ustanovena zůstavitelčina teta F. Z-oú. Usnesením pozů
stalostního soudu ze dne 12. srpna 1942, zn. sp. D 209/42 bylo soudem
prohlášeno poslední pořízení M. V-ové ze dne 24. července 1942, nebylo
však pro scházející podpís zustavitelky uznáno za platné písemné poslední
pořízení. Po té vyslechl pozůstalostní soud dne 21. srpna 1942 svědky
posledního pořízení M. K-ovou, F. M-a a A. M-a a prohlásil usnesením
z téhož dne zn. sp. D 209/42 toto pořízení za platné poslední pořízení ústní.
Usnesením ze dne 13. října 1942 odkázal pak pozůstalostní soud zákonné
dědice A. V-ovoú st., A. V-ovou ml., J. V.. ovou, M. H-ovou a J. M-a, aby
pořadem práva prokázali neplatnost z,[stavitelčina ústního testamentu ze
dne 24. července 1942.

Ve sporu, o který tu jde, domáhají se zákonní dědici proti F. Z-ové
vydání rozsudku,.že ústní poslední pořízení učiněné M. V-ov ou dne. 24: čer
vence 1943, kterým tato ustanovila universální dědičkou žalovanou, je neplatné a právně neúčinné.
.
P r v Ý s o u d vyhověl žalobě. K otázce, o niž jde, uvedl v d ů v ode c h: K pořízení poslední vůle M. V-ové byl přivzat advokát Dr. B.
Tento postupoval tím způsobem, že zjišťoval vůli zůstavitelčinu dotazováním a podle odpovědí pak postupně sepisoval poslední vůlí. Při tomto dotazování ptal se Dr. B. zůstavitelky, komu svůj majetek odkazuje, v čem
její majetek pozůstává, zda chce učiniti nějaké odkazy a jaký má míti pohřeb. Po celou dobu, kdy se Dr. B.dotazoval zilstavitelky a postupně se~
plsoval testament, byli přítomni svědci A. M. a F. M. Pokud jde o přítom-

-

Nr. 18686 -

174

Dr. B. die ErblasserTn belragle und absatzweise das Testament nieclerschrieb waren die Zeugen A. M. uncl F. M. zugegen. Was die Anwesenheit cl~r Zeugin M. K-ová anlangt, so kam diese Zeugin zur Erblasserin
erst nach der Niederschrift des letzten Willens uncl war nich! wahrend der
ganzen Zeit der Befragung der Erblasserin durch Dr. B. zugegen. In Oegenwart clieser Zeugin verlas Dr. B. bloS die Niederschrilt des letzten Wil1ens,
fragte die M. V-ová, ob sie es so wUnschte und diese nickte mit dem
Kopfe. Auf seine weitere Frage, wie die Erbin heiSe, antwortete die Erblasserin erst auf die Frage der Beklqgten und auf eine weitere Frage des
Dr. B. bloS »F. Z-ová«. Aus den Feststellungen ergibt sich, daS Dr. B.
den letzten Wil1en in der Annahme verfaSte, daS die Erblasserin imstande
se in werde, das Testament zu unterschreiben, und daS er sich, daher mit
der gleichzeitigen Anwesenheit bloS zweier Zeugen begnUgte, da er den
dritten Zeugen offenbar erst nachtraglich herbeirufen und damit den Bestimmungen des Oeselzes Uber das allographe Testament (§ 579 abOB.).
Oenilge tun wollte. Auch wenn das schriftIiche Testament wegen formeller
Mangel ungiiltig ist, kann eS bei Einhaltung der Vorschriften der §§ 585,
586 abOB. als miindliches Téstament in Oij.ltigkeit belassen werden, es
sei denn, daS nachgewiesen wiirde, daS der Erblasser nur schrift1ich testieren und daher jede andere Form der letztwi11igen Verfiigung ausschlieSen
wollte (Entsch. Nr. 1538 Slg. O. O.). Die OU1tigkeit eines mUndlichen
Testamentes erfordert jedoch, daS der Erblasser seinen Willen kundgibt,
es geniigt nicht ein bloSesBejahen oder Kopfnicken zum lnhalte einer vorbereiteten Urkunde. Es liegt allerdings nichts daran, wennder Testator
seinen Willen nicht Zllsammenhangend zum Ausdruck bringt. Der 'Wille
des Erblassers laGt sich auch in Form von Fragen feststellen, es kommt
nul' darauf an, daG es sich um seinen wahren und lreien und nichl um einen
ihm suggerierten Willen han delt (Entsch. Nr. 5753 Slg. O. O.). 1m gegebenen Falle kann es ,.keinem Zweifel unterliegen, daS durch dievon
Dr. B. vorgenommene Éelragung der Wille der M. V-ová ohne Ausiibung,
eines Druckes festgestellt wurde und daS es sich um ein gUltiges miindliches Testament handeln wiirde, wenn alle drei Zéugen bei der ganzen
Verhandlung gleichzeitig anwesend gewesen waren. Es wurde doch verlaGlich festgestellt, wem die Erblasserin ihren ganzen Besitz hinterlasser,
will und woraus ihr Besitz besteht. Allein es wurde festgestellt, daG die
Testamentserben nicht wiihrend der ganzen Verhandlung gleichzeitig' anwesend waren und daS M. K-ová beider Frage, wem die Erblasserin ihren
Besitz vermachte und was sie vermachte, nich! zugegen war. Die Verhandlung, beginnend mit der Befragung der Erblasserin, wem sie ihren Besitz
vermachte, ist als ein Oanzes zu betrachten und bei dem ganzen Akthiitten
alle drei Zeugen vom Anfang an bis zum SchluS anwesend sein sollen.
Aber auch wenn dies nicht der Fal! ware und wenn man anniihme, daS
sich die Verhandlung in zwei Tene tenen laGt, den ersten bis ZUf Ankunft
der Zeugin M. K-ová und den. zweiten nach ihrer Ankunft, so kann die
bereits in Oegenwart der M. K-ová und der beiden anderen Zeugen abgegebene Erklarung der Erblasserin nicht als ein gliltiges mUndliches
Testament angesehen werden. Vor der M. K-ová wurde das bereits aus-
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nost svědkyně M. K-ově, přišla tato svědkyně k zůstavitelce teprve tehdy,
když poslední vůle byla již napsána a nebyla přítomna celému dotazování
Dr. B-a na zůstavitelku. V přítomnosti této svědkyně Dr. B. přečetl pouze
napsanou poslední vůli, zeptal se M. V-ové, jestli to tak chce a tato pokývla hlavou. Na další její otázku, jak se dědička jmenuje, odpověděla zů
stavitelka teprve po dotazu žalované a na další otázku Dr. B-a pouze slova
»F. Z-ová«. Ze zjištění vyplývá, že Dr. B. sepisoval poslední vůli maje za
to, že zůstavitelka bude moci poslední pořízení podepsat a proto Se spokojil se současnou přítomností pouhých dvou svědků, chtěje patrně třetího
svědka teprve dodatečně přivolat a tim učiniti zadost ustanovením zákonným o allografickém testamentu (§ 579 obč. zák.). 1 když písemné poslední pořízení je neplatné pro formální poklesky, lze je, když jsou zachovány předpisy § 585, 586 obč. zák., zachovaii v platnosti jako ústní poslední pořízení, ledaže by se dokázalo, že zůstavitel chtěl poříditi jenom
písemně a tedy vyloučiti každou jinou formu posledníjlO pořízení (rozh.
čís .. 1538 Sb. n. s.). Pro platnost ústního pořízení se však vyžaduje, aby
pořIzovatel svoji vůli projevil a nestačí pouhé přitakání, nebo kývnutí hlavy
k obsahu připravené listiny. Nevadí ovšem, že pořizovatel svoji vůli plynně
neprohlásí. I ve formě dotazování lze vůli zůstavitelovu zjistiti, jde jen o to,
aby šlo o pravou a svobodnou jeho vůli a nikoliv o vůlí jemu vsugerova~ou (rozh. čís. 5753 Sb. n. s.). V daném případě nemůže býti pochyby,
ze dotazováním, které prováděl Dr. B., byla vůle M. V-ové~zjištěna bez
jakéhokoliv nátlaku a že kdyby byli všichni tři svědci při celém jednání
s?~č,asně přitom~i, že by' šlo o pla!~ou ~stní. závěť. Vždyť bylo bezpečně
z]lsteno, .komu zustavltelka chce SVUj cely majetek zanechati a v čem majet~k pozústává. ,Avš,ak ,bylo ~jišt~no, že svě~ci poslední vúle nebyli po
cele. j~dnal1J so~casn~ pntom~l. a z~ M. K-ova nebyla přítomna při dotazo~~nl" komu zus,tayltel~a SVUj majetek odka~~je a co odkazuje. Jednání
o
majetek, jest poklápocllla]1c dotazov~.llIm ,zustavltelky, k?~u od~aze svuj
dalI za celek a pn celem aktu od zacatku az do konce měli býti přítomní
všichni tři svědci. Avšak i kdyby tomu tak nebylo a kdyby se mělo za to
že jednání lze rozděliti na dvě, části, první do příchodu svědkyně M. K-OV';
a druhou po jejím příchodu, nelze projev zústavitelky, učiněný již v pří
tomnostI M. K-ově a ostatních dvou svědků, pokládati za platný ústní te- '
stame~t. Před M: K-ovou byl přečten již vypracovaný písemný elaborát
a, k ncmu.~ůstavltelka pouze přikývla, aniž by byla na jednotlivosti tázana. Jak jlZ bylo shora uvedeno takové přikývnutí k projevu ústního testamentu n~staČí. Ta~éani z té, skutečnosti, že zůstavitelka v přítomnosti
M. K-ove a ostatnlch dvou svedkll řekla na dotaz, jak se jmenuje tetička,
slo~~ »F. Z-ová<j ,n,;lze ,na v~li, zůstavitelč.inu soudit, poněvadž otázka
smero,,-ala. ke ~jlstenl jmena jlste osoby, ntko1iv však ke zjištění dědice.
O,statne zustavltelka by byla musila projeviti také, zda má dědic dostati
~s~ nebo pouze, část. V t01~tO směru ~~ce zůstavitelce byly položeny otázky,
avsa~ v te ,~ob~ M., K-?~~ nebyla pntomna. Kdo je svědkem ústního posl:dllI~O ponzellI, ma umlt nesporný soudce po provedeném řízení. Zjišťo
V~l1I teto okol~osti soudc~ yspor~~mu ,nepřísluší (r?zh; čís. 8294 Sb. n. s.).
JIZ z tohoto duvodu nemuze byh svedek poslednl vule nahražen za sporu
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gearbeitete Elaborat verlesen und die Erblasserin hat nUr dazu geniekt,
ohneda!3 sie uber Einzelheiten befragt worden ware. Wie bereits oben
angeWhrt wurde, geniigt ein soJehes bejahendes Nicken ZUf ErkIarung
eines miindlichen Testamentes nicht. Aueh aus der Tatsache, daB die Erblasserin in Gegenwart der M. K-ová und der ubrigen beiden Zeugen aut
die Frage, wie .die Tante heiBt, mit den Warten »F. Z-ová« antwortete,
kann nieht au! den Willen der Erblasserin geschlossen werden, da die
Frage au! die FestsleUung des Nanlen., einer bestimmten Person und nicht
au! die Feststellung des Erben abzielte. Uebrigens miiBte sich die" Erblasserin aueh auBern, ob der Erbe alles, oder nur einen Teil erhalten soli.
ln dieser Riehtung wurden der Erblasserin zwar Fragen gestellt, jedoeh
war M. K-ová hiebei nicht anwesend. Wer als Testamentserbe in Frage
kommt, hat der auSerstreitige Richter naeh durehgefiihrtem Verfahren zu "
bestimmen. Die Feststellung dieses Umstandes steht dem ProzeSriehter
nicht zu (Entseh. ,Nr. 8294 Slg. O. G.). Sehon aus diesem Grunde kann
ein Testamentszeuge wahrend des Prozesses nicht durch einen anderen
Zeugen ersetzt werden, im vorliegenden Falle also M. K-ová durch Dr. B.
Aueh wenn iibrigens aul Grund der getrof!enen Feststellungen beurteilt
wird, ob Dr. B. Testamentszeuge war, kanri man nicht zu diesem Sehlusse
gelangen. Es ist zwar festgestellt, daB Dr. B. bei der ganzen Erklarung
des letzten WilIens der M. V-ová anwesend war, diese Tatsache macht
ihn jedoch an sich noch nicht zum Testamenlszeugen, denn als Testamentszeugen sind nur solehe Personen anzusehen, die einer letztwi1ligen Ver-·
f[jgung als solehe Zeugen zugezogen wurdeD (vgL Entsch. Nr. 8294 Slg.
O. G.). Aus den Feststellungen geht ganz unzweifelhaft hervor, daB Dr. B.
nur als Verlasser des Testamentes und nicht als Zeuge zugezogen wurde,
was am besten aus der Tatsache hervorgeht, daS cr die Urkunde nicht
als Zeuge untersehrieben hal. Auch aus den iibrigen Feststellungen geht
hervor, daB Dr. B. von der Erblasseriit nicht als Testamentszeuge zugezogen wurde und auch selbst bei der Verhandlung nieht als Zeuge anwesend sein wollte. Aus aUen oben angefUhrtenFeststellungen und Erwagungen ergibt sieh, daS das mundliche Testament der M. V-ová wegen
formeUer Mangel ungilltig ist und daher war der in tatsaehJicher und rechtlicher Hinsicht begriindeten Klage stattzugeben.
O a s Ber u f u n g s ~ e r i c h t gab der Berulung der Beklagten keine
Folge.
O a s Ob e r s t e G e r i c h t hob iiber die Revision der Beklagten das
angelochtene Urteil und das Urteil des ProzeBgerichtes auf und trug
diesem Gericht eine neue Verhandlung und Entscheidung aul.

jiným svědkem, v daném případě tedy M. K-ová Dr. B-em. Ostatně i když
se na základě provedených zjištění posuzuje, zda Dr. B. byl svědkem posledního pořizení, nelze dospěti k tomuto úsudku. Je sice zjištěno, že
Dr. B. byl při celém projevu poslední vůle M. V-ové přitomen, tato skutečnost však sama o sobě nestačí k tomu, aby se stal svědkem poslední
vůle, neboť za svědky poslední vůle jest pokládati jenom ty osoby, které
byly k poslednímu pořízení přivzaty jako takoví svědci (srov. rozh. čís. 8294
Sb. n. s.). Ze zjištění zcela nepochybně vyeházi, že Dr. B. byl přivzat jen
jako sepisovatel posledního pořízení a nikoliv jako svědek, což nejlépe také
vysvitá z té skutečnosti, že písemnost vůbec jako svědek nepodepsal.
I z ostatních zjištění vyplývá, že Dr. B. nebyl přivzat zůstavitelkou za
svědka poslední vůle, a že také sám neměl vůli býti jednání přítomen jako
svědek. Ze všech shora uvedených zjištění a úvah vyplývá, že ústní testament M. V-ové je pro formálni nedostatky neplatný a bylo proto žalobě
jako skutkově i právně odůvodněné vyhověti.

O d vol a c í s o u d

odvolání žalované.

N e j v y Š š í s o u d zrušil k dovolání žalované napadený rozsudek
i rozsudek procesního soudu a uložil tomuto soudu nové jednání a rozhodnutí.
Z

Aus den Griinden:
Die aul die Revisionsgrunde nach § 503, Z. 2 bis 4 ZPO. gestiitzte
Revision rugt mit Recht, daS die Sache von den Untergerichten in der
Frage, ob aueh Dr. B. Zeuge des mundlichen Testamentes der M. V-ová
war, unrichtig beurteilt wurde.

nevyhověl

důvodů:

Dovolání, opřené o dovolací důvody podle § 503 čís. 2 až 4 c. ř. s.,
vytýká právem, že věc nebyla nižšími soudy posouzena správně v otázce,
zda byl svědkem ústního posledního pořízení M. V-ové i Dr. B.
Civilní rozhodnutí XXVI.
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Das ProzeBgericht halt dafiir,. daB Dr. B. einerseits deshalb nicht
Testamentszeuge sein kann, weI! dle Beshmmung, wer Testamentsze~ge
ist, nur dem auBerstreitigen Richter zusteh!, von dem. aber Dr.
nich!
einvernommen wurde, anderseits aus dem Grunde, well aus den lm Prozesse getroffenen Feststellungen hervorgeht, da~ er von der Erblassenn
zur letztwi11igen Verliigung nur als Verlasser, nIcht als Zeuge zugezogen
wurde und daB er auch selbst nicht die Absicht hatle, bei der Verhandlung
als T~stamentszeuge anwesend zu sein. Da sich das Berufungsgerichl der
Ansicht anschloB, daB Dr. B. bloBer Verlasser der letztwi11igen Verfiigung
der Erblasserin war, ha! es sich mit dem zwei!en Grunde des ProzeBgerichtes niCh! be'aB!.
Keiner der erwahn!en GrHnde ist jedoch stichhaltig.
Der Umstand daB Dr. B. vom Verlassen~chaftsgericht nich! als Testamentszeuge einv~rnommen wurde, wiirde ničht hindern, ihn fiir ein~n s?lchen Zellgen anzusehen, wenn nachgewiesen wiir.de, daB er !atsachhch
Zeuge des miindlichen Testamentes der Erblassenn war. Da.s Verlassenschaftsgericht hatle keinen Grund, sich mit der .. lonnellen Selte der letztwilligen Verfiigung naher zu belassen und .;zu pru!en, ob e!'Va auch I?r. B.
Testamentszeuge war, wenn sowohl das Uber dle .letzt;Nllhge Verfll~ung
verlaBte Protokoll als auch die vom Verlassenschaftsgencht durchgefuhrte
Einvernahme von Zeugen liir die lormelle Gil1ti"gkeit des miindlich.en T~s!a
mentes sprachen und die Kliigerim Verlass<;nschaftsverfahren ~Ie. GultIgkei! dieses Testamentes nicht deshalb bestntlen haben, well dle lm Pn)'tokolle genannten Testamentszeugen bei der Erklarung der Erblasserin nicht
zugleich anwesend waren, sondern das Testament nur au~ dem Grunde
. nicht als giiltig anerkannt haben, weB die Erblasserin zu sem~r Abfa~sung
geistig nicht befiihigt war. Da~e~ hatle auch die Beklagte .keme Ursache,
im Verlassenschaftsverfahren hmslchthch der Formerfordermsse'des Testamentes Antrage zu stollen, insbesondere zu beantragen, daB als .. Test.amentszeuge aueh Dr. B. einvernommen .wer?e. Wenn ab.er dlC Klag~" lm
Laufe des Rechtsstreites wegen UngiillIgkelt der letztwIlhgen Verfugung
. die behauptete Ungiiltigkeit des Testamentes auc~ aul de~ Umstand gestiitzt haben daB die vom Verlassenschaftsgenchte 'elnvernommenen
Testamentsz~ugen bei der" Erklarung der Er?lasserin nicht gleichzeitig anwesend waren sondern daB M. K-ová erst hmzukam, nachdem dle Erblas- .
serin ihren Wilten kundgegeben hatte, so daB im Rechtsstreit die GiiItigkeit
des Testamentes auch von diesem Gesichtspunkt gepriift werden muB, kann
nicht das Recht der Beklagten bestritten werden, die Behauptungencder
Ktager zu widerlegen und zu beweisen, daB die letztwi1lige Verfiigung,
auch wenn die Zeugin M. K-ová eventuell nicht anwesend war,. for':1 dl
giiItig ist, da bei der miindlichen Erkla~ung der Erblassenn glelchzelhg
mit den Zeugen F. M. und A. M. als dnller Testamentszeuge Dr. B. anwesend war.
Die Entscheidung Nr. 8294 Slg. O. G., auf die sich das Gericht erster
lnstanz zur Unterstiitzung seiner Ansicht beruft, trifft, da esaul einer anderen
tatsachlichen Grundlage beruht, im vorliegenden Falle nicht zu. AuBerdem
taBt sich aus dieser Entscheidung nicht ableiten, daB das Verlassenschafts-

l?

Procesni soud má za to, že Dr. B. nemůže býti testamentárnim svěd
kem jednak proto, že určení, kdo je' svědkem posledního pořízení, přísluší
jedině nespornému soudci, jímž však Dr. B. vyslechnut nebyl, jednak z toho
důvodu, že ze zjištění ve sporu učiněných vyplývá, že byl zůstavitelkou
k poslednímu pořízeni přivzat jen jako jeho pisatel, nikoliv jako svědek,
a že také sám neměl vůli, býti při jednání přítomen jako testamentárni svě
dek. Odvolaci soud, připojiv se k názoru, že Dr. B. byl pouhým pisatelem
zůstavitelčina posledniho pořízení, se druhým dlÍ\iodem procesního soudu
už nezabýval.
Žádný z. uvedených důvodů však neobstojí.
Okolnost, že Dr. B. nebyl pozůstalostním soudem vyslechnut jako testamentární svědek, nebyla by na překážku, aby za takového svědka byl považován, kdyby bylo prokázáno, že svědkem ústniho pořízení zůstávitelčina
skutečně byl. Pozůstalostní soud neměl důvodu, aby se formální stránkou
posledního pořízení blíže zabýval a zkoumal, zda snad i Dr. B. byl testamentárním svědkem, když jak zápisek o posledním pořízení sepsaný, tak
i výslech svědků pozůstalostním soudem provedený nasvědčovaly formální
platnosti ústniho testamentu a žalobci v pozůstalostním řízení nep.opírali
platnost tohoto testamentu proto, že svědci posledniho pořízeni v zápisku
jmenovaní nebyli při projevu zůstavitelky současně přítomni, nýbrž neuzná"
vali testament za platný jen z toho důvodu, že zůstavitelka nebyla k jeho
zřízení duševně způsobilá. Proto neměla ani žalovaná příčiny, aby v pozI1stalostnfm řízení činila nějaké návrhy, pokud jde o formální náležitosti testamentu, zejména aby navrhovala, aby jako testamentární svědek byl vyslechnut také Dr. B. Když však žalobci během Sporu o neplatnost posledniho pořízení opřeli tvrzenou neplatnost testamentů také o okolnost, že
svědci posledni vůle, pozůstalostním soudem slyšení, nebyli při zůstavitel
čině projevu současně přitomni, nýbrž že M.K-ová přišla teprve po té,
kdy zůstavitelka svou VLili prohlásila, takže nutno zkoumati ve sporu platnost testamentu i s tohoto hlediska, nelze žalované upírati právo, aby
tvrzení žalobců vyvrátila a prokázala, že i přes případnou nepřítomnost
svědkyně M. K-ové je poslední pořizení formálně plátné, ježto při ústním
projevu zůstavitelky byl současně se svědky F. M"em a A. M-em přítomen
jako třetí svědek poslední vůle Dr. B.

Rozh. čís. 8294 Sb. n. s., jehož se na podporu svého názoru dovolává
soud prvé s!oliee, se pro odlišný skutkový základ na souzený případ nehodí. Kromě toho nelze z rozhodnutí toho vyvoditi, že by pozůstalostní
soud byl povolán rozhodovati o tom, kdo je svědkem posledního pořízení,
12·
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gericht darUber, wer T,stamentserbe ist, auch in dem Falle zu entscheiden
berulen ware, wenn die Frage, ob jemand als Testamentserbe gekla~t
, werden kann nicht im Laule des Verlassenschaltsverlahrens, sondem, Wle
, im vorliegenden Falle, erst im Rechtsstreit wegen UngUltigkeit des Testamentes zur Sprache gekommen isl.
Den Untergerichten kann auch darin nicht beigepllichtet werden, dafl
Dr. B, der bloSe Verfasser des lelzten Willens war. Nach den vom Berufungsgerichte Ubernom"ínenen Feststellungen des Erstgerichtes sprac~ die
Erblasserin ausdrUcklich den Wunsch aus, Dr. B. moge zur Verlassung lhres
letzten Willens herbeigerulen werden. Den Wunsch 'der Erblasserin rich~
tete A. M. dem Dr. B. aus. Dr. B. stellte sich hierauf im Krankenhause bel
der Erblasserin ein, fragte sie, ob sie ihr Testament machen, wolle, und
ging, alssie bejahte, in der Weise vor, daS er bei gleichzeitiger Anwesenheit der Zeugen A. M. und F. M. durch Belragen den letzten Willen der
Erblasserin ermiltelte nnd nach ihren Angaben verlaSte.
Aus diesen Feststellungen, aus welchen hervorgeht, daS die Erblasserin
dem Dr. B. die Art der Durchliihrung ilues lelzten Willens nicht vorgeschrieben sondern. ihm in dieser Richtung volle Freiheit gelassen hat, sowie
auch aus' dem ganzen Verlauf des Vorkommnisses kann. nicht geschlossen
werden daS die Erblasserin Dr. B. hiitte als Zeugen lhres Testamentes
ausschIleSen wollen und daS sie das, was sie ihm auf seine Fragen antworteté, nicht seinem Oediichtnisse, sondern nur durch seine Vermittlung
einer Urkunde anvertrauen wollte, daS sie ihn also zu einem bloSen Werkzeug der Einverleibung ihrer WDrte in eine Urkunde gemacht und daS
auch Dr. B. seine Sendung so aulgelaSt hal. Die logische SchluSfolgerung
aus den erwiihnten Feststellungen und aus der Natur der Sache isl im OegenteiI die, daS die Erblasserin, als ~ie ihren letzten Wil.len Dr. B. mltte~tte,
den sie zu diesem Zwecke selbst emgeladen hatte, keme andere Abslcht
halte und vernlinfligerweise haben konnte, als Dr. B. zu ihrem Vertrauensmann zu machen und ihm als solchem ihren letzten Willen anzuvertrauen und
daS Dr. B., Indem er der Einladung der Erblasserin Folge leistete; offenbar
iu erkennen gab, 9aS er die Rolle ihres Vertrauensmannes un~ Triigers
ihres letzten Willens annehme. Daran iindert auch der Umstand mchts, daS
Dr. B. das von ihm verfaSte Protokoll liber die letzwillige Verliigung der
M. V-ová selbst nicht unterschrieben hal. Daher war auch Dr. B. Zeuge '
des letzten Willens der Erblasserin im Sinne des § 585 abOB. Da nach
den Feststellungen der Untergerichte wahrend der ganzen Zeit, in der
Dr. B. die Erblasserin liber ihren letzten Willen befragte und diesen im
Sinne ihrer Antworten niederschrieb, die Zeugen A. M. und F. M. anwesend waren wurde der Vorschrift des § 585 abOB. OenUge getan.
Der Um~tand, daS bei der Erkliirung der Erblasserin nicht auch die
Zeugin M. K-ová zugegen war, hat bei dieser Sachlage keine Bedeutung,
So daS es nicht notwendig ist, sich mit demjenigen Teil der RevislOn zu befassen in welchem die Beklagte· dem Berufungsgerichte den Vorwurf
macht; es sei zu der Feststellung von der Nichtanwesenheit der M. K-ová
bei dem Testierungsakt der Erblasserin auf Orund eines mangelhaften Verlahrens und inlolge von AktenwidersprUchen gekommen.
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případě, kdy
svědka, nepřišla

otazka, zda možno někoho považovati za testamentárního
na přetřes během pozůstalostního řízení, nýbrž teprve
ve spotu o neplatnost testamentu, jak tomu je v souzeném případě.
iv

S nižšími soudy nelze souhlasiti ani v tom, že Dr. B. byl pouhým pisatelem poslední vůle. Podle zjištění prvého soudu, odvolacím soudem pře
vzatých, projevila zůstavitelka výslovně přání, aby ke sdělání její poslední
vůle povolán byl Dr. B. Zůstavitelčino přání vyřídil Dr. B-ovi A. M. Dr. B.
se pak dostavil do nemocnice k zůstavitelce, tázal se jí, zda chce učiniti
poslední pořízení, a když přisvědčila, postupoval tím způsobem, že za současné přítomnosti svědků A. M-a a F. M-a dotazováním zjišťoval zůstaví
telčinu poslední vůli a podle jejích výpovědí jí sepisoval.
Z těchto zjištění, z
způsob, jakým má býti'

nichž vyplývá, že zůstavitelka neurčila Dr. B-ovi
její poslední pořízení provedeno, nýbrž ponechala
mu v tom ohledu úplnou volnost, jakož i z celého průběhu události nelze
usuzovati, že by zůstavitelka byla chtěla Dr. B-a jako svědka své poslední
vůle vyloučiti a že to, co mu na jeho otázky odpovídala, nechtěla svěřiti
jeho paměti, nýbrž jen jeho prostřednictvím listině, a že ho tedy učinila
pouhým nástrojem vtělení svých slov v listinu a že i Dr. B. takto své poslání chápal. Naopak logickým závěrem z uvedených zjištění a z povahy
věci jest, že zůstavitelka, pronášejíc svou poslední vůli Dr. B-ovi, kterého
, k tomu cili sama pozvala, neměla a rozumně nemohla míti jiný úmysl, než
,že činí Dr. B-a svým důverníkém a jako takovému svou. poslední vůli svě• řuje a že Dr. 8., vyhověv pozvání zůstavitelky, dal zřejmě najevo, že p,ře
jímá na sebe roli jejího důvěrníka a nositele její poslední vůle. Na tom
nemění nic ani okolnost, že zápisek o posledním pořízení M. V-ové, který
Dr. B. sepsal, sám nepodepsal. Byl tedy i Dr. B. svědkem posledního pořízení zůstavitelčina ve smyslu § 585 obč. zák. Poněvadž pak podle zjištění
nižších soudů byli během celé doby, co se Dr. B. dotazoval zůstavitelky
na její poslední vůli a podle jejích odpovědí ji sepisoval, stále přítomní
svědci A. M. a F. M., bylo učiněno zadost předpisu § 585 obč. zák.

Okolnost, že snad projevu zůstavitelky nebyla přítomna i svědkyně
M. K-ová, nemá za tohoto stavu věci významu, takže se netřeba zabývati
tou částí dovoláni, v níž žalovaná odvolacímu soudu vytýká, že ke zjištění
o nepřítomnosti M. K-ové při pořizovacím aktu zůstavitelky dospěl na základě vadného řízení a v důsledku rozporů se spisy.
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Aus dem Angefiihrten ergibt sich, daS der Grund, aus welchem die
Untergerichte die Klage einzig und allein abgewiesen haben, namlich daS
das Testament nicht bei gleichzeitiger Anwesenheit von drei Zeugen errichtet wurde, nicht stichhaltig ist. Nach den Feststellungen der Untergerichte wurde das milndliche Testament der M. V-ová durch die gleichlautende Aussage von drei Zeugen, und zwar des A. M., des F. M.. und
des Dr. B. bestatigt, der im ProzeS als Zeuge vernommen den Inhalt des
Testamentes bestatigte; das solenne Erfordernis des § 586 abGB. wurde
somit erlilllt. Obwohl die Urteile der Untergerichte die filr die Entscheidung
notwendigen Feststellungen enthalten, konnte trotzdem nicht sogleich in der
Sache selbst entschieden werden, da die Klager die Ungilltigkeit des Testamentes auch auf die Unzurechnungsfahigkeit der Erblasserin zur Zeit der
Testamentserrichtung gestlltzt haben; diesen Grund hat das' Erstgerichl
zwar nicht als erwiesen angenommen, die Klager konnlen aber, da sie eine
gilnstige Entscheidung des Strittes aus einem anderen Grunde erzielt hatlen, die lilr sie ungilnstigen Feststellungen im Sinne der behaupletenUnzurechnungsfahigkeit der Erblasserin nicht mil!els Berufung, beziehungsweise Revision anfechlen. Daher muSten die Urteile der beiden Untergerichte aufgehoben unddie Sache an das Erstgericht zur neuerlichen Entscheidung zurilckverwiesen werden (§ 510, Abs. 1 ZPO.).

Z toho co bylo uvedeno, vyplývá, že důvod, pro který jedině nižší
soudy žal~bu zamítly, že se t~!iž posled~.í. eo!íz~~~. nestalo 'fa souč~sn~
přitomnosti tří svědků, neobsto]l. Podle zJlstem ~IZSI~ . so~du .byl? ustOl
poslední pořízení M. V-ové potvrzeno shodnou vypovedl tn svedku, a to
A M-a F. M-a a Dr. B-a, který ve sporu jako svědek vyslechnut, obsah
t~stame'ntu potvrdil a je proto solenní náležitost § 586 obč. zák. splněn~.
Nicméně nebylo lze ihned rozhodnouti ve v~ci s~mé, Y,:b~že !ozsu~ky ?IZ~
ších soudů obsahují zjištěni pr~,:ozhodnu:1 po!re~~a, Jezto z~lobc!. opl;a!1
neplatnost testamentu i o nepncetnost z,:stavltelcl~u v d~be P?n~OV~?I,
kterýžto důvod sice prvý soud neshledal, zalobcl vsak, ,l>ten .d~~ahlI ..er;z:
nivého rozhodnutí sporu z jiného důvodu, nemohlI nepnzmva JIm z]lsten!
ve směru tvrzené .nepříčetnosti zůstavitelčiny nal.':.~ati odvo~áním .p~ípad~e
dovoláním. Nezbylo proto než rozsudky O?OU mzslch soudu z~USltI a vec
vrátiti prvému soudu k novému rozhodnuh (§ 510, odst. 1 c. r. s.).

čís.

Nr. 18687.
Wentl der Kliiger in einer Gewiihrleistungsklage nach § 932 abGB.
ne b e n e i n.a n der dic Riickstellung eines Telles des Kaulpreises, den
Et'Satz der Tterarzt_ und Transportkosten, sowie der Auslagen IUr ctíe
Fiitterung des Tieres beansprucht, miissen bei der Feslsetzung des Streit- . .
wertes al\e diese Anspriiche als Bestandteile des Streitgegenstandes beriicksichtigt werden.
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Domáhá-li se žalobce žalobou ze správy podle § 932 obč. zák. ve dle
seb e vrácení části kupni ceny, náhrady útrat zvěrolékařských, dopravních
a nákladů za krmení dobytčete, jest ke všem těmto nárokům přihlédnouti
. při určení hodnoty předmětu sporu jako k součástem předmětu sporu.
(Rozh. ze dne 21. února 1944, R I 585/43.)

(Entsch. vom 21. Februar 1944, R I 585/43.)
Vg!. anders Entsch. Nr. 15275 Slg. O. G.
lm vorliegenden Rechtsstreit beantragt V. K. gegen F. K. die Fiillung
folgenden Urteils: 1. daS der von den Streitteilen am 19. April 1941 abgeschlossene, eme Kuh betreffende Kaufvertrag aufgehoben wird, 2. daS der
Beklagte verpflichtet ist, dem Kliiger gegen Ausfolgung des Er10ses filr die
zwangsgeschlachtete Kuh im Betrage von 2.448 K den Betrag von 4.796 K
s. Ngb., somlt den Betrag VOn 2.348 K zu bezahlen, 3. daS er weiter verpflichtet ist, an Tierarztkosten und den mit dem Transport der Kuh verbundenen Kosten den Betrag von 371 Ks. Ngb. und an Filtterungskosten
tiiglich den Betrag von 10 K vom 19. April 1941 bis zum 10. Juli
1942, ~omit insgesamt fur 448 Tage den Betrag von 4.480 K s. Ngb ...samt
5% Zmsen VOm 19. April 1941 sukzessive nach Fiilligkeit der einzelnen
Betriige zu bezahlen.
Die U n t erg e r i c h t e wiesen die Klage ab.

Srov. jinak rozh. čís. 15275 Sb. n. s.
Ve sporu, o který tu jde, domáhá se V. K. proti F. K-ovi vydání)ohoto
rozsudku: I. že se trhová smlouva, uzavřená mezi spornými stranami dne
19. dubna 1941 ohledně krávy zrušuje, 2. že je žalovaný povinen zaplatiti
žalobci proti vydání výtěžku za nuceně odporaženou krávu v částce 2.448 K
částku 4.796 K s přís!', tudíž částku 2.348 K, '3. že je dále povinen zaplatiti na výlohách zvěrolékařských a s dopravou krávy spojených částku
371 K s přís!. a na nákladech za krmení denně částku 10 K od 19. dubna
1941 do 10. července 1942, tedy celkem za 448 dnů částku 4.480 K s přísl.
s 5% úroky od 19. dubna 1941 postupně podle splatnosti jednotlivých
částek.

Niž š i s o u d y zamítly žalobu.
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D a s Ber u I u ng s g e r i c h t wies die Revision des Klagers zuriick.
A u s d e nO r ii n den: Der Hauptstreitgegenstand, um den eS sich hier
han delt, ist die Riickstellung des Kaulpreises samt Nebengebiihren. Der
Anspruch aul Aufhebung des Kaufvertrages ist ein prajudizieller Anspruch.
Die weiteren Anspriiche sind durchwegs Nebenanspriiche und verlieren ihre
Selbstandigkeit, in dem sie neben dem prajudiziellen und Hauptanspruche
aul Aufhebung des Kaufvertrages geltend gemacht werden, und daher
konnen sie bei der Berechnung des Streitwertes 'nicht beriicksichtigt werden (§ 54, Abs. 2 JN,),
D a S O ber s t e Oer i c h t hob aul den Rekurs des KJagers den angelochtenen BeschluB au! und verwies die Sache an das Oericht zweiter
Instanz zuriick, damit es ohne Riicksicht aul den Zurilckweisungsgrund
mi! der Revision nach den Bestimmungen der ZivilprozeBordnung verfahre,

o d vol a c í

Nárok na zrušení kupní smlouvy ]e narokem predUrCU]lClm. Pokud se Iyce.
dalších nároku, jsou' tyto nároky vesměs vedlejšimi a ztrácejí svoji samostatnost, byvše uplatněny vedle hlavniho a předurčujicího nároku na zrušení kupní smlouvy a nelze k nim proto při výpočtu hodnoty předmětu
hleděti (§ 54, odst. 2 j. n.).
N e j v y Š š í s o u d zrušil k žalobcovu rekursu napadené usnesení a
vrátil věc soudu druhé stolice, aby nehledě k důvodu odmítnutí naložil
s dovoláním podle ustanovení civilního řádu soudního.
Důvody:

Oriinde:
Nach der Klagsbitte verlangt der KJager 1. die Aufhebung des mit dem
Beklagten abgeschlossenen, eine Kuh betreffenden Kaufvertrages, 2. die
Riickstellung des Unlerschiedes zwischen dem Kaulpreise von 4,796 K und
dem Er16se von 2.448 K mr die geschlachtete Kuh im Betrage von 2.348 K
samí Zin sen, 3. die Bezahlung des Betrages von 371 K an Tierarzt- und
Transportkosten und 4, die Bezahlung des Éetrages von 4.480 K mr die
Fiitterung der "Kuh, Es handelt sich um eine Oewahrleistungsklage nach
§ 932 abOB. und der Klager hat den Klagsanspruch nicht aul das Verschulden des Beklagten gestiitzt. Er hal also einen Oewiihrleistungs- und
nicht auch einen Schadenersatzanspruch geltend gemacht (vgL Entsch,
Nr. 6207, 6860 Slg, O. O,), lm Sinneder Bestimmung des § 54, Abs. 2 JN,
bleiben bei der Berechnung des Wertes des Streitgegenstandes Zuwachs,
Friichte, Zinsen, Schaden· und Kosten, die als Nebenforderungen geltend
gemacht werden, unberiicksichtigt. Wenn. aber der KJager neben einander
die Riickstellung eines Teiles des Kaulpreises, Tierarzt- und Tránsportkosten, sowie Kosten mr die Fiitterung der Kuh geltend gemacht hat,
miissen alle diese Anspriiche als Hauptbestandteile des Streitgegenstandes
angesehen werden und sind daher bei der Berechnung des Wertes des
Streitgegenstandes auch diese Anspriiche zu beriicksichtigen. Da der Wert
aller in der Klage geltendgemachten Anspriiche 7.299 K betragt, ist dic
Revision zulassig und daher war dem Rekurse stattzugeben.

Podle žalobní prosby domáhá se žalobce 1. zrušení trhové smlouvy

uzavřené ohledně sporné krávy s žalovaným, 2. vrácení rozdílu mezi trhovou cenou 4.796 K a výtěžkem za poraženou kr~vu ,2.448, K ,v ,čás~ce
2.348 K s úroky, 3. zaplacení částky 371 K na v!loh~ch z,:erolekarsk~ch
a dopravních a 4. zaplacení částky 4.480 K !-a vyzlvovan: kr,:vy. Jd; o, zalobu ze správy podle § 932 obč, zak. a zalobce neoprel zalobm narok

o zaviněni žalovaného. Uplatnil tedy nárok ze správy a nikoliv též nároky
na náhradu škody (srv. rozh. čís. 6207, 6860 Sb, n. s.). Podle ustanovení
§ 54, odst. 2 j. n. Se nepřihliží při určení hodnoty předmětu sporu k pří
rllstku, plodum, úrokum, škodám a nákladům, které jsou uplatňovány jako
vedlejší nároky, Uplatnil-Ii však žalobce ve dle seb e vrácení části kupní.
ceny, útraty zvěrolékařské a dopravní a náklady za krmení krávy, nutno
posuzovati všechny tyto nároky jako hlavní součásti předmětu sporu a
dlužno proto při určení hodnoty předmětu sporu přihlédnouti i k těmto
nárokům. Ježto hodnota všech v žalobě uplatněných nároků činí 7,299 K,
je dovolání přípustné a bylo proto rekursu vyhověno.

čis.

Nr. 18688.
Den Angestellten des Bohmisch-Miihrischen Verbandes mr die Getreidewirtschait in Prag stehl der Anspruch au! Entlohnung der die achtstiindige
tiigliche Arbeitszeit fibersteigenden Arbeít zu.

s o II d odmítl žalobcovo dovolání. Z d ů vod ů: Hlavním

předmětem rozepře, o niž tu jde,. je ~rácení k~pní ~e~y, s příslušenstv~';l'

18688.

Zaměstnanci českomoravského svazu pro hospodařeni
odměnu za práce převyšujicí osmihQdínovou

mají nárok na
dobu.

obillm II Praze
denní pracovní

(Rozh. ze dne 21. února 1944, Rv I 1104/43.)
(Entsch, vom 21. Februar 1944, Rv I 1104/43.)

J. H. wurde mi! 21. April 1941 in die Dienste des Bohmisch-Mahrischen
Verbandes tar die Oetreidewirtschaft in Prag VOn der Privilegierten Oe-

J. H. byl převzat do služeb českomoravského svazu pro hospodaření
obilím v Praze jako revident od Výsadni obilní společnosti (VOS) dnem

186
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treidegesellschaft (VOS) als Revident iibernommen. Der B6hmisch-Mahrische Verband iibernahm gegeniiber den vOn der Privilegierten Oesellschaft
iibernommenen Angestellten alle Pflichten, we!che ihre friihere Dienstgeberin ihnen gegeniiber hatle, insbesondere, daS den iibernommenen An"
gestellten ihre Dienstbeziige gebiihren, wie wenn sie bisher in dieser Oesellschaft beschaftigt waren. Der B6hmisch-Mahrische Verband hat bisher
noch keine allgemeine Oehaltsregelung seiner Angestellten in Form eines
Dienstreglements oder in ahnlicher Form durchgefiihrt, sondern die Oehalter der Angestellten in einzelnen Fallen geregelt. Hinsichtlich des J. H.
bestatigte der B6hmisch-Mahrische Verband mit Schreiben vom 31. Juli
1941, daS sich die Bedingungen seines Dienstverhaltnisses, solange liir
die Angestelllen des Verbandes keine allgemeine Regelung durchgefUhrt
wird, nach der Bestimmung des Oes. Slg. Nr. 15411934 richten.Durch das
Rundschreiben vom 5. Juni 1940, Z. 62 verbot die PriviJegierte Oesellschaft
ihren Revidenten die Ueberstundenarbeit und dieses Vúbot wiederholte
auch der Verband im ,Rundschreiben VOm 16. August 1941, Z. 6.
Erst durch das Rundschreiben vom 20. Oktober 1941, Z. 12 wurde den
Revidenten die Ueberstundenarbeit ausdriicklich anbefohlen und durch das
Rundschreiben Z. 54 vom 19. November 1941 die Belohnung liir eine
Ueberstunde mit dem Betrage von 14 K festgesetzt.
lm vorliegenden Rechtsstreit verlangt J. H. vom Bi:ihmisch-Mahrischen
Verband liir die Oetreidewirtschaft in Prag die Bezahlung vOn 26.151 K,
und zwar fiir 72 in der Zeit vom 1. Mai 1941 bis zum 31. Juli 1941, liir
594 in der Zeit vom 1. Januar 1942 bis zum 31. Dezember 1942 geleistete
Ueberstunden, und den Rest mache die Remuneration aus, die ihm in der
Hilhe von 20% des Jahresgehaltes gebiihre.
D a sEr s t g e r i c h t gab der Klage hinsichtlich des Betrages von
8.316 K s. Ngb. statl, der einer Entlohnung von 14 K liir diein der Zei!
vom 1. lanuar 1942 bis zum 31. Dezember 1942' geleisteten Ueberstunden
entspricht, im iibrigen wies es die Klage ab.
D a s Ber u f u n g s g e r i c h t gab keiner der eingebrachten BeruJungen Folge. Zur Berulung der beklagten Partei bemerkte es in den
O r li n den: Der beklagte Verband fichl mit Berulung aul die Kundmachung Z. 462 vom 29. April 1941 (Amtsblatt Nr. 141/1941) den Zuspruch
ein,e,. Entschadigung fiir Ueberstundenarbeit ano Durch diese Kundmachung
wurde eine Regelung der Arbeitszeit gewisser 6f1entlicher Beamten getroflen. Das Erstgericht stellte sich auf den Standpunkt, daS die Angestellten des beklagten Verbandes Personen sind, auf die sich der § 25 der
Reg.-VO Slg. Nr. 379/1938 bezieht. Durch diese Regierungsverordnung
wurden niimlich am Ende des Jahres 1938, als die Verringerung der Zahl
der 6llentlichen Angestell!en zur Verhandlung stand, bei Staats- und
oflentlichen AngesteUten SparmaBnahmen angeordnet. Hier handelt es sich
aber um etwas anderes. Die KundmachungZ. 462 wollte durch die Verlangerung der Arbeitszeit aUe Angestellten trellen und daher enthalt sie
im § 1, Z. 4 eine Ermachtigung der ZentralbehOrde. Die 6ffentIiche VerwaJtung hat jedoch durch weitere MaSnahmen auch alle Privatangestellten
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21. dubna 1941. českomoravský svaz převzal vůči zaměstnancům převza
tým z Výsadní společnosti ~še.chny.povin~lOsti: kt::é měl~ ':.il~! n!m jeji.ch
dřívější zaměstnavatelka, zejmena, ze sluzebm pozltky nalezejl prevzatym
zaměstnancům tak, jako by byli dosud zaměstnáni v této společnosti. česko~
moravský svaz neprovedl ještě žádnou všeobecnou platovou úpravu platu
svých zaměstnanců služebním řádem nebo podobnou formou, nýbrž uprav~l
platy zaměstnanců v jednotli~ých připadech. ~okud jde o J. ~-a, pot~rdll
mu českomoravský svaz dopisem ze dne 31. cervence 1941, ze podmmky
jeho služebního poměru se řídi, pokud. pro . zaměstn~nce Svazu neb~~e
provedena všeohecná úprava, ustanovel11m zak. Sb.. ČIS. 154/1934. Obezníkem ze dne 5. června 1940, čís. 62 zakázala Výsadní společnost svým
revidentům práci přes čas a tento zákaz opětoval i Svaz oběžníkem ze dne
16. srpna 1941, čís. 6. !eprve ob,ěžník:m z.~ dne 20. ~íjn~ 1941; čís. 12
byla revidentům práce pres čas vyslovne nanzena a obezl11kem ČIS. 54 ze
dne 19. listopadu 1941 stanovena odměna za hodinu práce přes čas část
kou 14 K.

Ve sporu, o který tu jde, domáhá se J. H. na českomoravském sv~zu
hospodaření obilím v Praze zaplacení 26.151 K, a to za72 pracovl11ch
přesčasových hodin, odpracovaných v době od 1. května 1941 do 31. čer
vence 1941, za 594 hodin odpracovaných v době od 1. ledna 1942 do 31.
prosince 1942 a zbytek činí remunerace, která prý mu náleží ve výši 20%
ročního služného.
P r v Ý s Ou d vyhověl žalobě co do částky 8.316 K s přísl., odpovídající odměně 14 K za hodinu práce přes čas, konané v době od 1. ledna
1942 do 31. prosince 1942, jinak žalobu zamítl.
pro

O d vol a c í s o u d nevyhověl žádnému z podaných odvolání. K odvolání ·žalované strany uvedl v d ů vod ech: žalovaný Svaz brojí proti
přísudku náhrady za práci přes čas odvolávaje se na vyhlášku čís. 462
z 29. dubna 1941 (Úř. list čís. 141/1941). Touto vyhláškou byla stanovena úprava pracovní doby některých veřejných zaměstnanců. Prvý soud
zaujal stanovisko, že zaměstnanci žalovaného Svazu jsou osobami, na něž
se vztahuje § 25 vl. nař. Sb. čís. 379/1938. Toto vládní nařízení stanovilo
totiž úsporná opatření u státnich a veřejných zaměstnanců na sklonku roku
1938, když šlo o zmenšeni počtu veřejných zaměstnanců. Zde však jde
o něco jiného. Vyhláška čís. 462 chtěla postihnouti prodloužením pracovní
doby všecky zaměstnance a proto obsahuje zmocnění ústředniho úřadu
v § 1, čis. 4. Veřejná správa však dalšimi opatřeními postihla i všechny
soukromé zaměstnance, neboť i v podnicich ryze soukromých byla prodloužena pracovní doba. Avšak nikde nebylo řečeno, že by soukromí zaměst
nanci byli povinni konati tuto prodlouženou pracovní povinnost zdarma.
Pracovní poměr žalobcův se řídil, jak je nespomo, podle ustanovení zák.
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er!aSt, denn auch in ausgesprochenen Privatbetrieben wurde die Arbeitszeit verlangert. Nirgends wurde aber gesagt, daS die Privatangestellten
dieser verliingerten Arbeitspllicht unentgeltlich nachzukommen haben. Das
Arbeitsverhiiltnis des Kliigers richtete sich unbestrit!enermaSen nach den
Bestimmungen des Oes.Slg. Nr. 154/1934, also keineswegs nach einer fUr
611entliche Angestellte geltenden Dienstpragmatik. Dann bezieht sich au!
den Kliiger allerdings das Oesetz Slg. Nr. 91/1918, das bisher weder aulgehoben, noch abgeiindert, noch durch die getroffenen KriegsmaSnahmen
wesentlich beriihrt wurde. Es gilt somit weiterhin die Bestimmung des § 6,
Z. 3, daS auSerordentliche Arbeitsstunden als Ueberstunden gelten und
besonders entlohnt werden miissen. Wenn also ein Angestellter, gleichgiiJtig ob iiber Auftrag des Arbeitgebers oder weil im 6ffentlichen lnteresse
ein erhčihter Arbeilsbedarl eingetreten ist (§ 6, Z. 1 zit. Oes.), mehr als
48 Stunden w6chentHch arbeitet, muS ihm der Arbeitgeber die 8 Stunden
taglich, beziehungsweise 48 Stunden in der Woche iibersteigenden Stunden bezahlen, solern allerdings nicht im Oehalt bereits ein Pauschale liir
Ueberstundenarbeif enthalten ist.
ln der Sache selbst wurde weder die.. vom Erstgericht lestgestellte
Stundenzahl, noch die Hiihe des Entgeltes angelochten. Das Beru!ungsgericht entschied, daS der Anspruch des Kliigers aul Entlohnung der im
Jahre 1942 geleisteten Ueberstundenarbeit dem Orunde nach zu Recht
besteht.
D a s O be r s t e Oer i c h t gab keiner der eingebrachten Revisionen
Folge.
.
Zur Frage, um die es si ch hiel' handelt, bemel'kte es in den
Oriinden:
Zur Revision des beklagten Vel'bandes:
Es han delt sich darum, ob aul das Dienstverhiiltnis des KUlgers die
Regierungskundmachung vom 29. April 1941, Z. 462, ABI. Nr. 141, die
diese erganzende Kundmachung des Ministel's des Innem vom 24. Juni 1942,
Z. 565, ABI. Nr. 148 und die Kundmachung des Ministers liir Wirtschaft
und Arbeit vnm 15. Juli 1942, Z. 644, ABI. Nr. 165, sowie die ZUr Aus!iihrung dieser Kundmachung herausgegebenen Erliisse des Ministeriums
liir Land- und Forstwirtschaft VOm 2. JuIi 1942 und vom 5. September 1942
Anwendung linden.
Aus der Ueberschrift der Régierungskundmachung vom 29. Apri! 1941,
Z. 462, ABI. Nr. 141, geht hervor, daS diese Kundmachung sich nicht aul
alle,. sondern nur aul gewisse iiffentliche Angestellte bezieht. Nach § I
gilt diese Kundmachung liir jene Angestellten, aul die sich die Vorschriften
der §§ I, 25 und 26 der Regierungsverordnung Slg. Nr. 379/1938 beziehen
und deren Dienst- und Besoldungsverhiiltnisse durch gesetzIiche Sondervorschriften oder durch andere allgemeine Dienst- und Besoldungsbestimmungen oder Dienstordnungen gel'egelt sind. Es miissen also bei der in
Frage kommenden Angestelltengruppe beide erwiihnten Voraussetzungen

Sb. čís. 154/1934,
zaměstnance. Pak

tedy nikoliv podle nějaké pragmatiky platné pro veřejné
se ovšem na žalobce vztahuje zákon Sb. čís. 91/1918,
jenž dosud nebyl ani zrušen, ani změněn, ani učiněnými válečnými opatře
ními podstatně dotčen. Platí tedy nadále ustanovení § 6, čís. 3, že mimořádné pracovní hodiny se považují za práci přes čas a musí se zvláště platiti. Pracuje-Ii tedy zaměstnanec, ať již k příkazu zaměstnavatelovu nebo
proto, že ve veřejném zájmu nastala zvýšená potřeba práce (§ 6, čís. I cit.
zák.) nad 48 hodin týdně, musí mu zaměstnavatel zaplatiti za hodíny pře
sahující 8 hodin denně, případně 48 hodin týdně, pokud ovšem v platu
není již obsažen paušál za práci přes čas.

Ve věci samé nebyl napaden ani prvým soudem zjištěný počet hodin,
ani výše odměny. Odvolací soud uznal, že žalobcův nárok na náhradu za
práci přes čas v roce 1942 je co do důvodu po právu.
NejvyŠš í s o ud

nevyhověl

žádnému z podaných dovolání.

K otázce, o niž tu jde, uvedl
v

důvodec.h:

Dovolání žalovaného Svazu:
Jde o to, zda pro služební poměr žalobcův platí vládní vyhláška ze dne
29. dubna 1941, čís. 462, Úřed. list čís. 141, ji doplňující vyhláška ministra
vnitra ze dne 24. června 1942, čís. 565, Úřed. list čís. 148 a vyhláška ministra hospodářství a práce z 15. července 1942, čís. 644, Úřed. list čís. 165
a k provedeni těchto vyhlášek vydané výnosy ministerstva zeměi:lělství a
lesnictví z 2, července 1942 a z 5. září 1942.

Z nadpisu vládní vyhlášky z 29. dubna 1941, čís. 462, Úřed. list čís. 141
plyne, že tato vyhláška neplatí pro všechny veřeiné zaměstnance nýbrž
jen pro některé. Podle § 1 platí tato vyhláška pro ty zaměstnance, ~a které
se vztahuje §§ 1, 25 a 26 vl. nař. Sb. čís. 379/1938 a u kterých jsou upraveny služební a platové poměry zvláštními zákonnými předpisy nebo jinými všeobecnými služebními nebo platovými úpravami či služebními řády.
Mu~í tedy býti u té které třidy zaměstnanců splněny oba tyto předpoklady
(sluvko ..... a ... " ve vyhlášce), aby vyhláška pro zaměstnance platila.
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gegeben sein (das Wiirtchen »..... und ..... « in der Kundmachung),
damit die Kundmachung fiir die betreffenden Angesleillen gelte.
Darin hat sich auch durch die Kundmachung des Ministers des Innem
vom 24. Juni 1942, Z. 565, ABI. Nr. 148, nichls geandert, denn der § 7
dieser Kundmachung beslimmt ausdrllcklich, daS der § 1 der Regierungskundmachung vom 29. Apríl 1941 in Oeltung bleibt. Die Kundmachung des
Ministers fUr Wirtschaft und Arbeit vom 15. Juli 1942, Z. 644, ABI. Nr. 165
hal ebenfalls die Oeltung des § 1 der Regierungskundmachung vom 29.
Apríl 1941 nicht aufgehoben, die Erlasse des Ministeriums fUr Land- und
Forstwirtschaft vom 2. Juli 1942 und vom 5. Seplember 1942 sind ausdrllcklich nur zur Durchfiihrung der erwahnten Regierungskundmachung
ergangen und aus diesem Orunde konnte durch sie ebenfalls an der Oll1tigkeit des § 1 nichts geiindert werden.
Es unterliegt keinem Zweilel, daS der beklagte Verband zu den im § 25
der Regierungsverordnung Slg. Nr. 379/1938 angefUhrten Korporationen
geh6rt, es ist aber auch unbestritten, daS díe Besoldungsverhiiltnisse der
Angestellten des Verbandes nicht in einer im § 1 der Regierungskundmachung vom 29. April 1941, Z. 462, ABI. Nr. 141 angefiihrten Weise geregelt worden sind. Die beiden Bedingungen, von deren Erfiil1ung die
MiigUchkeit der Anwendung der erwahnten Kundmachung aul die Angeslellten des Verbandes abhangig ist, sind somi! nicht gegeben, diese Kundmachung und die sie erganzenden und durchfUhrenden Vorschriften beziehen sich auf die Angestellten des Verbandes nicht und den Angestellten
blieb der Anspruch auf Entlohnung der die achtstundige tagliche Arbeitszeit llbersteigenden Arbeit erhalten.
Nr. 18689.
Die dem Ehegatten gemiiB § 1239 abGB. zustehende Verwaltung des
Vermogens der Gatlin beriihrt nicht die recbtliche Stellung der Oattin al5
Untemehmerin (§§ 11, 46 des Uni.~Vers.-Ges.), soweit es sích um die ihr
gehorlge Hiillte des Unternehmens handeU.

Na tomto stavu se nic

nezměnilo

ani vyhláškou ministra vnitra z 24.

června 1942, čís. 565, úř.ed. list čis. 148, neh9ť §'7 této vyhlášky výslovně
určuje že § 1 vládni vyhlášky z 29. dubna ,941 zůstává v platnosti. Vy-

hláška' ministra hospodářstvi a práce z 15. července 1942, č. 644, 'úřed. list
čís. 165 rovněž nezrušila platnost & 1 vládní vyhlášky z 29. dubna 1941,
výnosy ministerstva zemědělství a lesnictví z 2. června 1942 a z 5. září
1942 jsou výslovně vydány jen k provedení dotčeného vládního nařízení
a nemohlo z tohoto důvodu býti jimi rovněž nic změněno na platnosti § 1.

Není pochyby o tom, že žalovaný Svaz patří mezi korporace jmeno:
vané v § 25 vl. nař. Sb. čis. 379/1938, je však také nesporné, že platove
poměry zaměstnanců svazu nebyly upraveny způsobem, jmenovaným v § 1
vládní vyhlášky z 29. dubna 1941, čís. 462, úřed. list čís. 141. Nejsou
proto dány obě podmínky, na jejichž splnění záleží, aby bylo možno vztahovati dotčenou vyhlášku
zaměstnance svazu, neplatí tato. vyhláška a
ji doplňující a provádějící předpisy na zaměstnance svazu a těmto zůstal
zachován nárok na honorování práce převyšující osmihodinovou denní pracovní dobu.

na

čis.

18689.

. Správou manželčina jmění, jež přísluši manželu podle § 1239 obč. zák.,
není dotčeno právnlpostaveni manželky jako podnikatelky (§~ 11, 46 úraz.
zák.), pakud jde o polovici podniku ji patříc/o
(Rozh. ze dne 21. února 1944, Rv I 1162/43.)

(Entsch. vom 21. Februar 1944, Rv I 1162/43.)
Am 17. Oktober 1941 erlitl die mdj. M. K-ová, Dienstmagd in der den
Eheleuten J. und T. V. als Miteigentiimern geh6rigen Bauernwirtschafl,
einen Unfall bei der Bedienung der Hackselmaschine. Der Unfa]] wurde
von der Unfallversicherungsanstalt als Betriebsunfall anerkannt. Durch das
Urleil des Strafgerichtes vom 12. Mai 1943, AZ. Tk XII 1605/41 wurde
J. V. rechtskraftig wegen Vergehens gegen die Sicherheit des Lebens nach
§ 335 St. Oes. verurteilt, begangen dadurch, daS er am 17. Oktober 1941
nicht die Uebersetzungswelle der Hackselmaschine durch die vorgeschriebene Schutzvorrichtung gesichert habe.
lm vorlLegenden Rechtsstreit verlangt die mdj. M. K-ová, vertreten
durch den vaterlichen Kurator V. K., von T. V-ová Schadenersatz im Be-

Dne 17. října 1941 utrpěla nezl. M. K-ová, služebná na rolnické
usedlosti patřící spoluvlastnicky manželům J. a T. V-ovým, úraz při obsluze řezačky. Úraz byl uznán úrazovou pojišťovnou za podnikový. Rozsudkem trestního soudu ze dne 12. května 1943, zn. sp. Tk XlI 1605/41
byl J. V. pravoplatně odsouzen pro přečin proti bezpečnosti života podle
§ 335 tr. z., spáchaný lim, že dne 17. října 1941 nezajistil převodní hřídel
k. řezačce předepsaným ochranným opatřením.
Ve sporu, o který tu jde, domáhá se nezl. M. K-ová, zastoupená otcovským opatrovnikem V. K-em, na T. V-ové náhrady škody v částce 72.000 K
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trage von 72.000 K s. Ngb. und bemUht sich, die H~ftung der Beklagten
aus ihrem Verschulden als Vertretenn und Bevollmachttgte des Unternehmers, d. i. des Galten der Beklagten J. V. nach § 47, Abs. 1 Unf."Vers.
Ges. nachzuweisen.
•
O a sEr s t g e r i c h t gab der Klage hinsichtlich des Betrages von
33.698 K 30 h s. Ngb. statl, im Ubrigen wies es sie teils iiberhaupt, tells
lUr dermalen ab.
O a s Ber u f u n g s g e r i c h t wies Uber die Berufung der Beklagten
die Klage zur Ganze ab und gab der Berulung der K\agerin keine Folge.
O a s O ber s t e G e r i c h t gab der Revision der Klagerin keine
Folge.
Aus den GrUnden:

s přís1. a dovozuj.e ručení ~alova~é z Jejího ~aviněni jako zástupkyně a
plnomocnice podOlkatele, t. J. manzela zal ovane J. V-a podle § 47, odst. 1
úraz. zák.

lm Sin ne der Bestimmung des § 1239 abGB. wird der Ehegatte zwar
in RUcksicht der Verwaltung des Verm6gens seiner Gattin wie ein anderer
bevollmachtigter Sachwalter angesehen, doch haltet er nur fUr das Stammgut oder Kapital. Ueber die wahrend der Verwaltung bezog~nen Nutzungen ist er, wenn es nicht ausdrUcklich bedungen worden, keme Rechnung
scpuldig, diese wird vielmehr bis auf den Tag der aufgehobenen Verwaltung fUr berichtigt angesehen. Oas durch die"" Geset~esbestimmun~ gewahrleistete Recht auf die Nutzungen von dem Vermogen der Gattm 1St
kein FruchtnieBungsrecht, sondern ergibt sich aus den §§ 91 und 92 abGB.,
nach welchen der Gatte als Familienoberhaupt bestimmt, wi.e die Einkiinlte
zu verwenden sind, und die Gattin nach M6glichkeit aus eigenem zum gemeinsamen Aufwand beizutragen hal.
Oas Berufungsgericht hat festgestellt, daB die Beklagte und ihr Gatte
Miteigentlimer einer landwirtschaftliche·n Liegenschaft sind, deren Zubeh6r
eine fUr den Bedarf und Betrieb der ganzen Liegenschaft verwendete
Hackselmaschine bilde!. Vom oben erwahnten rechtlichen Gesichtspunt auS
ist der Gatte der Beklagten als Verwalter der der Gattin gehOrigen Hiilfte
des Wirtschaftsunternehmens, zu dem auch die Hiickselmaschine geh6rt,
Bevollmiichtigter der Beklagten. Oieses Vollmachtsverhii1tnis berUhrt .in
keiner Weise die rechtliche Stellung der Beklagten als Unternehmenn,
soweit es sich um die ihr geh6rige Hiilfte des Unternehmens handelt. Oies
ist auch nicht der Fal\, wenn man den Begriff des Unternehmersnach § 11
des Unf.-Vers.-Ges. auslegL Die den geregelten Betrieb des Unternehmens betreffenden Rechtsgeschiifte sind hinsichtlich der der Beklagten
gehOrigen Hii\fte des Unternehmens au ch fUr die Beklagte wirksam. Die
Beklagte erwirbt aus ihnen Rechte und haltet fUr die sich daraus ergebe~
den Verbindlichkeiten. Oas Recht des Ehegatten ZUf VerfUgung liber dle
Ertriignis3e aus dem Unternehmen, soweit sie au! den Antei! der Beklagten
entfallen, ergibtsich aus ihrer Verpflichtung, nach Moglichkeit zu dem
. durch die eheliche Gemeinschaft entstehenden gemeinsamen Aufwand bei~
zutragen, und auf diese WeiseerfUllt die Beklagte diese ihre Pflichl. Aus
allen diesen Umstiinden geht hervor, daB der Betrieb der gemeinsamen
Wirtschaft und somit auch der Betrieb der Hiickselmaschine als Zubeh6rs
dieser Wirtschaft, soweit die der B-eklagten geh6rige Hiilfte in Betracht

Podle ustanoveni § 1239 obč. zák. posuzuj~ se sice .manžel co, d? ~právy
manželčina majetku jako jiný zmocněný spravce, av~ak odp?vlda Jen za

P r v Ý s o u d .vyhov.ěl žalobě co do čá~tky 33.698 K 30 h s přís1., jinak
ji zamill jednak vubec, Jednak pro tentokrate.
O d vol a c í s o u d zamitl k odvoláni žalovan·é celou žalobu, odvolání

žalobkyrrě nevyhověl.
Š š i s o u d' nevyhověl

Ne j vy

dovolání žalobkyně.

Z duvodu:

základni

jmění

nebo jistinu. O užitcích braných ze spravy neliJ povmen vy-

účtovati, nebylo-li to výslovně ujednáno, spí~e se n:á za to,. ze bylo•. vyúčtování vypořádáno až do dne, kdy byla spr~va zrus~na. Pravo na .uzltk~
manželčina jmění,

tímto zákonným ustanovemrn manzelovl z~ruč;ene, nem
právem požívacím, nýbrž vyplývá z .usta!,ovení §!j 91 ~,.92 obc. :.a~., podle
něhož určuje manžel jako hlava rod my, Jak se ma s pnJmy nalozllI a manželka má podle možnosti ze svého přispívati na společné náklady ..

o

o

Odvolacím soudem bylo zjištěno, že jsou žalovaná a její manžel spoluvlastniky hospodářské usedlosti, jejímž příslušenstvím je řezačka, používaná k potřebe a provozu celé usedlosti. Podle právního hlediska shora
uvedeného je manžel žalované jako správce manželce patřicí polovice hospodářského podniku, k němuž patří i řezačka, zmocněncem žalované. Tímto
zmocněneckým poměrem nebylo jinak dotčeno právní postavení žalované
jako podnikatelky, pokud jde o polovici podniku jí patřicí. Nestalo se tak
ani se zřetelem na pojem podnikatele podle § 11 úraz. zák. Právni jednání
týkající se řádného provozu podniku jsou, pokud jde o polovici podniku
patřící žalované, účinná i pro žalovanou. žalovaná nabývá z nich práva a
je odpovědna za závazky z nich vyplývajíci. Právo manžela nakládati s výtěžky z podniku, pokud připadají na podíl žalované, vyplývá z její povinnosti přispívati podle možnosti na společné výdaje vzcházející ze svazku
manželského a tímto zpusobem žalovaná plní tuto svoji povinnost. Z těchto
všech okolnosti vyplývá, že provoz společného hospodářství a tedy i provoz řezačky jako příslušenství tohoto hospodářství děje se, pokud jde
o polovici patřící žalované na její účet. žalovaná je tedy, pokud jde o ře
začku, spolupodnikatelkou ve smyslu § 11 úraz. zák., jak správně rozpoznal soud odvolací. Jako spolupodnikatelka ručí za podnikový úraz,
o nějž jde podle § 46 úraz. zák. jen v případě, že úraz způsobila úmyslně.
To nebylo žalobkyní v řízeni před soudy nižších stolic ani tvrzeno, ani prokázáno.
Civilní rozhodnutí XXVI.
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kommt au! deren Rechnung ertolgt. Die Beklagte ist somit hinsichtlich der
Hacks~lmaschine, wie das Berutungsgerichl richtig erkannt hat, Mitunternehmerin im Sinne des § 11 des Unf.-Vers.-Ges. Als Mitunternehmerin
haltet sie fUr den gegenstandlichen Betriebsuntall gemiiB § 46 des Unl.Vers.-Ges. nur in dem Falle, wenn sie den Unlall absichtlich herbeigefilhrt
hat. Dies wurde von der Kliigerin im Verlahren vor den Gerichten der
Unterinstanzen weder behauptet noch bewiesen.
Nr. 18690.

Bei der Entscheiuung der mr die Zuliissigkeit der Teilung des Miteigenturus durch iilfentliche Versteigerung maBgebenden Frage der ZweckmiiBigkeit des Wechsels der Eigenl111ns- und Besitzvel'hiiltnisse ist wiihrend
des Krieges auch' bei anderen a\s rein landwirtschaftnchen Liegenschaften
der Orundsatz zu beachten, ďaS der Wechsel im Eigentum der Liegenschaiten nur dann gestattet ist, wenn die Rucksicht aut die Erzeugung oder
díe ordnungsmiiBige Bewir!schaitung einet) Wechsel verlangt oder zwingende persiinnche Grunde ihn eriordem. .

čís.

18690.

Při řešeni otázky vhodnosti vlastnických a držebnostnich změn, rozhodné pro přípustnost rozděleni spoluvlastnictví veřejnou dražbou, jest po
dobu války i při jinýCh než čistě zemědělských nemovitostech dbáti zásady,
že změnu ve vlastnictví nemovitostí jest připustiti jen, když ji žádá ohled
na výrobu nebo řádné obhospodařování nebo kdvž ji vyžadují naléhavé
osobní důvody.

(Rozh. ze dne 23. února 1944, Rv I 764/43.)

(Entsch. vom 23. Febmar 1944, Rv 1 764/43.)
Srov. rozh. čís. 18649 Sb. n. s.

Vgl. Entsch. Nr. 18649 Slg. O. G.

a

M. K-ová und F. V. sind je zur Hallte Miteigentiimer des in der Einlage Z. 2136 des Grundbuches liir das Kat.-Gebiet K. eingettagenen und
au! der Bauparzelle KZ. 1836 stehenden Hauses Ne. 1636.

M. K-ová F. V. jsou po polovici spoluvlastníky domu č. p. 1636, za. psaného ve vložce čís. 2136 poz. knihy kat. území K. a stojícího na sta. veb ní parcele čís. kat. 1836.

lm vorliegenden Rechtsslreit beantragt M. K-ová gegen F. V. die Fiillung des Urteils, der Beklagte sei verp!lichtet, die Teilung des Miteigentums
an der in der Einl. Z. 2136 des Grundbuches !tir das Kat.-Gebiet K. eingetragenen Liegenschaft, und zwar der Bauparzelle KZ. 1836 mil dem
Hause Ne. 1636 in K. durch 6!fent1iche Versteigerung und Verteilung des
ErlOses unter die Streilteile zu dulden.

Ve sporu, o který tu jde, domáhá se M. K-ová proti F. V-ovi vydáni
rozsudku, že žalovaný je povinen trpěti rozdělení spoluvlastnictví nemovitosti zapsané ve vl. čís. 2136 poz. knihy kat. území K., a to stavební parcely čís. kat. 1836 s domem č. p. 1636 v K. veřejnorr dražbou a rozdělením
výtěžku mezi sporné strany.
Niž š í s o u d Y vyhověly žalobě.

O i e U nt erg e r i c h t e gaben der Klage statt.
O a s O ber s t e G e r i c h t hob Uber die Revision des Beklagten das
angetochtene Urteil und das Urteil des Gerichtes erster Instanz aut und
verwies die Sache an dieses Gericht zur neuerlichen Verhandlung und Entscheidung zuriick.
Aus den Griinden:
Die Revision ist begriindet.
Oas Recht des Miteigentiimers, die Aulhebung, der Gemeinschatt zu
lordern, ist nach § 830 abGB. nur insolern eingeschrankt, als er sie nich!
zur Unzeit oder zum Nachteil der iibrigen Teilhaber verlangen darl und
als er sich daher einen den Umstanden angemessenen Aulschub gelallen
lassen muB.
.

.

Ne j vy Š š í s o u d zrušil k dovolání žalovaného napadený rozsudek
rozsudek soudu prvé stolice a vrátil věc tomuto soudu k novému jednáni
a rozhodnutí.

1

Z

důvodů:

Dovolání je důvodné.
. Právo spol~vlastníka žádati zrušení společenství je podle
830 obč.
zak. o.mezeno len potud, že o ně nesmí žádati v nevhodný Čas nebo v neprospech ostatních společniků a že si tudíž musí dáti líbiti odklad přimě
řený okolnostem.

§

13·

-

-.:.

Nr. 18690-

196

čis.

18690 1~7

Schon aus dieser Gesetzesbestimmung ergibt sich, daB die Gerichte,
wenn sie nach den im Rechtsstreit vorgebrachten und bewiesenen Umstiinden entscheiden sollen, ob der Teilung der Gemeinschaft entweder der
Umstand entgegensteht, daB sie zur Uuzeit verlangt wird, oder daB sie
den iibrigen Teilhabern zum Nachtei! gereicht, auch die zur Zei! der Fiillung der Entscheidung herrschenden Verhiiltnisse, also in der jetzigen Zeit·,
die durch den Krieg hervorgerulenen auBerordentlichen Verhiiltnisse beriicksichtigen miissen. Diese haben mit ihren Folgen tiel in alle Zweige des
wirtschaltlichen und gesellschaltlichen Lebens eingegriffen und so verschiedene RegierungsmaBnahmen veranlaBt, die eine bestimmle Regelung derselben bezwecken. Eine dieser MaBnahmen bildet auch der ErlaB des
Fiihrers vom 28. Juli 1942, RGBI. !, S. 481, VBIRProt. S. 227 iiber die Einschrankung des Verkehrs mit landwirtschalt1ichen Grundstiicken im Kriege.

Již z tohoto zákonnéh~ ustanoven} pIY,ne, že soudy, 111ají-l~ ~odle c:kolností ve sporu přednesenych a prokazanych rozhodnout, vadl-Ir rozdelen!
společenství bud' ta překážka, že je o ně žádáno v nevhodný čas nebo že
je na újmu ostatních společníků, musí přihlédnouti i k poměrům v době
rozhodnutí panujícím, tedy v dnešní době k mimořádným poměrům válkou
vyvolaným. Tyto svými důsledky zasáhly hluboko do všech odvětví hospodářského i společenského života a zavdaly tak podnět k různým vládním
opatřením o sledujícím jistou tejich úpravu. I~~ní~ z těchto opa!řen} e
i výnos Vudcův ze dne 28. cervence 1942, RIS. zak. !, str. 481, Vestnrk r.
pro!. str. 227 o omezeni obchodu zemědělskými pozemky za války.

Um diesen Rechtsslreit zu entscheiden, braucht man sich nicht mit der
Frage zu belassen, inwiefern der erwiihnte ErlaB liir das Verlahren iiber
die Genehmigung der VeriiuBerungsgeschiifte auch im Protektoral Bohmen
und Miihren gilt, jedách konnen seine eben liir den Wechsel der Eigentumsverhaltnisse in der Kriegszeit aufgestellten Orundsatze und !ntentionen nicht
unbeachtet bleiben, wenn das Gericht die Frage der ZweckmiiBigkeit eines
solchen Wechsels entscheidet, Uber die es im Rahmen seiner Kompetenz
im Sinne des § 830 abGB. zu entscheiden ha!.

Pro rozhodnuti tohoto sporu netřeba se zabývati otázkou, pokud platí
zmíněný výnos pro samo řízení o schválení zcizovacích právních jednání
i v Protektorátu čechy a Morava, nelze však pominouti jeho zásady a intence vytčené právě pro změnu vlastnických poměrů v době války, řeší-Ii

Der zitierte ErlaB geht von der Notwendigkeit der Stetigkeit der Eigentums- und Besitzverhaltnisse ao landwirtschaltlichen Unterrtehmungen besonders wiihrend des Krieges als einer wichtigen Voraussetzung liir eine
ungestorte Erzeugungsleistung aus. Daher bestimmt er, daB jeder nicht
unbedingt notwendige rechtsgeschiiftliche Eigentu111s- und Besitzwechsel
zu unterbleiben hat; er gestattet niimlich einen Wechsel im Eigentum landwirtschaltlicher Liegenschalten nur dann, wenn die Riicksicht aul die Erzeugung oder ordnungsmiiBige Bewirtschaftung einen Wechsel verlangt oder zwingende persiinliche Griinde ihn erlordern. Die Grundsiitze,
von welehen dieser ErlaB ausgeht, haben jedoch !lir die Kriegszeit eine
derart al1gemein wichtige Bedeutung, daB sie bei der Prlifung der Frage
der ZweckmiiBigkei! des Eigentums- und Besitzwechsels auch bei anderen
als landwirtschaftlichen Liegenschaften zu beachten sind und daB es auch
bei diesen zweckmiiBig ist zu priilen, ob auch ein soleher Wechsel, hinsichtlich dessen unter normalen Verhiiltnissen keine Zweilel bestllnden liir
die Zeit nach dem Kriege aulgeschoben werden solI. Der ErlaB des Fiihrers
macht niimlich selbst einen Unterschied zwischen normalen Verhiiltnissen
und Kriegsverhiiltnissen und erkennt díesen eine voriibergehende Bedeutung zu; er muB daher au ch bei anderen als rein landwirtschaftlichen Liegen~chaften beachtet werden, insbesondere dort, wo der Eigentums- und
~esltzwechsel wenigstens mittelbar in den wiihrend des Krieges so wichÍl~en ungest6rten ErzeugutigsprozeB eingreilen wlirde. Die Geltendmachung
dleser Grundsiitze llihrt dann bei der Losung der Frage der Zuliissigkeit
der Teilung des Miteigentums durch 6ffentliche Versteigerung ZLl lolgenden
Ergebnissen:

t

soud' otázku vhodnosti takové změny, maje o ní rozhodnouti v rámcí své
kortrpetence podle § 830 obč. zák.

Citovaný výnos vychází z potřeby stálosti vlastnických a držebnostních
k zemědělským podnikům zvláště za války jako důležitého před
pokladu pro nerušený výrobní výkon. Proto stanoví, že nemá dojíti leč
k nezbytně potřebné změně vlastnictví a držby právním jednáním; připouští
. totiž změnu ve vlastnictví zemědělských nemovitostí jen, když ohled na
výrobu nebo řádné obhospodařování žádá změnu nebo když ji vyžadují naléhavé osobní důvody. Avšak zásady, z nichž vychází' tento výnos, mají
pro dobu války tak obecně důležitý význam, že při zkoumání otázky vhodnosti vlastnických a držebnostních změn je jich dbáti i při jiných než země
dělských nemovitostech a že i při těch je vhodno zkoumati, zda nemá,
pokud je to možné, býti odsunuta až po skončení války i taková změna,
proti které by za normálních poměrťr nebylo pochybností. Rozlišuje totiž
sám VCtdcův výnos mezi normálními poměry na rozdíl od poměrů ve válce
a přiznává těmto přechodný význam; je ho proto nutno dbáti i při jiných
než čistě zemědělských nemovitostech, obzvláště tam; kde by aspoň nepřímo zasahovala změna vlastnictví a držby do nerušeného výrobního procesu za války tak nutného. Uplatnění těchto zásad vede pak při řešení
otázky přípustnosti rozdělení spoluvlastnictví veřejnou dražbou k těmto
poměrů

důsledkum:
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Da die Teilung des Miteigentums, und zwar eben die durch offent1iche
Versteigerung, einen Eigentums- und Besitzwechsel bedeutet, mlissen bei
der Auslegung des § 830 abGB. sowohl hinsichtlich der Beurteilung der
Frage der Rechtzeitigkeit der Klage, als auch der Frage des den librigen
Teilhabern aus der Teilung des Miteigentums drohenden Nachtei1s vom Gesichtspunkte der Grundsatze des zitierten Flihrererlasses nach seiner Erlassung wahrend des Krieges au ch die geltendgemachten personlichen Grunde
berUcksichtigt und muS angenommen werden, daS eine Tei1ung des Miteigentums durch offentliche Versteigerung zur Unzeit geschieht, wenn es
sich nicht um sol che Falle handelt, lUr die auch der ErlaS einen Eigen:
tumswechsel zulaSt. OaS die aus dieser Beurteilung abgeleiteten Folgerungen zu SchlUssen lUhren, die von der !riiheren Rechtsprechung des
Obersten Oerichtes abweichen (vgl. Entsch. Nr. 17865 Slg. O. G.), ergibt
SI ch daraus, daS .zu den dort maSgebenden Oesichtspunkten nunmehr die
Bedeutung der im zitierten Flihrererlasse zum Ausdruck gebrachten Grundsatze hinzukommt.
Da die Streitsache, was die L6sung der Frage anlangt, ob die Klage "
zUr Unzelt oder zum Nachteil des zweiten Teilhabers eingebracht wurde,
lm Hmbhck aul den bisherigen Standpunkt der Judikatur nicht erortert
wurde, ist sie no,h nicht spruchreif. Wegen dieser Unvollstandigkeil des
Verlahrens wurde. daher der Revision des Beklagten Folge gegeben, das
angelochtene Urtell unct das Urteil des Erstgerichtes aulgehoben und die
Sache an das Gericht erster Instanz zurlickverwiesen, damit es liber sie
dem Gesetze gem~S weiter verhandle, insbesondere im Sinne des § 182
ZPO. darauf hmwlrke, daS von den Parteien das lUr die Entscheidung erc
hebliche Vorbringen (hinsichtlich der Mittei1ung der zwingenden personhchen. GrUnde lUr .die Vornahme der Tei1ung des Mi!eigentums) erstattet
und lur Ihre Behauptungen Beweise angeboten werden, und eine neue Entscheidung talle.
'

Nr. 18691.
Aitch bei zwangsweisen Lieferungen von Vieh im Sinne der R~ierungs
verordoung Slg. Nr. 208/1939 in der Fassung der Regierungsverordnung Slg.
Nr. 253/1940 und der Kundmachungen des Ministeriums lUr Landwirtschaft
Slg. ~r. 17?/194~ und SI~. Nr. 216/1941 entsteht zwischen den betemgten
Partelen em pnvatrechthches Verhiiltnis das nach seiner Beschal!enheit
den einschliigigen Bestimrnungen des 'biil'gerlichen Rechtes zu untersteHen ist.
Hat ein Mitglied des Bohmisch-Miibrischen Verbandes liir Vieh Fleisch
und Fische, dem durch die Verwaltungsbehorde die Pilicht zur Ábnahme
eines Stiickes Schlachtvieh zur Miistung auierlegt wurde, von dem Besc~werderechte nach § 32 der RegienmgsverordnU1ll1l Slg. Nr. 208/1939
kemen Gebrauch gemacht, so kannen in dem Rechtsstreit, in wE!lchem es
von der Person, die Ihm iiber Auftrag des Verbandes das Vieh ge1ieiert hat,
aul Bezahlung des Kaufpreises geklagt wird, seine Einwendungen hinsicht-

Ježto rozděleni sp~luvlastnictvica !o právě veřejnou d.ražbou, znamená
změnu vlastnictví a drzby, nutno pn vykladu § 830 obč. za~. jak co do posouzeni otázky včasnosti žaloby; !ak i újmy, kter~ z ro~delen! spol~vlast
nictví hrozi ostatním spoluvlastmkum, s hlediska zasad Cltovaneho Vudcova
výnosu po jeho vydáni přihlédnouti po dobu války i k uplatňovaným osobním důvodům a usouditi, že je nevčas rozdělení spoluvlastnictví veře,inou
dražbou, nejde-Ii o případy, pro které přiP.o~Š~í i výnos z~ěnu vl~~Í121~!Ví.
Že důsledky tohoto posuzování vedou k zaverum odchylnym od dnvejslho
rozhodování nejvyššího soudu (srov. rozh. čís. 17865 Sb. n. s.), plyne
z toho, že k hlediskům tam rozhodným přistoupil nyní význam zásad projevených v citovaném Vůdcově výnosu.

Ježto sporná věc, pokud jde o řešení otázky, je-li žaloba podána v nevhodný čas nebo na újmu druhého spoluvlastníka, nebyla se stranami hledíc k dosavadnímu stanovisku judikatury probrána s hlediska zásad shora
uvedených, není dosud zralá k rozhodnutí. Bylo proto pro tuto neúplnost
řízení dovolání žalovaného vyhověno, napadený rozsudek irozsudek prvého
soudu zrušeny a věc vrácena soudu prvé stolice, aby o ní dále po zákonu
jednal, zejména aby podle § 182 c. ř. s. pllsobiJ k tomu, aby strany učinily
přednesy pro rozhodnutí dŮÍežité (pokud jde o údaj naléhavých osobních
důvodů pro rozdělení spoluvlastnictví) a nabídly důkazy pro svá tvrzení,
a aby znovu rozhodl.

čís.

18691.

I při nucených dodávkách dobytka podle vládního nařízeni Sb. čís. 208!
1939 ve znění vládnlho nařízení Sb. čis. 253/1940 a vyhlášek ministerstva
zemědělství Sb. čís. 176/1941 a Sb. čís. 216/1941 vzniká mezi zúčastně
nými strana.mi soukromoprávni poměr, který Je podřaditi podle jeho povahy pod příslušná ustanoveni občanského práva;
Nepoužil-Ii člen českomoravského svazu pro dobytek, maso a ryby,
jemuž byla uložena správnim úřadem povinnost odebrati jatečný kus na
výkrm, práva stížnosti podle § 32 vládního nařizení Sb. čis. 208/1939, nelze
přihlížeti ve sporu, v němž je žalován osobou, která muz pověření Svazu
dobytek dodala, na zaplacení trhové ceny, k jeho námitkám stran druhu
dodaného dobytka a jeho ceny.
(Rozh. ze dne 23. února .\944, Rv 11 165/43.}
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Jich der Gattung des gelieferten Viehstiickes und seines Preises nicht beriicksichtigt werden.
(Entsch. vom 23. Februar 1944, RV'II 165j43.)
Dem F. B. wurde am 20. November 1941 aul Grund des Bescheides der
BezirksbehOrde in F. vom 16. September 1941, Z. 1455j184-VIIIj20 durch
den Kommissionar L. K. ein Einstellochse zum Preise von 4.551 K gelielert,
den F. B. na ch 35 Tagen mi! Zustimmungder BezirksbehOrde aul den
Markt lielerte und um 3.484 K 50 h verkaulte, wovon er dem L. K. 3.000 K
ausbezahlte.
lm Rechtsstreit, in welchem L. K. von F. B. die Bezahlung des Unterschiedes von 1.551 K verlangt, wendet der Beklagte unter anderem ein,
er habe eine Farse und keinen Ochsen bestellt und der Preis fUr das iibernommene Vieh soJle 6-7 K fUr 1 kg Lebendgewicht und nich!, wie der
Klager behauptet, 8.20 K betragen.
Die U nt erg e r i c h t e wiesen die Klage ab.
D a s Ber u f u n g s g e r i c h t bemerkte i n den G r ii n den: Das
Gericht erster Instanz liihrte an, der Beklagte habe eine farse besteJlt und
statt dieser sei ihm im Rahmen der Aktion des Verbandes liir Vieh, Fleisch
und Fische aul Grund der Reg.-VO Slg. Nr. 216j1941 ein Ochse geliefert
worden. Als Parte i vernommen gab der Klager an, vom Gemeindevorsteher
sei ihm eine Farse versprochen worden. Durch die Aussage des Zeugen
J. Ž. ist festgestellt, daS der Beklagte das Interesse an einer Zuchtfarse
hatte, anstatt einer Zuchtfiirse wurde ihm jedoch ein Einstell-, d. i. ein
Schlachtochse aufgedrangt. Durch die Aussage des Zeugen J. 1,. und
Dr. St. P. ist festgestellt, daS der Beklagte gegen die Zuweisung des
Ochsen protestierte und daS seinem Protest im Hinblick auf seine schwierigen wirtscha!llichen Verhaltnisse (8 Strich feld, 1 P!erd und 1 Kuh)
stattgegeben und ihm gestattet wurde, den zugewiesenen Ochsen vor der
Beendigung der Mastungs!rist um den von der Bezirksbeh6rde in f, festgesetzten Preis zu verkaulen.
Die den Mitgliedern des Verbandes durch die Reg.-VO Slg. Nr. 208j
1939,und 216/1941 auler1egte Abnahmepllicht (§ 4) schlieSt auch die Pflícht
in sich, Vieh liir eine bestimmte Mastzeit anzunehmen. Diese Pflichten
sind den Mitgliedem des Verbandes im Interesse der gesamten Wirtschaft
und des Gemeindewoh1es aus auSerordent1ichen, kriegsbedingten GrUnden
aulerlegt. Diese Verpflichtungen sind 6ffentlich-rechtlichen Charakters und
der Klager kann daherdie Klage nicht dami! begriinden, daS es sich um
einen privatrechtlichen Vertrag handle, denn zum Abschlusse eines privatrechtlichen Vertrages ist es zwischen den Parteien nicht gekommen.
Das Gericht erster Instanz hat clie Sache in rechtlicher Hinsicht rich tig
beurteilt, wenn es die Klage mit der Begrundung abgewiesen hat, daS es
zwischen den Parteien nicht zum Absch1usse eines Kaufvertrages gekommen sei. Beim Bek1agten kann durch au s nicht vorausgesetzt werden, daS
sein Wille au! die Abnahme eines Ochsen gerichtet war, wenn er gegen

F. B-ovi byl dne 20. listopadu 1941 dodán na základě výměru ok:esního úřadu v F. ze dne 16. září 1941, čís. 1455/184-VIlI/20 komlslonarem
L. K-em zástavový vůl za cenu 4.551 K, kterého f. B. po 35 dnech za, SOLI:
hlasu okresního úřadu v f. dodal na trh a prodal za 3.484 K 50 h, z cehoz
L. K-ovi vyplatil 3.000 K.
Ve sporu, ve kterém se L. K.. ~on:áhá I;a f. B.-ovi. zaplac.eni rozdílu
1.551' K, namítá žalovaný mtnlO ]lne, ze SI z~lov~ny objednal JalovIcI ,?I~
koliv vola a že cena za převzatý dobytek ma bylI 6-7 K za 1 kg zlve
váhy a nikoliv 8.20 K, jak tvrdi žalobce.
Niž š í s o u d y zamítly žalobu.
Odvolací soud uvedl v důvodech: Soud prvé stolice uvádí,
že 'žalovaný objednal jalovici a místo t~to byl ~"u do~án v rámci akce, Svazll
pro dobytek, maso a ryby na zakl ad:; vl. nar. Sb. CIS. 216/1941 ~ul. Vyslechnut jako strana se'znal žalo~ce, ..:e _mu ?y~a staro~tou, ob~e pnshbena
jalovice. Seznáním svědka J. ž-a ]e Z]lsteno, ze zalovany mel ~aJem o. cho,,:nou jalovici, avšak místo chovné plovlce byl mu vnucen zastavovy, 1. J.
porážkový vůl. Seznáním svědka J. ž-a a Dr. St. P-a je zjištěno, že žalovaný proti přidělu vola protestova1 a že protestu jeho bylo s ohledem na
jeho neúnosné hospodářské poměry (8 měr pole, 1 kůň a 1 kráva) vyho, věno a dovoleno mu, aby přiděleného vola před ukončením výkrmné lhůty
prodal za cenu stanovenou okresním úřadem v f.

. Odběrní povinnosti uložené členům Svazu vl. naL Sb. čís. 208/1939 a
216/1941 (§ 4) zahrnují též povinnost přijmouti dobytek na ,určitou výkrmnou lhůtu. Tyto povinnosti jsou členům Svazu uloženy v zájmu celkového hospodářství a obecného blaha z mímořádných, válkou vyvolaných
důvodů. Tyto povinnosti jsou veřejnoprávní oovahy a žalobce nemůže tedy
odůvodňovati žalobu tím, že jde o sOllkromoprávni smlouvu, neboť k uzavření soukromoprávni smlouvy mezi stranami nedošlo.

Soud prvé stolice posoudil věc po právní stránce správně, když zamítl
žalobu z toho důvodu, že mezi stranami nedošlo k uzavřeni kupni smlouvy.
U žalovaného nelze naprosto předpokládati, že jeho vůle směřovala k odebráni vola, když proti jeho odebrání protestovalu okresního úřadu vF.,
až bylo tímto úřadem uznáno, že žalovaný pro své nepatrné hospodářství
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dessen Abnahme bei der BezirksbehOrde in F. protestierte, bis von dieser
BeMrde anerkannt wurde, daS der Beklagte bei seiner unbedeutenden
Wirtschaft keinen Oehsen haHen kann, und ihm gestattet wurde, den
Ochsen vor Ablaut der Mastungslrist zur Schlachtung abzugeben. Es kann
also nicht behauptet werden, daS der Beklagte den Ochsen ohne Einwendungen iibernommen hat, wenn nachgewiesen wurde, daS er den Ochsen
nie gewollt hat, da ihm der Umlang seiner Wirtschaft das Halten eines
Och sen nicht gestattete.
Die im Rahmen der Reg.-VO Slg. Nr. 216/1941 getrofíenen MaBnahmen
sind administrativer Natur, so daB der Klager aus diesem Akt keine privatrechmche Institution machen und nich! aus dem TiteJ der Nichterfiillung
eines Kaúlvertrages klagen kann, zu des sen AbschluB es zwischen den
Parteien nicht gekommen isl.
D a s Ob e r s t e Oer i c h t gab iiber die Revision des Klagers, die
das Berutungsgerieht gemaB § 502, Abs. 3 ZPO. lilr zulassig erklart hatte,
der Klage statl.
Zur strittigen Frage bemerkte das Oberste Oericht in den
Oriinden:
Die Revision macht nur den Revisionsgrund nach § 503, Z. 4 ZPO.
geltend.
ln der vorliegenden Sache handelt es sich zunachst darum, ob zwischen
dén Parteien cin privatrechtlícher Kaulvertrag zustandegekommen isl.
Die. Regierungsverordnung Slg. Nr. 208/1939 in der Fassung der
Reg.-VO Slg. Nr. 253/1940 und der Kundmachungen des Ministers filr Landwirtschaft Slg. Nr. 176/1941 und SI!!. Nr. 216/1941 enthiilt keine Bestimmung dariiber, was filr ein Rechtsverhaltnis zwischen Personen, die aul
Anordnung des Verbandes Vieh gelielerlhaben, und den Personen entsteht,
denen dieses Vieh nach den Anordnungen des Verbandes zwangsweise geheler! wurde. Die Beschaffenheit derartiger Vertrage ergibt sích jedocl!
ganz klar aus der Regierungsverordnung Slg. Nr. 16/1942, wonach die Bestimmungen der §§ 922 u. lf. abOB. aueh bei Lieferungen na ch den Vorsehriften iiber die gelenkte Wirtschaft gelten (§ 1). Die Bestimmungen der
§§ 922 u. ff. abOB. gelten aber nur liir entgeItlíche Rechtsgeschafte privatrechtli,her Natul" und schon deshalb ist daraus zu schIieBen, daB auch
bei zwangsweisen Lieferungen von Vieh nach den oben angefilhrten Bestimmungen zwischen den beteiligten Parteien ein privatrechtIiches Verha1tnis entsteht, das nach seiner Beschaffenheit den einschlagigen BestimIllungen des blirgerlichen Rechtes zu unterstellen isl. Die Untergerichte
haben daher gefehlt, sofern sie na ch der 6l!entlichrechmchen Natur der den
MitgIiedern des Verbandes auferlegten Pflichten davon ausgingen, daS
zwischen den Parteien kein privatrechtlicher Kaulvertrag zustandegekommen sei. Um einen derartigen Vertrag handelt es sich hicr, da der Klager
dem Beklagten einen Ochsen um einen bestimmten Oeldbetrag iiberlassen
hat (§ 1053 abOB.).

Z03

neml1že vola chovati a až mu bylo dovoleno, aby yř~d uply~utím vý~rmné
lhůty vola dodal na porážku. Nelze tedy t"rdll!, ze zal,ovany v?la prevzal
bez námitek, když bylo prokázáno, že vola mkdy nechtel, protoze mu rozsah jeho hospodářství chov vola nedovoloval.

Opatřeni v rámci vl. nař. Sb. ČíS.,?16/1~41 )sou admi~istrati~ní, ta~že
žalobce nemůže z tohoto aktu vytvontl m~l!t~cI ,soukro,me?o prava a za~
lo~ati z titulu nesplnění kupní smlouvy, k JeJlmuz uzavrem mezI stranami
nedošlo.
Ne j v y Š š i s o u d vyhověl k dovolání žalobce, jež odvolací soud prohlásil podle § 502, odsl. 3 c. ř. s. za přípustné, žalobě.
K otázce, o niž jde, uvedl nejvyšší soud
v

důvodech:

Dovolání uplatňuje jen dovolací důvod podle § 503, čís. 4 c. ř. s.
V souzené věci jde předem o to, zda mezi stranami došlo k soukromoprávní trhové smlouvě.
Vl. nař. Sb. čís. 208/1939 ve zněni vl. nař. Sb. čís. 253/1940 a vyh}~še~
ministra zemědělství ·Sb. čís. 176/1941 a Sb. čís. 216/19.41 nemá zad~a
. ustanovení o tom, jaký právní poměr vzniká mezi osobami, které z pov,~
ření Svazu· dodaly dobytek, a osobami, jímž byl tento dob~tek podle pn:
kazů Svazu nuceně dodán. Povaha takových smluv plyne vsak zcela psne
z vl. nař. Sb. čís. 16/1942, podle něhož platí ustanovení §§ 922 a násl.
obč. zák. i při dodávkách podle, předpi~ů ,o řízeném hospodařen} (~. 1).
Ustanovení §§ 922 a násl. obč. zak. plalt vsak Jen pro uplatna pravl1l Jednání povahy soukromoprávní a je proto již z toho usoudit, že i při nuce~
ných dodávkách dobytka podle výše ,uvedených př~dpisů vzni~á mezi
zúčastněnými stranami soukromopravllJ pomer, ktery Je podřadil! podle
jeho povahy pod příslušná ustanovení ?bčansk.éh~ práva. I;'ochybiIy proto
nižší soudy, pokud vycházely podle vereJnopravnl povahy povmnostJ uložených členům Svazu z toho, že mezi stranami nedošlo. k uz~vře~í soukromoprávní trhové smlouvy. O tento druh smlouvy tu Jde, Jezto zalobce
přenechal žalovanému vola za určitou částku peněz (§ 1053 obč. zák.).
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Da das Berufungsgericht alle Wr die richtige rechtiiche Beurtei1ung der
Saéhe notwendigen Feststellungen getroHen hat, kann sofort in der Sache
selbst entschieden werden. Es handelt sich bloS um die· Einwendung des
Beklagten, daS der Vertragskonsens hinsichtlich des Kaufgegenstandes und
des Kaufpreises mangelte.
.
Beide diese wesentlichen Erfordernisse des Kaufvertrages sind in c1er
vorliegenden Sache Wr die Parteien verbindlich durch die im Verwaltungsverfahren getroffene Entscheiclung bestimmt. Was den Gegenstapd des
Kau!vertrages anlangt, hat ihn der Verbancl bestimmt. Der Beklagte ist
niimlich als Rindviehzlichter nach § 2, Abs. A, Punkt 1. der Reg.-VO Slg.
Nr. 216/1941 Mitgliecl des Verbandes und er war deshalb im Hinblick auf
das Recht des Verbandes, den Mitgliedern die Menge des Schlachtviehes
zu bestimmen, die sie abzunehmen verbunden sind '(§ 4, Abs. 3 der zit.
VO), verpflichtet, im Rahmen seiner ihm als Mitglied des Verbandes obliegenden Pflichten das ihm zugewiesene, VOm Verbande 'gelie!erte Sfilck
Schlachtvieh abzunehmen. Auch dem Kliiger hat der Verband die Lieferung
des strittigen Stiickes Vieh an den Beklagten auferlegt. Nach Feststellung
des Berufungsgerichtes wurde niimlich der strittige Ochs dem Beklagten
'lom Kliiger auf Grund des Bescheides der Bezirksbehiirde in F. vom 16.
September 1941 Nr. 1455/124-VlIlI20 ge1ie!ert und es ist unbestntfen, daS
die Bezirksbeh6rde das Vieh au! Ansuchen des Verbandes aufteilte und daS
es sich um Einstellvieh, niim1ich um Schlachtvieh handelte, das den Landwirten ZUr Miistung ge1iefert wird. Fal!s der Beklagte mit der MaSnahme
des Verbandes nicht zufriedon war, halte er von dem ihm im § 32 der zit.
VO eingeriiumten Rechte der Beschwerde beim BeschwerdeausschuS Gebrauch machen sollen. Der Beklagte hat jed och gar nich! behauptet, eine
solche Beschwerde beim BeschwerdeausschuS eingelegt zu haben, sondem
er nahm den ihm zugeteilten Ochsen ab und dadurch kam es zwischen den
Parteien in Bezug au! den Gegenstand zur Verwirklichung des zwischen
ihnen auf Grund der Anordn.ungen zur Lieferung und Abnahme entstandenen Rechtsverhiiltnisses. lm gerichtlichen Verfahren kommt es daher
nicht mehr darau! an, daS der Beklagte im Verwaltungsverfahren ohne
Einhaltung des vorgeschriebenen Beschwerdeweges bloB mit der Zutei1un[;
einer Farse und keineswegs eines Schlachtochsen einverstanden war. Fiir
das Verhiiltnis zwischen den Parteien dieses Strittes ist es auch unerheblich,
daS der Beklagte nach der Abnahme des Ochsen gegen dessen Zuweisung
. bei der Bezirksbehorde Einspruch erhob und daB er die Bewi11igung zum
vorzeitigen Verkaufe des Ochsen erhielt, denn dies alles betrifft sein VerI)iiltnis ZUm Verbande, keineswegs aber das Verhiiltnis zum Kliiger, der
. ihm den Ochsen mi! Riicksieht darau!, daS der Beklagte von dem Beschwerderechle nach § 32 der zit. VO keinen Gebrauch gemacht hat,
im Rahmen der rechtskriiftig bestimmten Abnahmepflicht des Beklagten
lieferte.
Ebenso war es au ch mil dem Kaufpreise. Auch dieser wurde liir beide
Parteien im Verwaltungsverfahren bestimmt und zwár durch die Oberste
Preisbehiirde liir· 1 kg Lebendgewicht in der Ladestation. Durch diese
Pieisbestimmung waren beide Parteien im Rahmen ihrer Lieferungs- bezw.
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Poněvadž odvolací soud učinil všechna zjištění, nutná pro správné
právní posouzeni, lze hned lozhodnouti ve věe~ Jde, jen o n~mitku žalovaného, že tu nebylo smluvniho konsensu o predmetu trhove smlouvy a
o trhové ceně.

Obě tyto podstatné náležitosti trhov~ s:nl?uvy jsou .v souzené, vě~! zá.vazně pro strany určeny rozhodnutím uci~en~m v admmlstr~tl~nIm .:I~em.
Pokud jde o předmět t'hové smlouvy, určil Je] Svaz. žalovany Je tohz jako
chovatel skotu podle § 2, odst. A, bod 1 vl. nař ..Sb. čís; 216/1~41 .člene~l
Svazu a byl proto vzhledem na právo Svazu, určItI členum mnozstv! plecného dobytka, které tito jsou povi?m od~brah (§ 4, odst.,3 ,CIt. ~ar.), po-

vinen v rámci svých povinností clena Svazu odebrali pnkazany mu kus
jatečného dobytka, Svazem mu dodaný. I žalobci určil Svaz dodávku spo::
ného kusu dobytka žalovanému. Podle zjištění odvolacího soudu byl tOtlz
sporný vůl žalovanému dodán žalobcem na základě výměru okresního úřadu
v f. ze dne 16. září 1941;Čís. 1455j184-VHlj20 a není sporné, že okresni
úřad rozdělil dobytek na dožádání Svazu a že šlo o dobytek zástavový,
t. j. dobytek jatečný, který se dodává ~eměd~lcům ,k vý~~mu. Nebyl,:li žalovaný s opatřením Svazu spokojen, mel P.?UZI!i pra~a ~liznos~l k strznos,tníniu výboru, vyhrazeného mu § 32 CIt. ~ar. žalovany vsak a,~l ,netv;dll, ze
podal takovou stížnost k sližnostnímu vy?oru, ,ale odebral p.nka~an~ho mu
vola a lim došlo mezi stranami co do predmetu k realisacI pravnlho poměru mezi nimi vzniklého na základě daných přikazů dodávkového a
odběrniho. Nezáleží proto již v soudním řizeni na t0111, že žalovaný
. v administrativním řízení, nezachovav předepsanou cestu stížnosti souhlasil
jen s přidělením jalovice a nikoli jatečného vola. Rovněž je pro poměr mezi
. stranami tohoto sporu nerozhodné, že žalovaný po odebrání vola protestoval proti jeho přikázáni u okresniho úřadu a že dostal svoleni k předčas
nému prodeji vola, neboť to vše se týká jeho poměru ke Svazu, nikoli
však poměru k žalobci, který mu vola dodal vzhledem na to, že žalovaný
nepoužil práva stížnosti podle § 32 cit. nař., v rámci pravoplatně určené
oc\běrni povinnosti žalovaného.

Stejné to bylo i s trhovou cenou. Také tato byla pro obě strany určena
-. . .' administrativním řízení, a to nejvyšším úřadem cenovým za 1 kg živé
váhy v nakládací stanici. Tímto určením ceny byly obě strany vázány
v rámci své dodávkové, připadni' odběrní povinnosti a .ie správný právní
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Abnahmepllicht gebunden und die Ansicht des Berulungsgerichtes, daS
die Viehpreise die Oberste Preisbeh6rde bestimmt und daS ~ie PalÍelen
in Bezug aul die Bestimmung des Kau!prelses keme Vertrags!relhelt batten,
ist richtig. Wenn es inlolge der Abnahme des zugewlesenen Ochsen zur
Realisierung des fUr beide Parteien in Ansehung des Gegenstandes und
des Preises nach. den. geltenden Vorschriften bestimmten Rechtsverhiiltnisses kam, das, wie bereits bemerkt, einen Kau! darstellt, ist der Beklagte
verpflichtet, den bestimmten Kau!preis zu bezahlen (§ 1062 abGB.).

názor odvolacího soudu, že ceny dobytka určuje nejvyšší úřad cenový a
že strany neměly smluvní volnost, p~kud. šl~ o určel~ trhov.é ceny. D?šlo-ii
odebránim určeného vola k realisacI pravmho pomeru obema stranam co
do předmětu i ceny po~~ plat~ých předpisů u~čeného, který je tu, jak byl~
již uvedeno, kupem, je zalovany povmen zaplaht určenou trznt cenu (§ 106~
obč. zák.).

Wenn dem Beklagten bei diesem Oeschiifte inlolge der ihm als Mítglied
des Verbandes obliegenden Pllichten ein Schaden entstanden ist, so kann
er sich deswegen nicht an dem Klager schadlos halten, der. eben!alls nur
nach den ihm erleilten Anordnungen seine Aulgabe bei dem gelenkten
Handel mit Nutzvieh erfUllte und Anspruch darau! hat, was ihm fUr dic
ErfUllung der Anordnung gebilhrt.

Vznikla-Ii žalovanému při tomto obchodu z důvodu povinností náležejících mu jako členu Svazu. nějaká ško~a, nemůž.~ se o pro o .ni. hojit .na.. žalobcí, který rovněž jen splml podle danyc~ m.u pnkazu SVU] ukol pn n::e~
něm obchodu s užitkovým dobytkem a ma narok na to, co mu za spInem
příkazu podle něho patří.

Es wurde daher der Klage stattgegeben, denn ziffernmaSig war der
eingeklagte Anspruch sonst nicht mehr strittíg.

Bylo proto žalobě vyhověno, neboť po číselné stránce nebyl nijak zažalovaný nárok sporný.

Nr. 18692.
Aueh der Un!erhal! nach dem Ho~dekret vom 4. Mai 1841, JOS. Nr. 531
gebuhrt der Ehegattin, wenn im Zeitpunkte der Einbringung der Klage die
lm Dekret angefUhrten Grunde fUr seine Zuerkennung gegeben sind, berei!s
von der Einbringung der K1age an, nicht erst fUr dle Zukunlt beginnend
mit der Rechtskralt der gerichtlichen Entscheidung.

čís.

18692.

I výživné podle dvorského dekretu ze dne 4. května 1841, Sb. z. s.
531 náleží manželce, jsou-Ii v době podání žaloby dány důvody pro
. jeho přiznání uvedené v dekretu, již od podáni žaloby, nikoliv teprve pro
. budoucnost počínaje od pravomoci soudnlho výroku.
čís.

(Rozh. ze dne 24. února 1944, R I 8/44.)
(Entsch. vom 24. Februar 1944, R 1 8/44.)
Mit rechtskraftigem' Urteil des Kreisgerichtes in P. vom 3. November
1941, AZ. Ck Ia 487/40 wurde die am 8. Mai 1921 geschIossene Ehe des
L. Z. und der A. Z-ová aus dem Verschulden beider Teile von Tisch und
Bet! geschieden.

Pravoplatným rozsudkem krajského soudu v P. ze dne 3. listopadu 1941,
zn. sp. Ck Ia 487/40 bylo manželstvi L. Z-a a A. Z-ové uzavřené dne 8.
května 1921 .rozvedeno od stolu a lOže z víny obou stran.

lm vorlíegenden Rechtsslreit verlangt A. Z-ová von L. Z. die Zahlung
eines Unterhaltsbeitrages im Betrage von 450 K monatlich, beginnend mit
dem 19. September 1942 (dem Tage der Einbringung der Klage), und
zwar die bis zur Rechtskraft des Urteils fiilligen Betrage binnen 14 Tagen,
díe klinftig fiUligen Betrage jeweils am ersten eines jeden Monats im VOfhinein.

Ve sporu, o který tu jde, domáhá se A. Z-ová na L. Z-ovi placení výžívného v částce 450 K měsíčně, počínaje dnem 19. září 1942 (podání žaloby), a to částky splatné do právní mocí rozsudku do 14 dnů, částky
budoucně splatné vždy každého prvého dne v měsící předem.

D a sEr s t g e r i c h t wies díe Klage ab. A u s den G r li n den:
Au! Orund der Akten AZ. Nc VI 125/42 hat das Oericht !estgestellt, daS
die Ehe der Streitleile mit BeschluB vom 2. Apríl 1943 aus dem Verschulden beider Ehegatten filr getrennt erklart wurde. Dieser BeschluB wurde
durch -den BeschluB des Obergerichtes als Rekursgerichtes vom 20. Mai

P r v Ý s o u d žalobu zamítl. Z d ů vod ů: Na základě SpISU zn. sp.
Nc VI 125/42 zjistil soud, že usnesením ze dne 2. dubna 1943 bylo manželství sporných stran prohlášeno za rozloučené z viny obou manželů. Usnesení toto bylo potvrzeno usnesením vrchního soudu jako soudu rekursního
ze dne 20. května 1943, zn. sp. R IX 67/43, jeho usnesení pak bylo po-
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1943, AZ. R IX 67/43, dessen BeschluB sodann durch den BeschluB des
Obersten Oerichtes vom 14. September 1943, R I 355/43 bestatigt. Oas
Hofdekret JOS. Nr. 531/1841 bezieht sich bloB auf geschiedene und nicht
auf getrennte Ehegattinnen. Oadurch, daB es nunmehr ZUl' Trennung der
Ehe der Streitteile gekommen ist, hat somH die Klage ihre Berechtigung
verloren, denn im Sinne dieses Oekretes kann der Ehegattin nach der
Trennung der Unterhalt nicht zuerkannt werden. Der Unterhalt nach diesem
Dekret kann aber auch nicht fur die Zeil von der Einbringung der Klage
aul Zahlung dieses Unterhaltes an bis zur Rechtskraft des Urtei1s gefordert
werden, wie dies bei Klagen auf Zahlung von Unterhaltsbeitragen der Fall
ist. Die Entscheidung des Oerichtes Ub~r die Zuerkennung des Unterhaltes
nach dem zHierten Dekret ist konstitutiver Natur und der Unterhalt ist ihm
zulolge erst vom Zeitpunkte der Rechtskraft des gerichtlichen Ausspruches
an zu gewahren. Oaher war die Klage ihrem ganzen Umfange na ch abzuweisen, ohne daB es notwendig war, sich mit dem ubrigen Vorbringen der
Parteien zu belassen, insbesondere soweit es die Umstande betrilft, nach
weJchen der Klage,in der Unterhalt zuerkannt werden sollte.
O a s Ber u I u n g s gel' i c h t hob liber die Berufung der Klagerin
das angelochtene Urtei! aul, soweit darin die Klage mit dem Anspruch aui
Unterhalt von der Einbringung der Klage, d. i. vom 19. September 1942 '
bis zum 24. Apri! 1943 an abgewiesen wurde, und behielt dem Aufhebungsbeschlusse die Rechtskraft vor; sonst gab es der Berufung keine Folge.
A u s den O I' ti n den: Oas Erstgericht hat in Uebereinstimmung mit
den Akten des Kreisgerichtes in P. AZ. Nc VI 125/42 festgestellt, daB die
Ehe der Streit!eile mit BeschluB VOm 2. Apri! 1943, welcher der Klagerin
am 10. April 1943 zugestell t wurde, aus dem Verschulden beider Ehegatten Wr gettennt erkIar! wurde, daB diesel' BeschluB durch den BeschluB des Obergerichtes in P. VOm 20. Mai 1943, AZ. R IX 67/43 und
dieser durch den Beschlu13 des Obersten Oerichtes vom 14. September 1943,
R I 355/43 bestatigt wurde, der dem Rechtsvertreter der KIagerin, wie si ch
mis den Akten leststellen laSt, am ll. Oktober 1943 zugestellt wurde. Oas
Erstgericht hat auf Orund dieser Feststellung die Klage mit der Begrlindung abgewiesen, daB einer getrennten Ehegattin nach der Trennung der
Unterhaltsanspruch im Sinne des Holdekretes vom 4. Mai 1841 JOS.
Nr. 531 nicht zuerkannt werden kanne und daS ihr diesel' Anspruch
aueh nich! von der Einbringung der Klage an zustehe, weil nach Ansicht
des Erstgerichtes der Unterhalt nach dem zitierten Dekret erst von dem
Zeitpunkte der Rechtskraft des gerichtlichen Ausspruches an zu lei,ten ist.
Die Ansicht des Erstgerichtes, daS einer getrennten Ehegattin der Unterhaltsanspruch nach dem Holdekret nicht zuerkannt werden kann, ist richtig
und entspricht der standigen Judikatur, nach welcher die Bestimmungen
des Holdekretes nul' in den Fallen der beiderseits verschuldeteu Scheidung
gelten und mit Rilcksicht auf ihren Ausnahmscharakter nicht sinngema13
au! die getrennte Ehegattin angewendet werden konnen. Es kann also
keinem Zweilel unter1iegen, daS die KIagerin nach dem zitierten Holdekret
seit der Trennung .lhrer Ehe mil dem Beklagten keinen Unterhaltsanspruch hat.
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tvrzeno usnesením nejvyššího soudu ze dne 14. zan 1943, R I 355/43.
Dvorský dekret Sb. z. s. čís. 531/1841 se vztahuje pouze na manželky
rozvedené a nikoliv rozloučené. Tím, že nyní došlo k rozluce manželstvi
stran, stala se tedy žaloba bezdůvodnou, neboť výživné podle tohoto dekretu nelze přiznati manželce po rozluce. Výživné podle tohoto dekretu
nelze však žádati ani za dobu od podání žaloby o placení tohoto výživného
do pravoplatnosti rozsudku, jak je tomu při žalobách o placení výživného.
Výrok soudu o přiznání výživného podle citovaného dekretu je povahy zři
zovací a výživné je podle něho platiti teprve od té doby, kdy se soudní
výrok stane pravoplatným. BylO proto žalobu zamitnouti v celém rozsahu,
> aniž bylo třeba se zabývati ostatními přednesy stran, zejména pokud se
týkaji okolností, podle nichž by mělo býti žalobkyni přiznáno výživné.

o d vol a c i s o u d zrušil k odvolání žalobkyně napadený rozsudek,
pokud zamítl žalobu i s nárokem na výživné od podání žaloby, t. j. ode dne
19.' září 1942 do 24: dubna, 1943, vyhradiv zrušovacímu usnesení právní
moc; jinak nevyhověl odvolání. Z d ů vod ů: První soud zjistil ve shodě
se spisy krajského soudu v P. zn. sp. Nc VI 124/42, že usnesením ze dne
2. dubna 1943, které bylo žalobkyni doručeno dne to. dubna 1943, bylo
manželstvi sporných stran prohlášeno' za rozloučené z viny obou manželů,
, že toto usneseni bylo potvrzeno usnesenim vrchního soudu v P. ze dne
20. května 1943, zn. sp. R IX 67/43, toto pak usnesením nejvyššiho soudu
ze dne 14. záři 1943, R I 355/43, doručeným právnímu zástupci žalobkyně
dne ll. října 1943, jak lze ze spisů zjistiti. Prvý soud zamítl na základě
tohoto zjištění žalobu proto, že rozloučené manželce nelze po rozluce při
znati uárok na výživné podle dvorského dekretu ze dne 4. května 1841
Sb. z. s. čís. 531 a že ji tento nárok nepřisluší ani od podání žaloby, poněvadž podle názoru prvého soudu jest platili výživné podle citovaného
dekretu teprve.od doby, kdy se soudni výrok stane pravoplatným. Názor
prvého soudu, že rozloučené manželce nelze přiznati nárok na výživné
podle dvors,kého dekretu, je správný a odpovídá ustálené judikatuře, podle
které ustanovení dvorského dekretu plati jen pro případy oboustranně zaviněného rozvodu a pro jeho výjimečnou povahu nelze jej obdobně použíti
pro rozloučenou manželku. Nelze tedy pochybovati o tom, že žalobkyně
nemá nároku na výživné podle citovaného dvorského dekretu od doby, kdy
její manželství se žalovaným bylo rozloučeno.

Civnni rozhodnutí XXVI.
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Die Wirksamkeit der Ehetrennung ist zwar fUr die Klagerin gema!>

§§ 426, Abs. 3 und 416 ZPO. mit der. Zustellung der

obe~stgerichtlichen

Entscheidung vom 11. Oktober 1943 e1l1getreten, es muS jedoch berucksichtigt werden, daS die Klagerin durch olfenkundig unbeg:Undete Re.chtsmittel die Rechtskraft des Ehetrennungsbeschlusses h1l1auszuschleben
suchte und daB die Wirksamkeit desselben bereits am 24. April 1943 eingetreten ware,' wenn die Klagerin gegen den Besc~luS des Erstgerichtes
nicht eine iiberllUssige Beschwerde eingebracht halte. Es ware daher unbilli" wenn der Klagerin die auBergewohnliche Wohltat na ch dem Hofdek~~t auch fUr die Zeit nach dem 24. April 1943 gewahrt wUrde (vgl.
Entsch.Nr. 7962 Slg. O. O.).
..
Oas Berufungsgericht pflichlet jedoch nicht der Ansicht des Erstgerichtes bei, daS ihr der Unterhalt erst von der Rechtskraft der. genchtIichen Entscheidung liber den Unterhalt an gebUhrt und dal) er I11cht vom
Tage der Klagseinbringung zuerkannt werden kann. Oas Hofdekr. JOS.
Nr. 531/1841 bestimmt, daB der aus beiderseitigem Verschuldengeschiedenen Ehegattin zwar kein Anspruch au! anstandigen Unterha1t lusteh!,
daB es jedoch dem Richter Uberlassen bleibl, mit Berilcksichtigung der
Verhiiltnisse und der liir sie sprechenden Bj.jjigkeitsgrUnde den Oalten zur
Verabreichung des anstandigen Unterha1tes an die Oaitin Zll verhalten.
Aus dem Wortlaut des Ho!dekretes und seinem Zweck, der Oattin den anstandigen Unterhalt zu gewahren, auch wenn sic sonst darauf keinen. gesetzlichen Anspruch hal, laSt sich in keiner Weise folgern, daS dleser
Unterhalt der Oattin nm Hir die Zeit nach Rechtskraft der gerichtlichell
Entscheidung zuerkannt werden kann, durch die dem Ansuchen der Oattin
stattgegeben wird, und daS der Richter den Unterhalt im Sinn.e. des Ansuchens nicht wie in anderen Fallen vom Zeitpunkte der E1I1bnngung der
Klage an zuerkennen kann, wenn der Unterhalt nach dem Ho!dekret den
Unterhalt, auf den die Oaltin sonst keinen Anspruch hat, ersetzen solI. Es
entsprache gewiB auch nicht der BiIligkeit im Sinne des Hofdekretes, wenn
der anderen Partei durch Verzogerung des Rechtsstreites die Moglichkeit
gegeben wUrde, die Zahlung des Unterhaltes liir die Zeit, wahrend der
die Ehe nur geschieden war, hinauszuschieben oder sich ihr gar durch die
vor der Entscheidung des Unterhaltsstriltes ausgesprochene Trennung der
Ehe zu entziehen (siehe Entsch. Nr. 7962 Slg. O. O., die der Oattin grundsiitzlich den Anspruch au! anstiindigen Unterhalt vom Tage der Einbringung der Klage an zuerkennt). Daher kann der Klagerin - wenn die Bedingungen des Hofdekretes gegeben sind ~. der Anspruc~ auf Unterhalt
fUr die Zeit von der Einbringung der Unterhaltsklage an bls zur Ehetrennung nicht verweigert werden, unci zwar im Hinblick auf die obangefilhrten
Umstande bis zu der Zeit, in der die Ehetrennung wirksam geworden ware,
wenn die Klagerin sich nicht ilberflUssigerweise bemUht halte, die Rechtskraft des Beschlusses des Erstgerichtes hinauszuschieben. Da sich das
Erstgericht mit Rilcksicht auf seine abweichende Rechtsansicht nicht mil
der Frage be!aSt hal, ob die Bedingungen des Hofdekretes filr den Anspruch der Klagerin fUr diese Zeit gegeben sind und nicht die notwendigen
tatsachlichen Feststellungen getrolfen hat, konnte das Berufungsgericht

Účinnost rozluky nastala sice pro žalobkyní podle §§ 426, odst. 3 a 416
c. ř. s. doručením rozhodnutí nejvyššího soudu dne 1, 1. říj~a 1 943, nU,tn~
však přihlížeti k tomu, že se ,žal?bkyně zřejmě. bezduvodnyml, op~avnym,
prostředky snažila oddáliti pravl11 moc usnesenI o ~ozluce a, ze uČ1l1nost
této by byla nastala již dne 24. dubna 1943, kdyby zalobkyne proh usnesení prvého soudu nebyla P?dal~ zbyteč~ou stíž~ost. Nedalo by .se pr?to
srovnati s požadavkem slusnosh, aby zalobkym bylo poskytnuto vYJImečné dobrodini podle dvorského dekretu i za dobu po 24. dubnu 1943
(viz rozh. čís. 7962 Sb. n. s.).

Odvolací soud však nesouhlasí s názorem prvého soudu, že jí výživné
přísluší teprve od pravoplatnosti soudniho výroku o vjživném a že je nelz~
přiznati ode dne podání žaloby. Dv. dekr. Sb. z. S. CIS. 531/1841 stanovl,

že manželce rozvedené z oboustranné viny sice nenáleží nárok na slušnou
výživu, že se však ponecháv.á soud.ci, ~b'y po ~vá~.eníc všech eoměru a ~ů~
vodll slušnosti, které pro m mluvl, vYJ1~ečne pndrzel. man~~la k pInem
slušné výživy manželce. Ze znění dvorskeho dekretu a je~o uc~lu p~skyt
nouti manželce slušnou výživu, i když jinak nemá na 111 zako~neho naroku,
nelZe nijak vyvoditi, že toto ~ýživn~ může býti 1I1an~~lce ~ř1zná~o jen za
dobu po pravoplatnosti s~udl11h?,"vy~ok~; kterym se z~?osh. ma~~el~y vyhovuje, a že soudce nemuže v!,zlvne pnzna~1 P?dle z~~?sb, poc1l1aje podáním žaloby jako v jiných pnpadech, kdyz prece vyzlvne podle dvorského dekretu má nahraditi výživné, na které manželka jinak nemá nároku.
. Neodpovídalo by zajisté ani s,lušnosti ve sn;y~lu dvor~~ého dekr~tu,. ~by
druh~ straně bylo protahovál11m sporu umozneno oddahb placem vyzlv. ného za dobu, kdy manželství bylo jen rozvedeno a dokonce se mu vyhnouti vůbec rozlukou manželství, vyslovenou před rozhodnutím sporu
O výživné (viz rozh. čís. 7962 Sb. n. s., které manželce zásadně 'Přiznává
nárok na slušnou výživu od podání žaloby). Nelze proto žalobkyni upříti
nárok na výživné - jsou-Ii splněny podmínky dvorského dekretu - za
dobu od podání žaloby o výživné až do rozluky <L$ice vzhledem k okolnostem shora uvedeným do doby, kdy by byla nastala účinnost rozluky,
kdyby žalobkyně se nebyla snažila zbytečně oddáliti právní moc usneseni
prvého soudu. Ježto se prvý soud vzhledem k svému odchylnému právnímu
názoru nezabýval otázkou, zda jsou splněny podmínky dvorského dekretu
pro nárok žalobkyně za tuto dobu a neučinil potřebných skutkových zjištění, nemohl odvolací soud rozhodnouti ve věci a musil rozsudek prvého
soudu v této části zrušiti.
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in der Sache nicht entscheiden und muSte das erstgerichtliche UrteiI in
diesem Teile aufheben.
D a s Ob e r s t e Oer i c h t gab dem Rekurse des Beklagten nicht
statl.
Aus den Ortinden:
Das Berufungsgericht hat richtig dargelegt, daS sich weder aus dem
Wortlaut, noch aus dem Zweck des Hofdekr. JOS. Nr. 531j1841 folgern
mSt, daS der Unterhalt nach diesem Dekret der Oatlin nich! im Sinne des
Klagebegehrens bereits vom Tage der Einbringung der Klage an, sondem
nur pro futuro, d. i. !tir die Zeit von der Rechtskratt des gericht1ichen Ausspruches an zuerkannt werden konnte. Wenn das Oericht nach dem erwiihnten Dekret dem Ehegatten die Verpflichtung auferlegen kann, seiner
Oattin ausnahmsweise den anstandigen Unterhalt auch nach einer Scheidung aus beiderseitigem Verschulden zu gewahren, wenn aUe Umstande
und Billigkeitsgriinde dafiir sprechen, so liegt kein Orund vor, warum dieser
Unterhalt, welcher der Oattin den anstandigen, beziehungsweise angemessenen Unterhalt im Sinne der §§ 91 u.nd 1264 abOB. ersetzen soU,
des sen sie inlolge ihres Mitverschuldens an der Ehescheidung verlustig
geworden ist, hinsicht1ich des Zeitpunktes, von dem an· er der OaWn zuerkannt werden kann, anders beurleilt werden sollte als der Unterhalt aus
dem Oesetze.
Wenn also die Klagerin den Unterhalt bereits von der Einbringung der
Klage an beansprucht, kann ihr derselbe nicht verweigert werden, wenn
dafilr bereits z,u dieser Zeit die im Dekrel angefilhrten OrUnde gegeben
waren.
Aul die Entsch. Nr. 7962 Slg. O. O. beru ft sieh der Beklagte zur Untersttitzung seiner gegenteiligen Ansicht mit Unrecht, denn eben inihr wird
der Oattin grundsatzlich der Unterha1tsanspruch nach dem Holdekret JOS.
Nr. 531/1841 bereits vom Tage der Einbringung der Klage an zuerkannt.

Ne j v y Š š i s o u.d nevyhověl rekursu žalovaného.
Z důvodů:
Odvolaci soud správně dovodil, že ani ze znění, ani z účelu dvor. dekr.
Sb. z. s. čís. 531/1841 nelze vyvoditi, že by výživné podle tohoto dekretu
nemohlo být manželce přiznáno podle žalobní žádosti už od podání žaloby,
nýbrž jen pro luturo, t. j. pro d.ob!" počínaje od p:avomoc~ soudního výroku. Může-Ii soud podle zmíneneho dekretu ulozlÍ! manzelu pOVInnost,
aby výjimečně poskytoval manželce slušné výživné i po rozvodu z viny
obou stran když pro to mluví všechny poměry a důvody slušnosti, není
důvodu, aby toto výživné, jež má manželce nahraditi slušnou případně při~
měřenou výživu ve smyslu §§ 91 a 1264 obč. zák., které v důsledku sve
spoluviny na rozvodu pozbyla, bylo co do doby, od kdy je lze manželce
přiznati, posuzováno jinak než výživné ze zákona.

Domáhala-li se tedy žalobkyně výživného již od podání žaloby, nelze
jí je upříti, byly-li pro ně už vté době dány důvody v dekretu uvedené.
Rozh. čís. 7962 Sb. n. s. dovolává se žalovaný na podporu svého opač
ného názoru neprávem, neboť právě v něm přiznává se manželce zásadně
nárok na výživné podle dvor. dekr. Sb. z. s. čís. 531/1841 již od podání
žaloby.
čis.

Nr. 18693.
Die Reehtsansicht der Untergerichte, daB als »vertragsmliBige VeriiuBerung einer Liegenschaft« im Sinne der RegierungsverordnUllg vom
9. Oktober 1938, Slg. Nr. 218 aueh eine Vereinbarnng der Erben uber die
Erbtei1ung anzusehen ist, widerspricht nicht dem klaren und zweifellosen '
Wortlaut oder Sinn der zit. VO.

Nepříčí
nařízení ze

se jasnému a nepochybnému znění nebo smyslu § 1 vládního
dne 9. října 1938, Sb. čís. 218, právní názor nižšich soudů, že
»smluvním zcizením nemovitosti« ve smyslu § 1 uved. nař. je i dohoda dě·
diců o rozdělení pozůstalosti.
(Rozll. ze dne 25. února 1944, R I 518/43.)

(Entsch. vom 25. Februar 1944, Rl 518/43.)
Vgl. Entsch, Nr. 18623 Slg. O. O.
ln der Verlas'senschaftssache naeh F. Š. AZ. D III 40/43 schlossen dic
erbserklarlen Erben einen Erbvergleiťh. ab.
D a sEr s t g e r i c h t laBte den BeschluB, daj} die Einantwortungsurkunde zu Handen' des Bevollmachtigten der Erben erlassen wird,

18693.

Srov. rozh.

čís.

18623 Sb. n. s.

V pozůstalostní věci
dědici dědickou dohodu.

po F. Š-ovi zn. sp. D III 40/43

uzavřeli přihlášení

P r v Ý s o u d se usnesl, že odevzdací listina bude vydána do rukou
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sobald der Nachweis erbracht wird,daB die Verwaltungsbehiirde den Erbvergleich VOm Oesichtspunkte der Reg.-VO Slg. Nr. 218/1938 genehmigt hal.
D a s Ber u f u n g s g e r i c h t gab dem Rekurse der Erben nichl slat!.
D a s O ber S t e Oer i chl gab dem Revisionsrekurse der Erben
keine Folge.
Aus den Oriinden:

215

plnomocníka dědiců i~kmile bud~ proká~án?, že správní úřad schválil dě
dickou dohodu s hlediska vl. nar. Sb. ČIS. 218/1938.
O d vol a c í s o u d nevyhověl rekursu dědiců.
N e i vy š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu dědiců.

Z

důvodů:

Die Rekurrenten sWtzen den Revisionsrekurs au! die Rechlswidrigkeit
der gleichlautenden Beschliisse der Unterinstanzen (§ 46, Abs. 2 Oes. Slg.
100/1931). lm Sinne des Art. V, Z. 1 des Oes. Slg. Nr. 251/1934 (Art. I,
Oes. Slg. Nr. 314/1936) ist gesetzwidrig im Sinne dieset Oeselzesbestimmung nUr eine solche Verfiigung oder ein BeschluB, der dem kl are" und
zwei!ellosen Wortlaut oder Sinn des Oesetzes widerspricht, das au! den
Fal! angewendet wurde oder angewendet werden sollte.

Stěžovatelé opíraií dovolací rekurs ~ nezákonnost shodnÝ,ch usn~sení
nižších stolic (§ 46, odst. 2 zák. .Sb. ČIS. 100/1931). ~odl: cl. V, ČIS. I
zák. Sb. čís. 251/1934 (čl. I, zák. Sb. čís. 314/1936) Je vsak ve smysl~
tohoto zákonného ustanovení nezákonné jen takové opatřeni nebo usnesem,
které se příČí jasnému a nepochybnému zněni nebo smyslu zákona, jehož
bylo nebo mělo býti na případ užito.

Die Frage, ob das Verlassenschaftsgericht die Herausgabe der Einantwortungsurkunde mil Recht von der Oenehl)1igung der Vereinbarung der
Erben iiber die Erbtei1ung durch die Verwa1tungsbehiirde im Sinne der
Reg:.-VO Slg. Nr. 218/1938 in der Fassung der Reg.-VO Slg. Nr. 443/1941
abhanglg gemachf1,at, hiingt im wesentlichen von der Auslegung des Begnffes »ve~tragsmiiBige VeriiuBerung der Liegenschaft« im Sinne des § 1
dleser Reglerungsverordnung ab. Die Frage der Auslegung des Beari!!es
der VeriiuBerung einer Liegenschaft ist jedoch im Oesetze weder dmch
eIne a.usdriickli~~e Bestimmung geregelt, noch liiBt sich in dieser Richtung
der Stnn der zlherten Verordnung klar und zwei!ellos aus irgendwelchen
anderen Beshmmungen !olgern. Daher bleibt auch ihre L6sung in der
Theorie und Praxis strittig und handelt es sichsomit um eine recht1iche
Beurteilung, deren Unrichtigkeit nicht im Rahmen eines Revisionsrekurses
nach § 46, Abs. 2 des Oes. Slg. Nr. 100/1931 geltend gemacht werden
kann.
.

Otázka zda právem učinil pozůstalostní soud vydání odevzdací listiny
závislým ~a schválení dohody dědiců o roz~ěl:ní po:ůstal,:~ti správním
úřadem podle vl. nař. Sb. čís. 218(1938 ve znen~ vl. ~ar., Sb. CIS ..443/1941,
závisí v podstatě na výkladu pOjmu »smluvnl ZCIZel1l nemovltostI« ve
smyslu § 1 tohoto ,vládního n~říze?í. Otá:~a ,výkladu pojm,u ZCIz:ní nemo~
vitosti není však rešena v zakone al1l_ pnmym ustanovemm, aUl se neda
jasně a nepochybně do~odíti v t?:n ~m~r,: ~"!y~l }tn!něnéh~. ~ařízení z ně~
jakých jiných ustanovenI. Pro~o tez ,:ustava JeJI resem Vo !eon~ I praxI ,spo;ne
. a jde tedy o právní posouzenI, Jehoz nespravnost .nemuze ,?ytI uplatnovana
v rámci dovolacího rekursu podle § 46, odsl. 2 zak. Sb. CIS. 100/1931.

Nr. 18694.
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18694.

.. lm Pllegschaitsverfahren betreiiend die Genehmigung der Vereinbarung
uber das Ruhen des Verfahrens in dem ( wiihrend der Rechtswirksamkeit
. der Regierungsverordnung vom 7. Mai 1941, SIg. Nr. 180 eingeIeitefen)
Recht~~t~eit ~ines !"inderjiihri~en wegen Feststellung, daB er nicht das
b1utmaBIge Ktnd setnes gesetzltchen Vaters sondern eines anderen Mannes
sei, ist der gesetzliche Vater Beteiligter i:n Sinne des § 6 des Ges. Nr
100/1931.
•

V opatrovnickém řízeni o schváleni ujednáni o klidu řizeni, k němuž
došlo ve sporu nezleti1ee na určeni, že není pokrevnim ditětem zákonného
otce nýbrž jil1ého muže (zahájeném za právní účinnosti vládního nařízení
ze ilite 7. května 1941, Sb. čís. 180)", je zákonný otec účastnlkem ve smyslu
§ 6 zák. Sb. čís. 100/1931.

. In Rechtsstreitigkeiten uber die Anerkennung oder Bestreitung der ehe!tchen Abstammung im Sinne der Verorr.lnung voru '6. Februar 1943 RGBI I
S. 80 uber die Angleichung fami1ienrecht1icher Vorschriften 1st ein Rub~~
des Verfahrens zuliissig.

Ve sporech o uznáni nebo popřeni manželského původu podle nařízení
ze dne 6. února 1943, ŘÍš. zák. I, str. 80 o přizpilsoheni předpisů rodinného práva, je připustuý klid řízeni.
(Rozh. ze dne 26. února 1944 , R I 613/43.)

(Entsch. vom 26. Februar 1944, R I 613/43.)

-
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Der mdj. J. K. machte im Jahre 1941 unter der AZ. Ck I 43/41 gegen R. U.
und gegen Dr. J. J., Advokaten in T., den Kurator zur Feststellung der
blutmiiBigen Abstammung des Kliigers, einen Rechtsstreit au! Feststellung
anhiingig, daB der am 10. Juni 1936 in Ž. vOn M. K-ová geborene Kliiger
nicht der blutmiiBige Sohn des J. K., sondern der des R. U. sei. In diesem
Rechlsslreit vereinbarten die Parteien ewiges Ruhen des Verfahrens.
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Nezl. J. K. zahájil v roce 1941 pod zn. sp. Ck I 43/41 proti R. U-ovi
a opatrovníku ke zjištění žalobcova pokrevníh~ původu ~r. J. J-ovi, advokátu v T., spor o ur~ení, že žalobce, narozeny dne 10. cervna 1936 v Ž.
z M. K-ové, není pokrevním synem J. K-a, nýbrž R. U-a. V tomto sporu
ujednaly strany věčný klid řízení.

D a s P I leg s cha I t s g e r i c h t bestellte Wr den mdj. Klager J. K.
als Sachwalter Dr. L. H., Advokaten in T., genehmigte die Vereinbarung
iiber das Ruhen des Verlahrens nicht und trug dem Sachwalter Dr. L. H.
die Fortfiihrung des Rechtsstreites au!. A u s den G run den: Aus der.
Akten Ck I 43/41 des Kreisgerichtes in T. stellte das Gericht lest, daB die
Blutprobe nach dem Gutachten des Sachverstandigen so ausge!allen ist,
daB sie weder die Vaterschaft des J. K., noch die des R. U. ausschlieBt.
Es wird daher notwendig sein, sich im Rechtsstreit au ch mit den weiteren
bercits durchgefiihrten oder angebotenen Beweisen zu be!assen und es
liiBt sich aus der bloBen Blutprobe nicht schlieBen, daB die Abweisung
der Klage droht, wie der Sachwalter in seinem Antrage angeftihrt hal.
Nach dem Antrage des Kurators bildete eine:Bedingung der seinerzeitigen
Parteivereinbarung liber das Ruhenlassen des Ver!ahrens der AbschluB
eines PlIegschaftsvertrages hinsichtlich des Minderjahrigen mit R. U., der
aber trotz Aufforderung ~eitens des Gerichtes und der Bezirksjugendiilrsorge in T. keinen PBegscha!tsvertrag abschloB, so daB die Bedingung'des
s,'ínerzeitigen Vertrages nicht erflillt wurde und die Frage der kun!tigen
Erziehung und PlIege des Minderjiihrigen im Hinblick aul das Ansuchen
des Kindesvaters von neuem oflen ware. Uebrigens wurde der beim Kreisgerichte in T. gefiihrte .Rechtsstreit AZ. Ck I 43/41 eben einzig und
allein durch den Antrag der Kindesmutter hervorgerufen. lm Hinblickauf
den Antrag des Vaters wird.von neuem darliber zu entscheiden se in in
.
wessen Emehung
und PlIege das Kind gegeben werden soli, ob in die 'des
Vaters oder der Mutter. Daher isl das Pflegscha!tsgericht der Ansicht, daB
dle Fortfiihrung des Strittes, wenn die Sache nich! durch einen Pflegschaftsvertrag erledigt werden konnte, im Interesse des Minderjahrigen liegt.
D a s Rek u r s g e r i c h t genehmigte uber die Rekurse des Sachwalters Dr. L. H. \.t.nd der Multer des Kliigers M. K-ová (jetzt U-ovál dic
Vereinbarung liber ďas Ruhen des Verfahrens und hob den vom Erstgericht
dem Sachwaiter Dr. L. H. erteilten Aultrag Zllr Fortfuhrung des Rechts. streites au!.
D a s O ber s t e G e r i c h t stellte liber den Revisionsrekurs des
ehelichen Vaters J. K. den BeschluB des Erstgerichtes wieder her.

O pat r o v nic k Ý s o u d, ustanoviv nezl. žalobci J. K-ovi opatrov- níkem ad actum Dr. L. H-a, advokáta v T., neschválil ujednání o klidu
řízení a uložil opatrovníku Dr. L. H-ovi, aby ve spo~ pokračoval. Z d ů
vod ů: Ze spisů (::k I 43/41 krajského soudu v T. zjist~l soud, že krevní
zkouška dopadla podle posudku znalce tak, že. nevylučuje z otCOV~:Vl an;
J. K-a, ani R. U-a. Bude tudíž nutno zabývali se' ve sporu I, da1s11111 Jl.'
provedenými aneb nabídnutými důkazy a nelze je? podle .zkou;ky krve Či
niti závěr, že hrozi zamítnutí žaloby, pk opatrovmk ve svem navrhu uvedl.
Podle návrhu opatrovníka bylo podmínkou tehdejší dohody mezi ~tranaml
o ponechání sporu v klidu uzavření schovanecké smlouvy ohledne nezletilce s R. U-em, který však, ač sou?em i <:kresni p~čí o mláde.~, v T. vyzván schovanecké smlouvy neuzavrel, takze podmmka tehde]sl dohody
nebyla splněna a otázka budoucí výchov~ a výživy ~ezletilce vzhledem
k žádosti otce dítěte byra by znovu otevrena. Ostat,ne, sp?r zn: sp. ,Ck I
43/41 vedený u krajského soudu v T. byl vyvolan prave a jedme knavrhu
matky dítěte. Vzhledem k návr~u otce bud~,nutno znovu r~zhodovali o tom;
komu má býti dáno dítě do vychovy a VyZIVy, zda otCI Čl matce. Je proto
opatrovnický soud toho názoru, že je v zájmu nezletilce, aby bylo ve Sporllpokračováno, když věc nemohla býti vyřízena schovaneckou smlouvou.

Aus den Grunden:

Z d ů vod ů:

ln erster Reihe isl dic Frage zu liisen, ob der Beschwerdeiiihrer ZUf
Einbringung des Revisionsrekurses befugt war, da es sich in diesem
Verfahren ausschlieBlich um die Interessen des Minderjahrigen handelt.
Dleser 1st zwar durch den Sachwaiter Dr. L. H. vertreten; der allein io

Jest řešiti především otázku stěžovatelovy legitimace k podání dovolaciho rekursu, ježto v tomto řízeni jde výlučně jen o zájem ne zletilého opatrovance. Tento je sice zastoupen opatrovníkem Dr. L. H-em, který jedině
múže jeho jménem jednati. Kromě toho však nelze upříti postavení účast-

Rek u r s n i s o u d schválil k rekursům opatrovníka k činu Dr. L. H-a
a matky žalobcovy M. K-ové (nyní U-ové) ujednání o klidu řízení a zrušil
příkaz prvého soudu daný opatrovníku Dr. L. H-ovi, aby ve sporu pokračoval.

J.

N e j v y Š š i s o u d obnovil k dovolacímu rekursu manželského otce
K-a usnesení prvého soudu.

-

-
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seinem Namen handeln kann. AuSerdem kann jedoch dem Beschwerde··
!lihrer, der ehelicher Vater des Minderjahrigen ist und daher gemaS § 139
abOB. berechtigt und verpflichtet ist, !lir den Minderjahrigen zu sorgen,
die Stellung eines BeteiJigten (§ 6 des Oes. Slg. Nr. 100/1931) nicht abgestritten werden.
Der Revisionsrekurs des ehelichen Vaters ist begrlindet.
. Ftir die Erledigung des Revisionsrekurses ist zunachst die grundsatzhche Frage zu Ii:i~en, ob in Rechtsstreiten liber die Anerkennung oder Bestreltu~g der ehehchen Abstammung ein Ruhen des Verfahrens zuIassig ist,
denn dle Vernemung dieser Frage batte zur Folge, daS die Entscheidung
uber die ZweckmaSigkeit des Ruhens des Rechtsstreite's entfallen .wurde.
Diese Frage ist Zll bejaheh. Die Bestimmung des § 6, Abs . .1, Z. 3 der
Verordnung iiber die Angleichung familienrechtlicher Vorschriften vom
6. Februar 1943, ~OBI. I, S. 80, schlieSt na m e n t I i c h die Anwendung
der VOI::chflft~n uber dle .erste Tagsatzung, uber die Beantwortung der
Klage, uber dle Wrrkung ernes Anerkenntnisses, Verzichtes und eines 00standnisses, sowie iiber die Folgen der unterbliebenen oder verweigerten
ErkIarung iiber die Echtheit von Urkunden und schlieSlich der Vorschriften
iiber die Urteile auf Orund von Verzicht oder Anerkenntnis und liber VersaumnisurteiJe aus. Da diese Aufzahlung eine demonstrative ist konnte es
mit Riicksicht auf die das Verfahren beherrschende Untersuch~ngsmaxime
zwelfelhaft sein, ob 'ein Ruhen des Verfahrens nach §§ 168 und 170 ZPO.
erntteten kann. Nach dem einleitenden Satz des ersten Absatzes des § 6,
Abs. 1 .der V~rordnung verfolgt dle Untersuchungsmaxirne in den Streitigkelten uber dle Anerkennnng oder Bestreitung der ehelichen Abstammung
bl9S das Zlel, »daS alle filr die Entscheidung wichtigen Tatumstiinde vollstandlg aufgekliirt werden«. lm ubrigen bleibt den Parteien der EinfluS auf
den ProzeS erhalten, was insbesondere aus dem letzfen Sa!ze des § 6,
Abs. 1, Z. 3 der ZIt. VO hervorgeht, wonach im Falle des Nichterscheinens
des Klagers zur miindlichen Verhandlung das Oerichl die Klage auf Antrag
d~s Beklagten als ohne Verzicht auf den Anspruch zuriickgenommen erklaren kann. Wenn also der Beklagte einen solchen A:ntrag stellen kann,
so kann auch das Ruhen des Verfahrens eintreten, wenn si ch der erschienene Beklagte nich! in die Verhandlung einlaSt oder wenn keine der Par··
teien erscheint (§ 170 ZPO.), bezw. die parteien konnen - wte im vorIiegenden Falle - das Ruhen des Verfahrens vereinbaren (§ 168 ZPO.).
.
Der Beschwerdefiihrer ficht den BeschluS des Rekursgerichtes aus den
-Rekurs~riinden der Oeseizwidrigkeit, der mangelhaften Wiirdigung der'
Ergeblllsse des Verfahrens, der unrichtigen rechtHchen Beurteilung, der
Unangemessenhelt und UnzweckmaSigkeit an; in der Ausfiihrung dieser
Rekursgriinde :U~rt ~r insbesondere den zuletzt erwiihnten Rekursgrund
der UnzweckmaSlgkelt der getroffenen Entscheidung aus.
Das Rekur~gericht sliilzte seine Entscheidung auf die Ansicht, daS
n~~h dem ]etzlgen Stande des Rechtsstreites wegen Feststellung der blutmaSlgen Abstammung des minderjahrigen J. K. - beziehungsweise jetzt
wegen Bestreitung der Ehelichkeit - keine groBe Aussicht bestehe, daG
der ProzeS gewonnen werden kiinne. Dieser Orund ist jedoch nicht stich-
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níka (§ 6 zák. Sb. čís. 100/1931) stě~ova,teli, kkrý je manželským otcem
nezletilého a je tudíž podle § 139 obc. zak. opravnen I povmen o nezletilce pečovati.
Dovolací rekurs manželského otce je důvodný.
Pro vyřízení dovolacího ~ekursu nut~o ~yřešit~ pře~evšímo zásadní<?tázku;
zda je ve sporech o uzn~llI nebo P?p.:e?1 m!,nzel~keho puvodu pnpustny
klid řízení, neboť zápornym zodpovedelll.rn teto otazky by. odpadlo lo~h?~
dování o účelnosti ponechání sporu v klrdu. Tuto ~tazku lest z?d"pov;detl
kladně. Předpis § 6, odst. 1, čís. 3 nař. ze d?e 6. un?ra 1943, R~s. zak~I:
str. 80 o přizpůsobení předpisu rodinnéh? ~rav~ <~ylucu]e :; e.l m e ,n ~ UZll!
předpisů o prvém roku, o žalobní odpovedl, O ucmku uznalll, v~dal1l n~bo
doznání, jakož i o následcích, když strana opomene, nebo od?pre prohl~slt
se o pravosti listin, a konečně předpISŮ o rozsudclch na zaklade vzdal1l
nebo uznání a rozsudcích pro zmeškání. Ježto tento výpočet je demonstrativní, mohlo by býti vzhledem na vyhledávací zásadu ov!ádajícíří~e!lí po:
chybno, může-Ii nastati klid .řízení podle §§ 168 ~ 170 c. r. s. Podle uvo~n~
věty § 6, odst. 1 cit. nař. se nese vyhledávací zasada ve sporech o uznan~
nebo popření manželského původu toh~o k< tomu, ~aby v~echny sk~tk?v~
okolnosti, důležité pro rozhodnutí, byly upl~e oblaSne?y:<. Jmak ale z~st,:va
stranám zachována ingerence na spor, coz plyne zeJmena z posledl1l vety
§ 6 odst. 1 čís. 3 cit. nač., podle něhož, nedostavi-Ii se žalobce k ústnímu
ied~ání mu'že soud na návrh žalovaného prohlásiti žalobu za zpětvzatou
bez vzdání se nároku. Může-Ii tedy žalovaný vznésti takový návrh, může
také nastati klid řízení, jestliže dostavivší se žalovaný se nepustí d? jednání nebo nedostaví-Ii se žádná ze stran (~ 170 c. ř. s.), po případe mohou strany _ jako v souzené věci- klid řízení ujednati (§ 168 c. ř. s.).

Stěžovatel napadá usnesení rekursního soudu z rekursních důvodů nezákonnosti, vadného ocenění výsledků řízení, nesprávného právního posouzení nepřiměřenosti a nevhodnosti, v provedení těchto rekursních důvodů
pak' provádí zejména posléze uvedený rekursní důvod nevhodnosti učině
ného rozhodnutí.

;~;ekursní

opřel

nynějšího

soud
své rozhodnutí o názor, že prý podle
stavu sporu o určení pokrevniho původu nezleti1ého J. K-a resp. nyní o popření jeho manželského původu, není valné naděje na v~hru sporu. 'Tento
důvod však neobstojí. Dovolací rekurs právem poukaZUJe k tomu, ze ve
sporu nebyly ještě vyčerpány všechny důkazní prostředky, zejména zna-
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haltig. Der Revisionrekurs weist mit Recht darauf hin, daS im Rechtsstreiie
noch nicht alle B~weismittel erschOplt wurden, insbesondere daS der Sachverstandigenbeweis iiber die auffallende Aehnlichkeit des klagenden Kinde5
mit dem jetzigen Ehegatten seiner Mutter R. U. nicht durchgefiihrt wurde.
Es kann daher heute noch nicht auf den endgiiltigen Ausgang des Rechtsstreites geschlossen werden, in welchem mit Rucksicht auf die Untersuchungsmaxime auch weitere von den Parteien nicht beantragte Beweise
durchzufilhren sein werden, die das Oericht filr notwendig erachten wird.
Das Rekursgericht ist bei seiner Entschcidung auch von einer unrichtig~n Rechtsansicht ausgegangen, soweit es seinen BeschluS mit dem HinwelS darauf begrundete, daS selbst bei erfolgreicher Beendung des Rechlsstreites durch ein der Klage stattgebendes Urteil keine Aenderung in den
personlichen Verhaltnissen (der Familienzugeh6rigkeit) und in der vermogensrechtlichen Stellung des minderjahrigen Klagers eintreten. wurde
wobei es annimmt, daS das Recht des Klagers auf Bestreitung seiner Ehe'
ltchkelt - sowelt es gemaS § 159 abOB. etwa vorhanden ist'--- unberlihrt
.
. bHeb.
Durch die Verordnung uber die Angleichung familienrechtlicher Vorschriften vom 6. Februar 1943, ROBI. I, S. 80,wurden die Bestimmungen
der §§ 156-159 a) abOB. abgeandert. Nach dieser Regelung steht dem
Kmde vom I. Marz 1943 an nicht mehr das Recht zu seine Ehelichkeit
zu bestreiten. Nach § 11 der zit. Verordnung k6nnen j~dOCh die beim Inkrafttreten der Verordnung anhangigen Rechtsstreite fortgesetzt werden
wobei der anhangige Rechtsstreit wegen Feststellung der blutmaSigen Ab~
stammung als Rechtsstreit wegen Bestreitung der Ehelichkeit zu behandeln
1st (§ 11, Abs. 2 der VO), und es wird ausdrlicklich anerkannt daS einen
solchen Rechísstreit au~h das Kind lortflihren, beziehungswei~e beenden
kann (§ 11, Abs. 1 der" zit. VOJ.
Beí der gegebenen Rechtslage steht also der Fortflihrung des Rechtsstreltes ke in Hindernis im Wege und nach dem bisher unvollstandigen
Stan de des Proz2sseS kann der Rechtsstreit nicht ím vorhinein als verloren
bezeichnet werden. Weil aber das InteresSe des Kindes erfordert, daS die
Frage seiner Ehelichkeit durch einen autorita/i ven Ausspruch des OerÍchtes
aufgeklart werde, liegt die Fortflihrung und Beendung des Rechtsstreites
1m Intresse des Kindes, mag nun die Entscheidung filr seine eheliche oder
unehehche Abstammung ausfallen. Deshalb war dem Revisionsrekurse
stattzugeben und der BeschluS des Oerichtes erster Instanz wiederherzustellen.
Nr. 18695.
Wenn aul die Klage des unehelichen Va!ers ein Rechtsstreit darUber
daB ein Kind nicht ehelich sei, vor dem Tage des Beginnes der Rechtsw;rk~
sa~eit der Verordnung vom 6. Februar 1943, RGBI. I, S. 80 iiber die Anglelchung lamilienrechtlicher Vorschriiten (dem 1. Marz 1943) einge1ei!et
wurde, b1eib! der uneheliche Vater zur Weiteriiihrung des Strittes berechtigt.
(En/sch. vom 26. Februar 1944, Rv I 1084/43.)

čís.
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lecký důkaz o nápadné podobnosti žaluji~ih,o, ditěte na nynějšiho n;anže1a
jeho matky R. U-a. Nedá se proto dnes Jest~ usuzovatt na to, pky ?ud~
koncčný výsledek sporu, ve kterém bude P!OV~Stl :,zhledem ~a vyhle?ava?1
zásadu také další důkazy stranami nenavrzene, .lez soud uzna za potrebnc.

Rekursní soud vycházel při svém rozhodováni také z nesprávného názoru právního, pokud své usnesení od~vod~il pouka~e~ na to, že an! ~ři
úspěšném skončeni sporu rozsudkem zalobe vyhovu]1Clm by se nezmemlo
nic na osobním poměru (rodinné příslušnosti) ani na majetkoprávním postavení ne zletilého žalobce, při čemž má za to, že právo žalobcovo popříti svůj manželský původ, pokud tu podle § 159 obč. zák. snadie, zů
stává nedotčeno.
Nařizením o přizpůsobeni předpisů rodinného práva ze 6. února 19~3,
řdš. zák. I, str. 80 byla změněna ustanovení ~ .. :56;-:;159 a), o~č. z~k.
Pcidle této úpravy počínajíc dnem I. března 1943, J1Z ?ltett nepnslusl pravo
popírati manželský původ. Avša~ podle.§ I}, Clt nar~ lze p,~k:ač,:vat;,Y~
sporech, které jsou rři počátkr: ~čtnnostt nanzen~ v ,behu"pn ?emz ?eZ1Cl
spor o pokrevní puvod se st~v~ spof<;m o po~rem ma~ze1skeho, 'puv~d~
(§ 11, odst.' 2 cit. nař.) a uznava se vysl~vne, ze takovy spor muze ves!t
resp. dokončiti také dítě (§ 11, odst. 1 Clt. nař.).

Za daného právního stavu tedy neni překážky, aby se ve sporu pokraa podle dosud neúplného stavu sporu nelze prohlásiti spor předem
za prohraný. Poněvadž pak zá)en; dít~te vyžaduje, ab~ ot~zka jeho manželského původu byla autontatlV1l1m vyrokem soudu vYlasnena, .Ie v zajmu
dítěte, aby spor o jeho manželský původ byl proveden a ukončen, ať již
rozhodnutí vypadne pro jeho původ manželský či nemanželský. Bylo proto
u vyhovění dovolacího rekursu obnoviti usneseni soudu prvé stolice.
čovalo

čís.
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Byl-li spor o to,' že dítě není 1tillnže1ským dítětem, zahájen k žalobě
nemanželského otce v době přede dnem nabytí právní účinnosti nařízení
ze dne 6. února 1943, ŘÍš. zák. I, str. 80 o přizpůsobení předpisu rodinného práva (1. března 1943), zůstává nemanželský otec oprávněným k dalšímu vedení sporu.
(Rozh. ze dne 26. února 1944, Rv ! 1084/43.)
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Ve sporu, o který tu jde, domáhal se žalobce a. B. žalobou podanou
v r. 1941 proti nez!. M. V-ové, zastoupené kolisním opatrov.níkem Z. Z-em,
původně určení, že 1. nezlctilá M. V-ová, narozená dne 30. března 1940
není pokrevním dítětem J. V-a, který je po zákonu jejím manželským otcem,
2. že nezletilá M. V-ová je pokrevním dítětem žalobce. Po vydání nař. ze
dne 6. února 1943, Říš. zák. I, str. 80 upravil žalobce žalob ní žádost ad 1.
takto: nezl. M. V-ová, narozená dne 30. března 1940 z matky J V-ové,
není pokrevním dítětem J. V-a, který je po zákonu jejím manželským otcem,
a není tudíž žalovaná manželského původu. Ve sporu přistoupil jako ve'
dlejší intervenient na .straně žalované J. V.

. lm vorliegendenRechtsstreit beantragte der Klager O. B. in einer Klage,
dle er i. J. 1941 gegen die durch den Ko1lisionskurator Z. Z. vertretene
mdj. M. V-ová einbrachte, ursprunglich die feststellung, daf:\ I. die am
30. Marz 1940 geborene M. V-ová nicht das blutmaf:\ige Kind des J. V.,
Ihres gesetzmaf:\igen ehelichen Vaters ist, 2. daf:\ die minderjahrige M. V-ová
ein blutmaf:\iges Kind des Klagers isl. Nach Eriassung der VO vom 6. febru.ar 1943, ROB!. I, S. 80 berichtigte der Klager das Klagebegehren ad
I. In lolgender Weise: die am 30. ·Mar~ 1940 von der Mutter J. V-ová
geborene M. V-ová ist nicht das blutmaf:\ige Kind des J. V., der dem Oesetze nach ihr ehelicher Vater isl, und clie Beklagte ist daher nicht ehelicher
Abstammung. lm Rechtsstreit trat J. V. als Nebenintervenient aul die Seite
der Beklagten J. V.
O a sEr s t g e r i c h t laf:\te zunachst den Beschluf:\, daf:\ uber da.s
Klagebegehren ad 2. erst nach Rechlskraft der Entscheidung uber das
Klagebegehren ad I. verhandelt werden wird, woraul es mit Urtei! vom
5. Mai 1943 dem Klagebegehren ad I. stattgab.
O a s Ber u I u n g s g e r i c h t gab der Berulung der mdj. Beklagten
M. V-ová und des Nebenintervenienten J. V. keine folge.
Oas
ber s t e Oer i c.h t gab ihrer Revision nicht statl.
. Zur strittigen frage bemerkte es in den

P r v Ý s o u d se nejprve usnesl, že o žalobní žádosti ad 2. bude jednáno až po pravoplatném rozhodnutí o žalobní žádosti ad 1., načež rozsudkem te dne 5. května 1943 vyhověl žalobní žádosti ad 1.

a

d vol a c í s o u d nevyhověl odvolání žalované nez!. M.
vedlejšiho intervenicnta J. V-a.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl jejich dovolání.
·K otázce, o niž jde, uvedl

a

Orunden:
Oie Rechtsansicht des Berulungsgerichtes daf:\ der u n e hel i che
Vat e r ZUr WeiterlUhrung des bereits eingeleiÍeten Rechtsstreites daru ber
daS ein Kind nicht ehelich sei, auch nach dem I. Marz 1943 berechtigt ist:
an weIchem Tage die va vom 6, februar 1943, ROBI. I, S. 80 Rechtswirksamkeit erlangt hat und gleichzeitig bis aul gewisse - hier nicht in Betracht kommende - Ausnahmen die Reg.-Va Slg. Nr. 180/1941 (Reg.-VO
Slg. Nr. 61/1943) aulgehoben wurde, ist durch die Bestimmung des § ll,
Abs. 2 der ZIt. va gerechtlertigt. Die Ansicht der Revisionswerber der
zu einer soIchen Klage im Sinne der Reg.-VO Slg. Nr. 180/1941 berechtigte
uneheliche Vater habe dieses Recht mit dem erwahnten I. Marz 1943 verI~ren, da aus dem § 8 der va vom o. februar 1943 hervorgehe, daf:\ auch
dle ehehche Abstammung der VOr dem 1. Marz 1943 geborenen Kinder
nur vom ehelichen Vater oder vom Staatsanwalt bestritten werden kann
und da in diesem Verlahren von der va Slg. Nr. 180/1941 nicht gesproche~
werde, ist unrichtig. Der erwahnte § 8 denkt doch nur an soIche fa1le
in denen es zur Einleitung des Rechtsstreites nicht vor dem 1. Marz 1943
gekommen ist. Es war nicht notwendig, der Reg.-VO Slg. Nr. 180/1941
Erwahnung zu tun, denn auch jene geh6rte »zu den bisherigen Vorschri!ten« im Sinne des zitierten § II und gal! nu!" im Protektorat, aul welches
dle neue Verordnung jedoch nicht beschrankt wurde. Oaf:\ es die Absicht
des .Oesetzgebers ware, dem unehelichen Vater die Berechtigung Z u r
We I t e r I uhr u n g des ber e i t s e ing e I e i tet e n Rechtsstreites
daru ber, daf:\ das Kind nichL ehelích ist, zu nehmen, geht nicht daraus

v

V-Dvě

a

důvodech:

Právní názor odvolacího soudu, že ne man žel s k Ý otec zůstává
oprávněným k dalšímu vedení již zahájeného sporu o to, že dít~ není manželským dítětem, také po 1. březnu 1943, kteréhož dne nabylo právní účin
. nosti nař. ze dne 6. února 1943, Říš. zák. I, str. 80 a současně, až na výjimky, - nepřicházející zde v úvahu, - bylo zrušeno v!. nař. Sb. čís. 180/
1941 (vl. nař. Sb. čís. 61/1943) je odůvodněn ustanovením § ll, odst.·2
cit. nař. Názor dovolatelů, že nemanželský otec, který byl k takové žalobě
podle vl. nař. Sb. čís. 180/1941 oprávněn tohoto práva zmíněným dnem
1. března 1943 pozbyl, ježto z § 8 nař. ze 6. února 1943 vyplývá, že i manželský původ dětí narozených před 1. březnem 1943 může žalobou popírati
jen manželský otec anebo státní zástupce aježto v tomto nařízení se nemluví o nař. Sb. čís. 180/1941 není správný. Vždyť uvedený § 8 má na
myslí jen případy, kde před 1. březnem 1943 nedošlo dosud k zahájení
sporu. Zmínky o vl. nař. Sb. čís. 180/1941 Sb. nebylo potřebí, neboť i ono
náleželo »k dosavadním předpisům« ve smyslu citovaného § 11 a platilo
jenom v Protektorátě, na nějž však nové nařízení nebylo omezeno . .že by
úmyslem zákonodárce bylo odníti nemanželskému· otci oprávnění i k dal-

.

šímu ve den í i i ž z ahá jen é h o sporu o to, že dítě není manželským,
vysvítá z toho, že právo k podávání takových nových žalob mu nebylo
po 1. březnu 1943 již přiznáno. Výslovné přechodné ustanovení, že pro
zahájené spory platí v příčině oprávnění k žalobě dosavadní předpisy, nasvědčuje právě opaku, a není třeba se zabývati proto tím, zda spor je,
anebo není v zájmu dítěte.

-
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hervor daS ihm das Recht zur Einbringung von solchen neuen Klagen
nach dem 1. Marz 1943 nicht mehr zuefkannt wurde. Die ausdrtickliche
Uebergangsbestimmung, daS !tir anha.ngig~ Rechtsstre~tigkeiten hinsicht:
lich der Berechtigung ZUf Klage die blshengen Vorschnlten gelten, deut,:'
uerade aul das Oegenteil hin und es 1st daher nIcht notwendlg, slch damlt
~u befassen , ob der Rechtsstreit im Interesse des Kindes gelegen ist oder
.
nich!.
Wenn also der Kliiger, wie bereits in der in dieser Sach.e ergangenen
Entscheidung vom 15. Mai 1942, Al. Rv I 55/42 rechtskralhg ~usgespro
chen wurde, im Sinne der Reg.-VO. Slg. Nr. 180/1941 ZUf Embr~ngung der
gegenstandlichen Klage berechtigt war, so blieb er na ch dem zlhe:ten §.11
ZUf WeiterlUhrung des Rechtsstreites auch nach dem Wlfksamkeltsbegmn
der Verordnung vom 6. Februar 1943 berechtigt.
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Byl-Ii tudíž žalobce jak bylo již pravoplatně vysloveno v rozho.dn~tí
vydaném v této věci ze dne 15. května 1942, zn. sp. Rv I 55/42, opravnen
podle vl. nař. Sb. čís. 180/194! k po~~ní žaloby,. o niž jde, zůstal ?~ráv
něn podle citovaného § 11 take k da1slmu vedelll sporu I po nabylI učm-~~
nosti nařízení ze dne 6. února 1943.

Nr. 18696.
Wenn die Eigentiimer benachbarter ~rund~tiicke einen einzigen ~run
nen in der Weise gebaut habenL daB slch dleser aul den Grundstiicken
beider Nachbarn befindet, und wenn sie ihm belde Wasser entnommen
haben miissen die Rechte beider Nachbam (ihrer Rechtsnachfolger) an
dem Srunnen nach den Vorschriften der §§ 825 u. ff. abGB. beurteilt
werden.
Ha! der Eigentiimer eines der Grundstiicke an dem gemeinsamen
Brunnen filr einen Dritten eine Dienstbarkei! begriindet, so ist der Eigentiimer des anderen Grundstiickes berechtigt, gegen einen widerrecht1ichen
Eingriff in seine Rechte durch eine Negatorienklage im Sinne des § 523
abGB. Schutz zu verlal\gen auch wenn die begriindete Dienslbarkeiť nur
au! dem Grundstiick des BegriinderS der Dienstbarkeit grundbiichernch
einverleibt wurde.
Der Grundeigentiimer, der widerrechtlich eine Dienstbarkei~ an dem
gemeinsamen Brunnen begriindet hat, ist im Negatorien~~ozeB nich! passw
legitimiert, solem der Eigentiimer des Nachbar~undStiick~ von !~ als
dem einzigen Beklagten auc\1 die LOschung der wlderrechthch begriindeten
Dienstbarkeit aus dem Grundbuche verlangt.

Čis.

čís.
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Zřídili-li vlastníci sousednich pozemků jedinou studnu tak, že se tato
nacházi na pozemcich obou sousedw, a brali-li z ni oba vodl!, jest práva
obol! sousedů (jejich právních nástupců) ke studni posuzovati podle před
pisů §§ 825 a násl. obč. zák.

Zřídil-li vlastník jednoho z pozemků ke společné studni třeti osobě služebnost, je vlastník druhého poze~u opr~~ěn domáhati se ochrany p';'Oti
bezprávnému zásahu do svých prav zápurCI zalobou podle !i 523 obc. zák.,
byť byla zřízená služebnost knihovně zavtělena jen na pozemku zřizovatele
služebnosti.
.'

Vlastník pozemku,který bezprávně zřídil služebnost k společné studni,
není pasivně oprávněn v zápŮfčím sporu potud, pokud se na něm, jako na
jediném žalovaném, vlastník sousedního pozemku domáhá i výmazu bezprávně zřizené služebnosti z pozemkové knihy.
(Rozh. ze dne 28. února 1944, Rv I 782/43.)

(Entsch. vom 28. Februar 1944, Rv I 782/43.)
J. K. ist seit dem 4. November 1930 Eigenttimer. des in der Einlage
l. 264 des Orundbuches lUr das Katastralgeblet S. emgetragenen Orundsttickes K. l. 15 Oarten in S. A. Š-ová ist seit dem 15. Mai 1913 Eigen-

ttimerin. des in der Einlage Z. 6 des Orundbuches Wr das Katastralgebiet S.
eingetragenen Orundsttickes Kl. 14il Oarten in S. Diese O~undstticke
grenzen aneinander. An dieser Orenze ist ein Brunnen in der Welse gebaut,
daS ein Tei! desselben sieh aul der Parzelle K. l. 15, der zwelte aul der
Parzelle Kl. 14/1 befindet. A. š-ová verkaufte mit Kaulvertrag vom 23. Juni
1939 und tibergab den Eheleuten J. und S. P. einen Tei! des Orundstaekes

J. K. je od listopadu 1930 vlastníkem pozemku čís. kat. 15 zahrady
v S., zapsaného ve vložce čís. 264 pozemkové knihy pro katastrální
území S. A. Š-ová je od 15. května 1913 vlasfnicí pozemku čís. kat. 14/1
zahrady v S., zapsaného ve vložce čís. 6 pozemkové knihy pro katastrální
území S. Tyto pozemky spolu sousedí. Na jejich hranicích je zřízena
studně, takže jedna její část je na parcele čís. kat. 15, druhá na parcele
čís. kat. 14/1. A. Š-ová prodala trhovou smlouvou ze dne 23. června 1939
část pozemku čís. kat. 14/1 a odevzdala jí manželům J. a š; P-ovým, při
čemž část pozemkové parcely čís. kat. 14/1 byla označena jako čís. kat.
Civilní rozhodnutí XXVI.-
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KZ. 14/1, wobei ein Teil der O.run?parzell~ KZ: 14/1 als K. Z. 14/2 ?arten
bezeichnet und (gemeinsam mlt emem Telle etnes anderen Orundstuckes)
in der neu errichteten Einlage Z. 377 des Orundbuches lur das Kat~stral
geblet S. eingetragen wurde. Durch den Kaulvertrag vom 23. Jum 1939
begriindete A. š-ová lilr J. und Š. P. dle Dienstbarkeit d~s Wassersch6plens
aus dem aul dem Orundstiick KZ. 15 und 14/1 belmdhchen Brunnen,
und die begriindete Oienstbarkeit wurde auch in der Elnlage Z. 6 des.
Orundbuches tlir das Kat. Oebiet S. aul dem Orundstiick KZ. 14/1 Oarten
zugunsten der in der Einlage Z. 377 des Orundbuc~es liir das Katastralgebiet S. eingetragenen Parzelle KZ. 14/2 (und emes welteren OrundstUckes) einverleibt. Laut Abs. VIII des gleichen Kaulvertrages wurde lerner
liir A. L-ová, dle Mutter der Kaulerin Š. P-ová, die Olenstbarkeit der Mltbenatzung dieses Brunnens begriindet. An keinem von diesen Rechtsgeschalten war J. K. beteiligt und es wurde ihm auch kein OrundbuchsbeschluS zugestellt.
lm vorliegenden Rechtsstreif beantragt J. K. gegen A. Š-ová die Piillung des Urteils, sie sei verp!lichtet a) anzuerkennen, daS die Eheleute
J. und Š. P. aus dem an der Orenze des Qruhdstiickes KZ. 14/1 Oarten
und KZ. 15 Oarten im Katastralgebiet S. be!indlichen Brunnen ohne Rechtsgrund Wasser schoplen und daS dle begriindete Oien~tbarkei~ de.s W.asserschoplens nicht zu Recht besteht; b) sich unberechttgter Emgnffe 10 das
Miteigentumsrecht des Kliigers an dem B:unnen durch B~grundung der
Dienstbarkeit des Wassersch6plens aus dlesem Brunnen lur dle Eheleute
J. und Š. P. zugunsten ihrer in der Einlage Z. 377 des Orundbuches liir
das Kat.-Oebiet S. eingetragenen Orundstucke als herrschenden Orundes zu entha1ten; c) die Zustimmung dazu Zll erteilen und zu dulden,
daS die in der Einl. Z. 6 des Orundbuches !Ur das Kat.-Oebiet S. unter
C PZo 87 zugunsten der in der Einlage Z. 377 des gleichen Orundbuches
eingetragenen Parzellen als des herrschenden Outes verbucherte Dienstbarkeit des WasserschOp!ens aus dem au! der Orundparz. KZ. 14/1 Oarten
befindlichen Brunnen geloscht wird.
n t erg e r i c h t e gaben der Klage statt.
Di
D as Ob e r s t e Oer i c h t gab der Revision der Beklagten insotem
Polge, als es das Klagebegehren ad c). abwies, im iibrigen gab es ihrer
Revision keine Folge.

ev

Aus den Orunden:
Nach dem unbestrittenen Vorbringen der Parteien 1st der Kliiger Eigen_
tiimer des in der Einl. Z. 264 des Orundbuches liir das Kat.-Oebie! S.
eingetragenen Orundstuckes KZ. 15, Oarlen, und die Beklagte Eigen~iime~lll
des in der Einl. Z. 6 des Orundbuches liir dasselbe Katastralgeblet emgetragenen Orundstiickes KZ. 14/1. Oie Orundstiicke grenzen aneinander.
An den Orenzen dieser Orundstucke ist ein Brunnen in der Weise gebaut,
daS sich ein Teil aul der Parzelle KZ. 15 und ein Teil au! der Parzelle
. KZ. 14/1 befindet. Die Oerichte der Unterinstanzen haben festgestellt, daS

14/2 zahrada a zapsána (spolu s částí jiného pozemku) do nově zřízené
vložky čís. 377 pozemkové knihy katastrálního území S. Trhovou smlouvou ze dne 23. června 1939 zřídila A. Š-ová J. a Š. P-ovým služebnost braní
vody ze studny, nacházející se na pozemku čís. kat. 15 a čís. 14/1, a zří
zená služebnost byla i vlqžena ve vložce čís. 6 pozemkové knihy 'kat.
území S. na pozemku čís. kat. 14/1 zahrada ve prospěch parcely čís. kat.
14/2 (a dalšího pozemku), zapsané ve vložce čís. 377 pozemkové knihy
pro katastrální území S. Podle odst. VlIl téže trhové smlouvy byla dále
matce kupující Š. P-ové, A. L-ové, zřízena služebnost spoluužíváni této
studně. Na žádném z těchto právních jednání nebyl J. K. zúčastněn a nebylo mu doručeno ani knihovní usnesení.

Ve sporu, o který tu jde, domáhá se J. K. vydání rozsudku proti
A. š-ové, že je povinna a) uznati, že manželé J. a Š. P-ovi berou vodu
ze studny nacházející se na hranici pozemku čís. kal. 14/1 zahrada a čís.
kaL 15 zahrada v katastrálním území S. bez právního důvodu, a že zří
zená služebnost braní vody není po právu; b) zdržeti se neoprávněného
zásahu do žalobcova spoluvlastnického práva ke studni zřizováním služebnosti braní vody z této studny. manželům J. a Š. P-ovým ve prospěch
jejich pozemků jako pozemků panujících, zapsaných ve vložce čís. 377'
pozemkové knihy kat. územi S.; c) svoliti a trpěti, aby byla vymazána
. služebnost braní vody ze studně na poz. parc. čís. kal. 1;411 zahrada, vložená ve vložce čís. 6 poz. knihy kat. území S. pod pol. C 87 ve prospěch
parcel zapsaných ve vložce čís. 377 téže poz. knihy co statku panujícího.

Niž š í s o u d Y vyhověly žalobě.
Ne j v y Š š í s o u d vyhověl dovolání žalované potud, že zamítl žalobní
žádost ad c), jinak jejímu dovolání nevyhověl.
Z

důvodů:

Podle nesporného přednesu stran je žalobce vlastníkem pozemku čís.
kat. 15 zahrady, zapsaného ve vložce čis. 264 pozemkové knihy kat. obce S.
a žalovaná vlastnicí pozemku čís. kat. 14/1 zapsaného ve vložce čís. 5 pozemkOvé knihy téže katastrální obce. Pozemky' tyto spolu sousedí. Na hranicích těchto pozemků je zřízena studna tak, že její část je na parcele čís.
kat. 15 a část na parcele čís. kat. 14/1. Soudy nižších stolic bylo zjištěno,
že parcela čís. kat. 15 patří k usedlosti č. p. 27 v S., jejímž vlastníkem je
žalobce a parcela čís. kat. 14/1 k usedlosti č. p. 6 v S. patřícl vlastnickým
to·
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die Parzelle KZ. 15 zur Liegenschaft NC. 27 in S. geMrt, deren Eigentlimer der Kliiger ist, und die Parzelle KZ. 14fl zur Liegenschaft NC. 6
in S., deren Eigentiimerin die Beklagte ist. Aus dem strittigen Brunnen
schapfen beide Parteien Wasser und auch ihre Rechtsvorganger tlten es.
DarUber, wer den Brunnen gebaut ha!, wann dies geschehen ist und ob
und wie bei seiner Erbauung das Rechtsverhaltnis bezUglich des Brunnens
und seiner BenUtzung, beziehungsweise das Rechtsverhaltnis der Eigentumer der OrundstUcke, auf denen sich der Brunnen befindet, eventuell der
Eigentumer der Liegenschaften, zu denen diese Parzellen gehoren, geregelt
wurde, haben weder die Parteien etwas vorgebracht noch die Oerichte
?er Unterinstanzen etwas festgestellt. Der Brunnen, beziehungsweise die
In dle Erde gegrabene und durch eine Stutzmauer befestigte Vertiefung und
das durch aulgefangenes Quellenwasser gespeiste, einen untrennbaren Teil
derselben bildende Wasser ist physisch nicht so teilbar, daf\ dadurch nicht
der selbstandige Bestand des Brunnens als solehen beriihrt wUrde. Jede
physische Teilung d~s Brunnens wUrde die Errichtung zweier oder gar
mehrerer Brunnen bedeuten. Dadurch, daf\ die Eigenttimer benachbarter
OrundstUcke einen einzigen Brunnen in der \Veise gebaut haben, daf\ sieh
dleser aul den Orundstiicken beider Nachbarn befindet, und daf\ beide
Nachbarn dem Brunnen Wasser entnommen haben, haben sie eindeuti"
ihren wmen kundgegeben, einen gemeinsamen Brunnen zu bauen. Dahe~
mUssen die Rechte der Erbauer des stri!tigen Brunnens und somi! auch die
Rechte der Strei!teile als ihrer Rechtsnachlolger nach den Vorschriften der
§§ 825 u. If. Uber die Oemeinschaft des Eigentums und anderer dinglichen
Rechte beurteilt werdeh, filr die im Zweitel sogar eine gesetzliche Vermutung streitet (§ 854 abOB.).
Nach § 828, zweiter Satz abOB. kann kein Teilhaber in der gem cinschaftlichen Sache eine Veriinderung vornehmen, wodurch in dic Rechk
des andern Teilhabers eingegriffen wUrde. Durch die Oerichte der Unterinstanzen wurde lestgestellt, daf\ die Beklagte an dem gemeinsamen Brunnen das Recht der Dienstbarkeit des WasserschOpfens filr Drit!e begrUndet
ha!. Diese Dienstbarkeit bezieht sich ihrem Inhalte nach aul den ganzen
~~mell1samen Brunnen, auch wenn sie nur aul dem der Beklagten als Eigentumenn gehangen Orundstlicke bUcherlich einverleibt wurde, denn der
Klager wa~ in seinem Rechte des WasserSChOpfens aus dem gemeinsamen
Brunnenblsher nur durch das Recllt beschrankt, das der Beklagten als
. Miteig~nttimerin. des Brunnens zustand, wahrend er mit der BegrUndung
der Dlenstbarkelt durch das Recht anderer Personen zum SchOplen von
Wasser aus dem Brunnen beschrankt war. Es han delt sich also um eine
wesentliche, dauernde Veranderung, von weleher der gemeinsame Brunnen
betroffen war, und infolgedessen um einen widerrechtlichen Eingriff in die
Rechte des Klagers an dem gemeinsamen Brunnen und der Kliiger ist berechtigt, durch eine Negatorienklage nach § 523 abOB. Schutz zu verlangen. Durch die Klagsbitte, wie sie unter Buchs!. a) und b) angefUhrt ist,
bean!ragt der KJager im wesentlichen. die Fal1u~g des Urteils, die Beklagte
sel mcht berechtrgt, das Recht der Dlenstbarkelt des Wassersch5plens aus
dem gemeinsamen Brunnen zu begrUnden und !1abe sich derartiger unbe-
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právem žalované. Ze sporné studny berou vodu obě strany a brávali i jejich právni předchůdcové. O tom, kdo studnu zřidil, kdy se tak stalo a zda
a jak byl při jejím zřízení upraven právní poměr ohledně studny a jejího
užívání, pokud se týče vlastníků pozemků, na nichž se studna nachází, při
padně vlastníků usedlostí, k nimž tyto parcely patří, nebylo stranami nic
předneseno ani soudy nižších stolic zjištěno. Stúdna, pokud se týče v zemi
zřízená a iarasem vyztužená prohlubenina a její nerozdílnou část tvořící
voda zachycenými prameny dodávaná, není fysicky dělitelná tak, aby se
to nedotklo samostatného trvání studny jako takové. Každé lysické rozdě
lení studny znamenalo by zřízení dvou nebo i více samostatných studní.
Tím, že vlastníci sousedních pozemků zřídili jedinou studnu tak, že tato se
nachází na pozemcích obou sousedů a že oba sousedé brali ze studny vodl!,
projevili jednoznačně vlt1i zříditi studnu společnou. Jest proto práva zřizo
vatelů sporné studny a tudiž i práva sporných stran jako jejich právních
nástupců posuzov"ti podle předpisů §§ 825 a násl. obč. zák. o společenstvi
vlastnictví a jiných věcných práv, pro něž v pochybnosti platí i zákonná
domněnka (§ 854 obč. zák.).

Podle § 828, druhé věty obč. zák. nemůže žádný společnlk provésti na
společné věci změny, pokud by jimi bylo zasažen.o do práv druhého společníka. Soudy nižších stolic bylo zjištěno, že žalovaná zřidila ke společn;'
studni právo služebnosti braní vody pro osoby třetí. Tato služebnost týká
se podle svého obsahu podstaty celé společné studny, byť i byla knihovně
vtělena jen na pozemku patřícím vlastnickým právem žalované, neboť žalobce byl ve svém právu bráti vodu ze společné studny omezen dosud jen
právem, které příslušelo žalované jako spoluvlastnici studny, kdežto zří
zením služebnosti byl omezen právem dalších osob bráti vodu ze studny.
Jde tedy o podstatnou trvalou změnu, jíž byla postižena společná studna
a v důsledku toho o bezprávný zásah do práv žalobce k společné studni
a tento jest oprávněn domáhati se ochrany žalobou zápůrčínodle § 523
?bč. zák. Zalobní lrosbou, jak je uvedena pod písm. a) a b)' domá'há se
z~.lobce v P?dstate, aby u~náno bylo právem, že žalovaná není oprávněna
znzovatr pravo sluzebnostr braní vody ze společ'né studny a aby se žalovaná z~ržela tímto způsobem neoprávněného zásahu do práv žalobcových.
Vy~ovuJe tedy ž~lob~i pro~ba předpisu.§ 523 obč. zák. a je, jak bylO shora
dohčeno, I vecne oduvodnena. PosoudIly tedy soudy nižších stolic věc po
stránce právní správně, když žalobě v této části vyhověly.

zaD
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rechtigter Eingriffe in die Rechte des KJagers zu enthalten. Die Klagsbitte
entspricht daher der Vorschrift des § 523 abGB. und ist, wie oben dargelegt wurde, aueh saehlieh begriindet. Daher haben die Gerichte der
Unterinstanzen die Sache in rechtlicher Hinsicht riehtig beurteilt, wenn sie
der Klage in diesem Teile stattgegeben haben.
In der Negatorienklage kann in der Regel auch die Wiederherstellung
des vorigen Standes beantragt werden. Als ein solcher Antrag ist die unter
Buchs!. c) des Urteils des Gerichtes erster lnstanz angefiihrte Klagsbitte
anzusehen. Diesem Antrage, so wie er in der vorliegenden Sache gestellt
wurde, kann jedoch nicht stattgegeben werden. Die Gerichte der Unterinstanzen haben lestgestellt, daS aul Grund· des zwischen der Beklagten
und den Eheleuten J. und S .. P. abgeschlossenen Kaulvertrages VOm 23. Juni
1939 die Dienstbarkeit des Wassersch6plens aus dem strittigen Brunnen
in der Einlage Z. 6 des Grundbuches fiir das Kat."Gebiet S. aul dem Grundstucke KZ. 14/1, Garten, zugunsten der in der Einl. Z. 377 des Kat.-Gebietes S. !lir J. una š. P. als Eigentlimer eingetragenen Bauparzelle KZ. 22
und der Parzelle Nr. 14/2, Garten, einverleibt wurde. Durch diese Einverleibung aul dem dienenden Grunde haben <lie Eigentumer des herrschenden Grundes das Recht der Diensfbarkeit erworben. Die Lijschung dieses Rechtes der Dienstbarkeit kann nUr au! Grund einer offentlichen oder privaten Urkunde er!olgen (§ 31 GBG.). Eine Privaturkunde
muS neben anderen Erlordernissen die ausdriickliche Zustimmung der
EheIeute P. enthaIten (§ 32, Buchst. b) GBG.) und das Urteil, das als
offentliche Urkunde nach § 33, Buchst. d) GBG. die Grundlage der
Loschung der strittigen Dienstbarkeit bilden sollte, miiSte gegen die Eheleute P. als diejenigen Personen, die aus der im Grundbuche einverleibten
Dienstbarkeit berechtigt sind, vollstreckbar sein. Au! Grund der Zustimmung der Beklagten, eventuell au! Grund des im vorliegenden Stritte gegen
die Beklagte gefallten rechtskraftigen Urteils kannte die zugunsten der Eheleute P. im Grundbuche verbiicherte Dienstbarkeit nicht ge16scht werden.
Die Klage muSte daher in diesem Teile wegen Mangels der Passivlegitimalion der Beklagten selbst abgewiesen werden.

-

(Entsch. vom 28. Februar 1944, Rv II 435/43.)
E. N. wurde vom Eigentiimer einer Ringofenziegelei K H. als Werk.
fiihrer seiner Ziegelei aufgenommen. Der Gehalt des N. ,,,urde mit 400 K
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V žalobě zápůrčí lze se zpravidla domáhati též navrácení ~ předešlému
stavu. Za takový návrh jest považovati žalobní prosbu uvedenou pod
písm. c) rozsudku soudu prvé stolice. Tomuto návrhu však tak, jak byl
v souzené věci uplatněn, nelze vyhověti. Soudy nížších stolic zjistily, že
na základě trhové smlouvy ze dne 23. června 1939 uzavřené mezi žalovanou a manžely J. a š. P-ovými byla vložena služebnost braní vody ze
sporné studny ve vložce čís. 6 pozemkové knihy kat. obce S. na pozemku
čís. kat. 14/1, zahrada, ve prospěch stavební parcely čís. kat. 22 a parcely čís. 14/2, zahrada, zapsaných ve vložce čís. 377 kat. obce S.·práve~
vlastnickým J. a š. p-ovými. Tímto vkladem na služebném pozemku nabylI
práva služebnosti vlastníci panujícího pozemku. Výmaz tohoto práva služebnosti může býti proveden jen na základě veřejné nebo soukromé listiny
(§ 31 knih. zák.). Soukromé listiny musí vedle jiných nál,:žito~tí obsahovati výslovný souhlas manželů P-ových (§ 32 písm. b) kmh. zak.) a rozsud·ek, který by jako veřejná listina podle § 33, písm., d) knih. zák. měl
býti podkladem výmazu sporné služebnosti, musil by býti vykonatelný proti
manželům P-ovým jako osobám oprávněným ze služebností do pozemkovýct, knih vložené. Na základě svolení žalované, po případě na základě
pravoplatného rozsudku v souzeném sporu proti žalované vyneseného, nemohla by služebnost ve prospěch manželů P-ových v pozemkové knize
. vtělená býti vymazána. Bylo proto žalobu v této části zamítnouti pro ne, dostatek pasivní legitimace samé žalované.

čís.

Nr. 18697.
Die Kundmachung des Ministers jiir soziale und Gesundheitsverwaltung
vom 6. Miirz 1941, Z. 195, Amlsblatt Nr. 60 uber die Regelung der LOImund Arbeilsbedingungen der kaulmiinnischen (administrativen) und technischen Angestellten in der Industrie und im Gewerbe (Handwerk).
Die Vereinbarung des Angestellten mit dem Arbeitgeber, daS der Oehalt des Angestellten liir ,díe Zclt der Einstellung des Betriebes im Unternelnnen (dner Ziegelei) au! die Hiilfte herabges,etzt \\lird, ist lm Hinblick
au! § 5 der zit. Kundm.nichtlg.

čís.

18697.

VyhlMka ministra sociální a 2idravotni správy ze dne 6. března 1941,
195, úřednllist čls. 60 o úpravě platnvých a pracovnich podminek obchodnich( administrativních) a technických zaměstnanců v prumyslu a
maloživnostech.
Dohoda zaměstnance se zaměstnavatelem, že se po dobu, po kterou
bude provoz v podniku (cihelně) zastaven, snižl plat zaměstnancův na
polovillu, je hledic k § 5 cit. vyhl. nicotná.
čis.

(Rozh. ze dne 28. února 1944, Rv II 435/43.)
E. N. byl přijat majitelem kruhové cihelny K. H-em do zaměstnání jako
dílovedoucí v H-ově cihelně. Plat N-ův byl smluven na hrubých 400 K
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wochentlich brulto fUr das ganze Jahr, Sommers und Winters, vereinbart.
lm Januar 1942 einigten sich die Parteien dahin, daB E. N. in der Zeit,
wahrend welcher in der Ziegelei nicht gearbeitet wird, nur 200 K wochentJich erhalten werde. Dieser herabgesetzte Oehalt wurde E. N. vom 17. Janu ar 1942 bis zum 21. April 1942, an welchem Tage das Arbeitsverhaltnis
des N. endigte, ausbezahlt.
. lm vorliegenden Rechtsstreit verlangt E. N. von K. H. die Nachzahlung
des Lohnes fiir die Zeit vom 17. Januar 1942 bis zum 21. April 1942 im
Betrage Von 2.377 K 70 h s. Ngb., weIcher der Diiferenz zwischen dem
Betrage VOn 4.929 K 6 O h als Nettogehalt ,den der Kl1iger seiner Behauptung nach Mtte erhalten sollen und dem Betrage von 2.551 K 90 h als
dem ihm tatsachlich ausbezahlten Nettogehalt entspricht.
D a sEr s t g ~ r i c h t wies die Klage ab.
D a s Ber u I u n g s g e r i c ht gab der Klage statt.
D a s a ber s t e Oer i c h t gab der Revision des Beklagten keine
Folge.
Aus den OrUnden:
Aus dem Vorbringen der Parteien im Ve~lahren in den Unterinstanzen
geht hervor, daB der Klager nicht fiir die Saison aulgenommen wurde,
denn nach dem unbestrittenen Vorbringen dauerte das Arbeitsverhaltnis
des Klagers ohne Unterbrechung vom 1. Januar 1941 bis zum 21. Aprj]
1942, somit beinahe den ganzen Winter 1941. Uber an, und der Beklagte
hat nicht behauptel, daB der Oehait des Klagers auch in .dieser Zei! herabgeselzt wurde. Nach der unbestrittenen Behauptung des Kl1igers entsprach
bei seinem Antritte der vereinbarte wochentliche Oehall von. 400 K den
Bestimmungen der Kundmachung des Ministers fiir soziale u~d Oesundheitsverwaltung vom 6. Marz 1941, Z. 195, .. Amtsblalt Nr. 60, die fiir die
Oehalts c und Arbeitsverhaltnisse des Kl1igers in seiner BescMftigung beim
Beklagten galt. Eine Herabsetzung dieser durch die Kundmachung lestgeselzten BezUge war daher nur insoweit zul1issig, als dres-die Kundmachung
selbst gestattet. lm § 5 der zit. Kundm. ist nur an die Falle der K u r zar b e Ll gedacht und wird eine Herabsetzung des Oehaltes bei eine ..
Arbeitszeit unter 45 Stunden in der Woche fiir einen Zeitraum von mindestens 2 Monaten gestattet, und zwar fiir jede unter 45 Stunden Iiegende
Stunde wochentlich um 1/200 des vereinbarten Monatsgehaltes, jedoch
. darl das hOchste zulassige AusmaB der Oehaltsherabsetzung 20 v. H. nicht
ubersteigen und díe Arbeitskurzung muB dem nach der Reg.-va. Slg. Nr.
27311939 in der Fassung der Reg.-Va Slg. Nr. 12/1941 zustandigen Arbeitsamte gemeldet werden. Um cine soIche Herabsetzung des Oehaltes des
Klagers hat es sich jedoch auch nach dem Vorbringen der Parteien nicht
gehandelt, sondem nur um die Vereinbarung, daS der Oehalt des Kl1igers
filr die Zeit, wahrend welcher in der Ziegelei des Beklagten nicht gearbeitet, wahrend der also der Betrieb eingestelit sein wird, aul 200 K wochentlich herabgesetzt wird.
Die yereinbarte Oehaitsherabsetzung entsprach also nicht den zwin-
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týdně po celý rok v létě i v zimě. V lednu 1.942 ~e strany dohodly, ~e E. N,

bude dostávati po dobu, po kterou se v clhelne nebude pracovatI, pouze
200 K týdně .. Tento snižený plat byl E: N-o~i vyplác~n od 17. ledna 1942
do 21. dubna 1942, kdy pracovní pomer N-uv skonČIl.
Ve sporu o který tu jde domáhá se E. N. na K. H-ovi doplatku mzdy
za dobu od 17'. ledna 1942 d~ 21. dubna 1942 v částce 2.377 K 70 h s přís!.,
jež odpovídá rozdílu mezi .částkou. 4.9~? K 60 čistého platu, j~~o~ se mělQ
žalobci podle jeho tvrzem dostatI a castkou 2.551 K 90 h cIsteho platu,
jenž mu byl skutečně vyplacen.
P r v Ý s o u d žalobu zamítl.
a d vol a c í s o II d žalobě vyhověl.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání žalovaného.
Z

důvodů:

. Z přednesu stran v řízení v nižšíc~ stol~cích Plyne, že žalobc~ nebt

přijat na sezonu, neboť podle nesporneho prednesu trval pracovm P?m~:
žalobcův bez přerušení od 1. ledna 1941 do 21. dubna 1942, tedy temer

celou zimu 1941, a žalovaný netvrdil, že také v této době byl plat žalobcův
snížen. Podle nepopřeného tvrzení žalobcov~ odpov~~al př~ jeho nas~?u~
pení smluvený týdenní plat 400 ,K ustanovel11!'} vyhlaskyv ml~!S~ra s?clalnr
a zdravotní správy ze dne 6. brezna 1941, CIS. 195, 'Urednl lIst ČIS. 60,
která platila pro platové a pracovní pofněry žalobcovy v jeho zaměstnáni
li žalovaného. Snížení těchto požitků, určených vyhláškou, bylo proto pří
pustno jen potud, pokud to vyhláška sama dovoluj:. V § ~, ci~. vyhl. s,e
pamatuje jen na případy o mez e n i práce a dovoluJ.e ~e ,snrzen! pl~tu pn
pracovni době nižší než 45 hodin týdně na dobu neJmene 2 meSlCU, a to
za každou hodinu jdoucí pod 45 hodin o 1/200 sjednaného měsíčního platu,
nejvýše přípustná míra snížení platu však nesmí překročiti 20% a omezení práce musí býti oznámeno příslušnému úřadu práce podle vl. nař. Sb.
ČÍS. 273/1939, ve znění vl. nař. Sb. čís. 12/1941. a takové snížení plalu
žalobcova však podle' přednesu stran nešlo, nýbrž jen o dohodu, že po
dobu, po kterou se v cihelně žalovaného nebude pracovati, tedy po kterou
bude provoz zastaven, se snižuje plat žalobcův na 200 K týdně .

Neodpovídalo tedy smluvené snížení platu velícím předpisům výše cito-
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genden Vorschriften der obzitierten Kundmachung, die diese Herabsetzung
betreffende Vereinbarung war nichtig und daher beansptucht der Klager
den eingeklagten Betrag mit Recht.

vané vyhlášky, úmluva o tomto snížení byla nicotná a právem proto se
žalobce domáhá zažalované částky.

Nr. 18698.

čís.

18698.

Wenn aul Seite des Dienstgebers ein KOllektivverlrag, der die Omndlage des Dienstverhaltniss~ der Angestellten bHdet, von einem Kuratorium
abgeschlossen wurde, das díe am Betríeb des Unternehmens (eines Theaters) bet"iligten Korporationen aus ihrer Milte gebildet habeu, und wenn
diese KorporatiolJen das Unternehmen in einer Weise gelUhrt haben, die
den SchluS rechtlertigt, daS díe von den Augestellten des Untemehmens
gelei~teten Arbeite~ und Dienste aul Rechnung und Oeiahr sfuntlicher Korpnrationen als Betnebsunternehmer gingen uod daS sie alle von dem wirt~chaitlichen Ergebnis der Leistungen der Augestellten, gleichgiiltig ob zu
Ihr~m Vortei! oder Nachteil, getroffen werden, 80 sind alle diese Korporahonen lili den Bereich der Sozialversicherung als Arbeitgeber anzusehen,
ohne Riicksicht darau!, was IUr einen Rechtscharakter das Uebereinkommen
der b~teiligten Korporationen uber den Betrieb' des Untemehmens hat und .
.ob fUr bestímmte Typen eines solchen Uebereinkommens eine bestimmte
fonn vorgeschrieben ist Al1e beteiligten Korporationen halten solidarisch
IUr die folgen der Nichtanmelduug des Angestellten zur Pensionsversicherung (§ 4, Abs. II des Oes. Slg. Nr. 26/1929 und II 3, Abs. 5 des Oes. Slg.
Nr. 8911920).
(Entsch. vom 28. Februar 1944, Rv II 458/43.)

Uzavíralo-li na straně zaměstnavatele kolektivní smlouvu, která je podkladem služebního poměru zaměstnanců, kuratorium, jež ze sebe utvořily
korporace zúčastněné na provozu pOdniku (divadla), a provozují-Ii tyto
korporace podnik způsobem, který odůvodiiuje závěr, že práce a služby,
které zaměstnanci podniku vykonávají, jdou na účet a vrub všech zúčastc
něných korporací jako provozovatelů a že je všechny postihuje, ať k jejich
prospěchu nebo škodě, hospodářský výsledek služeb zaměstnanců, jsou
všechny tyto korporace pro obor sociálního pojištění zaměstnavateli, ani~
sejde na tom, jakým právním útvarem je dohoda zúčastn~ých ~orpor.~c~
o provazu podniku a zda je pro určitý typ takové dohody predepsana ~cl!a
fortna. Všechny zúčastněné korporace ručí solidárně za následky nepnblašeni zaměstnance k pensijnímu pojištění (§ 4, odst. 6 zák. Sb. čís. 26/1929
a § 3, odst. 5 zák. Sb. čís. 89/1920) .

Die Stadt N. Wh rte gemeinsam mit der Theatergenossenschaft in N.
und der offent1ich-rechtlichen Korporation Z. einen Theaterbetrieb in N.
Die vereinigten Korporationen biJdeten aus ihrer Mitte cin Kuratorium das
die den Betrieb des Theaters betreffende Agende besorgte und auch ~inen
Kollektivvertrag abschloB, der die Grundlage des DienstverhaJtnisses der
Theaterangestellten biJdete. J. J. war seit dem Jahre 1920 Angestellter des
Theaters in N. und war bis zum Juli des Jahres 1929 nicht zur Pensionsversicherung angemeldet. lm J ahre 1932 wurde J. J. berufsuntahig und es
wurde ihm aus dem Grunde der Pensionsversicherung eine Rente zuerkannt,
und zwar in der Zeit Vor dem 1. September 1942 im Betrage von 578 K
t;I1onat1ich und in der Zeit nach dem 1. September 1942 im Betrage von
635 K monatlich .
. Mit der Behauptung, es halte ihm bei ordnungsmaBiger' und rech!zelÍlger Anmeldung zur Pensionsversicherung in. der Zeit vor dem 1. September 1942 eine Rente im Betrage von 897 K 30 h monatlich und nach
diesem Zeitpunkte eine solche von 977 K. monatlich gebtihrt, verlangt J. J.
ln dem gegen die Korporation Z. eingeleiteten Rechtsstreit 1. Schadeners;rlz im Betrage von je 324 K liir die Monate Juni bisAugust 1942 und
Von je 344 K fur die Monate September 1942 bis ApriJ 1943, insgesamt
somit 3.724 K 80 h, 2. die Feststellung, daB die Beklagte dem Kl!iger zum
Ersatz des durch die verspatete und nicht ordnungsgemaBe Anmeldung

Město N. provozovalo spolu s divadelním družstvem v N. a veřejno
právní korporacÍ Z. divadlo v N. Sdružené korporace utvořily ze sebe kuratorium, obstarávající agendu souvisící s provozem divadla a uzavřelo i
kolektivní smlouvu, jež byla podkladem služebního poměru zar.iěstnanců
divadla. J. J. byl zaměstnancem divadla v N. od roku. 1920 a nebyl až do
července roku 1929 přihlášen k pensijnímu pojištění. V roku 1932 stal se
j. J. neschopným k výkonu zaměstnání a byl mu přiznán z důvodu pensijníllO pojištění důchod, a to v době před 1. zářím 1942 v částce 578 K mě
síčně, v době po 1. září 1942 v. částce 635 K měsíčně.

(Rozh. ze dne 28. února 1944, Rv II 458/43.)

.J.

f1
I
!

Tvrdě, že by mu byl v případě, kdyby byl býval řádně a včas přihlá
šen k pensijnímu pojištění, příslušel v době před 1. zářím 1942 důchod
v částce 897 K 30 h měsíčně a po této době v částce 977 K měsíčně, domáhá se J. J. ve sporu proti korporaci Z. 1. náhrady škody v částce po
324 K za měsice červen až srpen 1942 a po 344 K za měsíce září 1942
až duben 1943, celkem tudíž 3.724 K 80 h, 2. zjištění, že žalovaná je žalobCi povinna náhradou škody, způsobené nikoliv včasným a řádným při
hlášením k pensijnímu pojištění solidárně s ostatními jeho zaměstnavateli,
případně spoluzaměstnavateli.

~
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zur Pensionsversicherung verursachten Schadens solidarisch mit seinen
librigen Dienstgebern, beziehungsweise Mitdienstgebern verpflichtet ist.
Die U n t erg e r i c h t e gaben der Klage im Punkte ad 1. hinsichtlich des Betrages von 3.709 K s. Ngb. und im Punkte ad 2. im ganzen
Umfange statt.
D a s O ber s t e Oer i c h t gab der Revision der Korporation Z.
keine Folge.
Aus den Ortinden:
Unter dem Begrift des Arbeitgebers ist in der sozialen Oesetzgebung
diejenige Person zu verstehen, au! deren Rechnung und Oefahr die Arbeiten und Dienste durch die Angestellten geleistet werden und die auch, sei
es nun zu ihrem Vor- oder Nachteil, die wirtschaftlichen Ergebnisse dieser
Leistungen treffen. Es kommt nicht darauf an, durch wen die Anstellung
erfolgt ist, wer dem Angestellten die mit dem Po sten verbundenen Einklinfte zugesichert und ihn zur Dienstleistung verpflichtet hat, sondern entscheidend ist nur, wer das Risiko der Dienst- und Arbeitsleistung des Angestellten zu tragen hat und in wessen Wirlschaftskreis sich die Ergebnisse
der Tatigkeit aes Angestellten auswirken (Entsch Nr. 14176 Slg. O. O.).
Diese Umstiinde sind in jedem einzelnen Falle gesondert zu prli!en.
lm gegebenen Falle haben die Untergerichte festgestellt, dal3 die Beklagte sich ,eit dem Jahre 1922 an dem Betrieb des l'heaters in N. beteiligt
und das Theater im Verein mi! weiteren Korporationen betrieben hat, und
dal3· diese Korporationen aus ihrer Mitte zur Besorgung der den Betrieb
des Theaters betreffenden Agenda ein Kuratorium gebildet haben. lm Revisionsverfahren bleibt gleich!aIls unbestrilten, dal3 die Orundlage des klagerischen Dienstverhaltnisses der von dem Kuratorium abgeschlossene.
Kollektivvertrag gebildet hat.
Wenn daher alle erwahnten Korporationen das Theater betrieben haben,
ist der Rechtsschlul3 am Piatze, dal3 die von den Theaterangestellten geleisteten Arbeiten und Dienste auf Rechnung und Oefahr siimtlicher genannten Korporatiorien als Betriebsunternehmer gingen und dal3 es gerade
diese Korporationen waren, die von dem wirtschaftlichen Ergebnis dieser
Leistungen der TheaterangesfeIlten getroffen wurden. Mit Rticksicht au!
den oben dargeleg~n, im Bereich der Sozialversicherung geltenden Begriff
des Arbeitgebers waren daher siimtliche an dem Betrieb des Theaters teilnehmenden Korporationen, somit au ch die beklagté Partei, nebeneinander
als Arbeitgeber des Klagers, die seine Dienste gemeinschaftlich in Anspruch nahmen, anzusehen. Es waren deshalb mit Rlicksicht darau!, dal3
es sich im gegebenen Falle um die Zeit der Beschii!tigung des Kliigers
in den ]ahren 1920 bis 1929 bis zum Zei!punkte seiner Anmeldung ZUf Pensionsversicherung handelt, mr die Versicherung des Klagers samtliche erwahnten Korporationen na ch ~ 4, Abs. 6 des Oes. Slg. Nr. 26/1929, bezw.
nach § 3, Abs. 5 des Oes. Slg. Nr. 8911920 solidarisch haf!bar. Hafteten
sie in dieser Weise damr, dal3 der Kliiger zur Pflichtversicherung angemeldet werde, dann ist die Schlul3folgerung begrtindet, dal3 sie au! Orund
ihrer ungeteilten gesetzlichen Verpflichtung auch die Solidarhaftung !lir

• •za lb'
K s přís!. v bodě
Niž š í s o u d y vyhovely
o e co d"
ocas tk y 3709
.
ad 1. a v celém rozsahu v bodě ad 2.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání korporace Z.
Z duvodu:

Zaměstnavatelem se rozumí v sociálním zákonodárství ?soba, na jejíž

účet a vrub se vykonávají práce a služby jeFmi zamě~':na~cl,. a ktero~ po-

stihuje ať již k jejímu prospěchu nebo škode hospodarsk~ vysledek te~.h:~
služeb: Nezáleží na tom, kdo zaměst!tance jmenoval, _all! k?O .m.u ~aps ~
řrm s místem spojené a uložil povmnost konati sluzby:. nybrz j~~tne. n
fo~ kdo nese risiko zaměstnancovy služby a prace a v Cl hospodarst~ ~e
obj~vuje výsledek zaměstnancovy činnosti (~ozh .•~ís. 1.4176 Sb. n. s.). yo
okolnosti dlužno zjistiti v každém jednothvem pnpade.

.ot

V souzené věci zjistily nižší soudy, že se žalovaná zúčastn!~a
roku>
1922 rovozování divadla v N., že divadlo provozovala s d.als~~~ orpop. tyto korporace utvořily ze sebe kuratorium obstaravajl;l.agendu
racet;JI: ~e provozem divadla V dovolacím řízeni není také sporne, ze podSOUVISICI s
.
..
I
kt
uzakladem služebniho poměru žalobcova byla kolekhvm sm ouva, erou
vřelo kuratorium.
. Provozovaly-Ii všechny zmíněné korporace div~dlo,. j: oprá~něn závěr,
že ráce a služby které zaměstnanci divadla vykonavah, sly na učet a vrub
vš!ch zmíněných' korporací jako provozovatelu a ~e tc: byly ty:~ k?rp~=
race které postihoval ať k jejich prospěchu nebo skode hosp~?arsky. vy.
sled~k služeb zaměstnanců divadla. Byly .~roto vzhl,:d~l'; n~ vyse vytceny
pojem zaměstnavatele platný v oboru soclalmho pO]lstem, vsec~my na p~~
d' adla zúčastněné korporace tedy i žalovaná vedle sebe zalobc.ovyml
~~~ěst~avateli a zaměstnávaly žalobce společně. Ručily proto vsec~?
zmíněné korporace vzhledem na to, že v souzené .věci jd~. o .?pbu zames.náni žalobcova v roce 1920 až 1929 do doby, nez byl pnhl~~en k .pens~l
nímu o'ištěni podle § 4, odst. 6 zák. Sb. čís. 26/1929, ~r~p~d.ne pO . ."
!:l 3 o~sl. 5 zák. Sb. čís. 89/1920 s o I i d á r n ě za leho pO]l.sten\. .l~~t~lZ;
ručÚy takovým způsobem, aby ža.lo?ce; byl podroben 'p0vm~emu pO]lst;ll!,
.e opodstatněn závěr, že ručí sohdarne z tohoto ned~htel,:eho z~~on.ne~o
jzávazku i za všechny následky vzniklé tím, že nedostaly vcas .a radn~e zakonným předpisům o l'řihlašovaci povtnnosh, tedy I poklld jde o skodu
žalobcem v tomto sporu uplatňovanou (rozh. čís. 14176 Sb. n. s.).
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alle Folgen triflt, die durch die nicht rechtzeitige und nicht ordnungsmaBige Erflillung der geselzlichen Vorschri!ten liber die Anmeldungspflicht
entstanden sind, und daher auch filr den vom Klager in dieser Rechtssache geltendgemachten Schaden (Entsch. Nr. 14176 Slg. O. O.).
Der Rechtscharakter des Uebereinkommens der erwahnten Korporationen liber den Betrieb des Theaters und die Frage, ob llir bestimmte
Typen eines solchen Uebereinkommens die Vorschriften der §§ 883, 886,
abOB., bezw. des § 28 des Oes. OROBI. Nr. 20(1861, Beil. l1(m und § 54
des Oes. Slg. Nr. 125(1927 eine bestimmte Form vorschreiben, sind hier
ohne Bedeutung.

Nezáleží proto na tom, jakým právním útvarem byla dohoda zmíněných
korporací o ,provozu divadla a zda pro určitý právní typ takové dohody
předpisují ustanovení §§ 883, 886 obč. zák. resp. § 28 zák. rak. ř. Z.
čís. 20/1861, příl. II/m a § 54 zák. Sb. čís. 125/1927 určitou formu.

Nr. 18699.

Nr. 18699.

Die Exekution nach § 325 EO. ist nur dann zuUissig, wenn es sich um
einen Atlspmch handelt, den der Verpllichtete gegen Dritte hat, nicht auch
dann, wenn der Verpilichtete einen Anspruch gegen den betreibenden Gliiubiger hat.
(Entsch. vom 29. Februar 194~, R 1 31(44.)

Exekuce podle § 325 ex. ř. je přípustná jen, jde-li o nárok, který má
dlužník proti třetím os()bám, nikoli i tehdy, má-li dlužník nárok proti vymáhajícímu věřiteli.

Die betreibende 01liubigerin M. K-ová beantragte zur Hereinbringung
der ihr gegen den Verpf1ichteten V. K. zustehenden Oeldlorderung von
1.900 K s. Ngb. die Exekution durch Pflindung und Ueberweisung des Anspruches ZUr Einziehung, den der Verpflichtete gegen die betreibende
OI1iubigerin auf Auslolgung verschiedener korperlicher beweglicher Sachen hal.
.
D a sEr s tg e r i c h t bewilligte die Exekution.
D a s ,R e k u r s g e r i c h t wies den Exekutionsantrag liber den Rekurs des Verpflichteten ab. A u s den O r li n den: Es handelt sich um
eine Exekution nach § 325 EO. Der Antrag der betreibenden OI1iubigerin
istaul Erlangung der Befriedigung ihrer Oeldforderung gegen den Verpflichteten gerichtet, die auch bei dcr beantragten Exekution nach § 325
EO .. gemaB § 327 EO. nUr durch Herausgabe von Sachen durch den Drittschuldner, der in diesem Falle die betreibende Olaubigerin selbst ist, an
das VolIstreckungsorgan und durch Verwertung der so herausgegebenen
Sachen erzielt werden kann. Aul die Verwertung beziehen sich nach § 327,
Abs. 2 EO. die Bestimmungen liber den Verkaul gepfandeter beweglicher
Sachen (§§ 264 U. ff. EO.), wobei die vollstreckbare Oeldforderung der
betreibenden Glaubigerin im Sinne der Vorschrilten der §§ 283 bis 287 EO.
aus dem Verkaufserlose Zll befriedigen ist (§ 327, Abs.' 4 EO.). Der primare Anspruch ist somit auf Herausgabe von Sachen an das Vollstreckungsorgan gerichtet, damit sie zwecks Belriedigung der beigetriebenen Forderung im Sinne der §§ 264 U. ff. EO. verwertet werden k6nnen. Derselbe
Zweck kann jedoch unmi!telbar im Wege der Fahrnisexekution gemaB
§§ 249 u. ff. EO., insbesondere durch den Vorgang nach §262 EO. erreichi
werden, wenn es sich um bewegliche k6rperliche Sachen des Verpllichteten
han delt, :velehe eben die betreibende Olaubigerin in ihrer Oewalt hat, bei
der, da Sle selbst Exekution !Lihr!, die Bereitwilligkeit ZUl' Herausgabe de,

Vymáhající věřitelka M. K-ová navrhla k vydobytí své peněžité pohle-dávky 1.900 K s přísl., kterou má proti povinnému V. K-ovi, exekuci zabavením a přikázáním k vybrání nároku povinného, který má proti vymáhající věřitelce na vydání různých hmotných movitých věcí.

(Rozh. ze dne 29. února 1944, R 1 31/44.)

P r v Ý s o u d exekuci povolil.
Rek u r sní s o u d zamítl k rekursu povinného exekuční návrh. Z d ů
vodů: Jde o exekuci podle § 325 ex. ř. Návrh vymáhající věřitelky smě
řuje k dosažení uspokojení jeji peněžité pohledávky za povinným, jehož
lze i při navržené exekuci podle § 325 ex. ř. dosíci podle § 327 ex. ř. jedině vydáním věcí poddlužníkem, jímž je v tomto případě vymáhající vě
řitelka sama, výkonnému orgánu a zpeněžením takto vydaných věcí. Na
zpeněžení se vztahují podle § 327, ódsl. 2 ex. ř. ustanovení o prodeji zabavených věcí movitých (§§ 264 a násl. ex. ř.), při čemž bude vykonatelná oeněžitá pohledávka vymáhající věřitelky uspokojena z prodeiového
výtěžku podle předpisů §§ 283 až 287 ex. ř. (§ 327, odst. 4 ex. ř.). Prvotní
nárok jde tu tudíž na vydání věcí výkonnému orgánu, aby mohly býti za
účelem uspokojení vymáhané pohledávky zpeněženy podle §§ 264 a násl.
,ex. ř. Téhož účelu lze však dosíci přímo exekucí mobilární podle §§ 249
a násl. ex. ř., zejména postupem podle § 262 ex. ř., když jde o movité
hmotné věci dlužníkovy, které má ve své moci právě vymáhající věřitelka,
u níž, ježto sama vede exekuci, nutno předpokládati ochotu věci vydati.
Složitější postup oklikou přes ustanovení § 325 ex. ř. je zbytečný a nezákonný, a proto také nepřípustný, směřuje jedině k šikanování povinného,
působení zbytečných útrat, po případě k dosažení jiných cílů vymáhající ,
věřitelky než uspokbjení její pohledávky. Nepřípustnost takovéhoto postupu
vyplývá i z důvodové zprávy k § 262 ex.· ř., podle níž bude musiti vymá-
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Sachen vorausgesetzt werden muB. Der kompliziertere Vorgang au! dem
Umwege uber die Bestimmung des § 325 EO. ist iiberllussig und ungesetzlich und daher auch unzuHissig, er bezweckt nur die Chikanierung des
Verpf1ichteten, die Bewirkung uberflilssiger Kosten, eventuell die Erreichung
anderer Ziele der betreibenden Ol1iubigerin als der Be!riedigung ihrer Forderung. Die Unzulassigkeit eihes solchen Vorganges erhellt auch aus dem
Motivenberichte zUm § 262 EO., demzu!olge der betreibende Ol1iubiger
den Restitutionsanspruch nach §§ 325 u. ff. EO. wird p!1inden uod sich
zuweiscn las sen milssen, um an den Sachen selbst ein P!and-, beziehungsweise Befriedigungsrecht zu erlangen, und erst, weoo die Person, die sie
besitzt, si ch weigert sie herauszugeben - was bei der betreibenden Ol1iubigerin nicht nur nicht vorausgesetzt werden kaníl, sondem geradezu ausgeschlossen isl (Mot. S. 212, Mal. I, S. 554) - , muB sich der betreibende
Glaubiger den Restitutionsanspruch liberweisen lassen (§§ 325 u. lf. EO.).
Die beantragte Exekution halte daher nicht bewilligt werden sollen.
O a s Ob e r s t e G e r i c h t gab dem Revisionsrekurs der betreibenden GUiubigerin nicht statt.

hajicí věřitel zabaviti a dáti si přikázati restitu~ni n~rok ~odle §§ ,3.25 ~
násl. ex. ř., aby na věcech samych vy,dobyl prava zastavOlho po pnpade
úkojného, a teprve, odepře-Ii osoba, která je má, je vydati - což u vymáhající věřitelky ne.lze~_~ejen p~ed?o~lád.ati, n.ýbrž, je 'přímo vyloučeno , musí si vymáhajíc! ventel dalI pnkazalI reslItučm narok (§§ 325 a nasL
ex. ř., Mot. str. 212, mat. I, str. 554). Neměla proto býti navržená exekuce povolena.

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu vymáhající věřitelky,
Důvody:

Grunde:
Die Rechtsansicht des Rekursgerichtes, daB eine Exekution nach § 325
EO. unzulassig isl, wenn es sich um einen Anspruch handelt, der dem Verpltichteten gegen die belreibende Glaubigerin selbst zusteht, ist richtig.
ln dem zitierten Paragraphen ist zwar nicht ausdrilcklich angeflihrt, daB
es sic.,h bei der dort erwahnten Exekution nUr um Anspruche des Verpflichteten gegen dritte Personen handelt. Dies ergibt sich jedoch schon daraus,
daB der betreibende Glaubiger, wie das Rekursgericht richtig bemerkt hat,
wenn er sich aus den Sachen des Verpflichteten belriedigen will, die er
selbst bei sich hat, dies im Sinne des § 262 EO. im Wege einer Exekution
nach §§ 253 u. ff. EO. erzielen kann, und aus dem in den §§ 14 und 27 EO.
ausgesprochenen al1gemeinen Grundsatz, daB die Anwendung uberfliissiger
Exekutionsmittel ausgeschlossen isl.

Právní názor rekursního soudu, že exekuce podle § 325 ex. ř, není při
pustná, jde-li o nárok, který má dlužník proti vymáhající věřitelce samotné,
je správný, V citovaném paragrafu není sice výslovně uvedeno, že při tam
uvedené exekuci jde jen o dlužníkovy nároky proti třetím osobám. Vyplývá
. to však již z toho, že, jak správně uvedl rekursní soud, může vymáhající
věřitel, chce-li se uspokojiti z věcí dlužníkových, jež má sám u sebe, se
. toho rychleji dori!Oci ve smyslu §262 ex. ř, exekucí podle §§ 253 a násL
ex, ř, a ze všeobecné zásady vyslovené v §§ 14 a 27 ex. ř., že používání
zbytečných exekučních prostředků je vyloučeno.

ČIs,
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Die in den Schuldschein auigenommene K1ausel, durch die síeh der
Schttldner verpilichtet, seine Schuld im Zeilpunkteihrer Fiilligkeit mit·einem
Betrage zu bezahlen, der von der. kiinitigen Entwicklung der wirtschaitlichen Verhiiltnisse in der Weise abhiingt, daB sich die Zahlungsverpilichtung des Sehuldners je nach dem Steigen oder Sinken des nach dem Durchschnittsborsenpreis einer bestimmten BOrse im Hinblick aul einen in der
Klausel erwiihnten Tag und zum Zahlungstage festgesetzten Preises einer
bestimmten Weizengattung verhiiltnismiiBig erhOht oder verringert, ist nicht
'ungmtig,
(Entsch.

VOlil

1. Marz 1944, Rv I 890/43.)

Není neplatná doložka v dlužním úpise, podle niž se d1užnik zavazuje
splatiti dluh v. době jeho splatnosti částkou, která je závislá na budoucím
vývoji hospodátských poměrů tak, že se platební povinnost dlužnlkova zvýší
nebo snižl úměrně podle zvýšení nebo snížení ceny určitého druhu pšenice
zjištěné podle prfuněru bursovnlch cen na určité burse vzhledem ke dni
uvedenému v doložce a ke dni placení.
(Rozh. ze dne 1.

Civilní rozhodnutí XXVI.

března

1944, Rv I 890/43.)
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A. ]. lieh und zahlte L. T. im J. 1935 den Betrag von 100.000 K in barem aus. lm ]ahre 1939 kam es n<)~h langeren Verhandlungen zwischen
den Rechtsvertretern der beiden Parteien zur Abfassung des Schuldscheines
v~?,. 28. Nove~ber 1939, in welchem L. T. die Auszahlung des Darlehens bestatIgte und slch verpfhchtete, »dasselbe mil 4% gemeinsam mit dem Kapit~lsbetra~e falJigen Zinsen vom 1. November 1939 und mit 5% Verzugszlllsen bls zum 1. September 1941, jedoch nicht friiher als binnen 12 Monate von dem Tage, an dem d~e iiffentlichrechtlichen Beschrankungen der
l1
Ben~tzung von Pnvatautomobllen aufhiiren werden, so daB ihr Betrieb
m el?em. MaBe freigegeben wírd, das den Geschaftsbetríeb des Hotels
»J.« III emem den normalen wírtschaftlichen VerhaJtnissen entsprechenden
Umfange gestat!et, spatestens jed och am 1. September 1943 mít einem
~etrage zu bezahlen, der von derkiinftigen Entwicklung der wirtschafthchen. Verhiil!nísse i~ der Weise abhangen wird, dass sich díe Zahlungsver~fhchtung des T ... je nach. dem Steígen oder Sinken des Preises liir 1 mq
Wel~en vom 17. Marz 1939 nach dem Durchschnittsbiirsenpreís, mit dem
an .dlesel T~ge auf de~ Pra~er Produktenbiirse trockener, reíner und glaslJ
arhger bohmlscher
Welzen lm Gewichte von 8~2 kg, Paritat Prag bis
zum Zahlungstage, zu dem er analog ermit!eI! wird, nůtiert wurde verhaltnismaBig erhiiht oder erniedrigt.«
'
Aul diese Forderúng bezahlte L. T. am 21. luli 1941 93.000 Kund am
26. Juh 1.941 10.000 K. AuBerdem bezahlte L. T. dell! A. J. am 17. Apri!
1942 20.701 K.
. lil! vorliegenden Rechtsstreit verlangt L. T. von A. J. die Bezahlung
des Betrages von 16.714 K 20. h S. Ngb:, indem er unter anderem behaup!et,
erhabe dem Beklagten um dlesen Betrag zu viel bezahlt, da díe Valorisíerungsvereinbárung ungiiltig sei.
.
D. i e U n t erg e r i c h t e wiesen die Klage ab, d a s Be r u I u n g sg e r leh t unter anderem aus folgenden G r ii n den: Aus dem lnhalte
der .Korrespondenz und den. tatsachlichen Feststel1ungen ergibt sich, daB
es slch dem Beklagten um dle Bezahlung der Forderung mit Riicksicht aul
den nach den Preisen des laufenden Bedarfs berechneten inneren GeIdwert handelte; die diesbeziigliche Klausel wurde in den Schuldschein aufgenommen, dess~n lnhal! nicht strittig ist. Die recht1iche Bedeutung einer
solchen Klausel 1st nach dem betreffenden Fal1e individuel1 zu beurteilen.
D.abei sin~ der .Zwec.~ des Vertrages, die Beweggriinde, von welchen sich
dle Partelen lelten heBen, und die Umstande des Fal1es von deneh sie
ausgingen, zu beachten. Nach dem lnhal! der ,Akten bez;"'eckte der Bekl~gte die Fixierung der Leistung liir die Zukunft auf Grund eines besltmmren konkreten Wertverhiiltnisses und daher wurde als LeistungsmaBstab der Preis des Weizens alseines "dei> En!wer!ung nich! unterliegenden
Ge.genstandes ge,:"a~l!, so daB die dur.ch den Wert des Weizens ausgedruckte Zahlung ln Ihrem Wert immer gleich bHebe. Eine derartige Sicher··
stel1ung ge~en al1fallige Verlus!e ist wirtschaft1ich nicht unbegriindet, deno
dadurch slchert sich der umsichtige Glaubiger gegen Schaden aus der
auBerordentlichen Steigerung der Preise in unsicheren Zeiten und daher
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A. ]. zapůjčil a hotově vyplatil L. T -ovi v r. 1935 částku 100.000 K.
V roce 1939 došlo po delším jednání mezí právními zástupci obou stran
k sepsání dlužního úpisu ze dne 28. listopadu 1939, v němž potvrdil L. T.
vyplacenou zápůjčku a zavázal se »zaplatiti ji se 4% úroky ode dne I. listopadu 1939, splatnými s jistinou a s 5% úroky z prqdlení, do dne I. září
1941, nikoli však dříve než za 12 měsÍCů ode dne, kdy pominou veřejno
právní obmezení užívání soukromých automobilů tak, že bude uvolněn
jejich provoz v míře, dopouštějící obchodní provoz hotelu »J.« v rozsahu,
obvyklém normálním poměrům hospodářským, nejpozději však dne- 1. září
1943, částkou, která bude závislá na budoucím vývoji hospodářských poměrů tak, že se platební povinnost T -ova zvýší nebo sníží úměrně ke zvýšení nebo sníženi ceny pšenice za 1 q ze dne 17. března 1939 podle prů
měru bursovních cen, za které byla tohů dne znamenána na Pražské plod.inové burse česká pšenic; suct:á, č!stá a sklovitá o váze 8Ó--82 kg, panta Praha, do dne placem, k nemuz bude obdobně vyšetřena«.

Na tuto pohledávku zaplatil L. T, dne 21. července 1941 93.000 K a
dne 26. července_ 1941 10.000 K. Kromě toho zaplatil L. T. A ]-ovi dne
17. dubna 1942 20.701 K.
.
. Ve sporu, 0' k;;rý tu jd~, d?má~~ ~e ~. T, na A. J-ovi zaplacení částky
16.714 K 20 s pnsl., tvrde mImo ]lne, ze o tutů částku žalovanému pře~
platil, ježtů prý je valorisační ujednání neplatné.
Ni ž š í s o u dy zamítly žalobu, o d vol a c j S o u d mimo jiné
z tě~hto ~ tl YO d ů:, Z o~sahu koresp~ndence ~. ze skutkového zjištění se
pod~vá, . ze zalovanemu slo o splacenr pohledavky podle vnitřní hodnoty
pen;,z: po~ít.ané 'pod~e cen běžn~ potřeby; doložka o tom byla pojata do
dluzmho ~~ISU! Jeh?z vobsah nenl sporný. Právní dosah takové dolOžky ie
po.suzov~!t lI;dlvldualne podle toho kterého případu. Je třeba při tom při
h!;dnoult k ~če!u sml~uvy, k motivům, které strany vedly a k okolnostem
pnpadu, z mchz vychazely, Podle obsahu spisu sledoval žalovaný úmysl
aby bylo fixovánů plnění pro budoucí čas na základě určitého konkretníh~
hodnot~éhůvpoměrÍl a proto byla zvolena za měřítko plněni cena' pšenice
jako predmetu znehodnocení nepodléhajícího, takže plat, vyjádřený hodnotou e~enice: ZŮS,t~vá v~itřní svojív cenou st~le stejný. Takovéto zajištění
p;oti 'pnp~dne z!:~;e. nent ~o:podársky neoduvodněno, neboť se jím prozlra~y ventel za]lstuje prolt skodě z mimořádného stoupáni cen v nejisté
dobe a ,prot~ nelze n;ríti za to, že je podobná doložka neplatná, ať již podle
hch;v~lhů z?k~na, Čl podle .§ 879, čís. 4 obč, zák. Nejde vůbec o obohaC~nt! !t.m v,::ene ~. ob?h~cem ?esprav.~?Ii~é,. ne?oť tůuto doložkou nezjed- ,
nava SI ventel nejaky zIsk, nybrz za]lsťuje se jen proti možné škodě.:la- ,.
lobce také neplatil omylem, ani nedbale, neboť si byl dobře vědom, co
!6'
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kann eine solche Klausel weder nach dem Wuchergesetz, noch nach § 879,
Z 4. abGB. als ungilltig angesehen werden. Es handelt sich iiberhaupt
um keine Bereicherung, umso weniger um eine ungerechtfertigte Bereicherung, denn durch diese Klausel erlangt der Gliiubiger keinen Vorteil,
sondern sichert sich nur gegen einen m6glichen Schaden. Oer Kliiger hat
auch weder irrtiimlich noch aus FahrJassigkeil gezahlt, denn er war sich,
wie aus seinen Brie!en hervorgeht, dessen wohl bewuBt, was und aus
welchem Grunde er gezahlt hat. Oer KJager hat somit nich! !ahrJassig bezahlt, wenn er seiner Verbindlichkeit aus dem Schuldschein nachgekommen
1St, und der Beklagte erhielt durch die Leistungdes KJagers nur das,
was dem inneren Werte des Geldes entspricht, wie dies vOn den Parteien
klar und ordnungsmiiBig vereinbart wurde. Es handelt si ch somil weder
um einen Zinsenwucher noch um eine ungerecht!ertigte Bereicherung.
Endlich handelt es sich auch um keine Ungiiltigkeit des Vertrages nach
§ 879, Z. 4 abGB., wenn der Inhall des Vertrages von den Parteien geh6rig erwogen wurde und wenn die Parteien rechtlich vertreten waren, so
daB beim Beklagten von einer Ausbeutung des Kliigers. iiberhaupt nicht
ernstlich gesprochen werden kann, und wenn es sich nicht um eine gegenseitige Leistung, sondem nur um die Sicherstellung einer dem inneren Werte
des Geldes entsprechenden Leistung handelte. Richtig bemerkt auch das
ange!ochtene Urteil, daB die. Bezahlung zu einem beliebigen Zahlungstermin vereinbart war.
O a s O ber s t e G e r i c h t gab der Revision des Kliigers keine
Folge.
Aus den Grii.nden:
ln rechtlicher Hinsicht verweist das Revisionsgericht au! die richtigen
Grunde des ange!ochtenen Urteils, zu welchen no ch hinzugefilgt wird:
Auch die Entscheidung des Reichsgerichts Nr. Vll 19/43, au! welche
in der Revision hingewiesen wird, gestattet, Indem sie von dem Grundsatze
des wirtschaftlichen Gleichgewichtes ausgeht, die Valutaklausel unter der
Voraussetzung, daS si ch bei Aenderung der wirtschaftlichen Verhiiltnisse
tur beide Parteien die gleichen Vorteile ergeben. lm vorliegenden Falle
handelte es sich um ein Oarlehen aus d. J. 1935. Auch wenn in dem Ver.gleiche vom 28. November 1939 von der Fiil1igkeit des Oarlehens zum
I. September 1941 die Rede ist, handelte es sich in diesem Vergleiche
dennoch darum, die durch die verspatete Abstaltung des Oarlehens seitens
des. Schuldners verursachte St6rung des Gleichgewichtes in der Weise
auszugleichen, daS der GJaubiger inhaltIich soviel erhielte, als er inhaltlich
dem Klager i. J. 1935 dargeliehen halte. Oiesen Zweck hatle die Valutaklausel. Oaher ist es im vorliegenden Falle unerheblich, ob der KIager filr
seine Liegenschaft im Zeitpunkte der Fiil1igkeit des Oarlehens mehr verlangen konnteoder ob er durch die sog. Stoppreise aus dem· Jahre 1939
" gebunden ist. Wenn er nicht gebunden ware, halte der KIager einen doppeHen Vorteil au! Kosten des Beklagten .

•

a z jakého ·důvodu platil, jak -se podává z jeho dopisů. Neplatil tedy žalobce nedbale, plnil-li závazek z dlužního úpisu, žalovanému se pak dostalo plněním žalobcovým jen toho, co odpovídá vnitřní hodnotě peněz,
jak bylo stranami jasně a řádně smluveno; Nejde tedy ani o nějakou úrokovou lichvu, aní o bezdůvodné obohacení. Nejde konečně ani o neplatnost
smlouvy podle § 879, čís. 4 obč. zák., když obsah smlouvy byl stranami
náležitě uvážen, strany byly zastoupeny právními zástupci, takže o něja
kém kořistění na straně žalovaného vůči žalobci nelze vážně mluviti, a
když nešlo o nějaké vzájemné plnění, nýbrž pouze o zajíštění plnění, odpovídajícího vnitřní hodnotě peněz. Správně uvádí též napadený rozsudek,
že bylo ujednáno placení pro kteroukoli dobu platby,

•

NejvyŠši soud

nevyhověl

Z

žalobcovu dovoláni.

důvodů:

Po právní stránce odkazuje dovolací soud na správné duvody napade.
ného rozsudku, k nimž ještě dodává:
I rozhodnutí Reichsgerichtu čís. VII 19/43, na které. poukazuje dov()lání, připouští valutovou doložku za předpokladu, že oběma stranám plyne
za změněných hospodářských poměrů stejný prospěch, vycházejíc ze zásady hospodářské rovnováhy. Ve sporném případě šlo o zápůjčku z r. 1935.
I když se v narovnání z 28. listopadu 1939 mluví o splatnosti zápůjčky
k 1. září 1941, přece jen šlo v narovnání oto, aby porušení hospodářské
rovnováhy, způsobené tím, že dlužník včas nezaplatil zápůjčku, bylo vyrovnáno tak, aby věřitel dostal obsahově tolik, kolik obsahově zapůjčil
v r. 1935. K tomu směřovala valutová doložka. Proto je nerozhodné v da~
něm případě, zda žalobce mohl či nemohl za svoji nemovitost v čas splatnosti zápůjčky požadovat vice, či zda je vázán t. zv. slop cenami z roku
1939. Kdyby nebyl vázán, měl by žalobce ze zápůjčky dvojí prospěch na
úkor žalovaného.
.
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Nr. 18701.
Dle Bestimmung des § 364 b) abGB. betrelfend das Verbot der Vertielung von Grundstiicken bezleht slch.auch aul den Fall, daB elne BIientlichrechtliche juristlsclte Person (elne Gemeinde) als StraBenhauunternehmerin cin íhr zu Bauzwecken in das Blfentliche Gut iiber\assenes
Grundstiick vertielen IleB.
Hat weder der Bauherr noch sein Rechtsnachiolger dle vom Bauherrn
iibemommene beziehungsweise ihm .lnder Baubewilligung auierlegte Verpilichtung eriiÍru, lar dle Regulierung des Baugrundstiickes von Seiten der
BIientlichen Kommunikation zu 5Orgen, dle seinem Grundstiick entlang gebaut werden 50llte 50 !st es nioht P!licht der Gemeinde als Untemehmerin
der Ausgrabung
Kommunikation hlnter dem Tene des Grundstiickes,
das der Bauherr hiitte ausgraben und belest!gen sollen, gemiiB § 364 b)
abGB. !Ur die Befestlgung des Grundstiickes des Bauherrn Sorge zu tragen.

k

čís.

18701.

Ustanovení § 364 b) obč. zák. o zákazu prohlubování pozemků se vztahuje i na případ, kdy dala právnická osoba veřejného práva (obec) jako
podnikatelka stavby silnice prohlonbiti pozemek, přenechaný jí do veře.i
ného statku za účelem stavby.

•

Nesplnil-Ii ani stavebník, ani jeho právní nástupce stavebníkem pře
vzatý případně ve stavebnlm povoleni mu uložený závazek postarati se
o úpr'avu stavebního pozemku se strany veře.iné komunikace, která se měla
podél jeho pozemku zřlditi, není povinnQSti obce jako podnikatelky výkopu
I>omunikace za tou části pozemku,kterou měl vykopat a zajistit stavebník,
aby se podle § 364 b) obč. zák. postarala o upevněni stave!l11íkova pozemku.
(Rozh. ze dne I.

března

1944, Rv I 995/43.)

(Entsch. vom 1. Marx 1944, Rv I 995/43.)
Vgl. Entsch .. Nr. 18217 Slg. O. O.
Der KI1iger verlangt von der Oemelnde der Hauptstadt Prag Schadenersatz im Betrage von 36.013 K, indem er behauptet, die Beklagte habe
an der Orenze seines Orundstiickes eine StraSe derart graben lassen, daS
dies eine Senkung des Erdreiches zur Folge hatt€, wodurch die Sicherheit
des Hauses des KI1igers gef1ihrdet gewesen sei. Der KI1iger sei gezwungen
gewesen, die Sicherung desselben aul eigene Kosten durchliihren zu lassen,
da dies die Beklagte zu tun abgelehnt habe. Oaraus sei ihm ein Schaden
in der eingeklagten H5he erwachsen.
.
O i e U n t erg e r i c h t e entschieden, daS der Klagsanspruch dem
Orunde nach zu Recht bestehe.
O a s Ob e r S t e Oer i c h t wies die Klage iiber die Revision der
beklagten Oemeinde ab.

Srov. rozh.

čís.

18217 Sb. n. s.

Žalobce se domáhá na obci hlavního města Prahy náhrady škody
v částce 36.023 K, tvrdě, že žalovaná dala prokopati silnici na hranici jeho
pozemku tak, že to mělo za následek sesouvání půdy, čímž byla bezpeč
nost žalobcova domu ohrožena. Žalobce byl nucen provésli jeho zajištěnI
svým nákladem, ježto žalovaná tak odmítla učiniti. Tím mu vzešla škoda
v zažalované výši.
Niž š i s o d y uznaly žalobní· nárok co do

po právu.

Ne j vy š š í s o II d zamitl k dovolání žalované obce žalobu.

Aus den Oriinden:
Die Revision ist vom Oesich tspunkte der geltendgemachten Riige der
unrichtigen rechtlichen Beurteilung aus begriindet.
Der § 364 b) abOB. ges!attet dem Besitzer eines Orundstiickes grundsatzlich nicht die Vertielung desselben in der Weise, daS der Boden oder
das Oebaude des Nachbars ctie erlorderliche Stii!ze verliert, und gestlttet
die Vertielung des Onindstilékes nur ausnahmsweise, wenn der Ile~itzer
des Grundstiickes filr eine geniigende anderweitige Belestigung Vorsorge
trilit.
Dieses Verbot gilt allgemein, denn das biirgerliche Gesetz macht hier
keinen Unterschied zwischen Grundstiicken, deren Besitzer Privatpersonen
sind und solchen, deren Besitzer Personen des 5lfentlichen Rechtes slnd,

důvodu

Z
Dovolání je, pokud jde o

dů

vod ů:

uplatňovanou

výtku právní mylnosti,

důvodné.

§ 364 b) obč. zál<. zásadně nedovoluje vlastníku. pozemku, a.by jej
prohloubil tak, že by půda nebo stavení sousedovo pozbyly náležité -opory
a připouští prohloubení pozemku jen výjim~čně, postará-li se držitel pozemku o jiné dostatečné upevnění.
Zákaz tento plati všeobecně, neboť občanský zákon tu nerozlišuje mezi
pozemky, jichž vlastníkem jsou osoby soukromého či veřejného práva, a
za jakým účelem se prohloubení pozemku děje, takže je inerozhl'dno,
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und zu welchem Zwecke die Vertiefung des GrundstUckes erfolgt, so daB
es auch gleichgiiltig ist, ob dies Uber Auftrag der zustandigen Behorde geschieht oder nicht. Auch wenn also die Beklagte als offentlichrechtliche
juristische Person das ihr in das offentliche Gut Uberlassene GrundstUck
zum Zwecke des StraBenbaues, d. i. im offentIichen Interesse vertiefen lieB,
beziehen sich auch auf diesen Fall der Vertiefung eines Grundstlickes durch
die beklagte Gemeinde als Bauunternehmerin die Bestimmungen des zitierten Paragraphen mit allen mit seiner Verletzung verbundenen Rechtsfolgen, sofern es sich um eine solche Verletzung handelte.
Die Beklagte hat zwar ZUf Widerlegung dieser Voraussetzung keinen
Beweis darUber aiJgeboten, daB sie selbst fUr eine genUgende Befestigung
des GrundstUckes der Kliiger Vorsorge getroffen halte, hat jedoch behauptet, der Rechtsvorgangerin der KIager sei im Baukonsens die, Errichtung einer StUtzmauer aufgetragen worden, diese Verpflichtung habe
sie ausdrUcklich Ubernommen und spater wiederholt anerkannt und diese
Verpf!ichtung sei auf den Klager als ihren Rechtsnachfolger Ubergegangen.
AlIein, die Untergerichte haben auf Grund des. unbestrittenen lnhaltes der
in den beigeschlossenen Akten der Baubehorde erliegenden Urkunden, und
zwar aus dem Schreiben des Architekten A. P. ,",om 7. August 1934 und
aus der Eingabe der B. U-ová vom 24. Juni 1935 in rechtlicher Hinsicht
den SchluB gezogen, daB es seitens der Rechtsvorgangerin der -Kliiger zu
keiner klaren Erklarung hinsichtIich'der Uebernahme der Verpflichtung zur
Errichtung einer StUtzmauer gekommen sei. Da sie nach den Ubrigen Ergébnissen des Beweisverfahrens einen ursachlichen Zusammenhang zwischen dem Durchgraben der Boschun~ unler dem Baugrundstuck der
Klager und der Bedrohung der Stabilitat dieses GrundslUckes und des
darauf erbauten Hauses, das der unverzUglichen Sicherung durch eine
Stiitzmauer bedurfte, feststellten, haben sic mil Recht entschieden, daS der
Klagsanspruch dem Grunde nach zu Recht bestehl.
Die Revisionswerberin bekampft diesen Rechtsstandpunkt des Berufungsgerichtes, und zwar mit Recht.
Wie aus dem unbcstrittenen Inhalte der Bauakten des Magistrates der
Hauptstadt Prag hervorgeht, durch die im Rechtsstreit Beweis geflihrt
wurde, hat der Ra! der Hauptstadt Prag iiber Ersuchen des Bauherrn
B. U-ová auf Grund der Ergebnisse des kommissionellen Verfahrens, bei
dem die berechtigten Beteiligten einvernommen wurden, einerseits einen
Teil des GrundstUckes Kat. Z. 191/5 in P. "Pod K.« als Baustelle erklar!, anderseits ihr den Bau eines ebenerdigen Familienhauses nath den
von der Kommission UberprUften und verbesserten Pliinen unter den im Bescheide vom 13. Juli 1927 festgesetzten Bedingungen bewilligt. Darunter
wurde dem Bauherrn unter Punkt 18. 'au!getragen, die Abgrenzung der
StraBe, wie es in dem vorgelegten Prolil angedeutet ist, in der Weise umzUarbeiten, daS die Hohe der StUtzmauer 2 m, nicht Ubersteigt, un,d den
1'errainunterschied durch eine Boschung auszugleichen; schon in dem von
ihT selbst vorgelegten Prolil wurde jedocli (bis au! eine unwesentIiéh.eAbweichung) eben mit der Hohe des Gehsteiges gerechnet, wie sie ihr uber
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děje-li se tak z příkazu přislušného úřadu čili nic. I když tedy žalovaná
jako právnická osoba veřejnéhe práva dala prohloubiti pozemek přenechaný
jí do veřejného statku za účelem stavby silnice, t. j. ve veřejném zájmu,
vztahuje se i na tento připad prohloubení pozemku žalovanou obcí jako
podnikatelkou stavby ustanovení citovaného paragrafu se všemi právnim!
důsledky spojenými s jeho porušením, pokud by šlo o takové porušeni.

Žalovaná sice nenabi~la k vyvrácenítohoto předpokladu důkaz o tom,
že se sama postarala o dostatečné upevnění pozemku žalobců, tvrdila však,
že bylo právní předchůdkyni žalobců ve stavebním konsensu uloženo, aby
postavila opěrnou zeď a že povinnost tu výslovně. převzala a později opě
tovně uznávala a Že povinnost ta přešla na žalobce, jako její právní nástupce. Leč nižší soudy podle nepopřeného obsahu. listin založených v při
pojených spisech stavebního úřadu, a to z dopisu architekta A. P-a ze dne
7. srpna 1934 a z podání B. U_ové ze dne 24. ,června 1935 dospěly k právnímu závěru, že se strany právnípředchůdkyně žalobců nedošlo k jasnému
próhlášení o . převzetí povinnosti postaviti opěrnou zeď. Ježto pak podle
ostatních výsledků průvodního řízení shledaly příčinnou souvislost mezi
prokopáním svahu pod stavebním pozemkem žalobců a ohrožením stability tohoto pozemku a domu na něm postaveného, jenž vyžadoval okamžitého zajištění opěrnou zdí, uznaly žalobní nárok důvodem po právu.

Oovolatelka napadá toto právní stanovisko odvolacího soudu,a to
právem.
Jak plyne z nepopřeného obsahu stavebních spisů magistrátu hlavniho
Prahy, jimiž byl za sporu důkaz proveden, rada hlavního města
Prahy k žádosti stavebkyně B. U-ové podle výsledku komisionálního ří
zení, za něhož byli slyšeni oprávnění účastníci, jednak prohlásila část poz.emkH čís. Jal. 191/5 v P. "Pod K.« za misto stavební, jednak jí povohla stavbu přízemního rodinného domku podle předložených, komisI zkoudne
šených a opravených plánů za podminek ,stanovených ve výměru
B. července 1927. Mezi nimi je pod bodem 18. stavebkyni uloženo, aby
přepracovala uliční hraženi, jak je vyznačeno v podaném prolilu' tak aby
výška opěrné zdi nepřesahovala 2 m a aby rozdfl terénu by! vyr~vnáll
svahem; již v prolili! jí samou předloženém Se však počítalo (až na nepatrnou odchylku) právě s tou výškou chodníku, jaká jí byla na její žác
dost, podanou za' účelem provedení oploceni a terénních úprav V.f. 1935,
definitivně sdělena. Výměr o stavebnim konsensu nabyl právní moci. Stac
vebním konsensem bylo tedy závazně stanoveno, za jakých předpokladů
města

ze
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ihr zum Zwecke der Vornahme der Umzaunung und der Terrainregulierung
i. J. 1935 eingebrachtes Gesuch definitiv mitgeteilt wurde. Der den Baukonsens beinhaltende Bescheid hat Rechtskraft erlangl. Durch den Baukonsens wurde also verb in dli ch festgesetzt, unter welchen Voraussetzungen
und Modalitaten der Bau des Familienhauses vom Standpunkte der iiffentlichen Interessen zulassig ist. Durch ihn werdén die Rechtsverhaltnisse des
Bauobjektes geregelt und wird beslimmt, was fiir Erfordernissen dieses
Objekt entsprechen muB, damit es nicht der Bauordnung widerspreche.
Dem Bauherrn war somit schon auf Grund der Bau~bewiJIigung die Regulierung des Grundstuckes und des anschlieBenden, fiir die iiffentliche Kommunikation bestimmlen Teiles des Nachbargrundstuckes bis zu einer Tiele
gestattet, in der die Gemeinde einen weiteren Streifen des Nachbargrundstuckes Ilir die SlraBe durchgraben lieB.
Der Bauherr hal bereits beim kommissionellen Verlahren das Ergebnis
der Verhandlung, bei der in technischer Hinsicht die in dem zuletzt zi!ierten Bescheid angefUhrte Forderung aufgestellt wurde, zur Kenntnis genommen.und, wie aus dem am 14. Juni 1927 verfaB!en und von ihm unterschriebenen Protokoll iiber das kommissionelle Verfahren ersichtlich ist,
sich zur Einhaltung der festgesetzten Bedingllngen verpllichtet. Soweit der
Baukonsens die Regulierung' seines Baugrundstuckes und seinen AnschluB
an die 6ffentliche Kommunikation betrifft, beinhaltet er somit die vón
B. U-ová beim kommissionellen Verlahren iibernommene Verpflichtung.
Diese ihre Verpflichtung ha! B. U-ová wiederholt anerkannt, um) zwar
in der Zuschrift an den Magistra! der Hauptstadt Prag vom 24. Juni 1935
und vom 5. Oktober 19,36, und hat ersucht, die Erfilllung dieser Ubernommenen Verpflich!ung aulschieben zu diirfen. Ingleicher Weise verspricht
sie in der Zuschrift der technischen Kanzlei des Ing. A. P. (der ihr bereits
die urspriinglichen. PIa ne ausgearbeitet hat) vom 7. August 1934, sie werde
dem Magistrat die die Auffiihrung einer Stiitzmauer in die Gasse »Pod K.«
betreffenden Plane mit der erforderlichen Regulierung des angrenzenden
Terrains und der liir den Gehsteig bestimmten Ausgrabung zur Genehmigung vorlegen.
Wenn also die Rechtsvorgangerin der Klager die Verpflichtung iibernommen hat, selbst fiir die Regulierung des Baugrundstuckes von Seiten
der iiffentlichen Kommunikation zu sorgen, die ihrem Baugrundstucke ent- .
lang gebaut werden sollte, und weon ihr - nach dem von ihr selbst zu
. dem Gesuche um Baubewilligung beigeschlossenen Situationsplan Zll
schlieBen - schon damals bekannt war, daB der AnschluB des Grundstiickes an das lestgesetzte H6hfnniveau des Gehsteiges das Abgraben der
Terrainerh6hungen an der Stelle pes kiinltigen Gehsteiges erforpert, den
nach der Baubewilligung der Bauherr selbst errichten sollte, ging alles,
was mit dem Abgraben des Erdreiches au! dem unmi!telbar angrenzenpen
Teile des 6ffent1ichen Grundstuckes im ljinblick aul die erlorderlicheBefestigung des Grundstiickes zusammenhing, au! Kosten des Bauherrn, .bezw.
seines Nach!olgers, d. i. der jetzigel1 Klager. Wenller nich! recht~eitig die
erlprderHche Regulierung dieses an sein Gnmdstiic!i: angrenzenden Teile!; des
~ illlentlichen Grundstiickes durchgeliihrt hat, war es nicht mehr Pflic!tt der
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a modalit je stavba rodinného domku se stanoviska veřejného zájmu pnpustna. Upravují se jím právní poměry stavebního objektu a stanoví se,
jakým požadavkům musí tento objekt vyhovovati, aby neodporoval stavebnímu řádu. Stavebkyně měla tedy již podle stavebního povoleni upraviti
svilj pozemek a přilehlou, pro chodník určenou část sousedního pozemku,
určeného pro veřejnou komunikaci, až do té hloubky, do které pak prokopávala obec další pruh sousedního pozemku pro silnici.

!
v'I

I

I

Stavebkyně již při komisionálním. řízení vzala výsledek jednání, za
něhož' byl po stránce technické vznesen požadavek toho 'obsahu, jak je
uveden v posléz citovaném výměru, na vědomost a zaváz~la se vyhověti
stanoveným podmínkám, jak je patrno z protokolu o komisionálním řízení
dne 14. června 1927 sepsaného a jí podepsaného. Stavební konsens, pokud
jde o úpravu jejího stavebního pozemku a jeho připojení na veřejnou komunikaci, tudíž obsahuje povinnost, kterou B. U-ová při komisionálním
řízeni převzala. Tuto svou povinnost opětně B. U-ová uznávala, a to('v pří
pise na magistrát hlavního města Prahy ze dne 24. června 1935 a ze dne
5. října 1936 a žádala o odklad ve splnění této převzaté povinnosti. Stejně
v přípise technické kanceláře Ing. A. P-a ze dne 7. srpna 1934 (který jí
vypracoval již původní plány) slibuje, že předloží magistrátu ke schválení

plány stran provedení opěrné zdi do ulice "Pod K.« s 'příslušnou úpravou
přileh lého terénu a odkopem pro chodník.

Převzala-Ii takto právní předchUdkyněžalobců závazek, že se sama
postará o úpravu stavebního pozemku se strany veřejné komunikace, která
se měla podél jejího stavebního pozemku zříditi, a bylo-Ii jí 'Už tehdy ~
soudíc podle polohopisného plánu, který k žádosti o povolen! stavby sama
předložila známo, že připojení pozemku na určené výškové niveau
chodníku vyžaduje odkopání vysokého terénu v místech budoucího chopníku, který měla zříditi podle stavebního povolení sama stavebkyně, spadalo vše, co souviselo s odkopem půdy na bezprostředně sousedící části
veřejného pozemku vzhledem na nutné zajištění stavebního pozemku na
vrubstavebkyně, případně jejího nástupce, t. j. nynějších žalobců. Neprove.dla-li zavčas potřebnou úpravu této části veřejného pozemku, s jejím Pozemkem sousedíc i, nebylo již povinností žalované obce jako podnikatel~y
výkopu komunikace za tou částí pozemku, kterou měla vykopat a zajístit
stilvebkyně, aby se podle § 364 b) obč. zák. postarala o upevnění jejího
stavebního pozemku, které si měla při zřízení chodníku obstarati sama sta-
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beklagten Oemeinde als Unternebmerin der Ausgrabung der Kommunikation binter dem Teile des Orundstuckes, das der Bauherr hiilte ausgraben
und befestigen sollen, gemiiB § 364 b) abOB. lilr die Befestigung ihres Baugrundstiickes Zll sorgen, die der Bauberr bei der Erricbtung des Oehsteiges
hiitte selbst vornehmen sollen. Wie auS dem Inhalte der zuletzt zitierten
Urkunden hervorgeht, kannte B. U-ová ihre Verpflichtung, die Boschung
fiir den Oehsteig bis zur Tiefe der StraBenausgrabung ausgraben zu lassen,
und ersuchte nur um einen Aufschub der Erfiillung der iibernommenen Verpflichtung. Wenn ihr dies von der Oemeinde als BaubebOrde bewilIigt
wurde, hat hiedurch ihr bereits geregeltes Verhiiltnis zur 'Oemeinde als
ihrem Nachbarn keine Aenderung erfahren.
Da es sich um eine vom Bauherrn iibernommene'Verpflichtung handelt,
kommt es nicht darauf an, daB die Landesbehord~ in Prag iiber die Berufung des Kliigers gegen den Bescheid des Magistrates der Hauptstadt
Prag vom 30. Dezember 1940, wodurch der Kliiger aufgefordert wurde,
liingstens bis zum 30. April 1941 auf Orund des von ihm selbst beantragten
und behiirdIich genehmigten Bescheides vom 29. JuIi 1939' den Bau einer
Stiitzmauer beim Hause Ne. 256 in P. durchiufiihren, ienen Bescheid aufgehoben hat, zumal wenn dies aus dem Orunde geschehen ist, daB der
Magistrat der Hauptstadt Prag in dem angefochtenen Bescheide nicht den
konsentierten Stand beriicksichtigt hat. ' .
Wenn weder die Rechtsvorgiingerin der Kliiger noch diese als ihre
Rechtsnachfolger im Besitze des Baugrundstiickes die iibernommene, beziehungsweise ihnen auferlegte Verpflichtung hinsichtIich der' Regulierung
des unmiltelbar an ihr Orundstiick angrenzenden Terrains zur Errichtung
~ines Oehsteiges entlang der StraBe und ZUf Befestigung der Boschung
Ihres Baugrundstiickes erlilllt haben, konnen die Kliiger von der Beklagten
nicht den Ersatz der mit der Befestigung der Boschung ihres Baugrundst~ckes verbundenen Kosten verlangen, auch wenn diese Kosten infolge
der Senkung der Boschung und der Oefiihrdung der Stabilitiit der Fundamente des Hauses hOher sind als Ufspriinglich angenommen wurde, denn
die Ursache der Senkung der Boschung und des jJ6heren Bauaufwandes
ist die, da!?o der Bauherr und die Kliiger als seine Rechtsnachfolger einige
Jahre hindurch mi! der Erlilllung der oben erwiihnten Verpflichtung zur
. Regulierung des unmi!telbar angrenzenden Terrains und zur Befestigung
Ihres Orundstlickes, d. i. mit dem Abgraben einer Schicht dieser Boschung
jiir einen Oehsteig, mit der Befestigung der Boschung durch eine 2 m hohe
Stiitzmauer und der Ausgleichung des weiteren Terrainunterschiede" durch
die Boschung im Verzuge waren. Durch diese zum mindesten gemeinsam
mít dem Abgraben cier StraBentrasse durchgefiihrte Regulierun~ hiitten sich
die Eigentiimer des Baugrundstiickes im Sinne der iibernommenen Verpmchtung gegen das Senken des Erdreiches auf ihrem Grundstiicke selbst
gesichert. Die durch die Nichter1iillung der eigenen Verpflichtung verursachteGefiihrdung und den daraus entstandenen Schaden konnen sie nURmehr nicht auf Orund des § 364 b) abOB. gegen ihren. Nachbarn geltend
machen.

čis.

18701 253

252
vebkyně.

Jak plyne z obsahu posléz citovaných listin věděla B. U-ová o své
povinnosti prokopati svah pro chodník až do hloubky, do které se pak kopala silnice, a žádala jen o odklad splnění převzatého závazku. Povolila-li
jí to obec jako stavebni úřad, nedoznal tím změny její již upravený poměr
k obci jako sousedu.
.

.• Ježto jde o závazek stavebníkem převzatý, nesejde na tom, že zemský
urad v Praze na odvolání žalobcovo do výměru magistrátu hlavního města
Prahy ze dne 30. prosince 1940, kterým byl žalobce vyzván, aby nejdéle
do 30. dubna 1941 provedl podle plánu jím samým navrženého a úřadem
schváleného výměrem ze dne 29. července 1939, stavbu opěrné zdi u domu
č.p. 256 v P., onen výměr zrušil, zvláště když se tak stalo z toho důvodu
že magistrát hlavniho města Prahy nedbal v napadeném výměru konsen~
tovaného stavu.

Nesplnila-li právní předchůdkyně žalobců ani tito jako její právní nástupci v držbě stavebního pozemku převzatou, pokud se týká ve stavebním
. povolen! jí uloženou' povinnost co do úpravy bezprostředně s jejich pozemkem sousedíciho terénu pro zřizení chodníku podél silnice a zajištěni
. svahu svého stavebniho pozemku, nemohou se žalobci domáhati na žalované náhrady nákladu spojeného se zajištěn!m svahu jejich stavebního pozemku, třebas náklad ten je v důsledku sesutí svahu a ohrožení stability
domu"" základech větší, než s jakým se původně počítalo, neboť příčina
sesutí svahu i vyššího stavebního nákladu je ta, že stavebkyně a žalobci
jako její právní nástupci prodlévali po několik let se splněním shora zmíněm, povinnosti co do úpravy bezprostředně sousedícího terénu a zajištění
svého pozemku, t. j. s odkopáním vrstvy svahu pro chodník, zajištěním
svahu opěrnou zdí do výše 2 m a vyrovnáním dalšího rozdílu v terénu svahem .. ~outo úpr.avou, při n<;jmenším společně s odkopem silniční trassy
p:ovadenou, .byb by se samI. vlastníci stavebního pozemku zajistili podle
prevzaté povrnnostt před sesouváním půdy na jejich pozemku. Nesplněním
vlastní povinnosti způsobené ohrožení a z něho vzniklou škodu nemohou
nyní na základě § 364 b) obě. zák. uplatňovat proti sousedovi.
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Pozůstalost, ať zastoupena dědici nebo opatrovníkem, nemílže býti ve
pořízení stranou, a to, ať jde o žalobu o ~
dické právo podle § 125 nesp. pat. nebo o určovací žalobu podle § 228

Die durch die Erben oder durch.. einen Kurator vertretene Verlassen·
scltaft kann in einem Rechtsstreit wegen Ungiiltigkeit der letzten Willens·
erkliirung nich! partei sein, und zwar weder wenn es sich um eine Erbrechts·
ldage nach § 125 auBerstr. Pat., noch wenn es sich um eine Feststel1ungl!·
klage nach § 228 ZPO. handelt.

sporu o neplatnost poslednihó
~~~

.

(Rozh. ze dne), března 1944, R II 8/44.)

(Entsch. vom 3. Marz 1944, R II 8/44.)
Dne 4. prosince 1942 zemřela H. F-ová a zanechala závěť ze dne 13.
května 1941 a dodatek k ní ze dne 2. listopadu 1942, podle niž byla povolána za universální dědičku M. S-ová. K pozůstalosti po H. F-ové se
přihlásila výminečně ze zákona A. M-ová. Jeji přihláška byla soudem při
jata a ježto popřela platnost testamentu a jeho dodatku, byla pozůstalost

,Am 4. Oezember 1942 starb H. F-ová mít Hinterlassung eines Testamentes vom 13. Mai 1941 mit einem Nachtrag hiezu vom 2. November
1942, durch das M. S-ová als Universalerbin eingesetzt wurde, Zur Verlassenschaft nach H. F-ová erklarte sich A. M-ová bedingt als Erbin aus
dem Oesetze. Ihre ErbserkIarung wurde vom Oericht angenoinmen und
da sie die Oilltigkeil des Testamentes und des Nachtrages hiezu bestritt,
wurde sie vom Abhandlungsgericht aut den Rechtsweg verwiesen. Die Universalerbin M, S-ová erklarte bei der Verlassenschattsabhandlung, sie behalte sich die AeuSerung betreffs der Echtheif und Oiiltigkeit des Testamentes vor und werde die Erbserkliirung spater abgeben.
lm vorliegenden Rechtsstreit beantragt die gesetzliche Erbin A. M-ová
gegen die dllrchden besonderen Sachwalter J. Z. vertretene Verlassenschaft
nách H. F-ová die Feststellung, der letzte Wille der H. F-ová vom 13. Mai
1941 und der Nach!rag dazu vom 2. November 1942, die vom Verlassenschaftsgericht kundgemacht und der Abhandlung der Verlassenschalt nach
H. F-ová zugrundegelegt wurden, seien ungultig,
O a sEr s tg e r i c h t wies die Klage filr dermalen ab.
O a s Ber u I u n g s g e r i c h t hob uber clie Berulung der KJagerin
das angelochtene Urteil mit Vorbehalt der Rechtskraft aul und trug dem
Oericht erster Instanz eine neue Verhandlung und Entscheidung auf.
O a s O ber s t e Oer i c h t hob uber den Rekurs der Verlassenschalt
den angelochtenen BeschluS aul und erteilte dem Berulungsgericht den
Aultrag, uber clie Berulung weiter zu verhandeln und von neuem zu ent~
scheiden.

ním soudem odkázána na pořad práva. Universální dědička M. S-,ová prohlásila při pozůstalostním jednání, že si v)'hražuje vyjádřit se o pravosti
a plátnosti testamentu a že dědickou přihlášku podá později.
Ve sporu, o který tu jde, domáhá se zákonná dědička A. M-ová proti
pozůstalosti po H. F-ové, zastoupené opatrovnikem k činu
Z-em, zjištění,
že poslední vůle H. F-ové ze dne 13. května 1941 a dodatek k ní ze dne
2. listopadu 1942, které byly pozůstalostním soudem prohlášeny a vzaty
za základ projednání pozůstalosti po H, F-ové, jsou neplatné.

J.

Pl' v Ý

o u d zamítl žalobu pro tentokráte.

O d vol a c! s o u d zrušil k odvolání žalobkyně napadený rozsudek
a vyhradiv právní moc uložil soudu prvé stolice další jednání a rozhodnutí.
Ne j v y Š š í s o u d zrušil k rekursu pozůstalosti napadené usnesení a
uložil odvolacímu soudu, aby o odvolání dále jednal a znovu rozhodl.

A u s den O run den:
Der Rekurrentin ist darin beizupilichten, daS die durch die Erben oder
durch einen Kurator vertretene Verlassenschaft im Rechtsstreit wegen Ungultigkeit der letzlen Willenserklarung mangels der ProzeBlegitimation weder KIagerin no ch Beklagte sein kann, und zwar weder wenn es
sich um eine Erbrechtsklage nach § 125 auBerstr. Pat., noch wenn eS .sich
um eine Feststellungsklage nach § 228 ZPQ. handelt. Oa sie nul' Oegenstand 'des Verlassenschaitsverlahrens ist, hat sie kein Interesse daran, ob
ein gu1tiges Testament vorliegt oder nich! und ob die Verlassenschalt nach
der gesetzlichen oder testamentarischen Erblolge abgehandelt und ob sie

S

Z

,
?

!

I

dŮVOdů:

. . Stěžovatelce je dáti za pravdu, že pozůstalost sama

ať zastoup'ena

dědici nebo opatrovníkem, nemůže býti ve sporu o nepl~tnost posledního
pořízení .anižalující, ani žalovanou stranou pro nedostatek legitimace, vy-

,tupovah v tomto sporu Jako procesní strana, a to, ať jde O žalobu o dě
dické právo podle § 125 nesp. pát. nebo o určovaci žalobu podle § 228
C. ř. s. Jsouc pouze předmětem pozůstalostniho řízení, nemá zájem na tom,
z~a tu je platné poslední pořízení či nikoli a zda bude pozůstalost projednana podle zákonné či testamentární dědické posloupnosti á odevzdána
dědicům t~stamenlárním či zákonným a kterým, anebo zda připadne lisku
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den testamentarischen oder gesetzlichen Erben und welchen von ihnen eingeantwortet wird oder ob sie dem Fis~us .als e:bio~es Out zumllt. Sie selbst
als der Inbegriff der Rechte und Verbmdhchkelten des Verstorb~nen (§ .531
abOB.) und als Rechtssubjekt macht kein~m ct.e~ E~ben sem Erbrecht
streitig, behauptet und verteldlgt weder dle Oulhgkelt de.s Test~mentes,
noch bestreitet sie es' der fUr sie bestellte Kurator kann dles als lhr Vertreter gemaB § 129 ~uBerstr. Pa!. gar nicht !Un. Die Verlassen.sch~ft isi
auch weder selbst berechtigt, sich filr dle Oulltgkelt oder Ungultlgkelt des
Testamentes zu entschHeBen, noch hat sie die rechtliche MogHchkeit, m
dieser Richtung Erklarungen abzugeben, ob sie nun durch' den erbserklarten
Erben oder durch einen Kurator vertreten ist.
Da sie als Rechtsobjekt an dem Ausgange der Stn;itigkeiten .zwisc.hen
verschiedenen Pratendenten der NachlaBmasse, bezlehungswelse emes
Tei1es derse1ben, kein Interesse hat, kann die Verlassenschait in einem
Rechtsstreit zwischen Erben nicht beklagte Partei sein.
Wenn jemand der Klagerin den Erwerb de: Erbschal~ iiberhaupt oder
der durch Vermachtnisse (S 7·26 abOB.), bezlehungswelse durch ander.e
im Testament lestgesetzte Verpilichtungen nicht belastete~ Erbschaft streltig macht, so sind dies nur jene Personen, ~ie aus det:,J Tltel des testamentarischen Erbrechtes oder aus dem Tltel emes Vermachtmsses Rechte aul
den NachlaB géltend machen. Nurgegen diese Erbrechts- oder Vermachtniswerber konnte die Klagerin, wenn sie ein recht1iches Interesse an ?er
alsbaldigen Feststellung des Nichtbestehens dieser Ansprliche nachwelst,
die Kiage wegen Ungliltigkeit des Testamentes als deren Rechtsquelle und
Rechtstitels erheben. Jedoch kann sie dies, ohne daB die~e an dem Rechtsstreit teilnehmen, nichtim Wege einer Klage gegen dle Verlassenschaft
geltend machen.
Bei dieser Lage der Sache und des Rechtsstreites ist es iiberlllissig, sich
mít der Feststellung der liir die Beurteilung der Frage der behaupteten Ungliltigkeit des Testamentes entscheidenden Tatumstande zu belassen. Wenn
das Berulungsgericht das Urteil des Erstgerichtes gema~ § 496, .Z. 3 Z~O.
aus diesem Grunde aulgehoben hat, wurde die Sache m rechthcher Hmsicht unrichtig beurteilt und daher war den begriindeten Rekursen stattzugeben und wie angefilhrt zu beschlieBen.

jako odúmrť. Sama jako souhrn práva závazků zemřelého (§ 531 obč.
zák.) a jako právní su?jekt žádné~u z dě?!~ů j:~o dědic~é .právo neu~ír~!
platnost posledního ponzení netvrdl a nehaJI, ant Je nepoplra; opatrovmk JI
ustanovený jako její zástupce tak podle § 129 nesp. pat. ani nemůže uči
niti. Pozůstalost sama ne ni také oprávněna rozhodovati se pro platnost
nebo neplatnost posledního pořízeni, ani nemá právní možnosti vyjadřovati
se v tom směru, ať je zastoupena přihlášeným dědicem nebo opatrovníkem.

V důsledku jejího nezájmu jako právního objektu na výsledku rozepří
mezi různými pretendenty pozůstalostní podstaty, pokud se týče její části,
nemůže pozůstalost sama býti žalovanou stranou ve sporu mezi dědici.
Bráni-li kdo žalobkyni v nabyti dědictvi vůbec nebo dědictví nezatíženého odkazy (§ 726 obč. zák.), pokud se týče jinými povinnostmi v závěti
stanovenými, jsou to jen ony osoby, které z titulu dědického práva ze závěti či z titulu odkazu uplatní svá práva na pozůstalost. Jen proti těmto
uchazečům o dědická práva nebo o odkazy mohla by žalobkyně" prokáže-li
nutkavý právní zájem na zjištění neexistence těchto nároků, podati žalobu
o neplatnost testamentu jako jejich zdroje a právního titulu. Nemůže se
však toho - bez jejich účasti ve sporu - domáhati žalobou podanou proti
pozůstalosti.

, Za tohoto stavu věci i sporu je zbytečné zabývati se zjišťováním skut~
kových okolností rozhodných pro posouzení otázky tvrzené neplatnostt
testamentu. Zrušil-li odvolací soud rozsudek prvého soudu podle § 496,
čís. 3 c. ř. s. z tohoto důvodu, posoudil věc po právní stránce nesprávně
a bylo proto odůvodněným rekursiím vyhověti a usnésti se, jak se stalo. _

Nr. 18703.
Aul einen wiihrend der Oeltung der Bestimmungen der ~ 1164 bis
1170 abOB. in ihrem ursprunglichen Wortlaut abgeschlossenenVerlagsvertrag sind diese Vorschriiten anzuwenden, auch wenn der Vertrag Werke
der bildendetÍ Kunste zurn Oegenstand ha!.
Nach § 1167 abOB. in seinem urspriingHchen Wortlaut war der "erleger wenn díe Zahl der Exemplare bei AbschluB des Verlagsvertrages
nichť vereinbart wurde nicht nur berechtigt, eine beHebige Zahl VOll Exemplaren drucken zu la~n, sond~n konnte auch eine beliebige Zabl von

čís.

18703.

Na nakladatelskou smlouvu uzavřenou za platnosti ustanoveni ~ 1164
až 1170 obč. zák. původnlho znění jest použiti těchto předpisii, i když" jsou
jejim předmětem díla výtvarného umění.
Podle § 1167 obč. zák. pí'wodního znění byl nakladatel, nebyl-Ii smluven
počet exemplářů při uzavřeni nakladatelSké smlouvy. oprávněn nejen tisknouti ko:ik exemplářů mu bylo libo, nýbrž mohl též uspořádati libovolný
počet vydání. Na tomto stavu neMiěnil pro smlouvy uzavřené za platnnsti
CivUni rozhodnutí XXVI.
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Aullagen veranstalten. An diesetn Stande hat ilir Vertriige, die wiihrend der
Geltung der truheren Vorschriften abgeschlossen wurden, das Gesetz vom
ll. Mai 1923, Slg. Nr. 106 uber den Verlagsvertrag nichts geiindert.
Worin die Zustimmung des Verlaggebers gemiiS § 29, Abs. 2 des Ges.
uber den Verl.-Vertr. zur Uebertragung des Reproduktionsrechtes zn erblicken ist, das dem Verleger aus einem vor dem Tage der Rechtswirksamkeit des zitierten Gesetzes (§ 42, Abs. 2 des Ges. liber den Verl.-Vertr.)
abgeschlossel)en Verlagsvertrage entspringt.
Unbegriindete Aenderungen des Werkes und die Verletzung der Vorschrilt des § 16, Abs. 2 des Gesetzes vom 24. November 1926, Slg. Nr. 218
steJen einen Eingriil in das Urheberrecht nach § 44 zit. Ges. dar. Eine
unbegriindete Aenderung ist auch die Denaturierung des Werkes gemiiS
§ 16, Abs. 3 zit. Ges.
Nicht der Grad des Verschuldens' ist ilir díe Zuerkennunl?; einer Entschiidigung nach § 57 des Autor.-Ges. entscheidend, sondem es genilgt,
daS dem Tater liberhaupt ein Verschulden beigemessen wer.den kann.

dřivějších předpisů
smlouvě.

nic :zákon ze dne ll.

květua

1923, Sb.

čís.

106 o nakla-

datelské

V čem lze spatřovat souhlas zadavatelův podle § 29, odst. 2 zák. o nakt.
sml. s převodem reprodukčního práva, plynoU(!Ího nakladateli z nakladatelské smlouvy, uzavřené přede dnem právní účinnosti uvedeného zákona
(§ 42, odst. 2 :zák. o nakl. sml.).
Bezdůvodné změny díla a porušeni předpisu § 16, odst. 2 zákona ze
dne 24. listopadu 1926, Sb. čís. 218 jsou zásahem do původského práva
podle § 44 uved. zák. Bezdůvodnou změnou je i denaturace díla podle § 16,
odst. 3 uved. :zák.

-

Pro přisouzení náhrady podle § 57 autor. zák. neni rozhodný. stupeň
viny, nýbrž stačí, že lze pachateli vůbec přičíst vinu.
(Rozh. ze dne 6. března 1944, Rv I 1049/43.)

(Entsch. vom 6. Marz 1944, RV I 1049/43.)
Am 17. Oktober 1900 schloB der MaIer N. mit der Oesellschalt U. einen
Vertrag, durch den er dieser Oesellschaft das Reproduktionsrecht an seinen
Bildern nach einem dem Vertrage beigeschlossenen Verzeichnisse, und
zwar bis zum Format 19X30 cm, auBerdem die erlorderlichen IIIu~tra
tionen und Skizzen zum Text verschiedener Autoren um den Pauschalbetrag von 6.000 K vergab. lm Jahre 1914 ubertrug die Oesellschaft "U.«
das Reproduktionsrecht der ptot. Fa. J-P., Oesellschaft m. b. H. Diese
Firma gab im Herbst des J. 1940 ein Sammelwerk von Reproduktionen
bekannter Bilder des Malers N. heraus, und zwarinsgesamt 32 farbige Ansichtskarten in cinem Umschlag. Oas Sammelwerk wurde mit alten, abgec
nutzten, halb vordorbenen Klischees ausgelUhrt.
lm vorliegenden Rechtsstreit beantragen die Rechtsnachfolger des Malers N., gegen die Firma J. P. zu Recht zu erkennen, daS 1. den Klagern
das Urheberrecht an den Bildwerken des Malers N. zusteht, nach welchen
die beklagte Oesellschaft eine Sammlung von 32 im Urteilsspruch ange!lihrten farbigen Ansichtskarten herausgegebenhát; 2. der beklagten Oesellschaft Eingriffe in dieses Urheberrecht verboten werden uod ihr die Pflicht
'auferlegt wird, sich der Herstellung, Vervielfiiltigung, Verbreitung und des
Vertriebes dieser Reproduktionen zu enthalten; 3. die Beklagte verpflichtet
ist, den Kliigern 100.000 K s. Ngb. zu bezahlen. Den Klagsanspruch begrunden die Kliiger mit der Behauptung, die Beklagte habo kein Reproduktionsrecht g~abt und die Reprodukti6nen seien so mangelhaft hergestellt,
daS dies eine Verunsta1tung bedeute und die Wertschatzung, sowie den
Wert des Werke des Malers N. beeintriichtige. Von dem eingeklagten Betrage entfallen auf die Herausgabe der ,Bereicherung aus dem widerrechtlichen Eingriff in die Urheberrechte 50.000 K und aul die Entschiidigung
fiir den verursachten immateriellen Schaden 50.000 K

Dne 17. října 1900 uzavřel malíř N. se společností »U.« smlouvu, jíž
zadal této společnosti reprodukční právo svých obrazů podle seznamu při
pojeného ke smlouvě, a sice do formátu 19X30 cm, mimo to potřebné
ilustrace a skizzy do textu od určitých autorů za úhrnnou částku 6.000 K
V roce 1914 přenesla společnost »U.« reprodukční právo na prot. fIrmu
J. P., společnost s r. o. Tato firma vydala na podzim r. 1940 soubor reprodukcí známých obrazů malíře N-a, a to jako soubor 32 barevných po,
. hlednic v obalu. Soubor byl proveden starými, upotřebenými, zpola zniče
nými štočky.
Ve 'sporu, o který tu jde, domáhají se právní nástupci malíře N-a, aby
bylo proti fir.mě J. P. uznáno právem, že I. žalobcům přísluší původské
právo k výtvarným dílům malíře N'a, podle nichž žalovaná společnost vydala soubor 32 barevných pohlednic uvedených v rozsudečném výroku;
2. žalované společnosti se zapovídá zásah do těchto původských práv a
ukládá se ji povinnost zdrželi se zhotovování těchto reprodukcí, jejich rozmnožování, rozšiřováni a odbýváni; 3. žalovaná je povinna zaplatiti žalob~ům 100.000 K s přísl. žalobní nárok odůvodňuji žalobci tvrzením, že
zalovaná neměla práva k reprodukci a že reprodukce jsou tak vadně vypracovány, že to znamená zohyždění a je na úkor vážnosti a hodnoty dila
malíře N-a. Ze zažalované části připadá na' vydáni obohacení z protiprávního zásahu 'do původského práva 50.000 K na odškodné za nehmotnou
škodu 50.000 K
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D a sEr s t g e r i ch t wies die Klage in ihrem ganzen Um!al1ge ah.
D a s Ber u ! u 11 g S g e r i c h t gab der Berufung der Klager hinsicht~ich des Betrages von 50.000 K aus dem Grunde der Schadloshaltung statl,
lm ubrigen bestatigte es das ange!ochtene Urteil.
D a s O ber s t e G e r i c h t gab weder der Revision der Klager,
noch der der bekl.,gten Gesellschaft Folge.
ln den zur Entscheidung stehen den Fragen bemerkte das Oberste
Gericht in den

P r v Ý s o u d zamítl žalobu v celém rozsahu.
O d vol a cí s o u d vyhověl k odvolání žalobců žalobě co do
50.000 K z důvodu odškodného, jinak potvrdil napadený rozsudek.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl ani dovolání
lované společnosti.
K otázkám, o něž jde, uvedl nejvyšší soud

Grunden:
Zur Revision der Klager:
Laut Schreiben vom 17. Oktober 1900 vergab der MaIer N. das Reproduktionsrecht bestimmter Bilder - es ist unbestritten, dass darunter auch
alle Bilder lielen, deren Reproduktionen Gegenstand dieses Rechtsstreites
sind - der Firma »U.«, und zwar bis zum Format 19X30 cm, auBerdem
die erlorderlichell lllustrationen und Skizzen zu den Texten bestimmter
Autoren um den Pauschalbetrag von 6.000 K :Es handelt sich nun darum,
ob durch dieses Schreiben auf »U.« auch das Reproduktionsrecht filr das
Ansichtkartenformat ubertragen wurde und ob es sich um ein Reproduktionsrecht ohne Beschrankung auf eine bestimmte Zahl von Auflagen oder
nur um ein au! eine Auflage beschranktes Reproduktionsrecht handelte .
. Hinsichtlich der ersten Frage geht aus dem Schreiben.klar hervor, daB
slch das Reproduktionsrecht auch auf das Ansichtskartenformat bezog, denn
in deni zitierten Schreiben ist von dem Reproduktionsrecht b i s z u m
For mat 19X30 cm die Rede. Diese Redewendung JaBt nur c1ie Auslegung zu, c1aB sich das Reproduktionsrecht auf Reproduktionen aUer AusmaBe bezog, sofern sie nicht das Format19X30 cm iiberschritten, somil
auch au! Ansichtskarten, die díeses Format nich! erreíchen.
Der Gesellschaft »U.« wurde somit auch das Reproduktionsrecht
filr das Ansichtskarten!ormat iiheriragen. ..
Was den Um!ang des ubertragenen Reproduktionsrechtes· anlangt, geht
dieser aus dem oberwiihnten Schreiben nicht hervor. Der Umfang des
ubertragenen Reproduktionsrechtes ergibt sich jedoch aus der rechtlichen
Natur des Vertrages, der au! Grund dieses Schreibens zustandegekommen ist.
Es handelt sich um einen Verlagsvertrag, der im Hinblick darauf, daB
er im Jahre 1900 abgeschlossen wurde, nach den damals geltenden Vorschriften uber den Verlagsvertrag beurteilt werden muB. Es sind dies dic
Bestimmungen der damal"s geltenden §§·1164 bis 1171 abGB.
in ihrem \1rspriinglichen Wortlaut. Diese Vorschriften bezogen sich zwar
nach ihrem Wortlaut nicht auf Werke der bildenden Kunst, sondern nur
au! literarische Werke (§§ 1164 bis 1170 abGB.) und aul Landkarten, topographische Zeichnungen und musikalische Kompositionen (~ 1171 abGB.)
miissen jedoch sinngemaB auch au! Werke der bildenden Kunst angewen~
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žalobců,

částky

ani dovoláni ža-

důvodech:

K dovoláni žalobců:
Podle dopisu ze dne 17. řijna 1900 zadal malíř N. reprodukční právo.
určitých svých obrazů není sporné, že mezi nimi byly i všechny obrazy,
jejichž reprodukce jsou předmětem tohoto sporu - firmě »U.«, a to do
formátu 19x30 cm, mimo to potřebné ilustrace a skizzy do textl! určitých
autorů za úhrnnou částku 6.000 K. Jde nyní o to, zda tímto dopisem bylo
na »U.« převedeno též reprodukční právo pro pohlednicový formát a zda
šlo o reprodukční právo bez omezení na určitý počet vydání nebo jen o reprodukční právo na jedno vydání.

Pokud jde o prvou otázku, plyne z dopisu jasně, že se reprodukční
právo týkalo i pohlednicového formátu, neboť v uvedeném dopise se mluví
. o reprodukčním právu do for mát u 19X30 cm. Tento použitý slovní
obrat připouští jen ten výklad, že se reprodukčni právo týkalo reprodukcí
v.šech rozměrů, pokud nepřevyšovaly formát 19X30 cm, tedy i pohlednic,
které tohoto formátu nedosahují.
Bylo tedy na společnost »U.« převedeno též reprodukční právo pro
pohlednicový formát.
Pokud jde o rozsah převedeného reprodukčního práva, neplyne tento
z výše uvedeného dopisu. Rozsah převedeného reprodukčního práva se
však podává z právní povahy smlouvy, k níž došlo podle tohoto dopisu:

šlo o smlouvu nakladatelskou, kterou je vzhledem na to, že k ní došlo
v roCe 1900, posuzovaii podle tehdy platných předpisů o nakladatelské
smlouvě. JSou to ustanovení t e h d y P I a t n Ý c h §§ 1164 až 1171 obč..
zák. v původnim znění. Předpisy tyto se sice podle svého znění nevzlaho··
valy na dila výtvarného umění, nýbrž jen na díla literární (§§ 1164 až
11700bč. zák.) a k mapám, k fotografickým výkresům a k hudebním skladb?m (§ 1171 obč. zák.), je jich však použíti analogicky i na díla výtvarneho umění. Podle § 1167 obč. zák. (v tehdejšimznění) a contrario mohl
nakladatel, nebyl-li smluven počet exemplářů při uzavření nakladatelské
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det werden. Oema5 § 1167 abOB. (in seinem damaligen Wortlaut) a contrario konnte der Verleger, wenn die Zahl der Exemplare bei Abschlu5
des Verlagsvertrages nicht vereinbart wurde, nicht nur eine beliebige Zahl
von Exemplaren drucken, sondem konn!e auch eine beliebige Zahl VOi1
Auflagen veranstalten (Ol. V. Nr. 11815).An diesemStande hat Wr sol che
alte Vertrage auch das Oesetz iiber den Verlagsvertrag Slg. Nr. 106/1923
nichts geandert, denn im § 42 dieses Oesetzes ist nicht der § 10 unter jenen
Vorschri!ten angefiihrt, die auch filr die zur Zeit der Wirksamkeit dieses
Oesetzes berei!s existierenden Vertrage gel ten sollten.
, Oas Reproduktionsrecht wurde also der Oesellscha!t "V.« ohne Beschrankung au! eine Auflage oder au! eine bestimmte Zahl Von Auflagen
iibertragen. Daher braucht man sich nicht mit der Frage zu befassen, ob
die strittige Edition von Ansichtskarten eine Neuauflage war oder nich!.
Die Oesellschaft "V.« war zwar berechtigt, ihr 'aus dem mi! dem
Maier N. abgeschlossenen Verlagsvertrag entspringendes Reproduktionsrecht zuubertragen, jed och im Hinblick darau!, daB gema5 § 42 des Oes.
uber den Verl.-Vertr. die Vorschri!t des § 29 dieses Oesetzes auch Iii"
Vertrage gilt, die im Zeitpunkte der Wirksamkeit dieses Oesetzes bereits
existierten, nur mit Zustimmung des N. (§ 29, Abs. 2 zit. Oes.).
Laut Schreiben der Oesellschaft »V.« vom 9. Juli 1942 hat diese Firma
ihr Reproduktionsrecht liir das Ansichtskarten!ormat der beklagten Ge~ellschaft ubertragen. Femer wurde lestgestellt, da5 diese Vebertragung
lm Jahre 1914 erlolgte, daB N. von dieser Veberlragung Kenntnis halte,
daB er, als er von dieser Vebertragung erfuhr,durch Vermittlung eines
Rechtsvertreters bei der Fa. »V.« seine Rechte geltend machte, und daB
ihm die Firma "V.« aul Orund dieser Verhandlungen etwas zugute schrieb.
Durch dieses sein Vorgehen gab N. in genugender Weise zu erkennen,
daB er mi! der Vebertragung des Reproduktionsrechtes aul die beklag!e
Oesellschalt einverstanden isl (§ 869 abOB.). Die Beklagte hat somit das
Reproduktionsrecht an den betreffenden Bildem des Malers N. liir das Ansichtskarten!ormat erworben und das Berulungsgericht hat nicht gele hlt,
solem es in dieser Richtung die Klage abgewiesen hat.
Z u r R e v i s i on der bek I a g ten O es e II s cha ft:
Die Entschadigung nach § 5T des Urh.-Oes. hat zur Voraussetzung, daB
es sich um einen Eingriff in das Vrheberrecht handelt. Was unter ein,em
Eíngrift in das Urheberrecht zu verstehen isl, definiert der § 44 des Vrh.Ges. Welche Dispositionen das Oesetz ausschlieBlich dem Autor vorbehalt
und in welchen Fallen es somi! zu einem Eingriff in das ausschlieBliche
Recht des Vrhebers im Sinne dieser Bestimmung kommt, iSl bezuglich der
Werke der bildenden Kunste im § 31 des Vrh.-Oes. angeliihrt. Mit den
im § 31 des Urh.-Oes. angeWhrten Berechtigungen sind jedoch nicht alle
Rechte des Vrhebers erschop!t, sondem es han delt si ch hier nur um die
A.ulzahlung jener Berechtigungen, die in der Regel das Wesen jener Rechte
bllden, die au5er anderen-im Urheberrechl inbegriffen sind. Oas Urheberrecht beschrankt sich nicht nur aul Vermogensrechte, sondem umla5t auch
zahlreiche immaterielle Interessen. Es sind dies in erster Reihe ideelle Be-

smlouvy, nejen tisknouti kolik exemplářů mu bylo libo, nýbrž mohl též
libovolný počet vydání (Ol. U. čís. 11.815). Na tomto stavu nezměnil pro takové staré smlouvy nic ani zákon o nakladatelské smlouvě
Sb. čís. 106/1923, neboť v § 42 tohoto zákona neni uvellen § 10 mezi
oněmi předpisy,' které měly platit i na smlouvy v době účinnosti tohoto
zákona již existující.

uspořádati

Bylo tedy na společnost »U.« převedeno reprodukční právo bez omezení na iedno nebo na určitý počet vydání. Není proto třeba se obírati
otázkou, . zda sporné vydání pohlednic bylo vydáním novým čili níc.
Společnost "U.« byla sice oprávněna převést své reprodukční právo,
plynoucí z nakladatelské smlouvy uzavřené s malířem N., avšak vzhledem
na to, že podle § 42 zák. o nakl. sml. platí předpis § 29 tohoto zákona i na
smlouvy, které v době účinnosti tohoto zákona již existovaly, jen za N-ova
souhlasu (§ 29, ods!. 2 cit. zák.).

Podle dopisu společnosti "V.« ze dne 9. července 1942 převedla tato
firma své reprodukčni právo pro pohlednicový lormát na žalovanou společnost. Dále bylo zjištěno, že k tomuto převodu došlo v roce 1914, že N.
o tomto převodu věděl, že se domáhal prostřednictvim svého právního zástupce u ly »U.« svých práv, když zvědělo tomto převodu, a že mu firma
»V.« na základě tohoto jednání připsala něco k dobru. Tímto svým jednáním dal N. dostatečným způsobem najevo, že souhlasí s převodem reprodukčního práva na žalovanou společnost (§ 869 obč. zák.). Nabyla tedy
žalovaná reprodukční právo k dotčeným obrazům malíře N-a pro pohlednicový formát a odvolací soud nepochybil, pokud v tomto směru žalobu
zamítl.
K dovolání žalované společnosti:
Předpoldadem pro náhradu podle § 57 autor. zák. je, že jde o zásah
do původského práva. Co to je zásah do púvodského práva, definuje § 44
autor. zák. Které disposice zákon výlučně vyhrazuje autoru a ve kterých
případech tudíž nastává zásah do výhradního práva púvodcova ve smyslu
tohoto ustanovení, je uvedeno, pokud jde o díla výtvarného umění, v § 31
autor. zák. Oprávněními uvedenými v § 31 autor. zák. se však nevyčerpá
vají všechna práva původcova, nýbrž jde tu jen o výpočet oněch oprávnění, která zpravidla tvoří hlavní podstatu oněch práv, jež jsou mimo jiná
zahrnuta v právu původském. Autorské právo se nevyčerpává jen právy
majetkovými, nýbrž obsahuje i četné zájmy nehmotné. Jsou to v prvé řadě,
zájmy ideální, směřujíci k tomu, aby dílo vykonalo své poslání umělecké
svým působením na obecenstvo, vývoj a kulturu. Mezi tyto ideální zájmy
patří také ochrana díla proti změnám, které nejsou výslovně uznány za při,
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lange, die darauf abzielen, daB das Werk seine kunstlerische Sendung durch
seine Wirkung auf die Oeffentlichkeit und die Entwicklung der Kultur erfiille.
Zu diesen ideellen Belangen geh6rt auch der Schutz des Werkes gegen
nicht ausdriicklich liir zuliissig erklarte Aenderungen gegen den Erwerber
des Urheberrechtes (§ 16, Abs. 2 des Urh.-Oes.). Onbegrundete Aenderungen und die Verletzung dieser Vorschrift sind gleichfalls als ein Eingriff
in das Orheberrecht naeh § 44 des Orh.-Oes. anzusehen. Zu solchen unbegriindeten Aenderungen muB auch die Oenaturierung des Werkes nach
§ 16, Abs. 3 des Orh.-Oes. gezahlt werden. lm gegebenen Falle hande!t
es sieh also umeinen Eingriff in das Orheberrechl nach § 44 des Urh.-Oes.
und daher verlangen· die Klager mit Recht eine Entschadigung nach § 57
des Orh.-Oes.
ln der vorliegenden Sache handelt es sich um eine Entschadigung Wr
immaterielle Schacten, somi! um den Ersatz eines ideellen Schadens, der
sonst nicht genau bewertet werden konnle und bei dem das Oesetz die Bewertung seiner Hohe dem Ermessen des Oerichtes iiberlaBt. Fs kommt
daher nicht darauf an, mit was far einem Aufwand liir die Ocsellschaft
die Herausgabe der Reproduktionen verbunden und wie hoch ihr Verdienst
war. Bei der Beurteilung dieser Entschadigung'ist nicht der Orad des Verschuldens entscheidend, es geniigt, daB dem Tater iiberhaupt ein Verschul den beigemessen werden kann. Oazu geniigt nicht nUf grobes, sondern aueh leichtes Verschulden oder der Mangel an Sorgfalt und Vorsicht.
OaS bei der beklagten Oesellscha!t zum mindesten ein Mangel an Sorgfalt
und Vorsicht vorliegt, ergibt si ch schon aus der Feststellung des Berufungsgerichtes, daB die bei den strittigen Reproduktionen vorgekommenen Anstande durch die Benutzung alter, beschiidigter und abgeniitzter Klischees
hervorgerufen wurden.
Die Hohe der zuerkannten Entschactigung erachtet aueh das Revisionsgericht Hir angemessen.

pustny, proti nabyvateli púvodského práva (§ 16, odst. 2 auLor. zák.).
Bezdúvodné změny a porušení tohoto předpisu je pokládati rovněž za
zásah do púvodského práva podle § 44 autor. zák. Mezi takové bezdů
vodné změny nutno také počítati denaturaci díla podle § 16, odst. 3 aut.
zák. Jde proto v souzené věci o zásah do původského práva podle § 44
autor. zák. a právem se proto žalobcové domáhají náhrady podle § 57
autor. zák.

V souzen~ věci jde o odškodné za újmy immateriální, tedy o náhradu
škody ideální, kterou by jinak nebylo lze přesně ocenit a jejíž výši odhad··
nouti přenechává zákon úvaze soudu. Nezáleží proto na tom, jaký byl nákbd žalované společnosti na vydáni reprodukci a jaký byl její zisk. Pro
přisouzeni této náhrady je nerozhodný stupeň viny, stačí, že lze pachateli
vůbec přičíst vinu. K této stačí nejen hrubá nedbalost, nýbrž i lehká nedbalost nebo nedostatek péče a opatrnosti. Že u žalované společnosti je
dán aspoň nedostatek péče a opatrnosti, plyne již ze zjištění odvolacího
soudu, že závady ve sporných reprodukcích byly způsobeny použitím starých, pi'lŠkozených aopotřebevých štočků.

Pokud jde o výši přisouzené náhrady, pokládá ji
I
I

čís.

Nr. 18704.

Um eine Dienst- (Natura!-) Wohnung handeU es sich nur dann, wenn
dem Dienstgeber das Verfiigungsrecht iiber die vom Angestellten beniitzte
Wohnung zusteht.
Es handelt sieh um keine Dienst- (Natura!-) Wohnung, wenn sie der
Angestellte von einem Dritten in eigenem Namen und filc sich gemietet hat,
auch wenn sieh der Dienstgeber verpflichtet hat, dem Angestellten eine
Wohnung zur Verfiigung zu stellen und ilir die vom Angestellten gemietete Wohnung den Mietzins zu bezahlen, und aueh wenn der Angestellte
anerkannt hat, daB es sieh um eine »Dienstwohnung« handle.

dovolací sóud za

přiměřenou.

18704.

o služební (naturální) byt jde pouze tehdy, přísluší-Ii
k bytu, kterého zaměstnanec užívá, disposični právo.

zaměstnavateli

Nejde o služební (naturální) byt, najal-Ii si jej zaměstnanec od lidí
osoby svým jménem a pro sebe, třebas se zaměstnavatel zavázal poskytovati zaměstnanci hyt a platil nájemné z bytu najatého :zaměstuancem a
třebas zaměstnanec uznával, že jde o byt »služební«.
(Rozh. ze dne 6.

března

1944, Rv I 1244/43.)

(Entsch. vom 6. Milrz 1944, Rv I 1244/43.)
lm vorJiegenden Rechtsstreit verlangt die Firma »L.« von ihrem gewesenen Angestellten L. O. die R1i.umung und Uebergabe der im Klagebe c
gehren n1i.her bezeichneten Wohnung in P. im Hause des F. B.

Ve sporu, o který tu jde, domáhá se firma »L.« na svém bývalém zaL. O-ovi vyklizení a odevzdání v žalobní žádosti blíže označe
ného bytu v P. v domě F. B-a.
městnanci
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Dar Arbeitsgericht in p, wies die Klage als E r s tg e r i ch tab, wobei
es den Streitgegenstand mit RODO K bewertete, A u s den G r ii n den:
Das Gericht stellte aul Grund der schriftlichen Vereinbarung vom R Oklober 1937 und aus der Aussage der Zeugin M, B-ová lest, daS im Jahre
1937 den Mietvertrag hinsichtlich der Wohnung bei f, R der Beklagte
abgeschlossen haL Die Zeugin bestatigte auch, der Beklagte habe damals
nichts davon erwahnt, daS er etwa fiir die firma »L« verhandle und sie
habe mi! niemandem von der firma beziiglich der Wohnung verhandelL
Aus der Aussage des Zeugen f, R, des Eigenliimers des Hauses, in dem
sich die Wohnung belindet, au! deren Raumung geklagt wird, stellte das
Gericht lest, daS dieser im Jahre 1937 den Mietvertrag mit dem Beklagten
vereinbart, daS die Wohnung der Beklagte liir sich gemietet und daS der
Zeuge mit der firma »L« niemals verhandelt haL Solange der Beklagte
bei der Klagerin bedienstet gewesen sei, habe dieseden Mie!zins bezahl!,
seitdem zahle ihn der Beklagte selbsL Die Bezahlung des Mietzinses durch
die KIagerin habe der Zeuge abgelehnt, da er niemals sie, sondem den Beklagten als Mieter angesehen habe, Der Zeuge bestatigte lerner, nach dem
Ausschdden des Beklagten aus den Diensten der klagenden Parte i habe
diese den Zeugen ersucht, dem Beklagten die' Wohnung zu kiindigen, was
der Zeuge abgelehnt habe,

P r v Ý s o u d, pracovní soud vP" zamitl žalobu, oceniv předmět sporu
ROOO K Z d ů vod ů: Soud zjistil na základě písemného ujednání
ze dne R října 1937 a z výpovědi svědkyně M, B-ové, že v roce 1937
ujednal ~ájemni smlouvu ohledně bytu u f, B-a žalovaný. Svědkyně p')tvrdila také, že žalovaný se tehdy nezmínil o tom, že snad jedná za firmu
»L« a že s nikým od této firmy ohledně bytu nejednala, Z výpovědi svědka
f., 8-a, majitele domu, v němž je byt, o jehož vyklizení je žalováno, zjistil
soud, že tento v roce 1937 sjednal nájem se žalovaným, že byt najal žalovaný pro sebe, s lirmou »L« že svědek nikdy nejednaL Dokud žalovai1ý
byl ve služebním poměru u žalobkyně, platila tato nájemné, od té duby
je platí žalovaný sám, Placení nájemného žalobkyní svědek odmítl, protože ji nikdy za nájemníka nepovažoval, nýbrž žalovaného, Svědek dále
potvrdil, že po odchodu žalovaného ze služeb žalující strany žádala tato
svědka, aby žalovaného z bytu vypověděl, COž svědek odmítL

AIs Naturalwohnung kann nur eine solche Wohnung angesehen werden,
die dem Angestellten vom Dienstgeber aul Grund des Dienstvertrages iiberlassen wurde (§ 41 des Ges, Slg, Nr. 154/1934 Slg,), Das bedeutet jedoch,
daS es sich um eine Wohnung handeln muS, die dem Dienstgeber gehiirt,
sei es aul Grund des Eigentumsrechtes, weiI sich die Wohnung in einem
Gebaude befinclet, das dem Dienstgeber gehiirt, oder aul Grund des Miet~'echtes, weiI der Dienstgeber sie liir seine AngestelIten vom Hausbesitzer
ZUr Beniitzung gemietet ha!. Von einer Naturalwohnung kann aber nich!
gesprochen werden, wenn die Wohnung der AngestelIte selbst mietet, so
daS der Dienstgeber zum Hausbesitzer in keinem RechtsverhiiItnisse stehL
Zu einer Naturalwohnung macht eine solche Wohnung weder der bloSe
Umstand, daS der Dienstgeber zur Wohnung des Angestellten beitragt,
noch der Umstand, daS er ihm die Wohnung, wie es in der vorliegenden
Sache der fall ist, etwa sogar bezahlL Die klagende Padei stand hier
in keinem Ver-haltnis zu f, Rais dem Besitzer des Hauses und brachte
dies dadurch klar zum Ausdruck, daS sie nach dem Ausscheiden des Klagers aus ihren Diensten den Hausbesitzer ersuchte, er miige den Beklagten
kilndigen, Bei dieser Sachlage konnte jedoch an dem Verhaltnisse der Parteien zum Hausbesi!zer au ch die Vereinbarung der Parteien vom 16, September 1939, daS der Beklagte auSer dem Gehalt eine Wohnunj! erbalt,
nichts andern, 6enn diese Wohnung kannte ihm die klagende Partei weder
zuweisen na ch entziehen, da sie als ein an dem MietverhaItnis nicht beteiligtes Subjekt dariiber nicht verfiigen konnk Diese Vereinbarung konnte
sohin nur den Sinn haben, daS die klagende Partei dem Beklagten auSer
dem Gehal! in barem auch seine Wohnung bezahlen werde, Auch wenn
die Parteie~ diese Wohnung als Dienstwohnung bezeichneten, kannte sie

Za naturální byt lze pokládati toliko takový byt, který zamestnanci přenechal zaměstnavatel podle smlouvy služební (§ 41 zák Sb, čís, 154/1934),
To však znamená,že musí jíti o byt, který patři zaměstnavateli, ať již na
základě vlastnického práva proto, že byt je v budově, jež patří zaměstna
vateli, nebo na základě práva nájemního proto, že si jej zaměstnavatel
za účelem užívání pro své zaměstnance od majitele domu najaL Nelze však
mluviti o naturálním bytě tehdy, jestliže si byt najme zaměstnanec sám,
takže zaměstnavatel neni k majiteli domu v žádném právním poměru, Naturálním nečiní takový byt pouhá okolnost, že zaměstnavatel zaměstnanci
na byt přispívá, ani okolnost, že snad mu byt přímo platí, jako tomu bylo
, v souzené věcL Žalující strana nebyla tu v žádném poměru k f, B-ovi jako
majiteli domu a prokázala to jasně tím, že žádala po odchodu žalovaného
:z jejich služeb majitele domu, aby dal žalovanému výpověď, Za tohoto
stavu věci nemohlo však na poměru stran k majiteli domu nic změniti ani
ujednání stran ze dne 16, září 1939, že žalovaný kromě platu obdrží byt,
neboť tento byt mu žalující strana nemohla ani přiděliti, ani odebrati, nemohouc s ním jako v nájemním poměru nezúčastněný subjekt disponovatL
TQto ujednání mohlo tudíž míti toliko ten smysl, že kromě platu v hotovosti bude žalovanému placen žalujici stranou také jeho byL I kdyby strany
tento byt označily jako služební, nestal by se jím, dokud by po dohode
s f, B-em nevstoupila do nájemního poměru na místo žalovaného strana
žalujícL
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es nicht werden solange nicht mit Zustimmung des F. B. in das Mietverhiiltnis an StelIe' des Beklagten die klagende Parte i eintrate.
D a s Ber II I u n g s g e r i c h t gab der Berulung der Klagerin keine
Folge.
D a s Ob e r s t e Oer i c h t gab ihrer Revision nichl statl.

o d vol a c í
N e j vy

nevyhověl

odvolání

ší soud

nevyhověl

jejímu dovolání.

Z

Aus den Oriinden:

žalobkyně.

důvodů:

Jde o to, zda sporný byt byl dán žalovanému žalující firmou jako byt
»naturální« resp. »služební<<-

Es handelt sieh darum, ob die strittige Wohnung dem Beklagten von
der klagenden Partei als »Naturalwohnung«, bezw. als »Dienstwohnung«
zur Verfiigung gestellt wurde.
Von einer solehen Wohnung kann nur dann gesproehen werden, wenn
der Dienstgeber seinem Angestellten eine Wohnung als einen Bestandtei!
des Entgeltes liir die von ihm. verrichtelen Arbeiten ZUf Verfiigung stelIt.
Die Voraussetzung dafilr, daB der Dienstgeber seinem Angestellten eine
Wohnung zur Benutzung ubergeben kann, ist die Tatsache, daB de,? Dlenslgeber das Verfilgungsrecht uber die Wohnung zusteht. Es muB slch daher
entweder um eine Wohnung im eigenen Haus~ der Dienstgebers, od~r u~n
eine Wohnung hand"ln, die der Dienstgeber in einem fremden Hause IU
eigenem Namen gemietet hat oder an der ihm aus einem anderen Rechts"runde im Verhiiltnis zum Hausbesitzer das Benutzungsrecht zusteht.
b
ln der vorliegenden Sache wurde jedoch lestgestellt, daB si ch die stritlige Wohnung im Hause des F. B. befindet und vom Beklagten m elgenem
Namen und fiir eigene Zwecke gemietet wurde. Es handelte slch also um
keine Wohnung, an weleher der beklagten Firma das Beniitzungsrecht zustand und daher kann diese Wohnung nich! als eine Natural- oder Dlenstwohn~ng angesehen werden. Es kommt nicht darauf an, ob der Beklag!e
anerkannt hat, daB es sich um eine »Dienstwohnung« handle, und daB dle
klagende Firma liir diese Wohnung den Mietzins gezahlt hat, denn dadurch
wurde sie nicht Mieterin dieser Wohnung und ist aul sie auch im Verhaltnis zum Hausbesitzer das Recht auf Beniitzung der Wohnung nich! iibergegangen. Ebenso ist unerheblich, daB si ch die klagende Firma verpfli~htet
hat, dem Beklagten eine Wohnung ZUf Verfilgung zu stellen, denn dle se,:
Verpflichtung ist sie nicht nachgekommen, wenn die Wohnung vom Beklagten gemietet wurde.

~ O takovém bytu lze mluviti tehdy, dá-Ii zaměstnavatel zaměstnanci
jako součást odměny za práce j~~ ko.nané k ~žívání byt. Pře??~k~a?em
pro to, aby zaměstnavatel mohl datl svemu zamestnancl byt k uZlvan.1 jest,
aby zaměstnavateli příslušelo k bytu disposiční právo. Musí proto jít~ bud'
o byt ve vlastním domě zaměstnavatelově nebo o byt, který;zamestnavatel v cizím domě svým jménem najal nebo k němuž mu z jiného právního důvodu v poměru k majiteli domu přisluší právo byt užívati.

V souzené věci bylo však zjištěno, že sporný byt .ie v domě F. B-a a
že jej najal žalovaný svým jménem a pro sebe. Nešlo tedy o byt, k němuž
by bylo příslušelo žalující firmě p:ávo ,užíváni, ~,nelze proto tento, b!'tpo~
kládati za byt naturální nebo sluzebnl. NezaleZl na tom, zda zalOvany
uznával, že jde o byt »služební«, že žalující firma platila z tohoto bytu.
nájemné, neboť tím se nestála nájemnicí tohoto bytu a nepřešlo na I1!
,v poměru k majiteli domu právo byt užívali. Stejně je nerozhodné, že se
žalující 'firma zavázala poskytovati žalovanému byt, neboť této povinnosti
. nedostála, když si byt najal žalovaný.

čís.

Nr. 18705.
Die Kundmachung des Ministers filr soziale und Gesundheitsverwaltung
vom 4. Oktoher 1940, Z. 668, Amtsblatt Nr. 233 aus dem Jahre 1940 Uber
die Regelung der Lohn- und Arbeilsbedingungen der im Backereigewerbe
beschaftigten Arbeitnehmer.
Keinen Anspruch auf den 10% Lohnzuschlag fiir die Arheit beim Backolen und lilr das Brotmischen haben Personen, die keinen Lohn nach der
AltersklaSSe beziehen.
.

Š

soud

t

(Entsch. vom 6. Marz 1944, Rv I 17/44.)

I

18705.

Vyhláška ministra sociální a zdravotní správy ze dne 4. řijna 1940,
668, úřední list čls. 233 z roku 1940 o úpravě mzdových a pracovních
podminek pro zaměstnance v živnostech pekařských. .
Nároku na 10% příplatek ke mzdě za, práci u pece a mísení chleba
nemají osoby, které nepobirají mzdu podle věkové třídy.

čís.

(Rozh. ze dne 6. března 1944, Rv I 17/44.)
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V. P. arbeitete als Backergehil!e, der zeitweise den Meister vertrat, bei

A. R., Miiller in Ch., und war in der Zeit vom 12. Januar 1942 bis zum
10. Oktober 1942 mit Brotbacken beschaftigt.
lm vorliegenden Rechtsstreit verlangt V. P. von A. R. riickstandigen
Lohn im Betrage von 2.326 K 10 h, unter anderem auch einen 10% Lohnzuschlag mr die Arbeit beim Backolen und liir das Brotmischen im Betrage von 1.307 K 80 h.
Oas Arbeitsgericht in P. gab der Klage a I sEr s t g e r i c h t hinsichtIich des Betrages von 438 K 60 h statl, im iibrigen wies es die Klage ab.
ln dem abgewiesenen TeiIe der Klage ist auch der Anspruch des Klagers
aul Bezahlung eines 10% Lohnzuschlages enthalten.
O a s Ber u I u n g s g e r i c h t bestatigte das angelochtene Vrteil ín
der Frage, um díe es sich hier handelt.
O as O ber s t e Oer í c h t gab der Revísíon des KHigers, díe das
Berulungsgerícht gema S § 34, Abs. 1 des Oes. uber die Arbeitsger. liir
zulassig erklart halte, keine Folge.
Aus den Oriinde~.:
In der vorliegenden Sache handelt es sich nur noch darum, ob dem
KJager im Sin ne des § 10, I, Buchst. A), Abs. 2 der Kundmachung des
Minísters IUr sozíale und Oesundheitsverwaltung vom 4. Oktober 1940,
Z. 668, Amtsblatt Nr. 223 auch ein 10% Zuschlag Iiir dic Arbeit beim
Backolen und IUr das Brotmischen gebiihrt.
Nach dieser Bestimmung erhalten Olenarbeiter und Mischer ZLl dem
Lohn ihrer Altersklasse einen Zuschlag von 10%. Es haben somít nach'
dem Wortlaut dieser Bestimmung den Anspruch aul diesen Zuschlag nur
diejenigen bei Backolen und mít dem Brotmischen beschaftigten Arbeiter,.
die eínen Lohn nach ihrer Altersklasse beziehen. Oíes ergibt sich daraus,
daS die Kundmachung nur von einem Zuschlag zum Lohn der Altersklasse
und nicht allgemein VOn einem Lohnzuschlag spricht. Die Worte »ihrer'
Altersklasse« wurden also in einschrankendem Sinne gebraucht und daher
sind von dem Anspruch aul den Zuschlag solche Personen ausgeschlossen,
die keinen Lohn nach ihrer Altersklasse beziehen. ~
.
Oa dem Klager in der vorliegenden Sache der Lohn nach § 10, I,
Buchs!. A), Abs. I, Z. 8, namlich der Lohn eines Arbeiters zuerkannt
wurde, der zeitweise den Meister vertritt, und nicht der Lohn nach der
A1tersklasse, den Z. 1-7 der zitierten Bestimmung lestsetzt, hat das Be-·
rulungsgericht nicht gelehlt, wenn es dem Klager den erwahnten 10% Zuschlag nicht zuerkannt hat, auch wenn der Klager unbestriltenermaSen
beim Backolen und beim Brotmischen gearbeitet hat.

V. P. pracoval jako pekařský dělník, zastupující občas mistra, u A.
mlynáře v Ch. a byl zaměstnán pečením chleba v době od 12. ledna
do 10. října 1942.

R-a,
1942

Ve sporu, o který tu jde, domáhá se V. P. na A. R-ovi nedoplatku mzdy
ve výši 2.326 K 10 h, mezi jiným i 10% příplatku ke mzdě za práci u pece
a mísení v částce 1.307 K 80 h.
P r v Ý s o u d, pracovni soud v N., vyhověl žalobě co do částky 438 K
60 h, jinak žalobu zamítl. V zamítnuté části žaloby je i nárok žalobcův na
zaplacení 10% příplatku ke mzdě.
O d vol a c í. s o u cl v otázce, o niž tu jde, napadený rozsudek potvrdil.
Ne j v y Š š i s o u d nevyhověl dovolání žalobcovu, jež odvolací soud
prohlásil za přípustné podle § 34, ods!. 1 zák. o prac. soudech.
Z

důvodů:

V souzené věci jdeiiž jen o to, zda žalobci příslušf podle § 10, I, písm. A),
odst. 2 vyhlášky ministra sociální a zdravotní" správy ze dne 4. října 1940,
čís. 668, Oř. list čís. 233 též 10% příplatek za práci u pece a mísení chleba.
, Podl,:. toho!? ustanovení obd;ží dělníci u pecí a mísiči ke mzdě jejích
vekové tndy pnplatek 10%. Mají tedy 'podle slovného znění tohoto ustanovení nárok na tento příplatek jen ti dělníci zaměstnaní u pece a mísení
ch!,;ba, kteř~ pobírají"mzdu podle v~kové třídy. To plyne z toho, že vyhlaska mluvl len o pnplatku ke mzde podle věkové třídy a nikoliv obecně
o příplatku ke mzdě. Je tedy slov »podle věkové třídy« použito ve smyslu
obmezujícím a jsou proto z nároku na příplatek vyloučeny osoby které
nepobírají mzdu podle věkové třídy.
'
"
. Poněvadž v s~~zené v~ci byla žal?bci přiznána mzda podle § ID I,
pISI:1. A), odst. I, CIS. 8, to Jest mzda delmka, který občas zastupuje mistra,
a J1lkoh mzda podle věkové třídy, kterou určuje čís. I až 7 dotčeného ustan?vem, ~epoc~y?I! odvolací sou~, když žalobci zmíněný 10% příplatek nepn znal, I kdyz zal obce nesporne pracoval u pece a mísení chleba.

čís.
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Wurde lur mehrere Erleger bei demselben Verwahrer. Bargeld vermengt,
so hahen dadurch dic Erleger ihr Eigentum an den hinterlegten Betriigen
nich! verloren (§ 415 abOB.).

BylY-ii. Sp'?lu smíšeny hotové penfze zvlášť uschované pro vice uldaII te~o~ schovatele, nepozbyli tím ukladatelé svého vlastnictvi k clozenym penezum (§ 415 obč. zák.).

(Entsch. vom 8. Marz 1944, Rv II 32/44.)

(Rozh. ze dne 8. bfezna 1944, Rv II .32/44.)

~at~lu
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Beim Vollzuge der Exekution de~ betreibenden Gliiubiger L. und F. Š.
gegen die Verpflichteten A. und F. S. wegen 4.739 K 60 h s. Ngb. ~Z. E
774/43 wurde am 29. juli 1943 em Barbetrag von 4.912 K 60 h geplandet.
'lm vorliegenden Rechtsstreit beantragt der Klager A. š. d. J. gegen die
betreibenden Glaubiger die Fallung des Urtei1s, daS der Vollzug der Exe"
kution hinsichtlich des Betrages von 1.800 K unzulassig isl, und behauptet,
dieser Geldbetrag sei sein Eigentum und sei in dem Kasten, wO er ge"
plandet wurde, mir aufbewahrt gewesen.
D a sEr s t g e r i c h t gab der Klage statl.
D a s Ber u f u n g s g e r i c h t wies sie ab.
D a s Ob e r st e G e r i c h t hob ilber die Revision des Klagers das
angefochténe Urtei! aul und verwies die Sache an das Berufungsgericht
mit dem Auftrage zuruck, ilber die Berulung weiter zu verhandeln und von
neuem zu entscheiden.

P" výkonu mobilární exekuce vymáhajících věřitelů L. a F. š-ových
A. a F. š-ovým pro 4.739 K 60 h s přísl. zn. sp. E 774/43
br~a' Xne 29 července 1943 zabavena v hotovosti částka 4.912 K 60 h.

r n ovinným

Y Ve sporu, o který tu jde, do,:,áh~ se žalobce ~. š. ml. p'roti vymáhajícím věřitelům vydál~f r?zsudku, .ze vyk?n ex.ekuce. Je co do castkx 1.800 K
nepřípustný a tvrdí, ze JSou pemze v teto č~stce jeho vlastll1clvlm a byly
ve skříni, kde byly zabaveny, tohko uschovany.
P r v Ý s o u d vyhověl žalobě.
O d vol a c í s o u d ji zamítl.
Ne j vy Š š í s o u d zrušil k žalobcovu dovolání napadený rozsudek a
vrátil věc odvolacímu soudu, aby o odvolání dále jednal a znOVU rozhodl.

Z

důvodů:

Aus den Grilnden:
Die eingebrachte Ausscheidungsklage (§ 37 EO.) ist a.uf die !3~haup"
tung gestutzt, dem Klager stehe das Eigentumsrecht an el~em 1 elle des
geplandeten Geldes zu. Das Erstgericht gab der Klage statl: mdem es leslstellte, daS der auszuscheidende Betrag aus dem Arbeltsverdlenst des
Klagers stammt und daS dieser ihn seiner Mutter in ':erwahrung .geg~ben
ha!. Diese (die Verpflichtete F. š-ová) verw"hrte dleses Geld m emem
besonderen Helte im Kleiderkasten, wo es auch geptandet wurde. In demselben Helte verwahrte die Verpflichtete auch Geld, das sie in gleicher
Weise vom Bruder des Klagers empfangen hatte. Wie das Erstgencht
lerner festgestellt hat, verwahrle die Verpflichtete das Geld beide.r BrUder
in der geschilderten Weise zwar beisammen, jed?ch so, daS sle mlt dlesem
verwahrten Gelde kein anderes Geld vermengte, msbesondere mcht elgenes.
In rechtlicher Hinsicht sprach das Erstgericht die Ansicht aus, daS die
unbeabsichtigte Vermengung des Geldes der Einleger bei demselben Verwahrer nicht das Recht des Klagers hindere, zu verlangen, daS dle Unzulassigkeit der Exekution soweit ,es sich um den auf ihn entfallenden Betrag handelt, ausgespro~hen werde, und daS dem die Bestimmung des
§ 371 abGB. nicht entgegenstehe.
'
Das Berulungsgericht legt im Gegentei! C?ewicht auf. dies.e. Vorschrift
und die sich daraus ergebende Notwendlgkelt der lndlvldualtslerung d~s
auszuscheidenden Geldes. Von diesem Gesichtspunkte aus betont es, daS dl~
VerpfIichtete F. š-ová, wie durch ihre Zeugenaussage festgestellt wurd~,
das Geld beider Sohne beisammen und nicht gesondert verwahrt, es soml!
vermengt hal. In Verbindung damit verweist das angefochtene Urteil a~f
die Aussage des vom Berufungsgencht vernommene~ Zeugen J: F., m
welcher dieser Gerichtsvollzieher bestatigte, er habe bel der verp!hchteten
Partei einen Barbetrag vom ungetahr 7.000 K gelunden, von dem er au!
die beigetriebene Forderung 4.912 K 60 h gepfandet habe. Daraus folgert

•

Podaná vylučovaci žaloba (§ 37 ex. ř.) se opírá o tvrzení, že žalobci
přísluší vlastnické právo k části zabavených peněz. Prvý soud vyhověl žalobě, zjistiv, že vylučovaná částka pochází ze žalobcova výdělku jako děl
níka a že ji svěřil do úschovy své matce. Tato (povinná F. š-ová) uschoc
vala tyto penize ve zvláštním sešitě ve skříni, kde byly též zabaveny.
V témže sešitě uschovala povinná též peníze, které stejným způsobem při
jala od žalobcova bratra. Jak prvý soud dále zjistil, uschovala" povinná peníze obou bratrů vylíčeným způsobem sice pohromadě, ale tak, že s těmito
uschovanými penězi žádné dalši peníze nesmísila, zejména ne svoje. Po
právní stránce vyslovil prvý soud názor, že nezamýšlené smíšení peněz
vkladatelů u téhož schovatele nebrání právu žalobcovu, aby se mohl domáhati výroku o nepřipustnosti exekuce, pokud jde o částku připadajíci
na něho, a že tomu není na závadu ustanovení § 371 obč. zák.

Odvolací soud naopak klade důraz na tento předpis a vyplývajicí z něho
nutnost individualisace vylučovaných peněz. S tohoto hlediska zdůrazňuje,
že povinná F. š-ová, jak bylo zjištěno jejím svědectvím, uschovala peníze
obou synů pohromadě a nikoliv zvlášť, tudíž je smísila. Ve spojení s tím
poukazuje napadený rozsudek na výpověď svědka J. F-a, slyšeného odvolacímsoudem, v níž tento soudní vykonavatel potvrdil, že nalezl u povinné
strany hotovost asi 7"000 K, z niž pak zabavil na vymáhanou pohledávku
4.912 K 60 h. Z toho rozsudek usuzuje, že i kdyby bylo správné tvrzení
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das Urteil, daB, auch wenn die Behauptung des Klagers und dessen Bruders hinsichtlich des Eigentumsrechtes an dem Gelde in dieser gesamten
Hiihe richtig ware, noch ein Barbetrag von liber 2.000 K verbliebe, der
Eigentum der Verpflichteten ware. Oas Berulungsgericht wies die Klage
im wesentlichen mi! der Begrlindung ab, daB der Klager nicht, wie er verpflichtet war, nachgewiesen habe, welche individuell bestimmten, mi! delil
Gelde des Bruders vermengten Geldbetrage sein Eigentum Silld.
Die Revision rligt mit Recht, daB diese Ansicht rechtsirrig sei (§ 503,
Z. 4 ZPO.). Wurde filr mehrere Einleger bei demselben Verwahrer gesondert hinterlegtes Bargeld vermengt, so haben dadurch die Einleger ihr
Eigentum an den hinterlegten Betragen nich!. verloren (§ 415 abGB.) und
haben daher au ch nicht das Recht, die Unzulassigkeit der aul dieses Geld
gefilhrten Exekution gegen den Verwahrer geltend zu machen. Der aul die
Bestimmung des § 371 abGB. gestUtzten Ansicht des Berulungsgerlchtes
kiinnte nur dann beigepllichtet werden, wenn es zur Vermengung der
hinterlegten Geldbetrage mit dem Gelde der Verpflichteten oder eines von
ihnen gekommen ware. Oiese Miiglichkeit erwahnt zwar das angelochtene
Urteil auch mit Hinweis aul die Zeugenschalt des J. F., hat jedoch keine
genauen Fcststellungen getroffen, wem die: gelundenen weiteren Geldbetrage gehiirten und ob sie in demselben Helte aulbewahrt waren. Eingehender Erwagungen und genauer Feststellungen bedlirlte es da. umso
eher, als das Erstgericht aus der Aussage der Zeugin F. Š-ová ausdriickIich lestgestellt hat, daB es zu keiner Vermengung der hinterlegten Geldbetrage mit anderen gekommen isl. Aus dem Berulungsurteile ist nicht zu
ersehen, ob, beziehungsweise aus welchen Grlinden das Berulungsgericht
diese Feststellung etwa als widerlegt ansieht. Oaher kann das Revisionsgericht nicht sogleich in der Sache selbst entscheiden (§ 510, Abs. 1 ZPO.),
sondern muBte die Sache nach Aufhebung des Urteils an das Bcrulungsgericht zur weiteren Verhandlung und neuerlichen Entscheidung zurilckverweisen, zumal da das Berulungsgericht von seinem irrigen Standpunkte
au, auch die ilbrigen Einwande der Berulung, insbesondere in der Richtung, ob es sich tatsachlich um Ersparnisse der· BrUder Š. haridelte, nich!
erledigt hal.

žalobcovo a jeho bratra o jejich vlastnickém právu k penězům v této· úhrnné·
výši, zbývala by je,ště lástka přes 2.000
~a hotovosti, kt~rá by by!a
vlastnictvím povinnych. OdvolacI soud zamIll zalobu v podstate z toho duvodu že žalobce neprokázal, jak byl k tomu povinen, které individuálně
určité peníze, jež byly smíšeny s penězí bratrovými, jsou jeho vlastnictvím.

!<

Dovolání právem vytýká právní mylnost tohoto názoru (§ 503, čís. 4
ř. s.). Byly-Ii spolu smíšeny hotové peníze zvlášť uschované pro více
ukladatelů u téhož schovatele, nepozbyli tím ukladatelé své v.1astnictví
k úloženým penězům (§ 415 obč. zák.) a proto ani právo uplati1íti nepří

c.

pustnost exekuce, vedené na tyto peníze pro li schovateli. S názorem odvolacího soudu, opřeným o ustanovení § 371 obč. zák., bylo by možno souhlasiti jen tehdy, kdyby bylo došlo ke smíšení uložených peněz s penězi
povinných nebo některého z nich. Této možnosti se sice napadený rozsudek rovněž dotýká poukazem na svědectví J. F-a, ale neučinil přesná
zjištění o tom, komu patřily nalezené další peníze a zda byly uschovány
v témže sešitě. Zevrubnějších úvah a přesného zjištění bylo tu třeba tím
spíše, že prvý soud z výpovědi svědkyně F. Š-ové výslovně zjistil, že nedošlo ke smíšení uložených peněz s jinými. Z odvolacího rozsudku není
patrno, zda, případně z jakých důvodů považuje odvolací soud toto zjištění
snad za zvrácené. Proto nemůže dovolací soud ihned rozhodnouti ve věci
(§ 510, odsl. 1 c. ř. s.), nýbrž bylo nutno po zrušení rozsudku vrátiti věc
odvolacímu soudu k dalšímu jednání a novému rozhodnutí, zvláště když
odvolací soud se svého mylného stanoviska nevyřídil ani ostatní výtky odvolání zejména v tom směru, zda skutečně šlo o úspory bratrů. Š-ových. .

Nr. 18707.

Fiir dle Frage der Fiilligkeit des Entgeltes iiir ein vollendetes Werk jst
nich! nur seine Vollendung (§ 1170 abGB.), sondem .auch der Umsta11!1
entscheidend, ob der Untemehmer znr Uebergabe des Werkes an den Bcsteller verpi1ichtet ist. Diese Verpllichtung -triilt den Untemehmer dam1,
wenn dies nach der Beschaifenheit des Werkes moglich ist und wenn es
der Zustand der Sache erlorderl.
Dariiber, ob zur Uebergabe des Werkes auch seine Absendutlg an den
Bes'e]er notwendig ist oder ob die Anzeige von der VollenQung des Werkes genilgt, entscheidet vor allem die Vereinbarurrg der Parteien, und wenn
keme getrol!en wurde, díe allgememen Bestimmungen des bilrgerlichen
Gesetzes (§ 905 abGB.).

čís.

18707.

Pro otázku splatnosti odměny za vykonané dilo není rozhodné jen jeho
1170 obč. zák.), nýbrž i to, zda má podnikatel povinnost k pře
dání díla objednateli. Tuto povinnost má pak podnikatel tehdy, je-ll to podle
povahy dUa možné a vyžaduje-Ii to stav věci.
skončení (§

o

tom, zda je k předání dila třeba i jeho odeslání objednateli nebo zda
stačí oznámení o skončení d'la, rozhoduie především úmluva stran a nenl-li

ji, obecná us:anDvení občanského zákona (§ 905 obě. zák.).

'
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Auch wenn der Unlemeluner zur Uebergabe des Werkes verplliclttet
isl, kann er die Leislung ZUJ( um Zlil( verlangen. Aueh bei einem Werkvertrag gilt der allgemeine Grundsatz des !ii 1052 abGB.
ZUl' Erfii\lung der Verpfliehtung des Bestellers ZUf Leislung Zug um
Zúg geniigt jedoeh, daG er wenigstens die gleichzeitige Erfiillung seiner
Verbindliehkeit ·anbietet.

I v tom případě, že má podnikatel povi,!?ost k předáni, dí!a, může žádati plflění z ruky do ruky. I při smlouve o 0110 pla!t obecna zasada !ii 1052
obč. zák.
K tomu, aby obiedt1a~el díla splnil, svůj ~~aze~ plni,ti z ruky do ruky,
všal, stačí, že aspoň nabídne soucasne spinem sycho zavazku.

(Entsch. vom 13. Marz 1944, Rv I 1102/43.)

(Rozh. ze dne 13. března 1944, Rv I 1102/43.)'

VgI. Entsch. Nr. 11650 Slg. O. O.

-B. V. vergab

Srov. rozh. čís. 11650 Sb. n. s.

J.

B. das Einbinden von 100 Banden eines Fachworterbuchcs .. Die Hiilfte des vereinbarten Entgeldes sollte bei Vo)lendung der
Arbeit, die zweite Hallte nach weiteren 30 Tagen bezahlt werden. B. V.
bezahlte das vereinbarte Entgelí Ilir das Werk nicht und weigert sich dies
zu tun, solange ihm das vollendete Werk nicht abgelielert wird, wiihrend
J. B. die Auslolgung der Biicher verweigert \jnd vorherige Bezahlung verlangt. Unter der AZ. Ne II 144/42 erlegte de.r Verein »M.«, dessen Eigentum die gebundenen Bucher waren, mit Zustimmung des B. V. den Betrag von 2.591 K 30 h als Entgelt filr das Einbinden der Bucher zu Oerichl.
lm vorliegenden Rechtsstreit verlangt B. V. von J. B. die Ausfolgung von 98 Banden des in der vereinbarten Weise gebundenen Fachw6rterbuches.

B. V. zadal J. B~ovi ~azbu 100 sva3'.ků odb9rn~ho, slovníku .. Polov!na
smluvené odměny mela bylI zaplacena pn dokoncel11 prace, druha polov1i1a
pak do dalších 30 dnů. B. V. smluv~no.u odměnu za dílo ,nezapla~il a odpírá tak učiniti, dokud m~ proved:,ne ddo neb~de odevzdano, kdezto J. B.
odpírá knihy vydalI a pozadu]e dnve zaplacen!. Pod zn. sp. Nc II 144/42
složil spolek »M.«, jehož vlastnictvím byly vázané knihy, za souhlasu
B. V-a k soudu částku 2.591 K 30 h jako úplatu za zhotovenou vazbu.
Ve sporu, O který tu jde, domáhá se B. V. na J. B-ovi vydání 98 svazkl"t
odborného S101111íku svázaného v smluvené úpravě.

Die U n t erg e r i c h t e gaben der Klage stat!.
. D a s O ber s t e Oer i c h t gab der Revision des Beklagten keine
Folge und bemerkte zu der strittigen Frage in den

Niž š i s o u d y vyhověly žalobě .
Ne j v y Š š í s o u d
o niž jde,

nevyhověl

dovoláni žalovaného a uvedl k otázce,

Grunden:
Bei e'inem Werkvertrag, um den es sich im vorfiegenden FalIe handeli,
ist das EntgeIt lUr das vollendete Werk in der Regel bei seiner Vollendung
zu bezahleri (§ 1170 abOB.). Dieser Orundsatz gilt jedoch nicht allgemein,
denn entscheidend ist auch, ob der Unternehmer zur Uebergabe des Wcrkes an den Besteller verpllichtet ist. Diese Verpflichtung triflt den Unternehmer dann, wenn dies nach der Beschaffenheit des Werkes m6glich ist
und wenn es der Zustand der Sache edordert. Diese Voraussetzungen sind
gegeben, wenn es si ch um die Herstellung oder Bearbeitung beweglicher
Sachen han delt, die sich in der Verwahrung .des Unternehmers belinden.
ln einem solehen Falle 1st der Unternehmer zur Uebergabe der Sache an
den Besteller verpllichtet. Daruber, ob zur Uebergabc aueh die Absendung
der Sachen an den Besteller notwendig ist .oder ob die Anzeige von der
Vollendung des Werkes genUgt, entscheiden vor allem dic Vereinbarung der
Parjeien, und wenn keine getroffen wurde, die allgeme;nen Bestimmungen
des blirgerlichen Oesetzes (§ 905). Aber auch wenn der Unternehmer ZUf
Uebergabe des Werkes verpllichtet iSI, kann er die Leistung Zug um Zug

v

důvodech:

Při smlouvě o dílo, o ·kterou v souzené věci jde, je odměnu za vykonané dílo zpravidla zaplatiti při jeho skončení (§ 1170 obč. zák.). Tato
zásada však neplatí obecně, neboť rozhodné je též, zda má podnikatel povinnost k předání díla objednateli. Tuto povinnost má podnikatel tehdy,
je-li to podle povahy.díla možné a vyžaduje-li tD stav včci. Tyto před
poklady jsou dány, jde-li o zhotovení nebo zpracování movitých věcí, které
jsou v úschově podnikatelově. V takovém případě je podnikatel povinen
věc předati objednateli. O tom, zda k předání je třeba i odeslání věcí objednateli nebo zda stačí oznámení o skončení dila, rozhoduje především
úmluva stran, a není-li F, obecná ustanovení občanského zákona ~(§ 905).
Avšak i v případě, že podnikatel má povinnost k předání díla, může žádati
plnění z ruky do~ ruky. Právě jako podnikatel má povinnost předání díla,
má objednatel povinnost jeho zaplacení. Jde tedy o smlouvu vzájemnou,
při níž předpokladem pro plněni jedné strany je plnění druhé strany a plati
proto i při. smlouvě o dílo obecná zásada § 1052 obč. zák., platící pro
všechny vzájemné smlouvy (rozh. čís. 11650 Sb. n. s.). K tomu, aby ob-
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verlangen. Ebenso wie der Unternehmer zur Uebergabe des Werkes, ist
der Besteller zu seiner Bezahlung verpflichtet Es handelt sich somit um
einen gegenseitigen Vertrag, bei dem die Voraussetzung liir die Leistung
der einen Parte i die Leistung der anderen Parte i bildet, und daher gilt auch
bei einem Werkvertrag der allgemeine Orundsatz des Si 1052 abOB., dú
liir aHe gegenseitigen Vertrage gilt (Entsch. Nr. 11650 Slg. O. O.). Zur
ErfiiHung der Verbindlichkeit des Bestellers geniigt es jedoch, wenn er wenigstens gleichzeitig die Erfiil1ung seiner Verbindlichkeit anbietet (OL U.
N. F. Nr. 3656).
Nach den Akten Nc II 144/42 des Bezirksgerichtes in M. wurde der
vom Beklagten beanspruchte Betrag samt Zin,;en am 7. luli 1942 durch
den Verein »M.« in B. zu Oericht erlegt Aus der in den Akten Nc II 144/42
erliegenden Zuschrilt des Kliigers vom 20. August 1942 ergibt sich, da!3
die Zahlung mit seiner Zustimmung erfolgte und daS er der Auszahlung
des Betrages an den Beklagten zugestimmt hat, laHs dieser die Bestiitigung
vorlegt, daS er a1le Bucher abgesendet hal. Davon wurde der Beklagte mit
BeschluS VOm 1. September 1942 verstandigt Auch wenn also das Oeld
ein Dritter erlegte, erluhr der' Beklagte aus dem zitierten Beschlusse, daS
die Zahlung mit Zustimmung des Klagers erfolgt ist und war daher verpnichtet, die Zahlung auch von diesem Drilten anzunehmen (§ 1423 abOB.).
Des weiteren vlies das Revisionsgericht aus der Korrespondenz der
Parteien nach, daS der Klager die gleichzeitige ErfliHungseiner Verbindlichkeit angeboten hat und daS er daher schon deshalb, ohne zur gleichzeitigen Leistung an den Beklagten verpflichtet zu sein, berechtigt ist,
die Auslolgung der Biicher zu verlangen.

Jednatel díla sp!nil svlij závazek, vša.~ stačí, že aspOň nabídne současné
splnění svého zavazku (OL U. N. F. C1S. 3656).

Podle spisu Nc II 144/44 okresního soudu v M., byla částka žalovaným požadovaná i s úroky složena dne 7. července 1942 k soudu spolkem
»M.« v B. Z přípisu žalobcova ve spISe zn. sp. Nc II 144/42 ze dne 20.
. srpna 1942 plyne, že se platba stala za jeho souhlasu a že on dal souhlas
k výplatě peněz žalovanému, předloží-li tento potvrzení, že všechny knihy
odeslal. O tom byl žalovaný usnesením ze dne 1. září 1942 uvědoměn.
I když tedy peníze složila třetí osoba, zvěděl žalovaný z uvedeného usnesení, že platba se stala se souhlasem žalobcovým a byl proto povinen při
jati i placení od této třetí osoby (§ 1423 obč. zák.).

V dalším dovodil dovolaci soud z korespondence stran, že žalobce nabídl současné splněni svého závazku, a že ie již proto oprávněn domáhati
se vydáni knih, aniž by byl povinen současně plniti žalovanému.

čís.

Nr. 18708.
Der amtlichen Genehmigung im Sinne der Regienmgsverordnuugen vOn!
9. Olrtober 1938, Slg. Nr. 218 und voru 18. Dezember 1941, Slg. Nr. 443
bedarl es nich! ZUf Erneuerung dnes in der Zeit vor der Rech!swirksamkeit.
der zitierten Verordnungen abgeschlossenen Pachtvertrages lm Sinne des
§ 1114 abGB. uDd des § 569 ZPO.

18708.

úředního schváleni ve smyslu vládnlch nařlzenl ze dne 9. října 1938,
Sb. čis. 218 a ze dne 18. prosínce 1941, Sb. čís. 443 neni potřeb! k obnovení pachtovní smlouvy podle § 1114 obč. zák. a § 569 c. ř. s., uzavřené
v dohě před právní účinnosti uvedených nařízeni.

(Rozh. ze dne 15.

března

1944, Rv 11150/43.)

(Entsch. vom 15. Marz 1944, Rv I 1150/43.)
F. Š. ist Eigentiimer der in der Einlage Z. 958 des Orundbuches !Ur
das KaL-Gebiet L eingetragenen Wiese Parz. Nr. 1749/1. lm lahre 1937
wurde diese Wiese au! die Dauer von sechs lahren an']. und A. Š. verpach tet, so daS das Pachtverhaltnis im Herbst des Jahres 1942 enden soUte.
lm vorliegenden Rechtsslreit beantragt F. Š., gegen J. und A.š. mlt
Urteil zu Recht Zll erkennen, daS zwischen den Streitteilen im lahre 1943
kein PachtverMltnis hinsichtlich der in der Einlage Z. 958 des Orundbuches
liir das Kat-Oebiet Leingetragenen Wiese Parz. Nr. 1749/1 besteht und
daS die lleklagten schuldig sind, sich jeder Disposition mit diesem Orundstiick, insbesondere des Einbringens von Heu oder Oras zu entha1ten.

f. Š. je vlastníkem louky čís. parc. 1749/1, zapsané ve vložce čís. 958
pozemkové knihy pro kat území L V roce 1937 byla tato louka propachtována na dobu šesti let J a A. š-ovým tak, že pachtovní poměr měl končiti na podzim roku 1942.
Ve sporu, o který tu jde, domáhá ~e F. š. proti J. a A. š-ovým rozsudku, aby bylo uznáno právem, že mezi spornými stranami netrvá v roce
1943 pachtovní poměr stran louky čís. parc. 1749/1 zapsané ve vložce
čís. 958 poz. knihy pro kat území L a že žalovaní jsou povinni zdržeti
se jakéhokoliv nakládání thnto pozemkem, ~ zejména sklízet seno nebo·
trávu.

-

-
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D a sEr s tg e r i c h ( wies die Klage mit der Begrlindung ab, daB
es zwischen den Parteien zu einer Erneuening des Vertrages im Sinne des
§ 1114 abGB und des § 569 zpa. gekommen sei.
ln der gegen das erstinstanzliche Urteil erhobenen Berulung machte der
KUiger auch die Einwendung geltend, der gegenstandliche Pachtvertrag sei
ungliltig, weiI er nicht im Sinne der Reg.-Va Slg. Nr. 218/1938 genehmigt
wurde.
D a s Ber u f u n g s g e r ic h t gab der Berufung' des Klagers keine
Folge und bemerkte zur Frage der Genehmigung des Pachtvertrages durch
dle Verwaltungsbehorde in den G r ti n den: Nach Ansicht des Berulungsgerichtes bezieht sich die Reg.-Va Slg. Nr. 218/1938 nicht aul den
Pachtvertrag, um den es sich zwischen den Streitteilen handelt, da es si ch
nicht um einen neuen nach dem 1. JallUar 1942 abgeschlossenen Pachtvertrag, sondem nur um die Verlangerung des urspriinglichen Pachtvertrages
aus dem Jahre 1937 ohne jede Aenderung handel!. Dieser Vertrag bedurlte
im jahre 1937 nich! der Genehmigung der BezirksbehOrde vom Gesichtspunkte der Reg.-Va Slg. Nr. 218/1938 aus und weder die ursprlinaliche
Norm, nocll die Reg.-Va Slg. Nr. 443/1941 enthielt die Bestjmmung~ daB
ber~its existierende Pachtvertrage der nachtraglichen Genehmigung der
BezlrksbehOrde bedlir!en. Es liegt daher nichts daran, wenn keiner der
Streit!eile um die Zustimmung zur Verlangerung des Pachtvertrages im Sinne
des § 1114 abGB., und des § 569 zpa. angesucht ha!.
.
D as a b. e r s t e Gel' i c h t gab der Revision des Klagers keine Folge.

P r v Ý s o u d zamítl žalobu z toho důvodu, že mezi spornými stranami došlo k obnovení smlouvy ve smyslu § 1114 obč. z:ík. a § 569 c. ř. s.

Aus den Grtinden:

Z důvodů:

Die Reg.-Va Slg. Nr. 218/1938 und Slg. Nr. 443/1941 beziehen sich
nul' au! neue, nach Beginn ihrer Wirksamkeit abgeschlossene Pachtvertrage.
Aus ihrem Wortlaute laB! sich nicht beweisen, daB die beh6rdliche Genehmigung auch !tir die Erneuerung des Pachtvertrages na ch § 1114 abGB.,
und § 569 zpa. notwendig ware und dies WBt sich au ch nicht auS ihrem
Zweck ableiten, denn dort, wo es sich um die Fortsetzung des Pachtvertrages unter der gleichen Bedingungen handel!, unter welchen der
ursprUngliche Vertrag vereinbart wurde (§ 1115 abGB.), bedarl es keiner
Aulsichtstatigkeit des Staates vom Gesichtspunkte der offentlichen ln teressen, wie dies bei neuen Pachtvertragen der FaH ist, au! dereu AbschluB
undBedingungen die auBerordentlichen Verhaltnisse. EinHuB haben konnen
. die eben die Notwendigkeit der zitierten MaBnahmen hervorgeru!en haben:
Das Berulungsgericht hat die Sache somi! in rechtlicher Hinsicht richtig
beurtellt und der RevIslOnsgrund nach § 503, Z. 4 zpa. ist nicht gegeben.

VI. nař. Sb. čís. 218/1938 a Sb. čís. 443/1941 vztahují se pouze na
nové pachtovní. smlouvy uzavřené po době jejich účinnosti. Z jejich zněni
nelze dovoditi, že by bylo potřebí úředního schválení i pro obnovení pachtu
podle § 1114 obč. zák. a § 569 c. ř. s. a nelze to dovoditi ani z jejích účelu,
neboť tam, kde jde o pokračování v pachtu za stejnýcn podmínek, za
jakých byla sjednána původní smlouva (§ 1115 obč. zák.) , není zapotřebí.
dozorčí činnosti státu s hlediska veřejných zájmů, jako je tomu u nových
pachtovních smluv, na jejichž uzavření a podmínky mohou míti vliv mimořádné poměry, které právě vyvolaly potřebu citovaných zákonných opa-

V odvolání proti rozsudku soudu prvé stolice uplatnil žalobce i námitku,
že pachtovní smlouva, o kterou jde, je neplatná pro nedostatek úředního
schválení podle vl. nař. Sb. čís. 218/1938.
a d vol a c í s o u d nevyhověl žalobcovu odvolání a k otázce schvá··
lení pachtovní smlouvy správním úřadem uvedl v d ů vod ech: Podle
názoru odvolacího soudu se vl. nař. Sb. čís. 218/1938 na pachtovní smlouvu,
o niž jde mezi spornými stranami, nevztahuje, ježto' nejde o novou pachtovní smlouvu, uzavřenou po 1. lednu 1942, nýbrž jen o prodloužení pů
vodní pachtovní smlouvy z roku 1937 beze změn. Tato smlouva nepotře
bovala v roce 1937 schválení okresního úřadu s hlediska vl. nař. Sb.
čís. 218/1938 a nebylo ani v původní normě, ani ve vl. nař. Sb. čís. 443/
1941 nařízeno, že by existující již pachtovní smlouvy vyžadovaly dodateč
ného souhlasu okresního úřadu. Nevadí proto, když žádná ze sporných
stran nežádala o souhlas k prodloužení pachtu podle § 1114 obč. zák. a
§ 569 c. ř. s.

Ne j vy

Š

š í s o u d nevyhověl žalobcovu dovolání.

tření.

Posoudil proto dovolací soud věc po stránce právní správně a dovolací důvod podle§ 503, čís. 4 c. ř. s. není dán.
čís.

Nr. 18709.
Oas internationale Uebereinkommen uber den Eisenbahn!rach!verkehr
Slg. Nr. 58/1938.
Die Anwendung eines FrachtzllSclrlages im Silme des Art. 7 des zit.
Uebereinkommens isl ausgeschlossen, wei1l1 der Absender den 'nllall der
Sendung handelsiiblich bezeichnet.

Mezinárodní úmluva o

přepravě

18709.
zboží po železnicích Sb. ds. 58/1938.

Použití přirážky podle článku 7 uvedené úmluvy nemá místa,
odesílatel obsah zásilky údajem v obchodě obvyklým.
.

označl-li

-
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Wenn der Absender der Ware irgendeine im Uandel oder sonst iibliche.
Bezeichnung der Ware darur verwenden konnte, daB es sich um die Befiirderung einer im slowakischen Frachtentarif nicht angeiiihrten Ware handelte, gilt beziiglich der Frachtberechnung die Bestimmung des Art. 10
Buchst. e) des zitierten Uebereinkommens,
,
Wenn die Eisenbahn in .einem so1chen Falle die Ware unter Tariiposten
eingereiht hat, die der Beschaiienheit der befiirderten Ware im Sinne ihrer
Deklarierung im Frachtbrief entsprechen, ist sie, wenn es sich weder um
eine unrichtige Anwendung des Tarifs noch um einen Fehler bei der Frachtberechnung und der Berechnung anderer Gebfihren handelte, nicht berechtigt, nachtrliglich die nach dem liir den Absender giinstigsten Tarif berechnete Fracht (Art. 10, Buchst. e) zit. VOJ zn erhOhen und die B'ezahlung
des Frachtunterschiedes zn verlangen.

283

Mohl-Ii odesilatel zboží užiti jakéhokoliv obchodně nebo jinak obvyklého označení zboží proto· že šlo o dopravu zboží v nákladnim slovenském
tarifu nepojmenOvaného,' plati o počítání dovozného ustanovení čl. 10,
pIsm. é) uvedené úmluvy.
Zařadila-Ii dráha v takovémto případě zboží pod tarifní položky, odpovídající povaze dj>pravovaného zboží !lOdle jeho deklarace v nákladnim
listu není oprávněna - nešlo-Ii ani o nesprávné použití tarifu, ani o chybu
při ~počtu dovozného a jiných poplatků. - dodat~~ Z\'Y.~?~ati d~vozné,
které vypočetla podle tarifu pro odestlatele nelvyhodnels.ho (cl. 10,
plsm. e) uved. nař.), a žádati o zaplacení rozdílu v dovozném.

(Rozh. ze dne· 15. března 1944, Rv II 407! 43.)

(Entsch. vom 15. Marz 1944, Rv II 407/43.)
Mit dem Frachtbrief Nr. 1/708 vom 6. September 1941 gab die Hllttengesellschaft »8.« in P. (Slowakei) aus der Station B. (Slowakei) in die
Station M. (Protektorat B6hmcn und Mahren) eine an die Firma »U.«
adressierte Sendung, namlich einen Waggon »verdampfter, durch Metallsalze verunreinigter, Nickelsulfat zur Erzeugung von Kupfer enthaltender
AbfalI-Lauge« im Oewichte VOn 10.600 kg aul. Mit Frachtbriel Nr. 31.887
vom 16. Oktober 1941 sandten die Eisenwerke in P. !Slowakei) aus der
Stalion B. (Slow"akei) in die Station M. (Protektorat B6hmen und Mahren)
eine derselbcn Firma »U.« adressierte Waggonsendung von 38 FaB Anodenschlamm im Oewichte von 16.100 kg, der keine Edelmetalle, sondem
Kupfer enthiel!. Die Firma »U.« nahm beide Sen dun gen an und zahlte sie
aus. Die Fracht lilr die slowakische Strecke B.-S. (164 km) wurde bei
beiden Sen dun gen nach der Klasse 17 des Frachtentarifs der slowakischen
. Eisenbahnen behn Frachtbrief Nr. 1/708 mit dem Betrage vOn 753 Ks und
. beim Frachtbrief Nr. 31887 mit 1.144 Ks berechne!.
lm vorliegenden Rechtsstreit verlangt das Protektorat Blihmen und
Mahren von der Firma »U.« díe Bezahlung des Betrages von 2.223 Ks oder
1.911 K 70 h mít der Behauptung, díe Frachtgeblihr sei in der Absendestation unrichtig berechnet warden.
O i e U n t erg e r i c h t e wiesen die Klage ab. O a s Ber u I u n g sg e ri c h t bemerkte in den O run den: OemaB Art. 6, § 6, Abs. e)
des !ll der Sammlung unter Nr. 58/1938kundgemachten JF'O. mlissen' die
bellirderten Outer, wenn der Absender die Anwendung eines bestimmten
Tarifs verlangt, wic es vorliegends der Fal! ist, wo der Absender bel Oeklarierung der Ware ausdrllcklich erskhtlich gemacht hat daS er den slowakischen Tari! XVII geltend mache, mit der in diesem Tari! gebrauchten
Benennung oder mi! der ihrer Beschaffenheit entsprechenden handelsllbliehen Bezeichnung angegeben werden. Oas Berulungsgericht stellt lest, daB
die gegenstandliche Ware VOm Absender tatsachlich vollkommen zutreffend,
genau und handelsliblich bezeíchnet wurde, daB die beliirderte Ware als

Nákladním listem čís. 1/708 ze dne 6. září 1941 podala »B.« hutní spo-

lečnost v P. (Slovensko) ze stanice B. (Slovensko) do stanice M. (Protektorát čechy a Morava) firmě »U.« .adresovanou zásilku, jeden vůz »odpařeného, kovovými solemi znečištěného odpad.ového, lou~u, obs.ahujícího
nikelsulfát k výrobě mědi« o váze 10.600 kg. Nakladmm Itstem ČIS. 31.887
ze dne 16. října 1941 odeslaly železárny v P. (Slovensko) ze stamce B.
(Slovensko) do stanice M. (Protektorát. čechy a .Moraya) téže firmě .~>l!'«

adresovanou vozovou zásilku 38 sudu anodoveho kalu, neobsahujlclho
drahé kovy, nýbrž měd', o váze 16.100 kg. Firma »U.« obě zásilky přija!a
a vyplatila. Dovozné za slovenskou trať B.-S. (164 km) bylo u obou zasilek počítáno podle třídy 17 nákladního tarifu slovenských žel~zničI:ích
drah u nákladního listu čís. 1/708 částkou 753 Ks a u nakladlllho hstu
čís. 31.887 částkon 1.144 Ks .
Ve sporu, o který tu jde, domáhá se Protektorát čechy a 1I10~ava na
firmě »U.« zaplacení částky 2.223 Ks nebo 1.911 K 70 h tvrde, ze bylo
dovozné v odesílací stanici mylně vypočteno.
Niž š i s o u d y zamítly žalobu, ? d vol ~,c í • s o u d. uvedl v ~ ů v 0. de ch: Podle čl. 6, § 6, ods!. e) MUŽ. vyhlasene ve Sblfce pod CIS. 58/
1938, musí býti přepravované zboží, žádá-li odesilatel P?užití určit~ho t,:~.
rifu - jak je tomu v daném případě, kdy odesilatel pn deklaracI zbOZI
výslovně vyznačil, že uplatňuje slovenský tar~1 XVII -;- označeno. ná~v~n:
dovolávaného tarifu nebo názvy v obchode obvyklyml, Odpovldapclml
jeho povaze. Odvol~Cí soud zjišťuje, že zboží, o něŽ tu jde, byfo odesilatelem skutečně označeno naprosto výstižně a přesně, způsobem v obchodě obvyklým, že přepravované zboži nutno pokládati za odpadky a
nikoliv za hotové zboží na které se vztahuje žalující stranou nyní uplatňovaná vyšší položka ~Iovenského nákladního tarifu. I v připadl', že by
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Ablall und nicht als Fertigware anzusehen ist, aul welehe sieh die VOtl der
klagenden Partei jetzt geltendgemachte hOhere Post des slowakischen
Frachtentarils bezieht. Auch wenn es, wie der Sachverstandige Dr. P. annimmt, richtig ware, daS die Berulung des Absenders aul P XVII des slowakisehen Tarils nich! als Bezeichnung eines bestimmten Tarifs im Sinne
des jFŮ. angesehen werden .kann, so hat do ch diese Berulung aul eine bestimmte Tarifpost die Bedeutung,> daS au ch ein Nichtchemiker, aber Tariflachmann, wie es ein Eisenbahnverkehrsbeamter doch sein muS wenn er
diese Tarifpost im Tarif heraUSSl!cht, unbedingt feststellen wird daS es
sich um die Beliirderung von Abfallgut hande!j und daS es daher nicht
unter die hOhere Tarilpost lur fertigware eingereiht werden kann. Wenn
ferner, wie die Berufungswerberin mit dem SachversUindigen Dr. P. annimmt, die Bestimmung des Art. 10, Buchst. e) des JfD. restriktiv auszulegen ware ,daS namlich, wenn die vom Absender gemachten Angaben
mcht genugen, der vorteilhafteste Taril - im vorliegenden falle der Lokaltarif der slowakischen Eisenbahnen mít allen seinen Bedingungen - zu
wahlen sei, miiSte gemaS § 8, Abs. a) des slow. Lastentarifs (der ausdriieklich gestattet, dal3 Ware, die weder im. Taril oder in den Kundmachungen des »Einsenbahn- und Schilfahrtsverordnungsblattes« angefiihrt
1st .- und um eine solche Ware han delt es sieh naeh den unangefochtenen
feststellungen des Erstgeriehtcs - mit der im Handel oder sonst ublichen
Bezeichnung ,benannt wird), die bef6rderte Abfallware nach ihrer richtigen
handelsubHchen Bezeichnung unter die Tarifp. XVlI des slow. frachtentarifs und nicht unter eine hohere Tari!post eingereiht werden, wie es die
klagende Partei tut. Dem Absender konntc aueh nicht ein frachtzuschlag
aus dem Titel der unrichtigen Bezeichnung der Warc vorgeschrieben werden, da die Ware, wie oben festgestellt wurde, nicht unrichtig bczeichnet
,,:urcle. Nach § 8, Abs. 6 des slow. Fpchtentarifs genugt es, wenn die Ware
mcht geradezu mit der im Tarif angeflihrten Bezeichnung benannt isl,
daB aus der Angabe cles lnha1tes der Ware ersichtlich ist unter welehe
Tarifbestimmung die Ware fal1t und daher kann nicht der Abs. c) der glei~hen Bestim~1Ung angewcndet werden, welche die Anwendung des
teuersten Tanfs nur dann gestattet, wenn die Ware nicht genau deklariert
1St. Bel der festgestellten genauen. und handelsubliehen Bezeichnung der
befiirderten Ware brauchte im vorHegenden .falle die Eisenbahn den Inhalt
der Sendung iiberhaupt nicht lachmannisch zu iiberpriilen; dazu ist sie
meht verplliehtet (Art. 7, § 2 jFŮ.). Die beWrderte Ware ist im slowakischen Frachtentarif nicht angefiihrt, wurde jedoch handelsiiblich bezeichnet, der Absender wies sogar aul die betrelfende slowakische Tarifpost hin und daher kann die Ware nicht unter clie Tarifpost einer nich!
benannten Ware eingereiht und díe fracht nach cinem hiiheren 'oder gar
de~ Mchsten Taril ber;ressen werden. Inlolgedessen brauchte nicht geprult zu werden, ob dle »kupferhaltige Ancdenlauge« mit »Kupferlauge«
oder »Kuplerschlamm« identisch lst, da die Bezeichnung der Ware zu
ihrer Einreihung vollkommen genugte und somit nicht die behauptete Unvollstandigkeit des Verfahrens vorliegt, sofem sich das Erstgerichi mil
clieser frage nicht belaBt hat.

čís.
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bylo správné, jak míni znalec Dr. P., že odvo!án~ se ~d~silatelena pol. XVI1.
slovenského tarifu nelze pokladatl za oznacem urclteho tamu ve smyslu
Múž., má přeee toto odvolání .se na určitou poloiku, s!o~~n~k~ho ta:!f~
ten 'význam, že i nechemik, avsak odbormk v (anlovanl, Jlmz zelezmcnr
dopravní úředník přece musí býti, vyhledáním si této položky v tarifniku
nutně zjistí, že se jedná o přepravu zboži od~adko~,ého a že h~ nelze pro.t~
zařaditi pod vyšší položku tanfu pro hotove ZbOZL Kdyby dale, Jak mml
odvolatelka se- znalcem Dr. P-cm, bylo třeba ustanovení čl. 10, písm. e)
MÚž. vykládati restriktivně, že je totiž při nedostatečnosti údajů odesilatelových nutno vyvoliti tarif nejvýhodnější - v daném případě míst ni tanf
slovenských železnic se všemi jeho podmínkami - bylo by podle § 8,
odst. a) slov. nákl. tarifu (k!~r~ výslo':,ně připoušti c aby ~boží, pokml není
uvecleno v tarifu nebo vyhlaskach >>Vestl1lku pro zelezmce a plavbu« -a o takové zboží jde podle nenapadeného zjištění prvého soudu, - bylo
označeno názvy obchodně, nebo jinak obvyklými) třeba přepravované odpadkové zboží podle jeho správného obchodního označení zařaditi pod
tarifní pol. XVII slov. nákl. tarifu a nikoliv pod položku vyšší, jak činí žalující strana. Nebylo by' ani mOžno předepsati odesilateli přirážku z titulu
nesprávného označení zboží, ježto zboží, jak výše zjištěno, nebylo nesprávně označeno. Podle § 8, odst. 6 slov. nákl. tarifu postačí, není-li zboží
označeno přímo názvem v tarilu uvedeným, aby bylo z údaje obsahu zboží
zřejmo, pod ~teré ustanoveni tarifu zboži spadá a nelze proto použíti
odst. c) téhož ustanovení, které připouští použití nejdražší sazby jenom
v tom případě, není-li zboží přesně deklarováno. Avšak při zjištěném přes
ném a v obchodě obvyklém označení dopravovaného zboží nebylo v pří
padě, o nějž tu jde, vůbec zapotřebí, aby železnice odborně zkoumala obsah
zásilky; takové povinnosti nemá (čl. 7, § 2 MÚŽ.). Přepravované zboží
není uvedeno ve slovenském nákladním tarifu, bylo však označeno názvem
v obchodě obvyklým, odesilatel dokonce poukázal na přislušnou položku
slovenského tarifu a nelze tedy zboží to zařazovati pod položku zboží nepojmenovaného a dovozné vyměřiti podle sazby vyšší, dokonce nejdražší.
V důsledku výše uvedeného nebylo zapotřebí zkoumati, zda »anodový kal,
obsahující měď« je totožný s »kalem měděným« nebo s »měďnatým
bahnem«, ježto označení zboží zcela postačilo k jeho zařazení a,není proto
dána tvrzená neúplnost řízení, pokud se prvý soud touto otázkou nezabýval.
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D a s O ber s t e G e r i c h t gab der Revision des Klagers, die das
Berufungsgericht gemáB § 502, Abs. 3 ZPO. fUr zulássig erklar! halte,
keine Folge.

Ne j v y Š ~,í s o ~ d nevyhověl žalobcovu ~ovolání, jež odvolací soud
.
prohlásil za pnpustne podle § 502, odst. 3 c. r. s.

.

Aus den GrUnden:
Die Revision ist unbegrUndet.
Die klagende Partei macht dem angefochtenen Vrteil zum Vorwurf, das .
Berufungsgericht lege die Bestimmung des Art. 6, § 6, Buchst. e) JFD.
unrichtig aus, wenn es annimmt, der Absender mUsse, ,.enn er die Anwendung eines bestimmten Tarifs beansprucht, die der Eisenbahn zur BelOrderung Ubergebene Sendung entweder mit der im Tarif vorgeschriebenen
oder mit einer handelsublichen Bezeichnung deklarieren. Nach ihrer mi!
dem Gutachten des Sachverstandigen A. O. Ubereinstimmenden Ansich! .
kann die Ware nur dann mit der handelsUblichen Bezeichnung deklarier!
werden, wenn der Absender die Anwendung eines bestimmten Tarifes verlangt. Eine so!che Bezeichnung schlieBe an sich nur die Anwendung eines
Frachtzuschlages aus, gewahrleiste ihm jedoc.h nicht die Anwendung des
niedrigsten Tarifsatzes filr die abgesendete Ware.
Der Standpunkt des Revisionswerbers is! nicht ganz .rich!ig, denn die
Anwendung eines Tarifzuschlages ist nur unter den im Ar!ikel 7 des JFD.
angefilhrten Voraussetzungen zuIassig, d. i. insbesondere dann, wenn dic
im Frachtbrief enthaltenen ErkIarungen oder Angaben unrichtig, ungenau
oder unvollstandig sind; das kann jed och nicht von den handelsiiblichen
Angaben behauptet werden. Es ist allerdings richtig, daB sich der Absender, wenn er den Inhalt der Sendung nur in handelsUblicher Weise bezeichnet, damit nicht die Anwendung eines bestimmten niedrigsten Tarifsatzes sichert, denn in einem solchen Falle UberlaBt er in Wirklichkeit der
Eisenbahn, welchen Tarif sie anwendet. Daraus ergibt sich aber nicht, daB
die Eisenbahn, von der Bestimmung des § 8, Buchst. c) des slow. Frachtentarifs ausgehcnd den' !euersten Tarif anwenden konnte, denn von dieser
Bestimmung kann sie nur dann. Gebrauch machen, wenn die Deklarierung
der Sendung nicht der Bestimmung desselben Paragraphen, Buchs!' a), b)
entsprache. Dies war jedoch in der vorliegenden Sache nich! der Fall, denn,
wie im Rech tsstrei! unbestritten blieb, handelte es sich hier um die BelOrderung einer im slowakischen Frachtentarif nich! benannten Ware und
daher konnte der Absender jede beliebige im Handel oder sonst Ubliche
Bezeichnung der der slowakischen Eisenbahn zur BelOrderung Ubergebenen
Ware verwenden (§ 8, Buchs!. a) des slow. Frachtentarifs).
FUr solche Falle gilt die Bestimmung des Art. 10 der JFD. Uber die
Frachtberechnung, nach welcher die Eisenbahn, wenn die Angaben des
Absenders ZUf vollstandigen Bestimmung des Tarifs nicht genligen oder
wenn sích einige von diesen Angaben gegenseitig ausschlieBen, díe Tarife
wahlt, die ihr !Lir-den Absender a m vor t e i I haf t e s ten erscheinen.
Der Absender hat au ch nach der zuletzt angefilqrten Vorschrift keinen Anspruch darauf, daB ihm die Fracht nach dem vorteilhaftesten Tarif bere ch-

Z

důvodů:

Dovolání není důvodné.
žalující strana vytýká napadenému rozsudku, že odvolací soud nesprávně vykládá ustanovení čl. 6, § 6, písm. e) MÚž., má-li zato, že odesilatel, činí-li si nárok na použití určitého tarifu, musí zásilku odevzdanou
dráze k dopravě deklarovati buď označením v 'tarifu předepsaným nebo
jménem v obchodě obvyklým. Padle jejího názoru' shodného s posudkem
znalce A. O-a možno zboží deklarovati označením v obchodě obvyklým jen
tehdy, nepožaduje-li odesilatel použití určitého tarifu. Označení takové
samo o sobě vylučuje prý jen použití tarifní přirážky, nezajišťuje mu však
použití nejnižši tarifní sazby pro odesílané zboží.

Dovolatelčino stanovisko není zcela správné, neboť použití tarifni při
rážky je přípustné jen za předpokladů v článku 7 Múž., t. j. zejména, jsou-li
prohlášení nebo údaje v nákladním listu nesprávné, nepřesné a neúplné;
to však nelze říci o údajích v obchodě obvyklých. Je ovšem správné, že
. odesilatel, označí-li obsah zásilky jen názvem v obchodě obvyklým, si tím
nezajišťuje použití určité nejnižší tarifní sazby, neboť v takovém případě
přenechává 've skutečnosti dráze, kterého tarifu použije. Z toho však neplyne, že by dráha, vycházejíc z ustanovení § 8, písm. c) slov. nákl. tarifu,
mohla použíti tarifu nejdražšího; neboť tohoto ustanovení je oprávněna
použíti jen tehdy, když by deklarace zásilky neodpovídala ustanovení téhož
paragrafu, písm. a), bl. Tomu však v souzeném připadě tak nebylo, neboť,
jak zůstalo za sporu nepopřeno, šlo tu o dopravu zboží v nákladním slovenském tarifu nepojmenovaného a mohl tedy odesilatel užíti jakéhokoliv
obchodně nebo jinak obvyklého označení zboží odevzdaného slovenské
dráze k dopravě (§ 8, písm. a) slov. dopr. tarifu).

Pro takové případy platí ustanovení čl. 10 MÚž. o počítáni dovozného,
podle něhož, nedostačují-Ii údaje odesilatelovy k úplnému určení tarifu
nebo vylučují-li se navzájem některé z těchto údajů, vyvolí železnice. tarify,
které se jí zdají pro odesilatele ne j v ý hod něj š í. Odesilatel nemá ani
podle posléz uvedeného předpisu nárok, aby mu dovozné bylo vypočtenu
podle nejvýhodnějšího tarifu, nýbrž závisí to od toho, do které tarifní skupiny zařadí dráha podle svého zdání zboží, označené jen názvem v obchodě
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net wird, sondem es bangt dies davon ab, in welehe Tarifgruppe die Eisenbahn die nur handelsUblich bezeichnete Ware nach eigenem Ermessen
einreiht. Wcnn aber die Eiscnbahn in diesem Falle die Ware unter Tarif'posten eingereiht hat, die der Beschaffenheit der bef6rderten Ware im
Sinne ihrer Oeklarierung im Frachtbrief entsprechen, kann sie die so berechnete Fracht, nach dem vorteilhaftesten Tarife nicht nachtraglich erhahen und unter Berufung auf die Bestimmung des § 1, Art. 18 des JFD.
dic Bezahlungder Frachtdifferenz verlangen, wenn es sieh hier weder um
eine unrichtige Anwendung des Tarifes noch um einen! Fehler bei der
Frachtberechnung und der Berechnung anderer Oeblihren gehandelt ha!.
Der gegenteilige 'Vorgang widerspricht der Bestimmung des Art. 10,
Buchst. e) !fO,

obvyklým. Zařadila-li však v tomto případě dráha zboží pod tarifni položky odpovídající povaze dopravovaného zboží podle jeho deklarace v'nákladnim listu, nemůže takto vypočtené dovozné podle nejvýhodnějšího tarifu dodatečně zvyšovatí a odvolávajíc se na ustanovení § I, čl. 18 MOŽ.
žádati o zaplacení rozdílu v dovozném, když tu nešlo ani o nesprávné použití tarifu ani o chybu při výpočtu dovozného a jiných poolatků. Opačný
postup odporuje ustanovení čl. 10, písm. e) MOž.

Nr. 18710.
Eine Nichtigkeit nach § 41, Buchst. d) des Gesetzes Slg. Nr. 100/1931
liegt vor, wenn das Verlassenschaftsgericht die Frage, ob der Erbe die Ausschlagung der Erbschatt widerrulen konn!e, zum Gegenstand einer selbs!iindigen Entscheidung gemacht ha!, alJstatt sich mi! dieser Frage nur
priijudiziell bei der En!scheidung uber die Annahme oder Nichtanna1tme
der Erhserkliirung unJ uber die allfiillige Verweisung widersprechender Erkliinmgen au! den Rechlsweg zu beiassen.

čís.

18710.

Jde o zmatečnost podle § 41, písm. d) zákona Sb. čís. 100/1931, učinil-Ii
pozůstalostní soud otázku, zda dědic mohl odmítnutí dědictví opět odvo-lati, předmětem samostatného rozhodnutí, na místo aby se touto otázkou
zabýval jen prejudiciálně při rozhodování o přijeti či nepřijetí dědické při
hlášky a o připadném odkázáni odporujících si přihlášek na pořad práva.
(Rozh. ze dne 16.

března

1944, Rl 38/44.)

(Entsch, VOm 16. Marz 1944, R 1 38/44.)
ln der Verlassenschaftssache nach Josef L. AZ. O 1246/43 beschloS
d a s Ve rl a? sen s cha ft s g e r i ch t unter anderem lolgendes: 1. das
Oericht nimmt ZUf Kenntnis, daS Václav und Antonín L. ihre vor dem Oerichtskommissar bei der Verlassenschaftsabhandlung vom 15. September
1943 abgegebene ErkJarung, daS sie den letzten Willen des Erblassers als
cin echtes und gliltiges Testament und Anna L-ová als Universalerbin anerkennen und infolgedessen ihre aus dem Oesetze mit dem Vorbehalt des
lnventars abgegebenen ErbserkIarungen zurlickziehen und aueh nícht die
Erganzung des Pflichtteils beanspruchen, widerrufen; 2. nach Rechtskraft
des Beschlusses werden die Akten dem Oerichtskommissar zu dem Zweck
libersendet, damit er die Abhandlung der Verlassenschaft unter Berlicksichtigung der Antrage und der liberreichten Erbserkliirungen der gesetzHchen Erben Václav und Antonín L. und im Hinblick darauf fortsetze daS
die Abhandlung der Verlassenschaft vom 15. September 1943 durch deri
Widerruf der erwahnten Erklarung der Erben unwirksam geworden ist.
O a s Rek u r s g e r i c h t gab dem Rekurse der testamentarischen
Erbin Anna L-ová nicht statt.
.
O a s O ber s re Oer i c h t hob iiber den Revisionsrekurs der Anna
L-ová 'den angefochtenen BeschluS und den BeschluS des Verlassenschaftsgerichtes in beiden Punkten aul und trug dem Oericht erster lnstanz aul,
dariiber zu entscheiden, ob es die Erbserkliirungen annehme, und das Verlahren dem Oesetze gemaS fortzusetzen.

V pozůstalostní věcí po Josefu L-ovi, zn. sp. O I 246/43 usnesl se p oz l\ S t a los tni s o ud mimo jiné takto: I. soud -bere na vědomí, že
Václava Antonín L-ovi odvolávají svoje prohlášení, učiněné před soudním
komisařem pří projednání pozůstalosti dne 15. září 1943, totiž, že uznávají poslední vůli zůstavitele za pravý a platný testament, Annu L-ovou
universální dědičkou a že v důsledku toho berou svoje dědické přihlášky
ze zákona s dobrodiním inventáře zpět a že si nečiní ani nároků na doplnění povinného dílu; 2. po právní moci usnesení budou spisy zaslány
soudnímu komisaři za tím účelem, aby pokračoval v projednání pozůsta
losti, přihlížeje k návrhům a podaným dědickým přihláškám zákonných
dědiců Václava. a Antonína L-ových, se zřetelem na to, že se projednání
pozůstalostt dne 15. září 1943 stalo odvoláním uvedeného prohlášení dě
diců neúčinným.

Rek u rs n í s o u d nevyhověl rekursu testamentární dědičky Anny
L-ové.
Ne j ~ ~ š š í s o ,u d z:ušil k' ~ovolacímu rekursu Anny L-ové napadené
usneseni \ usnesem pozustalostmho soudu v obou bodech a uložil soudu
prvé stolice, aby rozhodl, zda přijímá dědické přihlášky a aby v řízení
dále podle zákona pokračoval.
'
Civilní rozhodnutí XXVI.

\9
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Aus den Oriinden:
Das Verlassenschaftsgericht durite zwar die Frage entscheiden, ob die
S6hne des Erblassers V. und A. L. die Ausschlagung der Erbschaft widerrufen konnten um liber die Annahme oder Nichtannahme ihrer Erbserklarungen und lib~r die alWiIlige Verweisung wider.spr~chender Erk~arunge.n a~l.den
Rechtsweg entscheiden zu k6nnen. Da es slch Jedoch um eme pr~Judlzlelle
Frage handelt, konnte es dies nur in denOrlinden seiner Entscheldung tun,
d. i. bloS mit Wirkung !lir die Zwecke des Verlassenschaftsverlahrens
(vg!. § 25 des Oes. Slg. Nr. 100/1931 und den Motivenbericht zum Regierungsentwurl des zit. Oes.). Erst in einem eventuellen Rechtsstrelt, zu
dem es inlolge widersprechender Erbserklarungen kame und In dem zu
enlscheiden ware, wer der wahre Erbe ist, k6nnte - unter der Voraussettung der beziiglichen Behauptungen und Oegenbehauptungen - endgliltig die Frage entschieden werden, ob die Ausschlagung der Erbschaft
seitens der Si:ihne des Erblassers durch den Rechtsvertreter vom Oesichtspunkte der Vollmacht gmtig geschehen ist, ob diese Ausschlagung widerrullich ist oder nicht u. a. Wenn aber das Erstgericht das, was liir seine
Entscheidung prajudiziell iSI, zum Oegensland einer selbstandigen En!scheidung gemacht hat, leidet seine Entscheidung an der Nichtigkeit nach
§ 41, Buchsl. d) des Oes. Nr. 100/1931.

Z

pozůstalostní .~oud mohl sice řešiti otázku, zda zůstavitelovi synové
V. a A. L-ovi mohli odmítnutí dědictví opět odvolati, aby mohl rozhodnouti o přijetí či nepřijetí jejich dědických přihlášek a o případném odkázání odporujících si přihlášek na pořad práva. Ježto však jde o otázku
předurčující, mohl tak učiniti toliko v důvodech svého rozhodnutí, I. j.
pouze s účinkem pro účely pozůstalostního řízení (sr. § 25 zák. Sb. čís. 100/
1931 a důvodovou zprávu k vládnímu návrhu cil. zák.). Teprve v případ
ném sporu, k němuž by došlo v důsledku odporujících si přihlášek a v němž
by bylo rozhodnouti, kdo je pravým dědicem, mohla by - za předpokladu
příslušných tvrzení a obran - býti s konečnou platnosti řešen.<L i otázka,
zda odmítnutí dědictví zůstavitelovými syny stalo se platně právním zástupcem s hlediska plné moci, zda je odmítnutí to odvolatelné či nic a pod.
Učinil-li však prvý soud to, co je pro jeho rozhodnutí předurčující, před
mětem samostatného rozhodnuti, trpí jeho rozhodnuti zmatečností podle
§ 41, písm. d) Sb. čís. 100/1931.

Nr, 18711,
Wenn nach den Versichenmgsbedingungen die GiiltigkeitderHaltpflichtversicherung aus dem Betriebe von Kralt!ahrzeugen davon abhiingt, ob
der Wagenlenker den im ProteJ,torat Biihmen und Miihren gmtigen, amttich vorgeschriebenen Fiihrerschein fiir ein Fabrzeug der gleichen Oattung
besitzt, ist das schiidigende Ereignis durch die Versichenmg nicht gedecld,
wenn der Lenker eines zur iillent1ichen Personenbeliirdenmg bestimmten
Kralt!ahrzeuges keinen fiir ein solches Fahrzeug gmtigen Fiihrerschein besaB, da er nicht die im § 12, Abs. 4 des Oesetzes vom 26. Marz 1935, SIg,
. Nr. 81 iiber den Verkehr von Kraftfahrzeugen vorgeschriebene dreijiihrige
Lenkerpraxis hatte.

důvodů:

čís.

18711.

Je-li podle pojistných podminel< plaÚ10st odpovědnostního pojištěni
z provozu motorových vozidel závislá na tom, zda má osoba řídicí vozidlo
úředně předepsaný, v Protektorátě čechy a Morava plaÚ1ý, vůdči list pro
vozidlo téhož druhu, neni pojištěnlm kryta škodná událost v případě, že
řidič motorového vozidla, určeného k veřejné dopravě osob, neměl platný
. vůdčí list pro takovéto vozidlo proto, že neměl tříletou řidičskou praxi,
předepsanou v § 12, odst. 4 zákona ze dne 26. března 1935, Sb. čís. 81
o jízdě motorovými vozidly.
(Rozh. ze dne 22.

března

1944, Rv I 482/43.)

(Entsch. vom 22. Marz 1944, Rv I 482/43.)
Am I. Januar 1941 befi:irderte J. H., der Betriebsunternehmer eines konzessionierten Personentransportunternehmens und Eigentiimer eines. Kraftlahrzeuges "P.« gegen Entgelt F. š. Das Auto wurde von K. N., dem
Lenker des H. gelenkt, der nicht die dreijahrige Lenkerpraxis halte. Unterwegs kam es zu einem Unlalle, bei dem F.'š. schwer verle!zt wurde. Der
Lenker K. N. wurde mit Urtei! des Kreisgerichtes in T. vom 21. Juni 1941,
AZ. Tk 122/41 wegen Vergehens nach § 335 SI.-Oes. verurtei!1. In dem von
F. š. gegen J. H. und K. N. geliihrten SchadenersatzprozeS AZ. Ck I·
34/41 wurden die Beklagten rechtskráltig zur Bezahlung des Be~rages von

Dne I. ledna 1941 dopravoval provozovatel koncesované dopravy osob
a vlastník motorového vozidla "P.« J. H. za plat F. S-a. Auto řídil H-ův
řidič K. N., jenž neměl tříletou řidičskou praxi. Po cestě došlo k nehodě,
při níž by! F. š. těžce zraněn. Řidič K. N. byl rozsudkem krajského soudu
v T. ze dne 21. června 1941, zn. sp. Tk 124/41 odsouzen pro přečin podle
§ 335 tr. z. Ve sporu o náhradu škody, který F. š. vedl proti J. H-ovi a
K. N-ovi zn. sp. Ck I 34/41 byli žalovaní pravoplatně odSOuzeni zaplatiti
žalobci částku 50.519 K 65 h s přís!. J. H. uzavřel jako majitel a provo. zovatel osobního auta u pojišťovny N. pojištění (pojistka čís. 512102) proti
19'
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50.519 K 65 h s. Ngb. an den Klager verudeil!. J. H. halte als Besitzer und
Betriebsunternehmer des Personenautomobils bei der Versicherungsanstalt
N. die Versicherung (Polizze Nr. 512102) gegen die Folgen der gesetzlichen
HaftpfIicht aus dem Betriebe von Kraftfahrzeugen abgeschlossen. Nach den
Versicherungsbedingungen gilt die Versicherung nur dann, wenn das versicherte Automobil von einer Person gelenkt wird, die einen im Protektorat
B6hmen und Mahren giiItigen, amtlich liir ein Fahrzeug derselben Oattun_g
vorgeschriebenen Fiihrerschein besilz!. Unter der AZ. E 124/42 liihrte F. S.
gegen J. H. Exekution .dur~h Pfiindung seines Ans~ruches. aus dem dle
Versicherung des Automobds »P.« des H. gegen dle Verslcherungsanstalt
»N.« betreUenden Versicherungsvertrage.
lm vorliegenden Rechtsstreit verlangt F. Š. von der VersicherungsanstaIt »N.« den Betrag von 50.519 K 65 h s. Ngb.
Die Klage wurde von den Oerichten a II e r dr e i I n s t a n ze n abge"Wiesen.
O a s Ob e r s t e Oer i c h t bemerkte zur strittigen Frage in den

následkům zákonné o.dpo~~dvn~sti z provozu motorový.ch .vozi.~~I: ~odle p~
jistných podmínek ma pOllstem platnost pouze tehdy, Je-II p?JI~tene auto nzeno osobou která má úředně předepsaný, v Protektoráte cechy a Mova platný 'vudčí li'st pro vozidlo téhož druhu. ~od zn. sp. E 124/42 vedl
~a Š proti' J. H-ovi exekuci zabavením jeho nároku z pojistné smlouvy
o· p;jištění H-ova auta »P.« proti pojišťovně »N.«.

Griinderi:

v duvodech:

Nach der Vorschrilt des Art. 1 der Erganzungsversicherungsbedingungen liir die HaftpfIichtversicherung aus dem Betriebe v?n Kyaftfahrzeugen
gilt die Versicherung nur dann, wenn der Wagenlenker emen lm Protektoral
B6hmen und Mahren giiItigen, amtIich liir ein Fahrzeug derselben Galtung
vorgeschriebenen Fiihrerschein besitz!. Die Untergerichte gehen v?n. der
Voraussetzung aus, daS der Lenker des Klagers einen soIchen gulttgen
Fiihrerschein nicht besaS, da er zur Lenkung eines zur iilfentlichen Personenbel6rderung bestimmten Automobi)s nicht berechtigt war, weB er
nicht die im § 12, Abs. 4 des Ges. Slg. Nr. 81jl935 vorgeschriebene drejjahrige Lenkerpraxis halte, so daS eine der Bedingungen, unter weIchen
die Versicherungsanstalt zur Schadensdeckung verpflichlet ist, nicht erfiiIIt
wurde. Sofern der Revisionswerber nachzuweisen sucht, daS nach dem
Gesetze der Fiihrerschein liir die Kategorie der gleichen Gattung von Fahrzeugen geniigt, berult er sich offensichtIich aul die Vorschrift des § 12,
Abs. 1 des Ges. Slg. Nr. 81/1935, die jedoch zur Zeit des Eintrittes des
scMdígenden Ereignisses (1. Januar 1941) nicht mehr gegolten hal, da
sie mít 1. November 1939 auSer Kraft getreten ist (§ 72, Abs. 7 a) der
Reg.-VO Slg. Nr. 243/1939). Unberiihrt blieb hingegen durch diese Verordnung und die weiteren Vorschriften iiber den Verkehr von Kraft!ahrzeugen die besondere Vorschrift des § 12, Abs. 4 des Ges. Slg. Nr. 81/
1935 betreffend die strengeren Anlorderungen liir die Lenker von zur 6ffentIichen Personenbef6rderung venvendeten Kraftlahrzeugen. Oiese Vorschrilt
setzt liir einen Fiihrerschein zur Lenkung von zur 6ffentlichen Personenbef6rderung verwendeten Kraftfahrzeugen besondere Erfordernisse fes!. Eia
in dieser Weise verwendetes Fahrzeug stellt somi! eben mit Riicksicht aul
die Berechtigung zu seiner Lenkung ein Fahrzeug dar, das in dieser liir die
Versicherung - entscheidenden Hinsicht im Sinne der Versicherungsbedin-

Podle předpisu čl. 1. doplňovacích pojistných podmínek pro odpověd
nostní pojištění z provozu motorových vozidel má pojištění jen tehdy_plat-nost, má-Ii osoba řídící vozidlo úředně předepsaný, v Protektorátě cechy
a Morava platný, vůdčí list pro vozidlo téhož druhu. Nižší soudy vycházejí z předpokladu,. že žalobcův řidič takový platný vůdčí list neměl, ježto
nebyl oprávněn říditi automobil určený k veřejné dopravě osob, nemaje
tříletou praxi řidičskou, předepsanou v § 12. ods!. 4 zák. Sb. čís. 81/1935,
takže nebyla splněna jedna z podmínek, za nichž je pojišťovna povinn~
krýti pojistnou příhodu. Pokud dovolateJ doličuje, že podle zákona stačt!
vudčí list pro kategorii téhož druhu vozidel, dovolává se zřejmě předpisu
§ 12, odst. 1 zák. Sb. čís. 81/1935, který však v době škodné události
(1. ledna 1941) již neplatil, pozbyv účinnosti dnem 1. listopadu 1939
(§ 72, ods!. 7 a) vl. nař. Sb. čís. 243/1939). Naproti tomu zůstal tímto
nařízením a dalšími předpisy o jízdě motorovými vozidly nedotčen zvláštní
předpis § 12, odsl. 4 zák. Sb. čís. 81/1935 o přísnějších požadavcích pro
řidiče motorových vozidel, jichž se užívá k veřejné dopravě osob. Tento
.předpis vyžaduje pro vůdčí list k řízení. motorových vozidel, užívaných
k veřejné dopravě osob, zvláštní náležitosti. Je tedy vozidlo takto užívané
právě se zřetelem na oprávnění k jeho řízení vozem, jenž v tomto ohledu,
rozhodném pro pojištění, patří ve smyslu pojistných .podmínek do· zvláštního druhu vozů. Proto není v pojistných podmínkách toto ustanovení nejasné, jak má za to dovolánÍ.

. Ve sporu, o který tu jde, dOmáhá se F. Š. na
50.519 K 65 h s přísl.
žalóbu zamítly.soudy vše c h tří s to I i c.

pojišťovně

»N.«

částky

N e j v y Š š í s o u d uvedl v otázce, o niž jde,
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gungen zu einer besonderen Wagengattung gehiirt. Daher ist in den Versicherungsbedingungen diese Bestimmung nicht unklar, wie die Revision
dafilrhali.
Wenn es sich aber um ein Kraftfahrzeug mit strengeren Anforderungen bezuglich seiner Lenkung handelte, so entsprach der Fuhrerschein des Wagenlenkers des KIagers nicht der obangeftihrten Gesetzesbestimmung. Wurde
als Bedingung tur die Haftpflichtversicherung aus dem Betriebe des Kraftfahrzeuges genau festgesetzt, daB der Wagenlenker den filr ein Fa h rz e u g der gleichen Gattung amtlich vorgeschriebenen giiltigen Filhrerschein besitzen muB, so war prozeBentscheidend nur die Tatsache, ob der
Wagenlenker des Klagers einen solchen Ausweis halte; es kommt nicht
daraufan, wie der Klager diese klare und den gesetzlichen Vorschriften
entsprechende Bestimmung der Versicherungsbedingungen und die in der.
Versicherungspolizze Nr. 512102 enthaltenen Worte, »daB der Klager als
Eigentilmer des Fahrzeuges und sein Wagenlenker den in Fr a g e k o mm'e n den Filhrerschein besitzen«, auslegt, wenn aus den Erganzungsbedingungen Zll ersehen ist, daB damit eben der filr das zu versichernde
Kraftfahrzeug vorgeschriebene Filhrersche!n gemeint ist. Mit Recht haben
die Untergerichte entschieden, daB der Schadenslall durch die Versicherung
nicht gedeckt ist und haben daher die aul die Vorschrift des § 308 EO. gestutzte Klage abgewiesen.
Nr. 18712.
Die Bestimmung der Regiemngsverordnung vom 26. Juni 1941,Slg.
Nr. 248 bezieht sieh nur dann au! Vertrlige, deren Gegenstand dle Hingabe
von solchen Sachen mr Beniitzung ist, die sieh ohne weitere Bearbeitung
gebrauchett Jassen (Miete) gleiehzeitig mit Sachen, die nur durch PleiB
und Miihe 'beniitzt werden konnen (Pacht), wenn der gemischte Vertrag
nach der Beschaffenheit der Hauptsache entweder ein Miet- oder ein Pachtvertrag betreffend die Ausiibung von Gewerben in den gemieteten Rliumen
ist, nicht aber aul Vertrlige, die nach der Beschaifenheit der Hauptsache
andere Pachtvertrage darstellen.

Šlo-li však o motorové vozidlo s přísnějšími požadavky pro jeho řízení,
pak řidičský průkaz žalobcova řidiče neodpovidal výše uvedenému zákonnému ustanovení. Bylo-li přesně stanoveno jako podmínka odpovědnost
ního pojištění v provozu motorového vozidla, aby osoba řídící vozidlo měla
úředně předepsaný platný vůdčí list pro voz i d I o téhož druhu, pak byla
pro spor rozhodnou jen skutečnost, zda žalobcův řidič takový průkaz měl;
nesejde na tom, jak si žalobce vykládal toto jasné a zákonným předpisům
vyhovující ustanovení pojistných podmínek a slova obsažená v pojistce
čís. 512102, že žalobce jako vlastník vozidla i jeho řidič mají pří s I u š n Ý
řidičský průkaz, když z doplňovacích podmínek vyplývá, že je tím míněn
vůdčí list předepsaný právě pro ono motorové vozidlo, jehož provoz má
býti pojištěn. Pr~vem uzna:y nižší s?udy, že ~kod?á událost n:ní kryta
pojištěním a zamltly proto zalobu oprenou O predpls § 308 ex. r.

čís.

18712.

Ustanovení vládniho nařizeni ze dne. 26, června 1941, Sb. čís. 248 se
vztahuje na smlouvy, jichž předmětem je dáni v užívání věcí, kterých lze
užlvati bez dalšího vzdělávání (nájem) současně s věcmi, jichž lze uživati
jen pílí a přičiněnil11 (pacht), pouze tehdy, když smíšená smlouva je podle
povahy hlavni věci buď smlouvou nájemní nebo pachtovní o provozováni
živnosti v najatých místnostech, nikoli však na smlouvy, které podle povahy
hlavni věci jsou jinýmipachtovníl11i smlouvami.
(Rozh. ze dne 22.

března

1944, Rv I 641/43.)

(Entsch. vom 22. Marz !f144, Rv I 641/43.)

"

Durch den als Miet- und Pachtvertrag bezeichneten Vertrag vom
21. April 1938 vermieteten, beziehungsweise verpachteten F. tind M. Š.
dem L. H. die in der Einlage Z. 4 des Grundbuches lUr das Kat.-Gebiet M.
eingetragenen Gebaude ihrer Liegenschaft und des Gasthauses Ne. 4 in M.
mit allem HauszubeÍJiir und mit den Grundstucken Kat.-Z. 18/3, 19,20,21,
22, 23/1, 23/2 und 24, den in der Einl. Z. 89 des Grundbuches liir das Kat.Gebiet M. eingetragenen Acker Kat.-Z. 356/2 und clie in der Einl. Z. 231
des Grundbuches liir das Kat.-Gebiet M. eingetragenen Grundstacke

Smlouvou ze dne 21. dubna 1938, označenou jako nájemní a pachtovní,
pronajali pokud se týče propachtovali F. a M. Š-ovi L. H-ovi budovy své
usedlosti a hostince č. p. 4 v M. s veškerým domovním příslušenstvím,
s pozemky čís. kat. 18/3, 19,20,21,22,23/1,23/2 a 24, zapsané ve vložce
čís. 4 pozemkové knihy pro kat. území M., role čís. kat. 356/2 zapsané
ve vložce čís. 89 pozemkové knihy pro kat. území M. a pozemky čís.
kat. 1364, 1365, 1366 a 1367 zapsané Ve vložce čís. 231 pozemkové knihy
pro kat. území M., s hostinským inventářem a zařízením krámu. Smlouva
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Kat.-Z. 1364, 1365, 1366 und 1367 samt Oasthausinventar und Ladeneinrichtung. Oer Vertrag wurde aul liinl ]ahre in der Weise abgeschlossen;
daS das Pacht-, beziehungsweise Mietverhaltnis zum 30. April 1943 enden
sollte.
Ourch den Raumungsauftrag vom 27. November 1942 beantragen F.
und M. Š. gegen L. H. die Ueberagabe der vermieteten, bezw. verpachteten Liegenschaften zum 30. April 1943. L. H. wehrte sich in den erhobenen Einwendungen unter anderem damít, er geníeSe den Schutz der
Reg.-VO Slg. Nr. 248/1941.
D a sEr s tg e r i c h t belieS den Raumungsaultrag in Oeltung.
O a s Ber u I u n g s g e r i c h t erkIarte den Raumungsaultrag fUr aulgehoben, indem es von der Rechtsansicht ausging, daS der .zwischen der
klagenden Partei und dem Beklagten abgeschlossene Miet- und Pachtvertrag den Kiindigungsschutz der Mieter genieSe.
O a s O ber s t e Oer i ch t stellte uber die Revision der KIager das
Urtej] des Erstgerichtes wieder her.

byla uzavřena na pět let tak, že pachtovní, pokud se týče, nájemní poměr
ke dni 30. dubba 1943.

měl skončiti

Vyklizovacím při kazem ze ~n; 27. li.stopadu _:942 _domáhaji se F; a
M. š-ovi proti L. H-ovi odevzdant pronaJ3tych p'~lpadne pr?pach~ov~n~ch
movitostí ke dni 30. dubna 1943. L. H. se haJII v podanych namltkach
:imo jiné tím, že je chráněn podle vl. nař. Sb. čís. 248/1941.
P r v Ý s o u d ponechal vyklizovací přikaz v platnosti.
O d vol a c í s o ud uznal vyklizovací příkaz za zrušený, vycházeje
z právního názoru, že nájemní a pachtovní ,~mlo~v~, uza~ře~á m_e~i žalující stranou a žalovaným, požívá ochrany naJemntku proh vypovedl.
Ne j vy Š š í s o u d obIiovi! k dovolání žalobců rozsudek prvého soudu.
Z

A u s den O r U.11 den:
Beide Parteien geben ubereinstimmend' zu, daS der von ihnen am
21. Apríl 1938 abgeschlossene »Miet- und Pachtvertrag« ein einheitlicher

Vertrag ist; so haben beide Untergerichte entschieden, und zwar mit Recht,
denn seinem Inhalte nach handelt es sich um die Miete und den Pacht eines
wirtschaltlichen Oanzen, der Liegenschaft und des Oasthauses Ne. 4 in M.
Strittig ist jedoch zwischen den Parteien die Frage, die auch von den
Untergerichten in verschiedener Weise beantwortet wurde, ob das Vertragsobjekt dem Schutz der Mieter unterliegt, ob sich darauf die Bestimmungen der Reg.-VO Slg. Nr. 248/1941 beziehen. Die Regierungsverordnung
selbst gibtdaraul keine Antwort. Sie definiert im § I den Oegenstand ihres
Schutzes, sprícht aber nicht von gemischten Vertragen, deren Oegenstand
die Hingabe von solchen Sachen zur Beniitzung ist, die sich ohne weitere
Bearbeitung (Miete) gleichzeitig mit Sachen gebrauchen lassen, die nur
durch FleiS und Miihe benutzt werden konnen (Pacht). Hinsichtlich sol·cher Vertrage setzt der § 1091 abOB. lest, daS sie nach der Beschaffenheit
der Hauptsache zu beurteilen sind. Aus dem Zweck des Oesetzes zum
Schutz der Mieter laSt sich jedoch unschwer folgern, daS sich sein Schutz
nur aul Vertrage bezieht, die nach der Beschaffenheit der Hauptsache J',\ietoder Pachtvertrage betreffend die Ausubung von Oewerben in gemieteten
Raumen sind, nicht aber aul Vertrage, die nach der Beschaffenheit der
Hauptsache andere Pachtverlrage darstellen.
Bei Beurtei1ung dieser Sache ist daher entscheidend, um was liir eine
Art von Vertragen es sich im vorliegenden FalIe han delt. DaS dabei nicht
. die Miete von Raumen zum Betriebe eines Oewerbes die Hauptsache war,
h,at der Beklagte bei seiner Einvernahme selbst angegeben, als er anliihrte,
seinen uberwiegenden Ertrag bilde der Ertrag der Wirtschal!. Die Verpachtung. dieser Wirtschaft /bildete also zweifellos den eigentlichen
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důvodů:

Obě strany souhlasí s tím, že »nájem~í a pa~htovnÍ« smlo~va, kte~?_~
uzavřely dne 21. dubna 193.8, je .s'.'.'louva Jedn?!na; uZ,naly tak I oba mzsl
soudy, a to právem, neboť podle JeJIho obsahu Jde o naJem, a pa~ht hospo~
dářského celku usedlosti a hostince č. p. 4 v M. Sporna mezI stranamI
je však otázka: kterou také nižší soudy různě zodpovědě!?" zda pře~mět
smlouvy podléhá ochraně nájemníků, zda se naň. vztah~J~ ~stan~v~nl .vl.
nař. Sb. čís. 248/1941. Vládní nařízení samo na III odpovedl nedava. Vymezuje v § I předmět své ochrany, nemluví nic ~ sm~ouvách ~,?íšenýc~,
jichž předmětem je dání v užíván~ v~cí, _které I:~ uz!v~h be,z, dalsl~o v!d,elávání (nájem) současně s věcmI, Jlchz lze uZlvalI Jen ~III ~ pnčI.?elllm
(pacht). O takových smlouvách ustanovuje § 1091 obč. zak., ze dluzno Je
posuzovati podle povahy hlavní věci. Z účelu záko~a o ochraně náj~mníkil
není však nesnadno dovoditi, že jeho ochranu Jest vztahovalI Jen na
smlouvy, které podle povahy hlavní věci jsou smlouvami náj.em~ím! nebo
pachtovními o provozování živností v najatých místnostech, nIkolI vsak na
smlouvy, které podle povahy hlavní věci jsou jinými pachtovními smlou-

vami.

Při posouzení této věci je proto rozhodné, o jaký druh smlouvy v daném případě jde. Že nebyl při ní hlavní věcí nájem místností k provozování živnosti, udal sám žalovaný při svém výslechu, když uvedl, že' pře
vážný jeho výtěžek je výtěžek z hospodářství. Zpachtování tohoto hospodářství bylo tedy nepochybně hlavním důvodem smlouvy a nemění na tom
nic ani ta okolnost, že byly pronajaty i obytné mistností patřící k hospo-
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Ver!ragsgrund. Daran ander! auch der Ums!and nich!s, daS auch zur Wir!schal! gehorige bewohnbare Raume vermie!e! wurden, denn ihre BenU!zung
spieH bei der Pach!ung der Wirlscha!t nur eine untergeordnete Rolle. Das
Erstgericht hat die Sache daher rich!ig beurteilt, wenn es entschieden hat,
daS si ch die Reg.-VO Slg. Nr. 248/1941 aul den gegebenen Fall nich! bezieht und wenn es den Aultrag nach § 567 ZPO. in Wirksamkeit belieS.

d'~ tvi neboť jejich uživání při pachtu hospodářství hraje jen podřadnou

r~~s pbsoudH proto věc spr~:l11ě prvý soud, když uznal, že. se vl. nař~.Sb.
.

ČIS.

248/1941 na souzený pnpad nevztahuje a ponechal v učmnosh pnkaz
~

podle § 567 c. r. s.

,

,

čis.

Nr. 18713.

Urn die Verbreitung im Sinne des § 1330, Abs. 2 abUB. bandeU es
sich auch dann, wenn die eine ProzeBpartei betreffenden anstoBigen Tatsachen und Angaben in einem vorbereitenden Schriftsatze der anderen
Parlei entha1ten waren und wenn eine Ausfertigung dieses Schriftsatzes
dem Nebenintervenienten zugestellt und sein Inhalt bei der offentlichen
miindlichen Verhandlung vorgetragen wurde.
'
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o rozšiřováni ve smyslu § 1330, odst. 2 obč. zák. jde i te~dy, byly-!i
závadné skutečnosti a údaje, týkajic! se strany ve sporu, obsazeJ?Y v přl
ravném spise druhé strany, a by!o-li jedno rylt0toveni !?ho1J .spiSU d~t
~eno vedlejšimu intervenientovi a Jeho obsah prednesen pn vereJném ústntm
jednáni.
(Rozh. ze dne 22. března 1944, Rv I 881/43.)

(Entsch. vom 22. Marz 1944, Rv I 881/43.)
lm Rechtsstreit des akademischen Bildhauers M. N., in welehem auch
Nebenintervenienten aultraten, gegen den Verleger X. Y. wegen unlauteren Wettbewerbes AZ. Ck X 245/42 lUhrte der Klager M. N. in einem
vorbereitenden Schriftsatze an und brachte bei der mUndlichen Verhandl"ng vor:
»Es ist tatsachlich mehr als belremdend, wie tiel das moraIische Vera.ntwortungsgeWhl einzelner Personen gesunken ist und wie wenig Reserve
slch der Beklagte aulerlegt, wenn er es wagt, ohne Scheu sogar in einer
gerichtIichen Eingabe einzugestehen, das Publikum kaule Iieber, wenn es
mi! dem KUnstler auch menschlich lUhlt, lerner, daS es Iieber Werke reiler
KUnstler kaul! und, wenn eS annimmt, der KUnstler werde bald sterben,
dessen Werke besonders schatzt, wahrend es demgegenUber die Werke
eines jungen, unerfahrenen KUnstlers ohne Tradition, der sich am Beginn
seines Schaffens belindet, ungern kaul!. Es ist befremdend, wie tiel das
moralische VerantwortIichkeitsgefUhl der Verleger gesunken ist, wenn der
Beklagte als Verleger behauptet, die inkriminierten Angaben beziiglich des
M. N., soweit sie der erwahnten Art sind, konnten, auch wenn sie gemacht
worden waren, ihn im Wettbewerbe nicht schadigen, wenn er es also
wagt, diese dem Gericht gewiS bekannten Umstande einzugestehen und
damit sein gesetzwidriges und moraIisch zweilellos verwerfliches und
, ebenso niedriges wie zu verurteiIendes Vorgehen zu rechtlertigen.«
»Die beklagte Partei kommt in ihrem vorberei!enden Schriltsatz ...
mit der zielbewuSten und bewuSt unwahren und unrichtigen Behauptung,
daS Herr K. U. Angestellter der VersicherungsanstaIt »'0.« war und daS
er behauptet habe, er klinne dem Beklae-ten gegeniiber als selbstandiger
Unternehmer aultreten und brauche kein Arbeitsbuch. Oerade das OegenteH ist wahr.«

Za sporu žalobce, akademického s~chaře M., N-a, v němž v~~tupovali
i vedlejší intervenienti, proti nakladateh~ X. Y -?VI o nekalo~ soutez ~?'. sp.
Ck X 245/42, uvedl žalobce M. N. v prípravnem spIse a prednesl pn ust- ,
'ním jednání:

»Jest skutečně vice než s podivením, ja~ ~hlubok~ kles.la. mrav~~ ~od~
povědnost jednotlivců a jak malou reserv~ ~I zalo~an~ uklada, osn;e!uJe-1!
se bez ostychu dokonce v soudním poda~1 .doznava~1 ok~olnos!t: ..ze ob,:censtvo raději kupuje, cítí-Ii s umělcem I ~ hdsk~ da!~: ze radeJI ~ kuPUJ~

výtvor umělců již zralých, a má-Ii za to, ze umelec JIZ ~rzy. zemre, ~ellI
si jeho výtvory obzvláště, kdežto naproti tomu ner.a~ kupUje vy tvor u~~lce
mladého, nezkušeného, nemajicího tradice, ktery .lest tep~rve na zacatku
tvorby. Jest s podivenim, jak hluboko klesla~ mravm odpov~dn~st. nakla~a
teIů, když žalovaný jako nak1ada~el tvrdí, ze I kdyby k mk~lmmovanym
údajům o M. N-ovi bylo bývalo doslo, pokud jS~U toho druhu, jak uved~no!
Že jej nemohou v soutěži P?škoditi,. osměluje-I! s~ tedy tyt~, soudu ]1st:
známé okolnosti doznávati JImI svuJ prohzakonny a mravne nepochybne
zavržite1ný a nízký, stejně jako odsouzení hodný postup opodstatňovati.«

»Žalovaná stra-na ve svém přípravném spise ... přichází se záměrným·
a vědomě nepravdivým a nesprávným tvrzenim, že pan K. U. b~1 zamě~t_
nancem pojišťovny »Č.« a že tvrdil, že jakožto samostatný podmkatel VUČI
žalovanému může postupovati a že nepotřebuje pracovní knížku. Pravý
opak jest pravdou.«

-
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»Beim Akquirieren wmden gesetzwidrige und unerlaubte Mittel und
Methoden gewiihlt, und damit die Folgen nicht den Beklagten treffen
wurde die Sache bewuSt in der Weise umgangen, auf die der Beklagt~
in seinen Behauptungen hinweist.«
»Der Beklagte muSte díe gesetzliche Vorschríft des § 16, Abs. 2 des
Verlags-Vertr.-Ges. kennen und muS wissen, daS er bewuSt gesetzliche
BesÍlmmungen verlelzt.«
»Der Beklagte lieS sích aus durchsichtigen Griinden wohl vorbehaltlos
von .. al.len sei~en Vertretern die Erklilrung untersc!ueiben, daS ihre BeschafÍlgung eme Nebenbeschaftigung ist, obwohl dies nicht zu'traf und
obwohl es wuSte, daS dies nicht wahr ist.«
»Der Beklagte sucht sein moralisch verwerfliches Vorgehen zu rechtfertigen.«
.
lm vorliegenden Rechtsstreit beantragt X. Y. gegen M. N. die Fiillung
des Urteils folgenden Wortlautes:
. Der Beklagte M. N. ist schuldig, die unwahren Angaben zlÍ wide-rrufen,
dle er iiber den K1ilger in folgendem Sinne gemacht hat:
I.Als wenn sich aus den Umst1inden,: daS X. Y. im Rechtsstreit díe
T.atsac.he konstaiierte, daS das. Publikum beim Kaufe kiinstlerischerErzeugmsse heber. kaufe, wenn es mlt dem Kiinstler auch menschlich fiihlt , oder
wenn es slch um díe Werke reifer KUnstler handelt, und díesen vor jungen,
une.rfahrenen KUnstlern ohne Tradition, die si ch am Beginn ihres Schaffens
befmden, den Vorzug gibt, daS das Publikum lieber die Werke von Kiinstlem kault, von welchen es vermutet, daS die bald sterben und zu schaffen
aufhoren we~den, schlieSen lieSe, daS der KI1iger zu den Verlegern gehiirt,
deren morahsches Verantwortlichkeitsgefiihl tiel gesunken ist, und als ob
er. damit das gesetzwidrige und moralisch verwerfliche und ebenso niedrige
wle zu verurtellende Vorgehen der Agenten, die aus diesem Verhalten des
Pubhkums Nutzen ziehen, vertreten und auch das gleiche eigene Vorgehen
rechtfertigen wollte;
2. als wenn sich aus dem Umstande, daS der Kliiger im Rechtsstreit
anfiihrte, ein Zeuge (U.) sei bei einer anderen Versicherungsgesellschaft
anges.tellt gewesen als bei der er tats1ichlich 'angestellt war, darauf schlieSen heSe, daS der KI1iger »bewuBt und wissentlich« mit einer unwahren
und unrichtigen Behauplung komme;
3. als wenn sich daraus, daS der Kl1iger ,Von den Vertretern seines
l!n.ternehmens verlangte, daS sie beim Akquirieren rtur nach den Richthmen und Bedmgungen des Verbandes Z. und nach den schriftlichen Weisungen u~d Bedingungen seiner Firma vorzugehen haben, ferner daraus,
d~S er mlt den Vertretern seines Unternehmens das Recht zur sofortigen
fr.lstlosen Entlassung fiir den Fall vereinbarte, daS sie beim Akquirieren
mch~ einw~ndlrei, seriiis und im Sinne dieser Bedingungen vorgehen,
schheSen l!eSe, daS vom KI1iger beim Akquirieren gesetzwidrige und unerlaubte Mltlel und Methoden gew1ihlt wurden ,und daS die Sache aul die
e~w1ihnte Art und Wéise »bewuSt umgangen wurde«, damít die Folgen
mcht X. Y. treffen;
- ' .

»Byly voleny při akvisici p~ostřed~y a způsob pr~tip:ávni a. nedovole~ý
aby důsledky toho nestihly zalovaneho, proto zamerne obchazela se vec
~působem, na který žalovaný ve svých tvrzeních poukazuje.«
»Žalovaný musil znáti zákonný předpis § 16, odst. 2 zák. o sml. nakl.
a musí věděti, že záměrně porušuje ustanovení zákona.«
»žalovaný z průhledných d~.:'o~ů dal si sn~~. bezvýh:adn~ .od všech
svých zástupců podepsati prohlasem o tom, ze. ]epch :am:s!na~1 jest za~
městnání vedlejší í když to nebyla pravda a I kdyz vedel, ze to nem
pravda.«
v
•
o'
•
•
v
»Žalovaný se pokouší ospravedlnovaÍl SVUj postup, ktery jest mravne
za vržítelný.«
Ve sporu, O který tu jde, domáhá se X. Y. proti M. N-ovi vydání rozsudku tohoto znění:
žalovaný M. N. je povinen odvolati nepravdivé výroky, pronesené o žalobci toho smyslu:
I. jakoby z okolností, že x. :. ve. spo~u ko:,.~tatova.1 sk~~e~nost, ~e
totiž obecenstvo při koupi umeleckych vyt~or~ radep ku~uje, ~Itl:h ~ umelcem i lidsky anebo jde-li <: v~tv?ry ume]~u. z~alych, lIm ~~~a prednost
před uměld mladýmí, nezkusehyml a nemajlclml tradIce, kten JSou na začátku tvorby že obecenstvo raději kupuje výtvory umělců, o nichž se domnívá, že br~y zemřou a přestanou tvořiti, bylo by možno u~uz.ovati na to,
že žalobce patří mezi nakladatele, jejichž mravní zodpovědnost hluboce
klesla a jakoby tím chtěl hájiti protizákonný a mravně zavržitelný a nízký,
stejně jako odsouzení hodný postup agentů, kteří z tohoto postoje obecenstva těží, a opodstatňovati í stejný postup svůj;
v

v

2. jakoby z okolnosti, že žalobce ve sporu uvedl, že jeden svědek (U.)
byl zaměstnán u jiné pojišťovny, než u které byl skutečně zaměstnán, bylo
možno usuzovati na to, že žalobce přichází s nepravdivým a nesprávným
tvrzením »záměrně a vědomě«;
3. jakoby z toho, že žalobce požadoval na zástupcích svého podniku,
aby při akvisicích postupovali jen podle směrnic a podmínek Svazu Z. a
podle písemných příkazů a podmínek jeho lírmy, dále z toho, že sjednal
se zástupci svého podniku právo na okamžité propuštění bez výpovědi, pro
případ, že by při akvisici postupovali závadně a neseriosně a proti těmto
podmínkám, bylo možno usuzovati, že byly žalobcem při akvisici voleny
prostředky a způsob protiprávní a nedovolený a aby důsledky toho nestihly X. V-a, proto se »záměrně obcházela věc« uvedeným způsobem;
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4. daS aueh das sonstige Vorgehen des KHigers im Betriebe seines
Unternehmens eine »bewuSte Geselzesverle/zung« darstelle.
O a sEr s t g e r i e h I wies die Klage ab. A u s den G rUn den:
Solem der Klager das Klagebegehren aul die Bestimmung des § 10 des
Wettbew.-Ges. stUtzt, tut er dies mi! Unrechl, da aus seinem eigenen Vorbringen hervorgeht, daS die inkriminierten Angaben nicht im wirlschaftliehen Verkehr gemaeht wurden, wie dies dic Bestimmung des § 10 zit.
Oes. verlangt. Oaher kann der Kliiger das Klagebegehren nur aul die Bestimmung des § 1330 abGB. stiltzen, dessen Erlordernissen die Formulierung des Klagebegehrens Ubrigens einzig und allein entspricht. Die Bestimmung des § 1330 abGB. enthiilt einerseits den Tatbestand der Ehrenbeleidigung, anderseits den Tatbestand sogenannter wahrheitswidriger Mitteilungen (Abs. 2). Es handelt sich um den Ersatz des Schadens filr den
Nachteil, den jemand dadurch erleide!, daB Uber ihn unwahre Nachrichten
verbreitet werden. Die Nachricht muS unwahr, verbreitet und den Kredit,
den Erwerb oder das Fortkommen zu gefahrden geeignet sein (Komm.
Rouček-Sedláček V,S. 942 u. 11.). Oas Gericht belaSte sich zunachst mit der
PrUlung der Frage, ob die im Rechtsstreit. erlolgte Mitteilung der inkriminii'rten AeuSerungen als Verbreitung von Nachrichten im Sinne des § 1330,
Abs. 2 abGB. angesehen werden kann. Es gelangte in dieser Richtung
zu einer negativen Aptwort. Der Begrifl der Verbreitung setzl die Absichl
des Taters voraus, dieMitteilung weiteren Kreisen zuganglich zu machen.
Es muS sich zwar nichl um dic direkte Absicht handel~, es genUgI auch
der dolus eventualis. Oies ergibt sich aus den OrUnden der Entsch.
Nr. 13223 Slg. O. G. Liegt eine solche Absicht, oder wenigstens ein Verschuldeu aul Seite des Mitteilenden nichl vor, so kann die Mi!teilung nich!
aJs Verbreitung angesehen werden. lm vorliegenden Falle geschah die MitteiJung in der Form eines vorbereitenden Schriftsatzes, bezw. durch ein
Vorbringen im Prozesse, somi! in der bei GeJlendmachung des Reehtes
einzig moglichen Form, namlich im Rahmen des Prozesses. Geschah das
Vorbringen der inkriminierten AeuSerungen in einem sachJich begrUndeten
Zusammenhange mit den Ubrigen Umstanden, bezw. Ausfilhrungen, aul
welche die Partei ihr geltendgemachtes Recht stutzt, so kann nicht angenommen werden, daS der Beklagte die Gelegenheit, ďaS er einen ProzeS
lUhrt, bewuSt dazu benUtzt hatle, um die inkriminierten Umstande der
Oeffentlichkeit mitzuteiJen. Aus der Natur des Rechtsstreites ergibt sich,
daS die Parteien bei der Rechtsverfolgung Umstande vorbringen, durch 'die
sich der Gegner haufig an seiner Ehre gekrankt !Uhlt, da sie gew6hnlich
das Gegenteil seinel' Behauptungen darstellen und ungUnstig oder wenigstens unangenehm, jedoeh olt zur Ourehsetzung eines Rechtes notwendig
sind. Aus der Natur des Rechtsstreites ergibt sich lerner, daS die Oeffenllichkeit, aúch wenn sie von solchen Umstanden erfahrl, sich dessen bewuSt ist, daS es sieh um strittige Tatsaehen handelt, von deren Wahrhaltigkeit si ch das Gericht mit.den durch das Gesetz hiezu besrimmten Mi!teln'
Uberzeugen, bezw., daS es Uber sie geradezu entscheiden wird. Die
Oeffentlichkeit betrachtet also solche Angaben nicht als Mitteilung von
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4. že i jinaký postup žalobcův v jeho provozu podniku jest »záměrným porušováním zákon~«.
"
_
.. _
,
P r v Ý s o u d zamítl zalo,bu. Z du vod u: Pok~d, zalobce o~lra za~o~m
žádost o ustanovení § 10 zak. ~r~h ?ek. sout.,. čim tak, nepravem, jezto
jeho vlastního přednesu vyplyva, ze se mknmmovane vyroky nestaly
~ hospodářském ~!yku, jak, to. vyžaduje ustano~ení § 10 ci~ z~k.1I:'ůže_ tedy
žalobce žalobní zadost OplTa!1 !e~ o us!a~~vem.§133~ obc. za~." jehoz požadavkúm ostatně formulovam zalobm zadost! jedme odpovlda. Ustanovení § 1330 obč. zák. obsahuje jednak skutkovou povahu urážky na cti,
jednak skutkovou po~ahu tak ~va?jch nep:a~divtch zpráv_ (odst~.?).: Jde
o náhradu škody za ujmy, ktere nekdo utrp! hm, ze se o nem rozs!ruj! nepravdivé zprávy. ~práva musí ~ýti nepravdivá, rozšiřo,vaná a způsobilá
ohroziti úvěr, výdelek nebo ~bz!vu (ko?", Rouček-S:dla~ek V! ~tr. 94~ a
násl.). Soud se zabýval napred zkoumamm, zda sdelem mknmmovanych
výroků jak se za sporu stalo, lze považovati za rozšiřování zpráv ve smyslu
§ 1330 odst. 2 obč. zák. V tom směru došel k odpovědi záporné, Pojem
rozšiřo~áni předpokládá úmysl pachatelův učiniti sdělení přípustným širšímu kruhu. Není sice třeba, aby šlo. o přímý úmysl, stačí i dolus eventualis, To vyplývá z důvodů rozh. čís. 13223 Sb. n. s. Není-li lakového
úmyslu, anebo a~p,oň zavinění,na s!:aně_ sdělovatele, :relz; sdělení p,?važovati za rozšiřovan!. V souzenem pnpade stalo se sdelem formou pnpravného spisu resp. přednesem za sporu, tedy lormou při uplatňování práva
jedině možnou, totiž v rámci rozepře. Stal-li se přednes inkriminovaných
výroků ve věcně odůvodněné souvislosti s ostatními okolnostmi resp. vývody, o něž strana své uplatňované právo opírá, nelze se domnívati, že
žalovaný záměrně použil té příležitosti, že vede spor, aby inkriminované
okolnosti byly sděleny veřejnosti. Z povahy sporu vyplývá, že při Uplatňování práva přednáší strany okolnosti, jimiž se protivník často cítí dotčen
na své cti, poněvadž JSOll obyčejně opakem jeho vlastních tvrzení a jsou
nepříznivé nebo alespoň nepřijemné, jsou však často při uplatňování práva
nutné. Z povahy sporu se dále podává, že veřejnost i když se o takových
okolnostech dozví, je si vědoma, že jde o okolnosti sporné, o jejichž pravdivosti se bude soud přesvědčovati prostředky zákonem k tomu určenými
resp., že o nich bude přímo rozhodovat. Nepřijímá tedy veřejnost taková
udání jako sdělování fakt a nelze odpůrci ve sporu podkládati úmysl smě
řujíci k rozšiřování nebo zavinění, že jsou rozšiřována, a to právě proto,
že je to jediný způsob, jak ve sporu mohou býti uplatněna. Kdyby přednes
stran za sporu, kterým se odpůrce cítí na cti dotčen, mě! býti :považován
za rozšiřování ve smyslu § 1330 obč. zák., bylo by nebezpeči, že odpůrce
bude taková tvrzení napadati žalobou podle § 1330 obč. zák. a donucovati
protistranu, aby je odvolala, ačkoliv jen soud, před nímž se přednes stal,
je povolán k tomu, aby 'se o jeho pravdivosti přesvědčiL Rozhodovaly by
pak o pravdivosti takových okolností soudy dva a mohlo by se státi, že
by rozhodly různě. I z té okolnosti, že podobný při pad není dosud řešen
ani v judikatuře nejvyššího soudu, ani v právnické literatuře, možno usuzovati, že veřejnost nepovažuje uvádění okolností třeba takové povahy,
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Tatsachen und dem ProzeBgegner kann nicht eine au! ihre Verbreituna
hinzielende Absicht oder das Verschulden daran zugeschrieben werden unct
zwar eben deshalb, weil dies die einzige Art und Weise ist, wie sie im
Re.chtsstrelt geltend gemacht werden k6nnen.Wenn das prozessuale Vorbnngen der Parte len, durch das. sich der Oegner an seiner Ehre gekrankt
Iilhlt.~ als V~rbreitung im Sinne des § 1330 abOB. angesehen werden sollte,
bestunde dle Oefahr, d~B der Oegn<;r solche·oBehauptungen mittels Klage
nach § 1330 abOB. bekampfen und dle andere Partei zum Widerrufe zwingen wird, ob~ohl .nur das Oericht, vor dem das Vorbringen erstattet wurde,
dazu ~erufe~ 1St, slch vo~ dessen Wahrhaftigkeit zu iiberzeugen. Es wiirden
dann uber dle Wahrhaftlgkeit solcher Umstande zwei Oerichte entscheiden
und es k6nnte geschehen, daB sie in ve·rschiedener Weise entscheide~
wiirden. Auch aus dem Umstande, daB ein ahnlicher Fall bisher weder
m der Rechtsprechung des Obersten Oerichtes entschieden noch in der
Rechtswissensch~ft behandelt wurde, kann geschlossen we;den, daB die
Oeffenthchkelt dle Anlilhrung von solchen Umstanden durch die sich
?er ~rozeBgegner an seiner Ehr~ gekrankt Whlt, n~cht
eine Verbreitung
lm Sm?e ~es § 1330 abOB. ansleht. Es handelt slch um eine Rechtsfrage
grundsa.~zhcher N~tur und daher hat sich das Oericht, indem es zu der
oba?gefuh~ten Anslcht gelangte, nicht in die PrUlung der Frage eingelassen
ob lm vorhegenden Falle auch die librigen Erlordernisse des Tatbestande~
nach § 1330 abOB. gegeben sind, da es sie nicht Wr prozeBentscheidend
ansieht.

že se jimi protivník ve sporu cítí dotčen, za rozšiřování podle § 1330 obč.
zák. Jde o právní otázku zásadní povahy a proto soud, dospěv k shora
uvedenému názoru, nepustil se do zkoumání, zda jsou v souzeném případě
splněny i ostatní náležit?sti sk~tkové povahy podle § 1330 obč. zák., považuje je pro rozsouzelll rezepre za nerozhodné.

W;

D a s Ber u I u n g s g e r i c h t gab der Berufung des Klagers keine
Folge. A u s den O r li n den: Wie nach § 2 des Wettbew.-Oes. bei unlautereT '3eklame die anst6Bige Mitteilung 6ffentlich gemacht oder verbreltetsem muB, so muB es sich auch nach § 1330, Abs. 2 ab03. um die
Verbreltung VOn Tatsachen hande.ln. Die Verbreitung oder Ver6ffentlichung
erbhckt der Berufungswerber dann, daB der Oegner seine die anst6Bigen
Angaben enthaltenden Beweisantrage in einer gr6Beren Zahl als es der
§. 80 Z~O. bestimmt, namlich auch Wr die Nebenintervenienten bei Oencht emgebracht hat, lerner darin, daB er diese anst6Bigen Angaben
n~mlich die vom ~egner gegen den Berufungswerber erhobenen Anschul~
dlgungen, durch semen Rechtsanwalt bei der 6ffentlichen mlindlichen Verhandlung vortragen lieB, obwohl auch die Vertreter der Nebenintervenienten zugegen waren. Das Berufungsgericht teilt die Ansicht des Erstgerichtes
daB das prozessuale Vorbringen einer Parlei - auch wenn es in formelle;
Hinsicht. in ?en vorbereitenden Schriftsatz 'nicht geh6rte - so wie es
lm .Rechtsstrelt Ck X 245/42 erstattet wurde, nicht zum Zwecke der Ver- .
b~elt.ung geschah, und dieses Vorbringen stellt auch keine Verbreitung anstoBlger Angaben, sondern eme durchaus iibliche, wenn au ch vielleicht unpassende Rechtsverfolgung und Rechtsverteidigung dar. Dem Berufungswerber 1St allerdmgs dann beizupflichten, daB die anst6Bigen Angahen,
dle nur unte:. dem Deckmantel einer ProzeBhandlung gemacht wurden,
verlolgbar waren, .das B:r~fungsgericht ist jedoch nicht zur Ueberzeugung
gekommen, daB dle anstoBlgen Angaben und Anschuldigungen, wie sie der

•

o d vol a c í s o u d nevyhověl žalobcovu odvoláni. Z d ů vod ů: Jak
podle § 2 zák. proti nek. sout. při nekalé reklamě musí býti závadný údaj
učiněn veřejně nebo rozšiřován, tak i podle § 1330 obč. zák., odst. 2 obč.
zák. musí jíti o rozšiřování skutečností. Rozšiřování neboli zveřejnění spatřuje odvolatel v tom, že odpůrce dodal soudu své průvodní návrhy obsahující závadné .údaje ve větším počtu, než ustanovuje § 80 c. ř. s., totiž
také pro vedlejší intervenienty, a dále v tom, že tyto závadné údaje, totiž
obvinění odpůrcem na odvolatele vznášená také při veřejném ústnim jednání dal svým právním zástupcem ve své přítomnosti přednésti, ač byli
přítomni též zástupci vedlejších intervenientů. Soud odvolací sdílí názor
. prvého soudu, že přednes strany ve sporu - byť by po formálni stránce
dó přípravného podání nepatřil - tak, jak byl nčiněn ve sporuCk X
245/42, nebyl učiněn za účelem rozšiřování, a také přednes ten není rozšiřováním závadných údajů, nýbrž je zcela obvyklým, byť snad nevhodným uplatněním a hájením práva. Jest ovšems{}uhlasiti s odvolatelem, že
závadné údaje, které by byly učiněny pouze pod pláštíkem procesního
úkonu, byly by stihatelné, soud odvolací však nedospěl k přesvědčení, že
závadné údaje a obvinění, jak je odvolatel v přednesech odpůrcových spatřuje, byly učiněny toliko pod tímto pláštíkem. Stalo se tedy použití údajů
označených za závadné stranou při výkonu jejích práva k obhájení těchto
práv, nikoliv proto, aby závadné údaje byly ke škodě odvolatelově rozšiřovány. Tyto údaje jest ovšem třeba posuzovati v celku s ostatními před
nesy a v souvislosti s celým skutkovým dějem. Protože v souzené rozepři
Civilní rozhodnuti- XXVI.
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Berufungswerber in dem Vorbringen seines Oegners erblickt, nur unter
diesem Oeckmantel gemacht wurden. Die Verwendung der als anst6Big
bezeichneten Angaben durch die Padei geschah somi! bei der Rechtsverlolgung und Rechtsverteidigung, nicht zum Zwecke der Verbreitung der
anstiiBigen Angaben zum Nachteil des Berulungswerbers. Diese Angaben
milssen allerdings zusammen mit dem ilbrigen Vorbringen und im Zusam'menhange mit dem gesamten Sachverhalt beurteilt werden. Oa es si ch also
im vorliegenden Rechtsstreit weder um die Verbreitung (Veroffentlichung),
noch um den wirtschaltlichen Verkehr handelt, wenn die anstoBigen Angaben vor Oericht im Rahmen ,des Rechtsstreites in Oegenwart der
Nebenintervenienten gemacht wurden, und da aus den anstoBigen Angaben, so wie sie gemacht wurden und unter den Umstanden, unter denen
sie vorgebracht wurden, nicht zu ersehen ist, daB sie zu Zwecken des
Wettbewerbes und nicht zum Zwecke der Erzielung eines gilnstigen Erlolges im Rechtsstrei! gemacht wurden, hat das Eťstgericht nicht gefehlt,
wenn es die Klage als unbegrilndet abgewiesen hat.
O a s Ob e r st e Oer i ch t hob aul die Revision des Klagers das
angefochtene Urteil und das Urteil des Erstgerichtes aul und verwiesdie
Sache an das Oericht erster Instanz zur )Veiteren Verhandlung und Entscheidung zurilck.
Aus den Oriinden:
Die Untergerichte haben die aul den § 1330, Abs. 2 abOB. und § 10
des Wettbew.-Oes. gestiitzte Klage nicht begrilndet belunden.
Was den unlauteren Wettbewerb selbst anlangt, wird in der Klage
weder die Unterlassung von Angaben und deren Verbreitung, noch die Beseitigung eines anstoBigen Zustandes oder Schadenersatz verlangt. Die Vorschriften der §§ 2 und 10 des Wettbew.-Oes. kiinnten daher nur in Anwendung aul den § 1330, Abs. 2 abOB. in Betrachl kommen.
Um den FalJ des § 1330, Abs. 2, letzter Satz abOB. handelt es sich
hier nicht, wie der Revisionswerber selbst ausdriicklich anfiihrl.
Die Untergerichte haben aus dem Orunde entschieden, daB nich! der
Fall des § 1330, Abs. 2 abOB. vorliegt, weil es sich im vorliegenden FaIIe
nicht um die Verbreitung von Tatsachen und Angaben handelt, was das
wesentliche Merkmal des § 1330, Abs. 2 abOB. und der §§ 2 und 10 des
Wettbew.-Oes. bildel.
Nach dem Sachverhalt erfolgte die Verbreitung in einem vorbereitenden
Schriltsatze im Rechtsstreit des jetzigen Beklagten gegen den jetzigen
Klager wegen unlauteren Wettbewerbes AZ. Ck X 245/42, in welchem als
Nebenintervenientin aul Seite des Klagers die Organisation bildender
Kilnstle, auftrat, der auch eine Ausfertigung des vorbereitenden, Schriftsatzes des jetzigen Beklagten zugestellt wurde. Der Inhalt des vorbereitenden Schriftsatzes wurde sodann bei der 6ffentlichen miindlichen Verhandlung vorgetragen.
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.d ted an/ o rozšiřování (zveřejnění), ani o styk hospodářský, když
neJ.~ d Y. 'daJ'e staly u soudu v rámci rozepře v přítomnosti vedlejšich

se zava ne u
,
k' k bič' ,
a
. tervenientů, a protože ze závadných uda]u, ta , Ja , y y u m~nr a z
111
t' a kterých byly předneseny není patrno, ze byly učmeny z~
?kčOllnos SIO' u~ěže a nikoliv za účelem dosaženi vítězství ve sporu, nepochybIl
uprvý
e em
nenou zaml'tlď
soud, když žalobu jako neo d'uvo d'
<o

·
, 's I' S o u d zrušil k dovolání žalobcovu napadený rozsudek
N eJvys.
,
.
b d'l 'd al
i rozsudek prvého soudu a vrátil věc soudu prvé stolIce, a y a e Je n
a rozhodl.
Z

důvodů:

Nižší soudy neshledaly žalo~u, op,řenou o § 1330, odst. 2 obč. zák. a
§ 10 zák. proti nek. sout. za oduvodnenou.
.
" v '
Pokud jde o nekalou ,soutěž sa,?~; ~epož~duJe se v z?lo~e zdrz;l1l se
údaju a jich rozšiřování,.ani odstrane~1 zavad?eho stavu, a~~ n~hrada s~ody.
Mohly by proto předpisy § 2 a 10 zak. protI nek. sout. pnchazetl v uvahu
jeti v aplikaci na § 1330, odst. 2 obč. zak.
O připad § 1330, odsl. 2, poslední věta obč. zák. tu nejde, jak dovolatel
sám výslovně uvádí.
Nižší soudy neuznaly na § 1330, O?st. ~ o~č. zák:p:oto, že nej~e v daném případě o rozšiřovánískutečnosÍl a udaJu, kte;ez Je podst<\tnym znakem § 1330, odst. 2 obč. zák., i §§ 2 a 10 zák. protI nek. sout.
Podle stavu věci stalo se rozšiřování v přípravném spise sporu nyněj
šiho žalovaného proti nynějšímu žalobsi 5' nekal<:u.soutěž zn ... ~p: Ck X
245/42, v němž vystup()vala na strane zalobcove pko. vedlejsl mterve~
nientka organisace výtvarníků, které též bylo doruč;.no Je~no vyhot~vem
přípravného podání nynějšíhožalov~néh.o., Obsah pnpravneho podám byl
pak přednesen při veřejném ústním jednam.
20'

~
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. Es geht also um die Klarstellung des Begriffes »Verbreitung«. Es handelt
SJch da um miindliche oder schriftliche Mitteilungen an eine unbestimmte
Zahl von Leuten oder auch nur an eine einzelne Person wobei die Miiglichkeit der Weiterverbreitung des Inhalles vorliegt.
'
J?as Revisionsgericht ist daher im Gegénsatz zu den Unterinstanzen der
AnsJcht, daS es sich auch im vorliegenden FalIe um eine Verbreitung gehandelt hat.
. Oa sích die yntergerichte im Hinblick aul ihre Rechtsansicht hinsichthch der Verbreltung na ch § 1330, Abs. 2 abGB. nicht mil den weiteren
E~forderniss.en des geltendgemachten Schadenersatzanspruches im Sítme
dleser Besl!mmung, aucb mit Rilcksicht aul §§ 1305· und 1295, Abs. 2
abG~ ..und.§ 178 ZPO. belaSt baben, wurde der Revision der klagenden
Partel l~ Smne ?er Aulhebung der Urteile der beiden Untergerichte und
der ZuruckverweJsung des Rechtsstreites in die erste Instanz Folge gegeben
(§ 5\0, Abs. I ZPO.).
.
Nr. 18714,
~ur Giiltigkeit. eines V~rtrages, d~ch den sich einer der Vertragsíeile
zu emer unentgeltltchen LelStung an emen Dritten verpflichtet hat und nach
welchem auch der andere Vertragspartner d a i ji r zu einer Leistung au den
Dritlen verpflichtet war, bedar! es keines Notariatsaktes.
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Jde tedy O to vyjasniti si pojem »rozšiřování«. Jde o sdělování ať ústní,
ať písemné neurčitému počtu lidi nebo i jen jednotlivé osobě, při němž je
dána možnost, že obsah bude dále rozšiřován.
Dovolací soud má proto oproti nižším stolicím za to, že i v daném pří
padě šlo o rozšiřovánÍ.

Poněvadž se nižší soudy nezabývaly v důsledku svého právního názoru
o rozšiřování podle § 1330, odst. 2 obč. zák. dalšími náležitostmi uplatňo
vaného nároku na náhradu škody podle tohoto ustanovení, též se zřetelem
k §§ 1305 a 1295, odst. 2 obč. zák. a § 178 C. ř. s., bylo dovolání žalujíc!
strany vyhověno zrušením rozsudků obou nižších soudů a vrácením sporu
do prvé stolice (§ 510, odst. 1 C. ř. s.);

čis.

18714.

K platnosti smlouvy, již se jeden ze smluvců zavázal k bezplatnému
plněni třetímu a podle niž byl i druhý smluvce povinen plniti z a to tře
timu, není třeba notářského spisu.

(Entscb. vom 22. Marz 1944, R~ I 1123/43.)

(Rozh. ze dne 22. března 1944, Rv I 1123/43.)

B. P-ová ~erpflichtete sich im J. 1935 ihrem Gatten V. P. gegenilber
zur unentgelthchen Abtretung der in der Einl. Z~ 623 und 624 des Grundb~ches fUr das. Kat.-Gebiet O. eingetragenen Hauser, welche die Vertragst:lle ~uf gemems~me Kosten .erbaut hatten und dereu biicherliche Eigentumerm B. P-ova geworden war, .an die mdj. Kinder der Vertragsteile
A. und S. P., und zwar unter Bedmgungen und aul eine Weise welche
V. P. bestimmten soHte.
'
. lm vo:liegend~n Rechtsstreit verlangt V. P. von B. P-ová, die Beklagte
S~l verpfhchtet, bmnen 14 Tagen unentgeltlich das Eigentum au den in der
Eml. Z. 623 d~s Gr~ndbuches. fUr das Ka!.-Gebiet O. eingetragenen Liegenschaften aul dle mdlo A. P-ova und das Eigentum an den in der Einl. Z. 624
des Grundbuches liir da~selb: Katastralgebi~t eingetragenen Liegenschalten a~f dle mdlo S. P-ova zu llbertragen, bezlehungsweise die Beklagte sei
verpfhchtet zu dulden, da'3 aul Grund des gefallten Urteils in der Einl.
Z; 623 des Grundbuc?es fUr das Kat.cGebiet O. aul den dort eingetragenen
L~egenschaften das EIgentllmsrecht zugunsten der mdj. A. P-ová und in der
Eml. Z. 624.des Grundbllcnes liir dasselbe 'Kat.-Gebiet aul den dort eing.etrage~en LI.egenschaften das Eigentumsrecht zugunsten der mdj. S. P-ová
emverleJbt wlrd.

.. B. P-ová se zavázala v r. 1935 vůči svému manželovi V. P-o_vi, že postoupí domy, zapsané ve vl. čís. 623 a 624 pozemkové knihy kat. území O.,
které smluvní strany postavily společným nákladem a jichž knihovní vlastnicí se stala B. P-ová, bezplatně dětem smluvních stran nezl. A. a S.
P-ovým, a to za podmínek a způsobemJ které určí V. P.
Ve sporu, o který tu jde, domáhá se V. P. na B. P-ové, že žalovaná
je povinna převésti do 14 dnů bezplatně vlastnictvi nemovitostí,zapsaných
ve vl. čís. 623 pozemkové knihy kat. území D. na nezl. A. P-ovou a ve
vl. čís. 624 pozemkové knihy téhož katastrálního území na nezl. S. P-ovou,
pokud se týče, že je žalovaná povinna trpěti, aby podle vydaného rozsudku
bylo ve vl. čís. 623 pozemkové knihy ka!. území D. vloženo na nemovitostech tam zapsaných právo vlastnické pro nezl. A. P-ovou a ve vl. čís. 624
poz. knihy téhož kat. území na nemovÍ!ostech tam zapsaných vlastnické
.
právo pro nezl. S. P-ovou.

-
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Der Klage wurde von den Gerichten a II e r dr e i I n s t a n z e n statt-·
gegeben.
D a s Ob e r s t e G e r i c h t bemerkte zur strittigen Frage in den
GrUnden:
Bei der Ausfiihrung des Revisionsgrundes nach § 503, Z. 4 ZPO. geht
die Revisi?nswerberin von der Rechtsansicht aus, daS sie sich durch den
Vertrag mIt dem Klager zugunsten ihrer Kinder nur verpllichtet habe, mit
ihren Kindern einen Vertrag betrelfend die unentgeltliche Abtretung der.
~tritti~en Liegenschalten an die Kinder zu vereinbaren. Hier gerat sie jedoch
In Wlderspruch mit der Feststellung der Untergerichte, daS der Vertrag
zugunsten ihrer Kinder, ďen sie mit dem Klager abschloS, den Inhalt hatte,
d~S s.ie sich zur unmittelbaren Auslolgung der strittigen Liegenschaften an
dle Kmder verpflichte. Damit fallt der Einwand der Revisionswerberin der
KIag.er habe. im Klagebegehren nicht angefilhrt, was filr einen Vertrag sie
mlt Ihren Kmdem abzuschheSen verpflic~tet sei, lerner der Einwand, die
Uebertragung der strittigen Liegenschaften aul die Kinder, die der Klager
verlange, stelle eine vertragsmaSige VerauSerung dar, welche ohne die Zustimmung der Bezirksbehiirde gemaS § 1 der Reg.-VO Slg. Nr. 218/1938
. u~gilltig ware, und endlich der Einwand, es sei nicht die Zustimmung der
Klnder lestgestellt worden, mit denen sie den Vertrag betrelfend die Abtretung der Liegenschaften abschlieSen sollte. Es handelt sich, wie bereits
gesagt wurde, .um die bereits durch einen Vertrag mít dem Klager zugunsten der Kmder begrilndete Verpflichtung der Revisionswerberin ZUt
unentgeltlichen Abtretung der strittigen Liegenschalten an dieselben. Dadurchhat der KIager nach § 881, Abs. 1 abGB. den Anspruch aul Erfilllung
des Vertrage.s, d. i. aul Auslolgung derstrittigen Liegenschaften alÍ die
bedachten Kmder auch ohne eine WillenserkIarung dieser Kinder erworben. Was das Erfordernis eines Notariatsaktes filr einen solchen Vertrag
zugunsten Dntter anlangt, kommt es, wie das Oberste Geticht bereits in
d~r Entsch. Nr. 16468 Slg. O. G., aul die der KUrze halber hingewiesen
wlfd, dargelegt hat, daraul an, ob es sich in dem Deckungsverhaltnis d. i.
dem Verha.ltnis zwischen dem Versprecher (der Revisionswerberin) und
dem ~mpfanger des Versprechens (dem Klager) um eine Schenkung ohne
.~lfkhche Uebergabe gehandelt ha!. Dies ist aber in der vorliegenden Sache
~Icht der Fall, denn solem sich die Revisionswerberin darin zur unentgelthchen Abtretung der strittigen Liegenschaft an die Kinder verpflichtet hat,
geschah dies gegenilber dem Klager nich! unentgeltlich, sondem dafilr daS
auch der KJager den Kindern, die auch die Kinder der Revisionswe;berin
sind, einen Teil·seines Vermiigens in der Weise widmete, daS er zu dem
Ankaufe, beziehungsweise zur Hebung der von der Revisionswerberin abzutrete~den Lie~enschalten mit bedeutenden Geldbetragen beitrug. Es handelte slch um dle Erfilllung eines beiden Teilen gemeinsamen Zweckes um die Beschenkung der beiden Parteien gemeinsamen Kinder. Daher
brauchte der Klager nicht alle Kosten der Erwerbung und Hebung der Lie-
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žalobě vyhověly soudy všech tří s t o I i c.

Ne j v y Š š í s o u d uvedl k otázce, o niž jde,
v

důvodech:

Při provedeni dovolaciho důvodu podle § 503, ~IS. 4 C. ř. s. vych.ází
dovolatelka z právního názoru, že se sm~ou.vo~ s~ zalobcem ve prospe,ch
svých dětí zavázala toliko ujednati se svyml detml smlouvu o bezplatnem
postoupení sporných nemovitostí dětem. Zde ~e v~,:~ ocít~. v ..r.?z~oru se
zjištěnim nižších soudů, že smlouva ve p~ospech jeJ1:h detl, )'Z ~jed.?ala
se žalobcem měla ten obsah, že se zavazala spome nemovitostI pnmo
vydati dětem'. Tím padá výtk~ dovolate!kr, že .žalobc~ neu~edl v. žal<:bním
petitu, jakou smlouvu.ie povmna uzavntl s detml, dale vytka, ze prevo.d
sporných nemovitostí na děti, jehož se žalobce domáhá, je smluvmm ZCIzením které by bylo neplatné bez souhlasu okresního úřadu podle § 1 vl.
nař. Sb. čís. 218/1938, a konečně i výtka, že nebyl zjištěn souhlas dětí,
s nimiž prý má smlouvu o postoupení nemovitostí ujednati. Jde, jak již
řečeno o závazek dovolatelky již založený smlouvou dovolatelky se žalobce~ ve prospěch dětí, postoupiti jim sporné nemovitosti bezplatně. Tím
nabyl žalobce podle § 881,. ods!. 1 ob~. zá~. ná~ok na plněni sml?~v~,
na vydání sporných nemovitostí obmyslenym de lem, I bez prohlasem vule
těchto děti. Pokud jde o nutnost notářského spisu pro takovou smlouvu
ve prospěch tře tich, zálež i, jak nejvyšší sou.d vyložil již v rozh .. Čís; 164?8
Sb. n. s., k němuž se pro.stručnost odkaZUje, na tom, zda v uhrazovaclm
poměru, t. j. v poměru mezi slibujícím (dovolatelkou) a přijemcem slibu
(žalobcem) šlo o darování bez skutečného odevzdáni. Tomu však v so~~
zené věci tak není, neboť pokud se v ní dovolatelka zavázala postOUpiti
sporné nemovitosti bezplatně dětem, nestalo se tak vůči žalobci bezplatně,
nýbrž za to, že i žalobce věnoval dělem, které jsou také dětmi dovolatelky,
část svého majetku s tím, že ke koupi, pokud se týče ke zvelebení nemovitostí, jež dovolatelka měla postoupiti, přispěl značnými peněžitými část
kami. šlo o splnění účelu oběma stranami společného - obmyšlení dětí
oběma stranám společných. Proto nebylo potřebí, by žalobce hradil celý
náklad na získáni a zvelebeni nemovitostí a není ani nutné zjistiti přesně
číselný poměr vzájemných obětí vynaložených k dosažení společného dle.

!.J
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3i3

genschaften zu tragen und braucht auch nicht das genau€ ziffermaSige
Verhaltnis der zur Erreichung des gemeinsamen Zieles aulgewendeten gegenseitigen Opler lestgesteUt zu werden.
Nr. 18715.
Es handelt sich um eine Gesetzwidril!keit (§ 46, Ahs. 2 deS Ges. SIg.
Nr. 100/1931), wenn das Verlassenschaftsgericht fůr den NachlaB cines
katholischen GeistIichen einen Kurator zurn Zwecke der Einleitung
eines Prozesses bestellt hat, bevor es Erhehungen gep!logen und lestgestellt
hat, ob und bei welchem Benefizium der Erblasser dauemd angestellt war,
und die damach in Betracht konunenden Erben von dem Erbanlall mit der
Auffordenmg verstandigt hat, die Erbserkliirung beizubringen.

Jde o nezákonnost (§ 46, odst. 2 zák. Sb. čls. l00/19~1), ustanov~-li
pozůstalostní soud pozůstalosti po katolickém duchovmm opatrovnlka
k vedení sporu (§§ 129, 145 nesp. oa1;) Ill?ve, než provedl šetření ~
zjistil, zda a při kterém beneficiu byl zu~vltel ~~Ie .ustanoven ~ ncz
uvědomil dědíce, přícházejíci v úvahu, o napadu dědlctvl spolu s vyzvou
k podáni dědické přihlášky.
(Rozh. ze dne 23. března 1944, R 1161/43.)

(Entsch. vom 23. Marz 1944, R I 161/43.)
ln der Verlassenschaftssache nach dem Plarrer i. R. F. P. AZ. D V
376/42 besteUte d a s Ve r I a s sen s c h'a I t s g e r i c h t Uber Antrag
des Dr. K. R. IUr die Verlassenschait, zu der sích bisher niemand erbserklart hat, als Kurator zum Zwecke der FUhrung des beim Arbeitsgerichtc
in P. gegen den Orden N. laulenden Prozesses AZ. Cpr IV 204/42 wegen
21.000 Ks. Ngb. den Advokaten Dr. K. R., dem der Erblasser die ProzeSvollmacht erteilt halte.
D a s Rek u r s g e r i c h t gab dem Rekurse des Konvents (des als
Erbe in Betracht kommenden Klosters) nich! statl. A u s den O rUn den:
Wie aus den Akten hervorgeht, wurde zur Zeit des angelochtenen Beschlusses von keinem der in Betracht kommenden Erben eine ErbserkJarung
Uberreicht; auch die Erbserklarung des Rekurrenten wurde bisher vom
Oericht nicht angenommen, so daS sie widerrulen werden kann. Es handelt sich somit um eine ruhende Verlassenschaft, bei der die Rechtslehre
die Vertretung durch eine Person zuIaSt, ",e1che der Erblasser noch bei
seinen Lebzeiten bevollmachtigt hat (vgl. Komm. Rouček-Sedláček m,
S. 53). Der Einwand des Rekurrenten, die Dr. K. R. erteilte Vollmacht sei
durch den Tod des Erblassers erloschen, ist nicht stichhaltig, da sie vom
Erblasser nach der Behauptung des Dr. R. no ch bei seinen Lebzeiten zum
Zwecke der Einlei!ung von Verhandlungen mi! dem Orden wegen der Auszahlung einer Entlohnung fUr den Religionsunterricht erteilt wurde und da
es sich im Prozesse um die Erledigung dieser Angelegenheit handelt (vgl.
Ent&ch.Nr. 12777 Slg. O. O.). Die weiteren AuslUhrungen des Rekurrenten,
nach we1chen die BesteUung des Kurators ohne Anh5ren aller Erben das
Verlahren nichtig mache, betreflen die Verlassenschaftsabhandlung, nicht
aber die Bestellung des Kurators zum Zwecke der FUhrung eines Prozesses,
dessen Fortdauer allerdings von der eventuellen Annahme der Erbserklarung abhangig isl.
Der Vollstandigkeit halber ware lerner anzulUhren, daS der Rekunen!
von der Abhandlung der Verlassenschalt Kenntnis und somit die M5glich-

V pozůstalostní věci po faráři v. v. F. P-ovi zn. sp. D ':: 376/42 ust~~
novil p o z Ů s t a los t n í s o u d k návrhu Dr. K. ~-a pozustalosh,. k mz
se ještě nikdo nepřihlásil, opatrovníkem pro vedem sporu pro!~ řadu N.
u pracovního soudu
;:n. sp. Cpr. IV 204/42.0 21.000 K s pnsl. advokáta Dr. K. R-a, jemuz zustavltel udehl procesm plnou moc.

v!'.

Rek u r sní s o u d nevyhověl rekursu konventu (kláštera, který při
chází v úvahu jako dědic). Z d ů vod ů: Jak ze spisů vyplývá, nebyla
v době napadeného usnesení žádným z dědiců, přicházejících v úvahu, pOc
dána dědická přihláška; ani dědická přihláška stěžovatelova není dosud
na soud přijata, takže může býti odvolána. Jde tedy o pozůstalost ležící,
při níž nauka připouští i zastoupení osobou, jíž dal zůstavitel plnou moc
ještě za svého života (srov. kom. Rou~ek-Sedláček lIJ, str. 53). Výtka stě
žovatelova, že plná moc, udělená Dr. R-ovi, zanikla smrtí zůstavitelovou,
neobstojí, poněvadž zůstavitel ji dal podle tvrzení Dr. R-a ještě za svéh~
života k jednání se řádem o vyplacení odměny za vyučování náboženstvl
a ve sporu jde o skoncování této záležitosti (srov. rozh. čís. 12777 Sb. n.
8.). Dalši vývody stěžovatelovy, podle nichž ustanovení opatrovníka bez
slyšení všech dědiců činí řízení zmatečným, týkají se projednání pozů
stalosti, nikoliv však ustanovení opatrovníka pro vedení sporu, jehož další
trvání je ovšem závislé na případném přijetí dědické přihlášky.

K

vůli

úplnosti bylo by dále uvésti, že stěžovatel o projednávání poa měl tedy možnost podati dědickou přihlášku; pokud tak

zůstalosti věděl
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kcit halte, eine Erbs&klarung zu Uberreichen; sofem er dies nicht tat, hatte
das Erstgericht keine gehorige Orundlage zu seiner Einvernahme VOr der
Bestellung eines Kurators Iilr die Verlassenschaft zum Zwecke der Einbringung einer Klage, zumal wenn nach der Behauptung des Antragstellers
Oefahr im Verzuge war.
D a s O ber s t e Oer i c h t hob Uber den Revisionsrekurs des (Klo- .
ster-) Konvents des Ordens N. den angefochtenen BeschluB und den BeschluB des Oerichtes erster Instanz auf und verwies die Sache an das Erstgericht zur Erganzung des Verfahrens und zm neuerlichen Entscheidung
Uber den Antrag des Dr. K. R. zurUck.·
OrUnde:
Die Beschwerde richtet sich gegen die auf Antrag des Dr. K. R.
erfolgte Bestellung eines Verlassenschaftskurators zum Zwecke der
DurchfUhrung des beim Arbeitsgericht in P. unter dem Aktenzeichen
Cpr IV 204/42 gefUhrten Strittes der VerJ.assenschaft gegen das Kloster
des Ordens N. um 21.000 K samt NebengebUhren. Es handelt skh
im gegebenen Falle keineswegs um den Antrag eines Olaubigers auf
Bestellung eines Verlassenschaftskurators im Sinne des § 811 abOB., sondem um die Bestellung eines Kurators IUrdie Verlassenschaft zum Zwecke •
der FUhrung éines Prozesses, in welchen die Verlassenschaft als Klagerill
auftritt, also zum Zwecke der Besorgllng der NachlaBverwaItung gemaB
§ 129 (145) Abh. Pat. Die Bestellung eines Verlassenschaftskurators ist
jedoch nach dem Oesetze nur unter den in den ~ 78 und 128 Abh. Pat.
angefiihrten Voraussetzungen, d. i. nur dann zulassig, wenn die Erben
ganzlich unbekannt sind oder wenn die bekannten Erben von ihrem Erbrecht ungeachtet der erfolgten Verstandigung (§§ 75, 115, 116 Abh. Pat.)
keinen Oebrauch machen. lm vorliegenden Falle handelt es skh nach dem
Inhalte der Todesfallsaufnahme um die Verlassenschaft nach einem romischkatholischen Oeistlichen, der ohne Hinterlassung eines Testamentes gestorben ist. Es kommen daher gemaB § 761 abOB. die besonderen Vorschriften des Hofdekretes JOS. Nr. 828/1807; bzw. auch des Hofdekretes
JOS. Nr. 2040/1824 zur Anwendllng, welche durch das Oesetz oROBI.
Nr. 50/1874 in Wirksamkeit belassen wllrden, und die gesetzlichen Erben
konnen darnach keineswegs als ganzlich unbekann! betrachtet werdell.
Sache der Abhandlungsgerichtes war es aber, mit RUc!<sicht aut die angeIUhrten Vorschriften die notwendigen Erhebungen zum Zwecke der Feststellung durchzufilhren, ob und bei welchem Benefizium der Erblasser
dauernd--angestellt war, und die darnach in Betracht kommenden Erben
vo~ de,:! Erbanfall mit der Aufforderung.m verstiindigen, die Erbserklarung
b~lzubnngen (§ 75 Abh. Pal.). Da das Abhandlungsgericht diesen Vorgang
mcht emgehaIten hat, war IUr die Entscheidung Uber den Antrag auf Bestellung des NachlaBkurators noch keine Orundlage vorhanden, die Entscheidung
der Untergerichte widerspricht dem klaren und zweifellosen Wortlaut und
Sinn der Bestimmungen der §§ 78, 128 und 129 Abh. Pat. und ist gemaH
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neučinil, neměl prvý soud náležitého pod~l~d:" aby jej vys!~c.hl pře.d usta'm opatrovníka pozůstalosti k podant zaloby, obzvlaste kdyz podle
. nove nl
..
dl'
tvrzeni navrhovatele hrozilo nebezpecl z pro ell!.
Ne j vy Š š í s o u d zrušil k do~olacímu r~kurs~ konv~n.tu .(klášt~ra)

řádu N. napadené usnesení i usnesem soudu prve stoltce. a vratIl vec prvemu

soudu, aby doplnil řízení a o návrhu Dr. K. R-a znovu rozhodl.

Důvody:

Stížnost směřuje proti ustanovení opat;ovníka. pozůsta~osti k.?ávrhu
Dr. K. R-a, za příčinou provedení sporu pozustalosh proh klašleru radu N.,
vedeného u pracovního soudu v P. pod zn. sp. Cpr IV 204/42 o 21.000 K
s přísl. Nejde tu o návrh věřitele na :,stanovení op~trovnika ~ro poz~sta. lost ve smyslu § 811 obč. zák., n~brz o ustanove~1 opatr~v~lka pozustalosti k vedení sporu, v~ němž pozustalost vystupuje v rolt zalobce, !edy
k obstarávání správy pozůstalosti podle § 129 (§ 145) nesp. pat. Zakon
však připouští aby byl pozůstalosti zřízen opatr,ovník jen za podmínek
vytčených v §§ 78 a 128 nesp. pat., jsou-li tedy dědicové zcela neznámí
nebo když známi dědicové, ač byli zpraveni o dědickém nápadu (§§ 75,
115 116 nesp; pat.), své právo nevykonávají. V projednávaném případě
Jde' podl~ úmrtního zápisu o pozůstal~st ~o !fmskokatoHckém duchovní,m,
jenž zemrel, nezanechav testamentu. PnchazeJI ted~ podle § 761 obč. zak.
v úvahu zvláštní předpisy dvor. dekr. Sb. z. s. ČIS. 828/1807, pokud se
týče takédvor. dekr. Sb. z. s. čb. 2040/1824, jež byly. zá~. ra~. ř~ ~.
čis. 50/1874 zachovány v platnosh, a nemohou proto byh zakonnt dedlcové považováni za zcela neznámé. Pozůstalostnímu soudu však náleželo
se zfetelem ke zmíněným předpisům provésti šetření, aby bylo zjištěno,
zda a při kterém benefici u byl zůstavitel trvale ustanoven, a uvědomiti dě
dice, kteří podle toho přicházejí v úvahu, o nápadu dědictví spolu s výzvou
k podání dědické přihlášky (§ 75 nesp. pat.). Ježto pozůstalostni soud
takto nepostupoval, nebylo tu ještě podkladu pro rozhodnutí o návrhu na
ustanovení opatrovníka pozůstalosti, rozhodnutí nižších soudů příčí se jasnému a nepochybnému znění i smyslu ustanovení §§ 78, 128 a 129 nesp.
pat. a je nezákonné podle § 46, odst. 2 zák. Sb. čís. 100/1931 (čl. V, Čís.A
zák. Sb. čís. 251/1934 a čl. I zák. Sb. čís. 314/1936). BylO prolo nutno
dovolacímu rekursu vyhověti a rozhodnouti, .jak shora uvedeno, aniž bylO
třeba se zabývati ostatním obsahem dovolacího rekursu, zejména otázkou,
zda a pokud zůstává v účinnosti plná moc udělená zůstavitelem navrhovateli Dr. K. R-ovi.

-

-
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§ 46, Abs. 2 des Ges. Slg. Nr. 100/1931 (Art. V, Z. 1 des Ges. Slg. Nr.
251/1934 und ~~t. I des Ges. Slg. Nr. 314/1936) gesetzwidrig. Es war
dahe.r dem RevlslOnsrekurse stat!zugeben und wie oben angeftihrt zu enť
schelden, ohne daB es notwendig war, sich mit dem ubrigen
Inhalte des Revisionsrekurses, insbesondere mit der Frage zu befassen ob
und inwieweit die von dem Erblasscrdem Antragsteller Dr. K. R. ert~iIte
Vollmacht in Kraft bleibt.
čis.

Nr. 18716.
. Die E.mleitung des Verfahrens nach

!l 17 des Bhetr.-Oes. steht der Ein- .

lel~ emes Eh~trennungsstrittes nicht entgegen, insbesondere. wenn der

zur

Begritndung der Ehetrennung auch Tatsachen anftihrt die erst
Klager
nach der Bhescheidung eingetreten sind.·
'

18716.

Zahájení řízení podle § 17 rozl. zák. nebrání zahájení rozlukové rozepře,
zejména, když se žalobce dovolává k odůvodnění rozluky i skutečnosti,
které nastaly teprve po rozvodu.
(Rózh. ze dne 2'3. března 1944, Rl 18/44.)

(Entsch. vom 23. Marz 1944, Rl 18/44.)
Srov. rozh.

VgI. Entsch. Nr. 18252 Slg. O. G.
ln dem be!m Kreisgericht in P. eingeleiteten Rechtsstreit des Klagers
~. D,.gegen dle Bekl.agte .H. ~-ová wegen Ehetrennung ,erhob die Beklagte
dle Emrede der Streltanhanglgkelt und beantragte die Zuriickweisung der
Klage, da unter der AZ. Nc XVI 1761/42 bei demselben Gericht von der
Beklagten ein Gesuch ult! ~rennung der ~he der Streit!eile eingebracht und
auf~ru~d des rechtskrafhgen Ehescheldungsurteils AZ. Ck VIIIa 464j40
berelts dle Trennung der Ehe bewilIigt wurde dieser BeschluB aber nicht
rechtskraitig sei.
'
D a sEr s t g e r i c h t gab der erhobenen Einrede statt und wies die
Klage zuriick. .
.
D a s R e .k u r ~ g e r i ~ h t wies uber den Rekurs des Klagers die Ein. red~ der Streltanhanglgkelt ab und trug dem Gericht erster Instanz eine
.
weltere Verhandlung und Entscheidung au!.·
. D a s Ob e r s t e G e r i c h t gab dem Revisionsrekurse der Beklagten
mch! statt.
Aus den Grunden:
B~i der Entscheidu~g der Frage, ob die Trennung einer rech!skrilftig
geschledenen Ehe gema~ § 13 des Ehetr.-Ges. im ProzeBwege verlangt
werden kann, wenn berelts vorde,:! das auBerstreitige Trennungsverfahren
nach § I~. des. Eh.etr.-Ges. emgeleltet worden ist, kann nicht nur dér Ums!and beruckSlchhgt werden, daB beide Verlahren die Durchsetzungeines
Ehetrennungsspruches bezwecken, sondem muB auch in Betracht gezogen
werden, aul.was fiir einer Grundlage dies geschehen soli. lm Verfahren
b~tr~fiend dle. Umwandlu~g der Ehescheidung in die Ehetrennung muB
ernzlg und allem von den lm Ehescheidungsstrit!e festgestellten Tatsachen

čis.

18252 Sb. n. s.

Ve sporu žalobce O. D-a proti žalované H. D-ové o rozluku manželství,
zahájeném u krajského soudu v P., vznesla žalovaná námitku zahájené
rozepře a navrhla odmftnutí žaloby, ježto prý byla pod zn. sp. Nc XVI
1761/42 u téhož soudu žalovanou podána žádost za rozluku manželství
sporných stran a rozluka již povolena na podkladě pravoplatného rozvOdového rozsudku zn. sp. Ck VlIla 464/40, usnesení však dosud nenabylo
právni moci.
P rvÝ soud
pře

vyhověl

vznesené námitce a žalobu odmítl.

Rek u r sní s o u d zamítl k žalobcovu rekursu námitku zahájené rozea uložil soudu prvé stolice další jednání a rozhodnutí. .
NejvyŠší soud

nevyhověl

Z

dovolacímu rekursu žalované.

důvodů:

Při řešéní otázky, zda se lze domáhati rozluky manželství, pravoplatně
rozvedeného, sporem podle § 13 rozl. zák., když už před tím bylo zahájeno rozlukové řízení nesporné podle § 17 rozl. zák., nelze míti na zřeteli
jen okolnost, ž'e účelem obojího řízerii je dosažeqí výroku o rozluce manželství, nýbrž nutno vzíti také v úvahu, na jakém podkladě se tak má státi.
V řízeni o přeměnu rozvodu v rozluku nutno vycházeti jedině ze skuteč
ností zjištěných ve sporu o rozvod. Dojde-li pak soud k přesvědčení, že
by s~uteč~osti ty byly již tehdy oduvodnily výrok o rozluce, kdyby oň
bylo zalovano, vysloví rozluku usnesením, do něhož převezme výrok o. vině
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z rozvodového rozsudku. Naproti tomu sporné řízení o rozluku není takto
omezeno, nýbrž možno v něm uplatňovati i skutečnosti, zakládající samostatný rozlukový dúvod, k nimž došlo teprve po rozvodu. To může míti
za následek, že výrok o vině v rozlukovém sporu bude rozdílný od výroku
o vině obsaženého v rozvodovém rozsudku, který má býti do usnesení podle
§ 17 rozl. zák. převzat. .

ausgegangen werden. Oelangt das Oericht zur Ueberzeugung, daS diese
Tatsachen schon damals den Ausspruch aul Trennung begrUndet hatíen,
wenn die Klage daraul gerichtet gewesen ware, so spricht es die Trennung
der Ehe mittels Beschlusses aus, in welehen es den Ausspruch iiber die
Schuld aus dem Scheidungsurtei! aulnimmt. Hingegen unterliegt das streilige Ehetrennungsverfahren solchen Einschrankungen ilicht, sondern es
konnen darin auch einen selbstiindigen Ehetrennungsgrund bildende Tas~chen geltend gemacht werden, die erst nach der Ehescheidung eingetreten
smd. Das kann zur Folge haben, daS der Ausspruch uber die Schuld
im Ehetrennungsstritte von dem im Ehescheidungsurteil enthaltenen Ausspruch Uber die Schuld, der in den BeschluS nach § 17 des Ehetr.-Oes.
aulzunehmen ist, abweicht.
Wenn man die Sache VOn diesem Oesiéhtspunkte aus beurteilt, muS
man dem Rekursgericht darin beipflichten, daS die Einleitung des Verlahrens nach § 17 des Ehetr.-Oes. mit Rucksicht daraul, daS es sich um
ein viel engeres Verlahren als das streitige Verlahren handelt, der Einleitung
emes Ehetrennungsstritíes nich! entgegensteht, dies umso weniger, wenn
slch der Klager - . wie im vorliegenden Falle - zur Begrundung der Ehetrennung auch aul Tatsachen beruU, die eist nach der Ehescheidung eingetreten slnd. lm gegenteiligen Falle kannte der Klager diese Tatsachen,
die, wie angefilhrt, aul die Entscheidungbetreffs des Verschuldens an der
Ehetrennung EinfluS haben konnen, Uberhaupt nicht mehf geltend machen,
denn im Verlahren nach § 17 des Ehetr.-Oes. kannen sie im Hinblick' aul
seine eingeschrankte Orundlage nicht berUcksichtigt werden und auch
durch eine Klage aul Wiederaulnahme des Ehescheidungsstrittes kannte
der Klager nicht, wie die Rekurrentin irrtUmlich annimmt, in dieser Hinsicht Abhilfe erzielen, da er auch dort nicht Umstiinde geltend machen
kannte, die erst nach Beendigung des Ehescheidungsverfahrens erster Instanz eingetniten sind (vgl. Entsch. Nr. 2946, 3220, 4836, 3889, 6430,
8121 und 11166 Slg. O. O.).
Der Beklagten kann nur·in der Frage der Unterbrechung beigepflichtet
werden, denn wenn es zur Unterbrechung eines der beiden Verfahren kom- .
men sollte, kannte nur das spater eingeleitete streitige Verfahren unterbrochen werden (vgl. Entsch. Nr. 7014 Slg. O. G.):

Posuzuje-li se věc s tohoto hlediska, jest souhlasiti s rekursním soudem, že zavedení řízení podle § 17 rozl. zák. vzhledem klamu, že jde
o řízení mnohem užší než řízení sporné, nebrání zahájení rozlukové rozepře,
a to tím méně, dovolává-li se žalobce - jak je tomu v souzeném případě
_ k odůvodnění rozluky i skutečností, které nastaly teprve po rozvodu.
V opačném případě nemohl by žalobce tyto skutečnosti, které, jak bylo
uvedeno, mohou míti vliv na rozhodnutí o vině na rozluce, už vůbec uplatnit, neboť v řízení podle § 17 rozl. zák. vzhledem na jeho omezený podklad na ně nelze vzíti zřetel a také žalobou o obnovu rozvodového sporu
nemohl by se žalobce, jak se "stěžovatelka mylně domnívá, domoci v tomto
ohledu nápravy, ježto ani tam nemohl by uplatňovatí okolností, jež nastaly
teprve po skončení řízení rozvodového v prvé stolíci (srov. rozh. čís. 2946,
.3220,4836,3889, 6430, 8121 a 11166 Sb. o. s.).

Žalované možno při svědčiti jen v otázce přerušení, neboť když by ~ělo
dojíti k přerušení jednoho z obou řízení, bylo by lze přerušiti jen řízení
sporné, které bylo zahájeno později (srov. rozh. čís. 7014 Sb. n. s.).

čis.

Nr. 18717.

18717.

Správce konkursní podstaty není ani soudcovským úřednikem ve smyslu
§ 4, odst. 1 zákona ze dne 12. července 1872, rak. ř. z. čís. 112 ani nespadá do okruhu osob postavených na roveň S()Udcovským úřednlkům (§ 4
odst. 2 uved. zák.).
'

Der KonkurstnaliSeVerwaIter ist weder ein richterlicher Beamter· im

Sinne des § 4, Abs. 1 des Gesetzes vom 12. JuIi 1872, oRGBI. Nr. 112,
noqh gehort er zum Kreise der den richterlichen Beamten gleichgestellten
Personen (§ 4, Abs. 2 zit. Ges.).
.
(Entsch. vom 25. Marz 1944, R I 616/43.)

(Rozh. ze dne 25. břez.;'a 1944, R I 616/43.) .

D a s Ob erg e r i c h t in P r a g wies die Klage des· O. V. gegen
Dr. F. L., Advokaten in L. und das Protektorat B6hmen und Mahren

V r c h n í ·s o II d v P r a z e odmítl žalobu O. V-a proti Dr. F. L-ovi,
advokátu v L. a Protektorátu čechy a Morava (justiční správě) na zapla-
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(Justizverwaltung) au! Bezahlung von 462.506 K s. Ngb. zuriick in welcher Klage der Kliiger behauptete, diesen Schaden habe ihm Dr. 'F. L. als
Konkursmasseverwalter, also als richterlicher Beamter zugefiigt.
O a s Ob e r s t e Oer i ch t gab dem Rekurse des Kliigers nicht statt.

čís.

18718 -
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cení 462.506 K s přís!., v níž žalobce tvrdil,že. mu tuto škodu svým zavi~
něním způsobil Dr. F. L. jako správce konkursní podstaty, tedy.Jako soudIlI
úředník.

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl žalobcovu rekursu.
Aus den Oriinden:
"Nach § 10 des Oe.s. oROB!. Nr. 112/1872 (Syndikatsgesetz) hat der
. Klager m der Klage dle Tatsachen, aus denen er seine Schadenersatzanspriiche gegen den Beklagten herleitet, also vor al1em die Tatsachen anzufilhren, aus denen hervorginge, daS der behauptete Schaden dem Kliiger
v~n .einem richterlichen Beamten (§ 4, Abs. 1 Synd.-Oes.) oder einer bezu~hch der Anwendung des Syndikatsgesetzes den richterlichen Beamten
glelchgestellten Person (§ 4, Abs. 2 Synd.-Oes.). durch: eine Rechtsverletzung In der AusUbung ihrer amt1ichen Wirksamkeit zugefilgt wurde.
Wenn der Klager in der Klage den Schadenersatzanspruch au! dic Behauptung stutzte, daS der Beklagte Dr. F. L. ihm den Schaden als Kon~
kursmasseverwalter zugefiigt habe, hat das Obergericht mit Recht die Klage
gegen dlesen Beklagten und gegen das Protekto.rat Bohmen und Miihren
zuriickgewiesen, da der Konkursmasseverwalter weder ein richterlicher
Beamter 1st no ch zu ~em Kreis~ der d.en richterlichen Beamten gleichgestellten Pe;sonen gehort (~g!. smn!,emaS die Entscheidung Nr. 9416 Slg.
O. O.). Dle genaue Au!zahlung dleser Personen lm zweiten Absatz des
§ 4 Synd.-Oes .. v~rbietet namlich die Ausdehnung des Syndikatsgesetzes
a~! Personen, dle m .dleser Oesetzesbestimmung nicht ausdriicklich genannt
sl.nd. Auch der Umstand, daS die Haftung des Konkursmasseverwalters lUr
~lIe den Betelhgten des Konkursverfahrens zuge!iigten Vermogensnachteile
II? 3. ~bsatz des § 79 EO. selbstandig geregelt ist, deutet darau! hin, daS
slch dle. Beshm~ungen des Syndikatsgesetze.s au! den Konkursmasseverwalt!r nIcht bezlehen.

Z d ů v'o d ů:
Podle § 10 zák. rak. ř. z ..Čís. 112/1872 (syn?ikátn~h~ zá~Ol1~), má
žalobce uvésti v žalobě skutkove okolnostI, na mchz zaklada sve pravo na
náhradu škody proti žalovanému, tedy především okolnosti, z nichž by plynulo, že škoda byla žalobci způsobena poruš:ním práva ~ výkonu úřadu
soudcovským úředníkem (§ 4, odst. 1 synd. zak.) , nebo nekterou z osop,
jež je co do plah~osti syndikáfníh,o zákona pokládati za rovné soudcovským
úředníkům (§ 4, odst. 2 synd. zak.).
Jestliže žalobce opřel v žalobě nárok na náhradu škody o tvrzení, že
žalovaný Dr. F. L. zpiisobil mu škodu jakožto správce konkursní podstaty,
odmítl vrchní soud právem žalobu protítomuto žalovanému a proti Protektorátu Čechy a Morava, ježto správce konkursní podstaty ani není soudcovským úředníkem ani nespadá do okruhu osob soudcovským úředníkiim
na roveň po stavených (srv. obdobně,rozh. čís. 9416 Sb. n. s.). Neboť
přesný výpočet těchto osob v § 4, odst. 2 synd. zák. brání tomu, aby platnost syndikátního zákona byla rozšiřována na osoby, jež 'nejsou v tomto
ustanoveni zákona výslovně označeny. I ta okolnost, že ručení správce kon. kursn! podstaty za majetkovou újmu způsobenou .účastníkům konkursního.
řízen! je samostatně upraveno v § 79, odst. 3 konk. ř., svědčí o tom, že
se předpisy syndikátního zákona nevztahují na správce konkursní podstaty.

Nr. 18718.
Čís.

18718.

Wiihrend der Rechtswirksamkeit der R~iei-ungsverordnung vom 4 Mai
1942, SIg. Nr. 154 uber MaBnahmen zur Lenkung der Arbeitskrii!te b.r
es auch ZUf AuIkundigung ciner Nebenbeschii!tigung der Zustimmung des
Arbeltsamtes.
_

Za právní účinnosti vládního nařlzen! ze dne 4. května 1942, Sb. čís. 154,
jímž se činí některá opatřeni o řizeni práce, je i k výpovědi vedlejšího zaměstnání třeba souhlasu úřadu práce.

(Enstch. vom 27. Miirz 1944, Rv I 230/43.)

(Rozh. ze dne 27. března 1944, Rv I 230/43.)

A. K: ist Hausbesorger i'm Hause der

J.

A-ová NC. 1058 in P. und be-

tre~bt dle I:'a.usliesorgung nur. al'l, Nebenbeschiiftigung, wahrend seine

Hauptbcschaf!lgung der Beru! emes Lagerarbeiters ist.
. Durch die Kii~digung AZ:. V VIII 120/42 kiindigte J. A-ová A. K. das
HausbesorgerverhaltnIs und dle Hausbesorgerwohnung zum 31. Dezember
1942 aul.

A. K. je domovníkem v domě J. A~ové Č. p. 1058 v P. a provozuje domovnictví pouze jako zaměstnání vedlejší, zatím co jeho hlavním zaměst
náním je povolání skladištního dělníka.
Výpovědi zn. sp. C VIII 120/42 vypověděla J. A-ová A. K-ovi domov.,
nický poměr a domovnický byt ke dni 31. prosince 1942.
Clvilui rozhodnuti XXVI.
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o a sEr s t g e r i c h t

P r v Ý s o u d zrušil k námitkám A. K-a danou výpověď.

hob iiber die Einwendungen des A. K. die er-

teilte Kiindigung aul.
O a s Ber u! u n g S g e r i.c h t belieB die Klindigung liber die Beru!ung der Klagerin in Rechtswirksamkeit.
O a s O ber s t e Oer i c h t stelIte au! die Revision des Beklagten
das Urteil des Erstgerichtes wieder her.

O d vol a c í s oU d ponechal k odvolání žalobkyně výpověď v právní
účinnosti.

N e j v y Š š í s o u d obnovil k dovolání žalovaného rozsudek prvého
soudu.
Z důvodů:

Aus den Orlinden:
Die Reg.-VO Slg. Nr. 323/1939 und Slg. Nr. 46/1941 in der Fassurlg der
Reg.-VO Nr. 10/1942 dachten ausdrlicklich an den FalI einer Nebenbescha!tigung und bestimmten im § 2, Abs. 2, Z. 7 bezw. im § 16, Abs. 2,
Z. 5, daB die Klindigung (L6sung) des Arbeitsverhaltnisses bei Arbeiten,
die nur gelegentlich oder als Nebenbeschii!tigung verrichtet werden und
der Krankenversichemngspflicht. nicht unterliegen, einer Zustimmung nich!
bedar!. Die Reg.-VO Slg. Nr. 154/1942, die an die StelIe der erwahnten Regierungsverordnungen getreten ist und diese Materie lÍeu regelte, enthiilt
keine ahnliche Bestimmung; daraus ist zll schlieBen, daB wahrend ihrer
Wirksamkeit auch eine Nebenbeschaftigung geschlitzt ist und daB auch die
Kiindigung einer Nebenbeschiiftigung der Zustimmung des Arbeitsamtes
bedar!. Oiese ZustimmungmuB nach § 23 (2) der Reg.-VO Slg. Nr. 154/
1942 grundsatzlich eine vorherige sein, d. i. sie muB erteilt werden, bevor die Kiindigung ausgesprochen isl. Nur ausnahmsweise kann die Zustimmung nachtraglich erteilt werden. Die klindigende Parlei muB sich
daher die rechtzeítige Mitwirkung des Arbeitsamtes sichern.
Die Klagerin hat in erster Instanz weder dic Zustimmung no'ch den Umstand behauptet, daB im konkreten FalIe das Arbeitsamt erklart hat seine
Zustimmung sei nicht notwendig, weshalb das Erstgericht mít Recht diese
Kiindigung - die nicht alIe notwendigen Er!ordernisse aufweist - aufgehoben hal.
Nr. 18719.
Die einer naeh § 10 der Regierungsverordnung vom 27. August 1943
Slg. Nr. 250 in die Arbeit eingesetzten Personbewilligte Fanu1ien~
hilfe kann aueh. nieht zur Bestreitung (Sicherstellung) des gesetzlichen
Unterhaltes gepfiindet werden.
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. Vl nař. Sb. čís. 323/1939 a Sb. čís. 46/1941 ve znění vL nař, Sb.
10/1942 výslovně na případ vedlejšího zaměstnání pamatovala a sta~~~ila v § 2, odst. 2, čís. 7 re,sp; v § 16, ods~. 2, čís .•5, že .~eni t~eba souhlasu při výpovědi (při rozvazaní) pracovm~~ pom~ru pr~ praclch, ~ter~
se konají jen příležitostně ,nebo Ja~? v~dlejsl z~mestnam a nepo~le~aj!
proto povinnému nemocenskémupo]lstem. Vl. nar. Sb. čís. 154/1942, ,ez
nastoupii'o na místo dotčených vládních nařízení a ~?v~ látk~ tu ~Ip'ravllo!
podobné ustanovení neobsahuje; ~u.tno z t?h~ usoudltl,?-e z~ jeho ~~mnosh
i vedlejší zaměstnání je jím chraneno a ze I k vypovezem ,ved}~jšl~O za:
městnání je třeba souhlasu úřadu práce. Tento s.ouhlas !lla ~y!t za~ad?~
podle § 23 odst 2 vL nař. Sb. čís. 154/1942 predchozl, t. j. mus! by tl
udělen dřív~, než je výpověď vyslovena. Jen .~ýj.ime.čně je možné d~h sou~
hlas dodatečný. Vypovídajíci musí proto za]lstlt SI včasné spolupusobem
úřadu práce.

č'

žalobkyně v prvé stolici 'ani souhlas netvrdila,. an! v. prvé stolici ne~
tvrdila že v konkretnim případě úřad práce prohlásil, ze jeho souhlas nem
nutný~, pročež právem prvý soud tuto výpověd' - nemající všechny potřebné náležitosti - zrušiL

čis.

18719.

Rodinnou podporu, povolenou osobě včl~ do práce podle. ~ 1~
vládnlho nařízeni ze dne 27. srpna 1943, Sb. CIS. 250, nelze Zabaviti lilii
k úhradě (zajištěni) zákonného výživného.
(Rozh. ze dne 27. března 1944, R II 23/44.)

(Entsch. von! 27. Marz 1944, R II 23/44.)
Durch eine Entscheidung des Arbeitsamtes in V. wurde---J. Š. ab
1. August 1943 die Sonderhilfe nach § 10 der Reg.-VO Slg. Nr. 250/1943
10 der Hohe von 1.376 K 80 h gewahrt. Die Oattin des Š., M. š-ová, Iilhrte
auf diese Aushilfe ExekutioI1 durch Pfiindung und Ueberweisung wiederkehrender Leistungen zur Einziehung, und zwar einerseits zur Belriedigung

Rozhodnutím pracovniho úřadu ve V. by~a J. Š-,ovi poskytnuta ~d
1. srpna 1943 zvláštní podpora podle § 10 vL nar. Sb. ČIS. 250/1943 v mesíční výši 1.376 K 80 h. Manželka š-ova M: š-ová vedla na tuto výpomoc
exekuci zabavením a přikázánim k vybrání opětující':,h s~ dávek:.~ t? jednak k úhradě své vykonatelné pohledávky proti J. S-OVl na vyzlvnem ve
21"

-

Nr. 18719-

-

čís.

18719 -
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ihrer vollstreckbaren Unterhaltsforderung gegen J. Š. in der Hohe von
5.367 K 10 h, anderseits zur Sicherstellung der kiinftig vom 1. November
1943 bis zUm 31. Oklober 1944 fiil1igen Unterhaltsleistungen. Mit BeschluB
des Bezirksgerichtes in O. vom·1. November 1943, AZ. E VII 832/43 wurde .
diese Exekution der M. š-ová bewilligt.
Der Verpflichtete beantragte die Aufhebung der Exekution AZ. E VII
832/43 aus dem Grunde, weil die nach § 10 der Reg.-VO Slg. Nr. 250/
1943 ausbezahlten Aushillen unpfiindbar seien und weil er die Unterstiilzung
sogleich nach der Auszahlung der betreibenden Partei iiberweise.
D a sEr s t g e r i c h t wies den Antrag des Verpflichteten ab.
D a s Rek u r s g e r i c h t hob uber den Rekurs des Verpflichteten die
mit BeschluB vom 1. November 1943 bewilligte Exekution aul. A u s der.
G r ii n den: Gegenstandder Exekution ist die dem Rekurrenten nach § 10
der Reg.-VO Slg. Nr. 250/1943 zuerkannte Aushilfe. Die Behauptung des
Erstgerichtes, die Bewilligung der Sonderhilfe nach § 13 zit. VO bezwecke
die Sicherstellung der gesetzlichen und vertraglichen Gebiihren· der in die
Arbeit eingesetzten Personen, insbesonder~ die Sicherstellung des Unterhaltes, und zwar nicht nur liir diese Personen, sondern auch liir ihre Angehorigen, die gegen sie den Anspruch auf Unterhalt háben (Art. IX, Z. 127
des Durchf.-ErL des Min. liir Wirtschaft und Arbeit vom 29·. September
1943, AZ. A 1-7002/43 - AmtsbL Nr. 236 aus dem Jahre 1943), ist allerdings richtig, allein der § 43 zit. VO ordne! an, daS die im Silme dieser
Verordnung gewiihrten Aushilfen, insbesondere auch die Sonderhilfe nach
§ 13 zit. VO unpfiindbar sind. Der Wortlaut dieser Vorschrift ist eindeutig
und klar und gestattet keine andere Auslegung (§ 6 abGB.). In einem
soIehen Falle kommt also die Auslegungsregel des § 7 abGB. nicht in Frage.
Wenn der Gesetzgeber irgendwe1che Ausnahmen von diesem Pfiindungsverbot. insbesondere hinsichtlích des vollstreckbaren Unterhaltsanspruches
der FamilienangehOrigen einer in die Arbeit eingesetzten Person zulassen
wollte, hatte er dies sicherlich in der zitierten Verordnung zum Ausdruck
gebracht. Bei dieser Sachlage hat das Erstgericht gefehlt, wenn es den
Antrag des Verpflichteten auf Einstellung der Exekution abgewiesen hat,
wenn fiir einesoIehe Aufhebung alleVoraussetzungen nach § 39, Z. 2 EO.
gegeben sind. Wenn der Verpflichtete aus der ihm bewil1igten Sonderhilfe
nicht lreiwillig seiner gesetzIichen Unterhaltspflicht nachkommt, obwohl er
in seinem Ansuchen um Bewil1igung der Unterstutzung - wie die betreibende Partei in ihrer AeuSerung behauptet - angefiihrt hat, daS er diese
notwendig zur Versorgung seiner Angehorigen benotige, und obwohl ihm
die Sonderhilfe vom Arbeitsamte zu diesem Zwecke bewilligt wurde, konnte
dieser Umstand nur das Strafverfahren im Sinne der §§ 70 u. ff. der zit. VO
zur Folge haben.
D a s O ber s t e G e r i c h t gab dem Revisionsrekurse der betreibenden Glaubigerin nicht statt.
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v' ši 5:367 K 10 h, jednak j zajištění dávek výživ~ého bud~ucně splatných
o~ 1. listopadu 1943 do 31. řijna 1944. Usnesemm okresmho soudu v O;
ze dne 1. listopadu 1943, zn. sp. E Vll 832/43 byla tato exekuce M. Š-ove
povolena.
Povinný navrhl zrušení exekuce zn. ~p. E V!l 832/43 z ~oho důvodu,
že podpory vyplácené podle § 10 vl. nar. Sb. ČIS. 250/1943 JSou nezab~
vitelné a že prý podporu ihned po výplatě vymáhajíci straně poukazuJe.
P r v Ý s o'u d návrh dlužníkův zamítl.
Rek u r sní s o ud zrušil k rekursu dlužnikovu exekuci povolenou
usnesením ze dne 1. listopadu 1943. Z d ů vod ii: Předmětem exekuce
je podpora přiznaná rekurentu podle § 10 vl. nař. Sb. čís. 250/1943. Je
ovšem správné tvrzení prvého soudu, že účelem povolení zvláštní podpory
podle § 13 cit. nař. je ,z!j!ště~i, z!~on~tch ,a smluvnich. závazků osob na··
sazených do práce, zvlaste zaj1stem vyzlvneho, a to nejen pro tyto osoby,
nýbrž také pro jejich přislušníky, kteří maj~, pr?ti nin; nárok na výži~~
(čl. IX, čís. 127 prov. výn. min. pro hospodarstvl a pracl ze dne 29. za~1
1943, zn. sp. A 1-7002/43 - Ořed. list čís. 236 z roku 1943), § 63.clt. nar.
však přikazuje, že podpory podle tohoto nařízení, tudíž i zvláštní podpora
podle § 13 cit. nař. jsou nezabavitelné. ~nění tohoto předpisu j: je?noznačné a jasné a nepřipouští žádného jmého výkladu (§ 6 obc. zak.).
V takovém případě nepřichází tedy v úvahu vykládací pravidlo § 7 obč.
zák. Kdyby zákonodárce zamýšlel připustiti nějaké výjimky z tohoto zákazu zabavení, zvláště ohledně vykonatelného výživného rodinných pří
slušniků osoby nasazené do práce, jistě by to byl býval v citovaném nařízení vyjádřil. Za takového stavu věci pochybil prvý soud, jestliže zamítl
návrh povinného na zrušení exekuce, když jsou pro takové zrušení dány
všechny předpoklady podle § 39, čís. 2 ex. ř. Neplní-li dlužník dobrovolně
z povolené zvláštni podpory své zákonné vyživovací povinnosti, ačkoliv ve
své žádosti na povolení podpory uvedl, že tuto nutně potřebuje k zaopatřeni svých příslušniku - jak tvrdí vymáhajicí strana ve svém vyjádření a k tomuto účelu byla mu zvláštní podpora úřadem práce povolena, mohla
by, tato okolnost míti v zápěti jen trestni řízení podle §§ 70 a násl. cit. nař.

Ne j v y Š š í s o u d
řitelky.

nevyhověl

dovolacímu rekursu vymáhající

vě
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Grunde:
Oas Oberste Gericht billigt die Auslegung, die in der vorliegenden
Sache das Rekursgericht der Bestimmung des § 63 der Reg.-VO Slg.
Nr. 250/1943 gegeben hat. Der Wortlaut dieser Bestimmung ist aanz klar
und gestattet nicht ?ie Auslegung, die ihm die Rekurrentin zu geli';,n sucht.
Auch .wenn man mchl den Zweck berlicksichtigt, den diese Verordnungnach Ihren §§ 1 und 13 verfolgt und den die Rekurrentin unter Hinweis
auf den DurchfiihrungserlaB des Ministers fUr Wirtschaft und Arbeit VOm
2? September .1943, I. Z. 722 (ABI. Nr. 236/1943) richtig hervorhebt;
kann man zu ketnem anderen Schlusse kommen. Zwischen den Bestimmullge~ de~ §§ 1 und 13 und des § 63 der Reg.-VO Slg. Nr. 250/19<\:Lbesteht
kem .Wlder~pruch, der im Wege der Interpretation beseitigt werden muBte.
ln dle Beshmmung des § 63 zit. VO, in dem ganz allgemein das Verbot
der Pfiindung der im Sinne dieser Verordnung ausbezahlten Aushilfen ausgesprochen wird, brauchte nicht die sonst lUr Unterhaltsforderungen ubliche
Ausnahme aufgenommen zu w:rden (§ 4? des Pens.-Vers.-Ges., § 139 des
Soz.-V:.rs.-Ges. u,. a.), wenn dl~ Sonderhllfe. nach § 13 zit. VO unmittelbar
zur Erfulluni( beshmmter gesetz!Icher oder vertraglicher Verpflichtungen der
dlenstverpf!Ichteten Person aus der Zeit vOr der Dienstverpflichtung, insbesondere ~uch zur Lelstung des UnterhaItes gewiihrt wird (Absa!z 130
des Durchfuhrungserlasses). Zur Erflillung der Verbindlichkeiten zu deren
Deckung die Sond:rhilfe nach §. 13 der Reg.-VO Slg. Nr. 250J1943 zuerkannt wurde, 1st dle 9lenstverpll.lchtete Pers.on schon dadurch gezwungen,
daB sle these. Unterstutzung verhert, wenn sle diesen Verpflichtungen nich!
nachkame. Hler kann auf die Bestimmung des § 46 Abs 4 der zit VO Slg
N.r. 250/1943 hinge;yiesen werden, nach welcher das A;beitsamt die Emp~
fanger ~er Sonderhllfe re~elmaBig beaufsichtigt und die Auszahlung der
SonderhIlfe laufend und ell1gehend iiberpriift (Absatz 158 des Dmchfiihrungserlasses) .und analog auch auf del! § 49, Abs. 7 zit. VO, nach wel~hem das Arbeltsa?1t, wenn der berechtlgte Empfanger nicht seine gesetzhChe Unterh~l~spf!Icht gegen denjenigen Familienangehorigen erfiillt, liif
den .der ~amlhenzusc~lag verlangt werden kann, uber dessen Antrag entsc.h~lden Ka~n.' daB em angemessener Teil der Arbeitslosenhilfe dem Famlhen~n~ehortgen ausbezahlt wird. Oas Rekursgericht hat in der erwahnten Hmslcht richtig. au! d~s Strafverfahren nach §§ 70 u. ff. der Reg.-VO
Slg. Nr. 250/1943 h~.lj~ewles~n .. Nach § 73 zit. VO ist namlich jeder MiBbrauch der b~helfmaBlgen EIn~I~htungen beim Arbeifseinsatz strafbar. Die
wClteren Erwagungen des RevIslonsrekurses sind im Hinblick auf das Oesagte berelts bedeutungslos.
Nr. 18720.

Der Minderjiihrige hat wiihrend der Strafhait keinen Unterhaltsanspruch
gegen semen unehelichen Vater.
(E?tsCh. vom 28. Marz 1944, R I 63/44.)

čís.

18720 --
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Důvody:

Nejvyšši soud souhlasí s výkladem, který dal ustanoveni § 63. vl. n~ř.
čís. 250/1943 v souzené věci rekursní soud. Ustanovení to Je. svym
zněním zcela jasné a nepřipouští ,výklad, který se mu snaži dát stežovatelka. Ani když se přihlédne k účelu, který toto nařízeni podle svých. ~ 1,
13 sleduje a který stěžovatelka s odkazem k prováděcímu výnosu mlmstra
hospodářstvi a prá::e z~ dne 29. září 1,9.43, ~ě~. čís. ?~2 (Úřed: list čís. 23?/
1943), správně zduraznuje, nelze dOJItI k J1nemu Z<lveru. MeZI ustanovemm
§§ 1 a 13 a § 63 vl. nař: Sb. čis. 250/1~43, není roz~oru, kter~ by: bylo
třeba interpretací odstramt. Do ustanovem §.63 CIt. nar., ve kterem je vysloven zcela všeobecný zákaz zabavení podpor vyplácených podle tohoto
nařizení nebylo třeba vkládati jinak obvyklou výjimku pro pohledávky výživného' (§ 46 zák. o pens. poj., § 139 zák. o soc. poj. a j.), když zvláštnÍpodpora podle § 13 cit. nař. je poskyt~~á?a p!ímo k pln~ní ur~.it~c~ úkonných či smluvních závazku osoby pnkazane z doby pred pnkazamm,
zejména i výživného (odstavec '130 prováděcího výnosu). K plnění závazků pro jejichž krytí byla zvláštní .podpora podle § 13 vl. nař. Sb.
čís. 250/1943 přiznána, je osoba přikázaná nucena již tím, že tuto podporu ztratí, když by tyto závazky neplnila. Zde možno poukázati k ustanovení § 46, odst. 4 cit. nař. Sb. čís. 250/1943, podle kterého úřad práce
dohliží pravidelně na příiemce zvláštní podpory a přezkoumává běžně a
zevrubně výplatu zvláštní podpory (odstavec 158 prováděcího výnosu) a
obdobně i k § 49, odst. 7 cit. nař., podle něhož nesplní-li oprávněný pří
jemce svoji zákonnou alimentační povinnost vůči rodinnému příslušníku, na
nějž lze požadovati rodinný příplatek, může úřad práce na jeho návrh rozhodnouti, že přiměřená část podpory v nezaměstnanosti bud~ vyplá~en~
rodinnému příslušníku. Rekursní soud v uvedeném směru poukazal spravne
i k trestnímu řízení podle §§ 70 a násl. vl. nař. Sb. čís. 250/1943. Podle
§ 73 cit. naL trestá se totiž každé zneužití pOdpůr?ých zařízení při ~čle
iíováni d9. práce. Další úvahy dovolacího rekursu JSou vzhledem k reče
nému již -nerozhodné.
Sb.

čís.

18720.

Nezletilec nemá po dobu trestní vazby nárok na výživné proti svému
nemanželskému otci.
(Rozh. ze dne 28.

března

1944, R I 63/44.)

-
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Mit BeschluS des Bezirksgerichtes in P. vom 31. Juli 1935 AZ. P III
238/23 wurde der uneheliche Vater M. B. schuldig erkannt, fiir den Unterhalt des minderjahrigen A. S. den Betrag von 160 K monatlich zu zahlen.
Mit Antrag vom 19. August 1943 verlangt M. B. die Entbindung von
der Pflicht zur Erhaltung des Minderjahrigen, der bereits das Alter von
20 Jahren erreicht ha!.
D a sEr s t g e r i c h t gab dem Antrage des unehelichen Vaters stalt
und entband ihn mit 26. September 1943 von der Unterhaltspflicht gegenUber dem mdj. A. S. A ti s den O r ii n den: lm Hinblick aul die Angabe
der Vormiinderin A. S-ová, daS der Minderjahrige sich seít dem 26. Septem ber 1943 in N. in Hall befinde, wo er die Strale der VerschIieSung
in der Dauer von 1% Johren abbiiSt, zu der er. vom Stralgerichte in P.
verurteilt wurde, ist der Antrag des unehelichen Vaters begriindet, denn,
wenn der Minderjahrige in Halt ist, kann ihm seine Multer, b.ezw. Vormiinderin den Unterhalt nicht selbst gewahren und es liegt auch kein
Orund vor, daS der Vater fiir den Minderjahrigen weiter Unterhaltsbeitrage
zahlt, wenn liir den Unterhalt des Minderjahrigen in anderer Weise gesorgt isl.
D a s Rek u r s g e r i c h t wies iiber den Rekurs der A. S-ová den
Antrag des unehelichen Vaters ab, indem es von der Rechtsansicht ausging, daS der mdj. A. S. in dem erwahlten Berufe nocl:Lnicht in der Lage
ist, skh selbst zu erhalten, und von diesem Oesichtspunkte aus den Umstand,
daB er sich voriibergehend in Strafhalt behndet, Hir unerheblich hiel!.
D a s Ob e r s t e Oer i c h t stellte iiber den Revisionsrekurs des unehelichen Vaters den BeschluS des Erstgerichtes wieder her.

Usnesením okresniho soudu v P. ze dne 31. .čer~ence 1~35 zn;v~p·
P III 238/23 byl nemanželský otec M. B. uznán povmnym plahl! na vyztVU
nezletilého A. S-a č$stku 160 K měsíčně.
Návrhem ze dne 19. srpna 1943 domáhá se M. B. zproštění výživovaci
povinnosti ne zletilého, dosáhnuvšího již stáří 20 let.
P r v Ý s o u d vyhověl návrhu nemanželského otce a zprostil jej vyživovací povinnosti vůči nezl. A. S-ovi ~net? 26. zá.ří. 1943. Z
~ vod ů:
Vzhledem k údaji poručnice A. S-ove, ze Je nezl:,hl~ od ~6. :an 1943 ve
vazbě v N., kde si odpykává trest I ~4 rok~ uza,vrem, k net;'uz byl odsou~
zen trestnim soudem v P., je návrh nemanzelskeho otce oduvod.~~n, nebo!
je-li nezletilý ve vazbě, nemůže mu matk~ resp:. p~ručntce V~Z}VU sama
poskytovati a není také důvodu, aby otec dale vyztvne na nezlehleho plahl,
když je o výživu nezletilého postaráno jiným způsobem.

,9,

Rek u r s II i s o u d ~zamitl k rekursu A. S-ové návrh nemanželského
otce, vycházeje z právního náz,?ru, ~e .n.ezl. A. ~. není ještě ve z~oleném
povolání způsobilým samostatne se ztvth a pokladal s tohoto hledtska za
nerozhodnou skutečnost, že je dočasně v trestní vazbě.
N e j v y Š š í s o u d obnovil k dovolacimu rekursu nemanželského otce
usnesení prvého soudu.

O rUn d e:

Důvody:

Wie zwischen den am Verlahren Beteiligten unbestritten ist und die
Vormilnderin und Mutter des minderjahrigen A. S. seIbst angeg-l'ben hat,
wurde dieser vom Strafgericht zu 1% Jahren Oef1ingnis verurteilt und
verbiiBI die Stralhalt seit 26. September 1943 in N. Filr die Zeit dieser
Halt ist filr die Lebensbedilrlnisse und den Unterhalt des Minderjahrígen
in anderer Weise gesorgt und es k6nnte si ch fiir diese Zeit hOchstens um
den Anspruch des Staates gegen den Uebeltater aus den Orilnden des Ersatzes dieser Bediirlnisse wahrend der Strafhalt handeIn; es handelt sieh
da jedoch um keinen Unterhaltsanspruch des Minderjahrigen, sondern um
einen Anspruch des Staates, fiir den die hiezu nach dem Oesetze verpílichteten Personen halten. Solange filr eine bestimmte Zeit der Unterhalt des
Minderjahrigen und seine sonstigen LebensbedUrfnisse gesichert sind, hat
der Minderjiihrige in dieser Zeit, wie bereits das Oericht erster Instanz
richtig bemerkt hat, keinen Unterhaltsanspruch gegen seinen unehelichen
Vater; daher war der angefochtene BesehluS schon aus diesem Orunde
abzuandern und der BeschluS des Oeriehtes erster Instanz wiederherzusteHen, ohne daS es notwendig war, sieh mít den weiteren Rekursgriinden
zu belassen.

Jak je mezi účastníky řizeni nesporné a jak udala sama poručnice a
matka nezletilého A. S-a, byl tento trestním soudem odsouzen na 1% roku
do vězeni a trestní vazbu si odpykává od 26. záři 1943 v N. Po dobu této
vazby je o životní potřeby a výživu nezletilého jinak postaráno a mohlo
by se za tuto dobu jednati nejv~še jen o ,nárok státu p;oti pr?vinilci z"dů
vodů úhrady těchto potřeb po cas trestnt vazby; tu vsak nejde o vyztvOvaeí nárok nezletilee, nýbrž o nárok státu, za který zodpovidají osoby
k tomu podle zákona povinné. Pokud jsou po určitou dobu výživa nezletiIce a jiné jeho životní potřeby zajištěny, nemá nezletilee nárok v této době
na výživné proti svému nemanželskému otci, jak správně už uvedl soud
prvé stolice; bylo proto z tohoto důvodu napadené usnesení změniti a obnoviti usnesení soudu prvé stolice, aniž bylo třeba zabývati se dalšími rekursními důvody.
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Nr. 18721.
Auch wenn nacll Erlassung der Regierungsverordnung vom 26. Oktober 1939, SIg. Nr. 308 (§ 33, Abs. 1 des Ges. iiber die Arbeitsger. in der
Fassung des Art. I, Z. 4 zit. VOl das Berufungsgericht unter sorgfiiltiger
. Wiirdigung aller Umstande des Falles dariiber entscheidet, ob ein bereits
dnrchgefiihrter Beweis wiederholt werden soli oder ob das Ergebnis eines
vom Gericht erster Instanz durchgefiihrten Beweises beniitzt werden soli,
muB es dennoch, wenn es von der Wiirdigung der Beweise durch das Erstgericht und von den aus ihnen getroffenen Feststellungen abweichen will,
die Beweise grundsiitzlich selbst durchfiihren.
.

I když po vydáni. vládniho nařízení z.e ,d~e 26:,října 1939, Sb. čls. 308
(§ 33, odst. 1 zák. O prac. soud. J~ }n~nl cl. I, ClS. 4 I!ve~~ nař.) rozhodnje odvolacl soud,. zhodnotě pechve v~~y okt?ln~1 pn~~du, ? tom,
má-li býti dt'lkaz již provedený opak?van Cl ,~-h býti J)OUZ!tov vysledku
důkazu provedeného soudem prvé stohce, muSl prece. v. pnpa~~,}~ se c?ce
Qdchýliti od hodnocení důkazů prvým soudem a od jeho ZJlStěru z meh,
prováděti zásadně dt'lkazy sám.
(Rozh. ze dne 28. března 1944, Rv I 1207/43.)

(Entsch. vom 28. Marz 1944, Rv I 1207/43.)
lm vorliegenden Rechtsstreit verlangt K N. von seinem Irliheren Oienslgeber J. H. und dessen Oattin S. H-ová die Bezahlung eines Lohnrlickstandes im Betrage von 12.500 K s. Ngb.
Oas Arbeitsgericht in K wies die Klage .a I sEr s t g e r i c h tab.
O a s Ber u I u n g s g e r i c h t gab der Klage liber die Berulung des
Klagers hinsichtlich des Betrages von 4.684 K 50 h s. Ngb. statt.
O a s Ob e r s t e Oer i c h t .hob liber die Berulung beider Parteien
das angelochtene VrteH aul und verwies die Sache zur neuerlichen Verhandlung und Entscheidung an das Berulungsgericht zuriick.
Zu dem vom Klager geltenágemachten Revisionsgrunde nach § 503,
Z. 2 ZPO. bemerkte das Oberste Oericht unter anderem in den
Oriinden:
Oiesen Revisionsgrund erblickt der Revisionswerber mi! Recht darin,
daB das Berulungsgericht die Strei!teHe nicht neuerlich zu Beweiszwecken
einvernommen, sondern nur die Ergebnisse des in der ersten Instanz durchgefiihrten Beweises durch Vernehmung des Klagers und der Beklagten beniitzt haf. Dort wurden als Parteien zu Beweiszwecken nur der Klager und .
die Beklagte, nicht auch der Mitbeklagte einvernommen. Der Kl1iger wurde
vom ersuchten Oericht einvernommen, wie sein Rechtsvertreler darum
selbst ersucht hatte, wahrend die Beklagte unmittelbar vom ProzeBgericht
vernommen wurde. Der § 33, Abs. 1 des Oes. Slg. Nr. 131/1931 setz! fest,
daB in den im § 32 angefiihrten Streitigkeiten (d. i. in Streitigkeiten mit
einem Streitwert von mehr als 300 K) die Sache vor dem Berufungsgericht innerhalb der durch die Antrage der Parteien in der Berulung bestimmten Orenzen von neuem durchgefiihrt wird und daB liir dieses Verfahren sinngemaB die Bestimmungen der ZivHprozeBordnung iiber das·
Verlahren vor den Oerichtsh6fen erster Instanz als ProzeBgerichten gelten.
ln der Entsfh. Nr. 13558 Slg. O. O. wurde ausgesprochen, daB im Berufungsverfahren in Arbeitssachen die Beweise grundsatzlich unmittelbar
vom Bemlungsgerichte durchzufiihren sind. In der Entsch. Nr. 14025. Slg.

Ve sporu, o který tu jde, domáhá se K. N.na svél'; bývalém zaměst
navateli J. H-ovi a jeho manželce S. H-ové zaplacem častky 12.500 K
s přísl. jako nedoplatku mzdy.
P r v Ý s o u d, pracovní soud v K, žalobu zamítl.
O d vol a c í s o u d vyhověl k žalobcovu odvolání žalobě co do částky
4.684 K50 h s přísl.
.
N e j v y Š š í s o u d zrušH k odvo!ání ?bo~ ~tran napadený rozsudek
a vrátil věc odvolacímu soudu k novemu jednam a rozhodnutI.
K žalobcovu dovolacímu důvodu podle § 503, čís. 2 c. ř. s. uvedl nejvyšší soud mimo jiné
v

důvodech:

Tento dovolací důvod shledává dovolatel právem v tom, že odvolací
soud nevyslechl znovu sporné strany k důkazu, ~ýbrž použ!1 jen .výsledkll
důkazu výslechem žalobce a žalované,. pro!edeneho ~ prve ,stohcl.. Ta?:
byli vyslechnuti jako strany k důkazu jen zalobc~v ~ zal.ova~a, mkohv. tez
spolužalovaný. žalobce byl vyslechnut soudem dozadanym, pk o to jeho
právní zástupce sám žádal, kdežto žalovaná byla vyslechnuta přímo procesním soudem. § 33, odst. 1 zák. Sb. čís. 131/1931 stanovil; že se ve sporech uvedených v § 32 (t. j. ve sporech o hodnotu vyšší než 300 K) projednává věc před odvolacím souderr; znovu ! mezich u~če~~ch, ná~~hy
stran v odvoláni a že o řízeni tom platI obdobne ustanoveni clvtlnlho radu
soudního o řízení před sborovými soudy prvé stolice jako soudy procesními.
V rozh. čis. 13558 Sb. n. s. bylo vysloveno, že v odvolacím řízení ve vě
cech pracovních sluší provésti důkazy zásadně přímo odvolacím soudem.
V rozh. čís. 14025 Sb. n. s. byla shledána vadnost řízení v tom, že byl
důkaz proveden soudem dožádaným podle § 328, čís. 3 c. ř. s., ač zásada
bezprostřednosti a volného ocenění důkazů vyžadovala, aby byl proveden
soudem procesnim. V rozh. čís. 11357, 12176 a 13422 Sb. n. s. pak byl
v podstatě vysloven názor, že odvolací soud se smí odchýliti .od hodnocení

-"

-
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O. G. wurde eine Mangelhaftigkeit des Verfahrens darin erblickt, daB der
Beweis gemaB § 328, Z. 3 ZPO. vom ersuchten Gericht durchgelUhrt
wurde, obwohl der Grundsatz der Unmiltelbarkeit und freien Beweiswilrdigung seine Durchfiihrung durch das ProzeBgeriéht erforderte. ·In den
Entsch. Nr. 11357, 12176 und 13422 Slg: O. G. wurde sodann im wesentlic~en der Grundsatz aus.gesprochen, daB das Berufungsgericht von der
Wurdlgung der vom Geneht erster Instanz durchgelUhrten Beweise und
von den aus ihnen getroffenen Feststellungen nur nach Wiederholung derselben abwelchen darl. Nach der jetzigen Fassung des § 33, Abs. 1 des
Ges .. Slg. Nr. 131/1931 nach I, Z. 4 der Reg.-VO Slg. Nr.· 308/1939 entsche~det zwar das Berufungsgerich! in Arbeitsstreiligkeiten darilber, ob· ein
b~relts durchgefiihrter Beweis wiederholt werden soll oder ob die Ergeb-.
msse des berelts VOm Erstgericht durchgefiihrten Beweises beniitzt werden sol1en, unter sorgfiiltiger Wilrdigung aller Umstande des Falles, aber
auch so hegt kem Grund vor, von den in den zWerten oberstgericht1ichen
Entscheldungen ausgesprochenen Grundsatzen abzulassen. Auch jetz! mul3
das Berufungsgericht in Arbeitsstreitigkeiten die vom Gericht erster Instanz
durchgelUhrten Beweise, wenn es von desse~ Wiirdigung dieser Beweise
und den daraus getroffenen Feststellungen abweichen wi1l die Beweise
grundsatzlich selbst durchfiihren, insbesondere wenn dies' der Grundsatz
der .Unmiltelbarkeit und der !reien Beweiswiirdigung erfordert. Da in der
vorhegenden Sache das Berufungsgericht von der Wiirdigung des Beweij;es
durch Vernehmung der Parteien und von der daraus getroffenen Feststellung abf!ewichen ist, haite es ihn wiederholen sollen und da dies in der
vorliegenden Sache der Grundsatz der Unmittelbarkelt und der lreien Beweiswiirdigung erforderte, hiilte es ihn durch eine neuerliche unmittelbare
Vernehmung der Parteien wiederholen sollen, wei1n dem keines der im § 375
ZPO. angelUhrten gesetzlichen Hindernisse entgegenstand.

dll kazů, jež provedl soud prvé stolice, a od zjištění tohoto soudů z nich jen
po jejich opakováni. Podle nynějšiho znění § 33, odst. 1 zák. Sb. čis. 131/
1931 podle čl. I, čis.4 vl. nař. Sb. čís; ~08~1?3~ sice .r.?zhoduje o~volací
soud ve věcech pracovnich o tom, ma-II bylI dukaz lIZ provedeny opakován či má-li býti použito výsledků důkazu provedeného již soudem prvé
stolic~ zhodnotě pečlivě všechny okolnosti případu, ale ani tak neni dů
vodu pro to, aby bylo upuštěno od zásad, vyslovených v ci!ovaných rozhodnutích nejvyššiho-'soudu. I nyní musí odv~lací ~oud ve ve.cech prac?y~
nich opakovati důka:y, j~ž provedl ~oud ~~y.~ s,tolIc~, c~ce-lI, se, od,chyh~
od jeho hodnocení ~ukazu t,ě.e~ a od)eho zj:sten~ z n;ch, I nyll! ma ~asadn~
prováděti důkazy sam, zvlaste kdyz to vyzaduje ~asada bezprostrednostI
a volného ocenění důkazů. Protože v souzené věCI se odvolací soud odchýlil od hodnocení důkazu výslechem stran a od jeho zjištěni z něho, měl
jej opakovati, a protože to v s?uzeoné ~ěc.i. vyžadoval~ z~sa~a b~~p~o
sHednosti a volného oceněni dukazu, mel lej opakovalI opetnym pnmym
výslechem stran, když tomL! nebránila žádná ze zákonných překážek uvedených v § 375 c. ř. s.

čís.

Nr. 18722.
Es handelt sích um einen Leihvertrag, wenn der Eigentiimer einer
Maschine unentgeltlich gestattet, daS der Angestellte eines anderen iiber
Auitrag seines Dienstgebers und liir diesen aul seiner Maschine eine Arbeít
aus!iihrt.

18722.

Jde o smlouvu o půjčce, dovolil-Ii vlastnlk stroje bezplatně, aby si něčí
vykonal na přikaz svého zaměstnavatele a pro něj na stroji
nějakou práci.
zaměstnanec

(Rozh. ze dne 29. března 1944, Rv ·1 6/44.)

(Entsch. vom 29. Marz 1944, Rv I 6/44.)
Der Klempner J. L. gestattete dem Maschinenschlosser J. Ž., zu ihm
zu komn:ren oder jemand zu schicken, wenn er aul der Blechbiegemaschine
des L. .eIne Arbeit auszufiihren brauchte. J. Ž. beniitzte so einige Male die
Maschme des L., und zwar unentgelt1ich. lm Juli 1942 beniitzte die Masehine mit Zustimmung des L. und iiber Auftrag des ž. und zu dessen
Gunsten J. J., der Angestellte des Ž. Die Maschine wurde dabei beschadigt.
lm vorliegenden Rechtsstreit verlangt J. L. von J. Ž. die Bezahlung Von
3.245 K s. Ngb., die fiir die Reparatur der Maschine ausgelegt wurden.

Klempíř J. L. dovoloval strojnimu zámečníkovi J. ž-ovi, aby si k němu
chodil nebo posilal, když potřeboval vykonati nějakou práci na L-ově ohýbacím stroji na plech. J. Ž. takto několikráte použil L-ova stroje, a to bezplatně. V červenci 1942 používal stroje se svolenim L-ovým a na příkaz
Ž-ův a v jeho prospěch zaměstnanec ž-ův J. J. Stroj byl při tom poškozen.

s

Ve sporu, o který tu jde, domáhá se
vynaložených na opravu stroje.

přísl.

J.

L. na

J.

Ž-ovi zaplacení 3.245 K

-

-
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Der Klage wurde hinsichtlich des Betrages von 2.966 K s. Ngb. von
den G e r i c h ten a II e r dr e i 1 n s t a n z e n stattgegeben.
D a s Ob e r s t e G e r i c h t bemerkte bei Erledigung der Revision,
die das Berulungsgericht gemaS § 502, Abs. 3 ZPO. liir zuIassig erklar!
hatte, zur strittigen Frage in den

Zalobě vyhověly

s t o I i c.
Ne j v y Š š i s ou d, rozhodul~ o d~volání, jež p;ohlásil ~9volaci soud
podle § 502, odst. 3 c. ř. s. za pnpustne, uvedl k otazce, o mz Jde,
v

Griinden:
Gemiif:\ § 971 abGB. entsteht ein Leihvertrag durch Uebergabe einer
Sache zum unentgeltlichen Gebrauche aul eine bestimmte Zeit. Diese wesentlichen Erfordernisse' des Vertrages sind im vorliegenden Falle gegeben,
wenn J. J. iiber. Auftrag seines Dienstgebers - des Revisionswerbers -zum Klager ging und ihn um die Erlaubnis bat, aul der Maschine des
K1iigers, oflenbar liir den Revisionswerber, eine Arbeit ausfiihren zu diirlen.
Dadurch, daS der Klager ihm dies unentgeltlich gestattete, wie es schon
Iriiher in anderen Fallen geschehen war, und daS J. J. die Arbeit aul der Maschine tatsachlich ·ausfUhrte, hat der Klager die Maschine dem Revisions··
werber; beziehungsweise dessen beauftragten Angestellten zum tatsachlichen Gebrauche liir einen bestimmten Zweck iibergeben, und zwar liir
eine Zei!, wie es die Beschaffenhei! der Arbeit erlorderte (vgl. die §§ 973,
974 a contr. abGB.). Es ist somit daliirzuhalten, daS die Maschine wenigstens im Zeitpunkte ihrer Beschadigung durch den Gehillen des Revisionswerbers J. J. dem Revisionswerber geliehen war.
Der Entlehner ist verpllichtet, fUr die Erhaltung der Sache zu sorgen
und daraul zu achten, daS sie beim Gebrauche nicht beschadigt wird. Diese
Obsorge bildet einen Teil der vertraglichenErliillung des Entlehners. Wenn
es somi! bei einer liir den Revisionsw.orber aul der Maschine ausgeliihrten
Arbeit zu einer Beschiidigung der geliehenen Sache durch den Angestellten
des Revisionswerbersgekommen ist (daS es sich um einen zutalligen
Schaden handeln wiirde, liir den Revisionswerber nicht verantwortlich isl,
wurde nich! nachgewiesen), ergibt sich die Verpllichtung des Revisionswerbers zum Ersatz des von seinem GehiJlen verursachten Schadens aus
der Vorschril! des § 1313 a) (§ 979) abGB. Es kann daher den Ausfiihrungen der Revision, solern diese Verpflichtung bestritten und eingewendet
wird, daS der Revisionswerber liir seinen Angestell!en nicht verantwortlich ist, nicht beigepflichtet werden.
Daraus, daS der Klager J. J. aul der Maschine arbeiten lieS und die
Arbeiten nicht selbst leitete, kann sein Mitverschulden an dem entstandenen Schaden nicht gelolgert werden, wenn es sich doch um eine Maschine handelte, die der Revisionswerber durch Vermittlung des J. J. selbs!
zu einer bestimmten Arbeit entliehen hat und nicht einmal behauptet wurde,
daS der Klager verpflichtet ware, die Arbeiten liir den Revisionswerber selbst
zu leiten, beziehungsweise sie an Stelle des J. J. durch einen seiner Angestellten ausfiihren zu lassen. Das Berulungsgericht hat daher nicht gefehlt,
wenn es auch nicht der Einwendung beipflichtete, daS den Klager ein Mitverschulden an dem entstandenen Schaden trefle.

co do částky 2.Q66 K s přis!. soudy vše c h tří

důvodech:

Podle § 971 obč. zák. vzniká smlouva o půjč~u o.de~.zdáním věci k ?ezplatnému užívání na určitý čas. Tyto podstatne nalezltosl! smlouvy JSou
v souzeném připadě dány, když J. J. šel z příkazu svého zaměstnavatele
_ dovolatele - k žalobci a požádal ho, aby mu dovolil vykonati na žalobcově stroji nějakou práci, zřejmě pro dovolatele. Tím, že mu to žalobce
bezplatně dovolil, jak se stalo již před tim v jin~ch připad~ch, a J. J. pr?~1
na stroji skutečně konal, odev.zd~l žalobce stroj ~ovola!~h! ~okud se. !Jce
jeho zaměstnanci z přikazu čtnnemu do skutečneho uZlvam k určltemu
účelu a to na dobu, pokud toho povaha práce vyžadovala (srov. §§ 973,
974 ~ contT. obč. zák.). Nutno tudíž míti za
že alespoň v. době, kd~
byl stroj dov:Jlatelovým pomocníkem J. J. poskozen, byl stroJ dovolateh

:0,

půjčen.

Povinností vypůjčitelovou je starat se o udržení věci a dbáti toho, aby
se při užívání nepoškodila. Tato péče je částí smluvního plnění vypůjči
telova. Došlo-li proto k poškození vypůjčené věci dovolatelovým zaměst
nancem při práci konané na stroji pro dovolatele (že by šlo o nahodilou
škodu, za niž by dovol alel neodpovídal, nebylo prokázáno), vyplývá povinnost dovolatelova nahraditi způsobenou škodu jeho pomocníkem z před
pisu § 1313 a) (§ 979) obč. zák. Nelze proto přisvědčiti vývodům dovoláni, pokud tuto povinnost popírá námitkou, že dovolatel za svého zaměst
nance

neručí.

Z toho, že žalobce dovolil pracovati J. J-ovi na stroji a sám práce nenelze dovoditi jeho spoluzavinění na vzniklé škodě, když šlo přece
o stroj, jejž si dovolatel prostřednictvím J. J-a sám k určité práci půjčil
a nebyla ani tvrzena žalobcova povinnost k tomu, aby pro dovolatele práce
sám řídil, pokud se týče, aby je provedl místo J. J-a některý ze zaměst
nanců žalobcových. Nepochybil proto odvolací soud, když nepřisvědčil ani
_námitce o spoluvině žalobcově na vzniklé škodě.
řídil,
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Nr. 18723.
Die Zustimmung des Pllegschaltsgerichtes kann nicht den Mangel der
Zustimmung des Beistandes zu DispositiOl1en mit dem Verm<Sgen des Pllegebelohlenen ersetzen.
(Entsch. vom 30. Marz 1944, R II 25/44.)
In der Pflegschaftssache des L. P., der mit BeschluB des Bezirksgerichles in N. vom 20. Mai 1937, AZ. L III 47/36 wegen Oelsteskrankhelt
beschrankt entmlindigt wurde, beschloB d a s Oer i c h t e r ~ t e r I ns t a n z liber Antrag der Landesbeh6rde, aus der gesperrten El'lllage des
Pf1egebelohlenen dieser Beh6rde zur Bezahlung von Anstaltsherlungskosten
den Betrag von 13.528 K auszuzahlen.
D a s Rek u r s g e r i c h t wies liber den Rekurs des Beistandes des
Pflegebefohlenen J. Š. den Antrag der LandesbehOrde auf Auszahlung ab.
A u s den O r li n den: L. P. wurde in der Landesanstalt mr Oeisteskranke in B. vom 7. September 1936 bis zum 4. Dezember 1936 behande!t
und wurde. in dieser Heílanstalt auch .vom 8. Oktober 1937 blS·
zum 27. Marz 1939 und vom' 22. Apríl' 1939 bis zum ·,5. Dezember
1942 belassen. Laut Bescheid der LandesbehOrde vom 15. September 1938 sollten ctie so entst"ndenen Verpflegskosten teílweise aus den
Pensionsbezligen des L. P. von je 400 K monatUch bezahll werden. Die
Landesbeh6rde ersucht daher um Ueberweisung des Betrages von 13.528 K
zurBezahlung des Rlickstandes an Verpflegskosten: Darliber, ob diese
Kosten aus der auf den Namen des L. P. lautenden Einlage des beschrankt
EntmUndigten bei der Sparkasse in B. bezablt werden sollen, wurde auch
der Beistand J. Š. einvernommen, der am 26. Mai 1943 nach Vorhali des
Oegenstandes der Vernehmung erklarte, er werde seine Entscheidung dem
Oerichte binnen 8 Tagen mitteilen. AIs er nach Ablauf dieser Frist neuerUch
vorgeladen wurde, erschien er nicht. Trotzdem wurde der erwahnte Betrag mit dem angefochtenen Beschlusse ZUf Bezahlung .des Rlickstandes
an Verpflegskosten aus der Einlage des beschrankt Entmiindigten iiberwiesen. Die Entscheidung des Erstgerichtes isl, wie im Rechtsmittel richtig
geltend gemacht wird, gesetzwidrig. Der von der LandesbehOrde beanspruchte Verpflegskostenriickstand k6nnte aus der Einlage des Pflegebefohlenen nUr im Falle der Zustimmung des Beist"ndes des Entmiindigten
(§ 4 des Entmlind.-Oes.), der die Rech!e eines Vormunds hat, iiberwiesen
werden. Diese Zustimmungserklarung laBt sich weder aus seinem Stil1schweigen noch aus der zitierten einzigen AeuBerung vom 26. Mai 1943
folgern (§§ 863, 914 abOB.). Der Beist"nd hat namlich die Pflicht, das
Vermogen seines Pflegebefohlenen mit a!ler Aufmerksamkeit eines redlichen
und fleiBigen Hausvaters zu verwalten und halte! fUr sein Verschulden (§ 4
der Entm.-O., § 228 abOB., §§ 181 u. lf. auBerstr. Pat.).Der Oenehmigung
des Pflegschaftsgerichtes bedarf es nur bei wichtiger und bedenklicher
Disposition mit dem Vermiigen des Pllegebelphlenen (§§ 216, 233 abOB.),
jed och kann auch eine solche Zustimmung des Oerichtes den Mangel der
Zustimmung des Beistandes zu der erwahnten Disposition mit dem Ver-

čís.

18723.

Svolením opatrovnického soudu nemůže býti nahrazen nedostatek souhlasu podpůrce k disposici se jměníni chráněncovým.
(Rozh. ze dne 30.

března

1944, R II 25/44.)

V opatrovnické věci L. P-a, zbaveného usnesením okresního soudu v N.
ze dne 20. května 1937, zn. sp. LIII 47/36 pro duševní chorobu částečně
svéprávnosti, usnesl se s o udp r v é s t o I i c e vyplatiti na návrh zemského úřadu z vázaného vkladu opatrovancova tomuto úřadu částku
13.528 K na úhradu ústavnich léčebných výloh.
Rek u r s n i s o u d zamítl k rekursu opatrovancova podpůrce J. Š-a
návrh zemského úřadu na výplatu. Z d ů vod ů: L. P. byl léčen v zemském
ústavě pro duševně choré v B. od 7. září 1936 do 4. prosince 1936 a byl
v této léčebně ponechán i od 8. října 1937 do 27. března 1939 a od
22. dubna 1939 do 5. prosince 1942. Podle výměru zemského úřadu ze
dne 15. září 1938 měly býti takto vzniklé ošetřovaci náklady uhrazeny
částečně z pensijních požitků L. P-a po 400 K měsíčně. Zemský úřad žádá
v důsledku toho o poukaz částky 13.528 K na úhradu nedoplatku ošetřo
vacích výloh. O tom, zda tyto náklady mají býti hrazeny z vkladu částečně
zbaveného svéprávnosti u spořitelny v B., zněiiciho na jméno L. P., byl
vyslechnut i podpůrce J. Š., který dne 25. května 1943 po sdělení předmětu
v.ýslechu prohlásil, že své rozhodnuti oznámí soudu do 8 dnů. Volán po
uplynutí této lhůty znovu, se nedostavil. Přesto byla napadeným usnesením uvedená částka k úhradě nedoplatku ošeUovac:ch výloh z vkladu čá
stečně zbaveného svéprávnosti poukázána. Rozhodnuti prvého soudu .je,
jak se správně v opravném prostředku vytýká, nezákonné. Zemským úřa~
clem požadovaný nedoplatek léčebných výloh by bylo lze poukázati z vkladu
opatrovance jen v případě souhlasu podpůrce zbaveného svéprávnosti (§ 4
zák. o zbav. svépr.), který požívá práva poručníka. Toto dání souhlasu
nedá se však dovoditi z jeho mlčení ani z uvedeného znění jediného jeho
vyjádření ze dne 26. května 1943 (§~ 853, 914 obč. zák.). Povinnosti podpůrce ~otiž je, aby jmění svého chráněnce spravoval se vší pozorností jako
po~trv'y a pllný hospodář a zodpovídá za své zavinění (§ 4 zák. o zbav.
svepr., § 228 obč. zák., §§ 181 a násl. nesp. pat.). Svolení opatrovnického
soudu je třeba jen ve vážných a důležitých disoosicich se jměn'm opatrovance (§§ 215, 2330bč. zák.), ani takové svoleni soudu však nemůže nahraditi nedostatek souhlasu podpůrce k uvedené disposici se jměním jeho
chráněnce, když podpurce je v prvé řadě zodpovědnou osobou za osud mu
svěřeného jmění opatrovance.

Civilní rozhodnuti XXVI.
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mogen scines Pflegebefohlenen nicht ersetzen, wenn der Beistand in erster
Reihe mr das Schicksal des ihm anvertrauten Vermogens des P!legebefohlenen verantwortlich ist.
D a s Ob e r s t e Oer i c h t gab dem Revisionsrekmse des Landesfondes nicht stalt.

N e j v y Š š í s O u d nevyhověl dovolacímu rekursu zemského fondu.

Aus den OrUnden:

důvodů:

Z

Das Oberste Oericht bi1ligt die Rechtsansicht des Rekursgerichtes, dan
die mangelnde Zustimnmng des Beistandes zur Verliigung Uber das Vermogen seines Schutzbefohlenen durch die EinwilJigung des Pflegschaftsgerichtes nicht ersetzt werden kann.
.

Nejvyšší soud souhlasí s právnim názorem rekursního soudu, že svolením opatmvnického soudu nemůže býti nahrazen nedostatek souhlasu
podpůrce k disposici .se jměním jeho Chráněnce.

Der Hinweis des Revisionsrekurses au! die Bestimmung des § 219 abOB.
ist nicht stichhaltig. Diese Oesetzesstelle berechtigt das vormundschaitliche Oericht nur z u r B e s t i m m u n g der Q u a n t i t li t der Erziehungskosten (vgl. die Marginalrubrik VOr § 219 abOB.). Au! Orund diese,"
Vorschrift ist jedoch das Vormundschalts- (POegscha!ts-) Oericht nicht
beiugt, gegen den Wi1Ien der verpf:ichteten. Person (ihres gesetzlichen Vertreters) dariiber zu entscheiden, ob aus dem Vermogen des Milndels eine
bestimmte, aus der dem Miindeí gcleisteten Verpllegung entstandene Forderung zu bezahlen sei.

Poukaz dovolacího rekursu k ustanovení § 219 obč. zák. neni připadný.
Toto ustanoveni zákona opravňuje poručenský soud jen, aby u r č i I mír II
nákladů na výchovu (srov. marginální rubriku před § 219 obč. zák.). Na
základě tohoto předpisu však není poručenský (opatrovnický) soud oprávněn, aby pro t i v ů U zavázané osoby (jejího zákonného zástupce) rozhodovalo tom, zda má býti ze jmění poručencova zaplacena určitá pohledávka, vzešlá z poskytování výživ)' poručen ci.

čís.

Nr. 18724.
Wenn liir das erwartete Kil1d die Verrnutung der ehelichen Gebur!
im Slnlle des § 138 abGB. lm Wortlaut des Iii 3 der Verordnung vom
6. Februar 1943, Reichsgesetzbl. i, S. 80 gilt, ist der Ehegatte der Kinclesmulter, auch wenn er seme Vaterschait bzstreitet, zum Erlage einer Sicherhei! zur Deckung der mi! der Entbmdnng verbundenen Kosten Ilnd liir den
Unterhalt des Kindes verpilichtet (§ 168 abGB.), ohne daB se;ne Vaterschán
nach durch andere Beweismi!tel bescheinígt wer.den miiBte.

18724.

.Pl~tí-Ii pro ?č.ekávané<:dítě, domněnka manželského zrozeni podle II 138
obc. zak. ve znzl11 § 3 nartzem ze dne 6. února 1943,Říšský zák. I str. 80
je manžel matčin, třebas svoje otcovství popírá, povinen složitÍ záloh~

k úhradě nákladů spojených s porodem a na výživu dítěte (§ 168 obč_ zák.)
aniž by bylo třeba .jeho otcovství osvědčovati ještě dalš!mi důkazními pro~
středky.
(Rozh. ze dne 30. března 1944, R II 46/44.)

(Entsch. vom 30. Marz 1944, R II 46/44.)
Vgl. Entsch. Nr. 18231 Slg. O. O.
Die Eheleute J. M. und V. M-ová haben aul Trennung ihrer Ehe geklagt. Am 9. Juli 1943 wurde V. M-ová der abgesonderte Wohnsitz bewi1ligt und dem Beklagten J. M. aufgetragen, V. M-ová an Alimenten 500 1\
monatlich zu zahlen. Mit der Behauptung, sie sei im vierten bis filnften
Schwangerschaftsmonat, beantragte V. M-ová unter der AZ. Ne I 100/43,
J. M. mčge gemiiB § 168 abOB. der Erlag von 2.000 K lur die Kindesausstattung und einen Kinderwagen, VOn 400 K filr Entbindungskosten und
von 1.200 K fUt den Unterhalt des Kindes in den ersten drei Monaten, inse
gesamt somit der Erlag von 3.600 K aulgetragen werden.

Srovn. rozll. čís~8231 Sb.

ll.

s.

Manželé J. M. a V. M-ová jsou ve sporu o rozluku svého manželství.
Dne 9. července 1943 bylo V. M-ové povoleno oddělené bydliště a žalovanému J. M-ovi uloženo, aby platil V. M-ové výživné 500 K měsíčně.
Tvrdic, že je ve čtvrtém až pátém měsíci těhotenství, navrhla V. M-ová
po~. ~n. sp. Nc I 100/43, aby bylo J. M-ovi podle § 168 obč. zák. uloženo
SIOZlt, 2.000 K na dětskou výbavu a kočárek, 400 K na útraty porodu a
1.200 K na výživu v prvních třech měsících pro ditě, celkem tudíž 3.600 K.
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o a sEr s t g e r i c h t trug J. M. den Erlag des Betrages VOn 2.600 K
aul, nachdem es aus der vorgelegten arztlichen Bestatigurrg lestgestellt
hatte, daS V. M-ová im vierten bis IUnften Monate schwanger ist.
O a s Rek u r s g e r i c h t gab dem Rekurse des J. M. nicht statl.
O a s Ob e r s t e Oer i c h t gab dem Revisionsrekurse des J. M,
nich! sŤat!.

P r v Ý s O u d uložil J. M-ovi složení částky 2.600 K, zjistiv z předlo
ženého lékařského potvrzení, že je V. M-ová těhotná ve čtvrtém až pátém

.nlěsíci.

;.,' . ~ , :~ť '~.

Rek u I' sní s o u d
N e j vy Š š í s o u d

nevyhověl
nevyhověl

rekursu J. M-a.
dovolacímu rekursu J. M-a.

Orunde:
Důvody:

Der Rekurren! erblickt die Oesetzwidrigkeit der angelochtenen Entscheidung darin, daS ihm die pnícht zum Erlage eines Vorschusses aul den
Ersatz der mit der Entbindungverbundenen Auslagen und aul den UnterhaJt ,des Kindes aulerlegt wurde, obwohl die von ihm bestrittene Vaterschaft nich! bescheinigt wurde. Nach den unangelochtenen Feststellungen
der Untergerichte gilt !lir das erwartete Kind die Vcrmutung der ehelichen
Oeburt im Sinne des § 138 abOB. im Wortlaut des § 3 der VO vom
6. Februar 1943, ROBI. I, S. 80. Bei einem Kinde, liir das diese Vermutung
streitet, kann im Hinblick aul § 159 a) abOB. im Wortlaut der zitierten
Verordnung nicht bescheinigt werden, daS .sein Vater jemand anderer ist
als der Oatte der Kindesmutter. Als Vater kommt somit einzig und alleiu
der Oatte der Kindesmuttér in Betracht und daher braucht seine Vaterschaft
auch im Falle der Bestreitung dersefben nicht noch durch andere Beweismitlel bescheinigt Zll werden. Der angelochtene BesclíluS ist somit nich!
gesetzwidrig (§ 46, Abs. 2 des Oes. Slg. Nr. lOJf1 931, Art. V des Oes.
Slg. Nr. 251/1934 und Art. I des Oes. Slg. Nr. 314/1936).

,

Stěžovatel spatřuje nezákonnost napadeného rozhodnutí v tom, že mu
byla uložena povinnost k složeni zálohy ~a hrazení nákladů spoiených
s porodem a na výživu dítěte, ač nebylo osvědčeno jeho otcovství, jež popřel.
Podle nenapadeného zjištění nižších soudů platí pro očekávané dítě domněnka manželského zrození podle § 138 obč. zák. ve znění § 3 nař".;<e dne
6. února 1943. Říšský zák. I, str. 80. U dítěte, jemuž svědčí tato domněnka,
nemůže býti s ohledem na § 159 a) obč. zák. ve znění citovaného nařízení
osvědčováno, že je jeho otcem někdo jiný než manžel matčin. Jako otec
přichází tudiž v úvahu jedině manžel matčin a není proto třeba osvědčo
vati jeho otcovství ještě dalšími důkazními prostředky ani tehdy, když je
popřel. Napadené usnesení není tudíž nezákonné (§ 46, odst. 2 zák. Sb.
čís. 100/1931, čl. V zák. Sb. čís. 251/1934 a čl. I zák. Sb. čís. 314/1936).

Nr. 18725.
čis.

Dem Erlordernis der Schriftlichl{eit eines Vertrages zwischen dem
Hauseigentiimer und dem Hausbesorger im Sinne des § 15 de3 Gesetles
vom 30. Januar 1920, Slg. Nr. 82 ist auch durch den gegenseitigen Aus-

tausch von Scl1reiben Geniige getan, w'elche die UnteFvChriít der Absender
tragen.

Požadavku pisemnosti dohody mezi vlastníkem domu a domovníkem
podle § 15 zékona ze dne 30. ledna 1920, Sb. čís. 82 je učiněno zadost .
1 vzájemnou výměnou dopisů, podepsaných odesílateli.

(Rozh. ze dne 3. dubna 1944, Rv I 19/44.)

(Entsch. vom 3. April 1944, Rv I 19(44.)
lm vorliegenden Rechtsstreit verlangt der Hambesorger V. S. vom
Hausbesitzer· J. Č. j mit dem er einen Hausbesorgervertrag abgeschlossen
und fiir den er Hausbesorgerarbeiten geleistet hat, die Bezahlung des Betrages von 3905 K s. Ngb. Der griiSte Tei1 des eíngeklagten B2trages
entfallt au! die Entlohnung fiir die Reinigung des Hauses und filr Schliissel
und au! die Entschadigung filr Reinigungsmittel.
O a sEr s t g e r i c h t gab der Klage mit Urteil vom 30. August
1943, das nach Aulhebung seines ersten, der Klage griiStenteils
stattgebenden Urteils durch das Berulunf(sgericht ohne Vorbehalt
der Rechtskraft gefii11t wurde,hinsicht1ich des Betrages von 3.314 K 50 h
s. Ngb. statl.

18725.

J.

Ve sporu, o který tu jde, domáhá se domovníkY. S. na majiteli domu

Č-ovi, s nimž sjednal domovnickou smlouvu a pro něhož konal domovnické práce, zaplacení částky 3.905 K s při s!. Největší část ze zažalované
částky připadá na odměnu za čištění domu, za klíče a na náhradu za
čistíci potřeby.

P r v Ý s o u ci vyhově! rozsudkem ze dne 30. srpna 1943, vyneseným
po té: kdy byl jeho prvý r~zsudek, zamítajíc i v největší části žalobu, oc\volacrm soudem bez vyhrady právní moci zrušen, žalobě co clo čirstk,'
3.314 K 50 h s přis\.
.
.
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D a s Ber u t u 11 g S g e r i c h t gab, der Berulung des Beklagten
nicht statl.
D a s Ob e rs t e Oer i c h t wies uber die Berulung des Beklagten
elie ganze Klage ab.

O d vol a c í s o II d nevyhověl odvolání žalovaného;

Aus den Orunden:

Z

Es handel! sieh zwar um gleichlautende UrteiIe der Untergerichte unci
der Wert des Streitgegenstandes ubersteigt nicht 7.000 K, die Revision
ist jedoch zuIassig (§ 502, Abs, 4 ZPO.), denn das Erstgericht hat in
seinem zweiten Urteil abweiehend von seinem ersten Urteil entsehieden,
indem es sieh na ch der Reehtsansicht riehtete, die das Berulungsgerieht
ohne Vorbehalt der Reehtskralt in seinem Aulhebungsbesehlussevom
17. Februar 1943 ausgesproehen halte, namlieh daB es sieh um einen
schriltliehen Vertrag nur dann handle, wenn si ch die Unterschrilten der
Vertragsteile aul einer einzigen Urkunde befinden.
ln der vorliegenden Sache handelt es sich zunachst darum, ob der
KIager aul die Entlohnung liir das Reinigen des Hauses und aul das
Sehlusselgeld, sowie aul den Ersatz der 'Auslagen liir Reinigungsmittel,
also aul dem Hausbesorger gemaB § 6, Abs. 1 und § 9, Abs. 1, 2 des
Oes, Slg, Nr. 82/1920 zustehende Anspriiehe verziehtet hal.
Naeh § 15 zil. Oes. sind diese Anspruche von der treien vertragliehen
Disposition der Parteien nicht ausgenommen; dasOesetz bestimmt nm,
daB es ZUf gliltigen Aenderung dieser Bestimmungen eines schtiltlichen
Vertrages bedurle.
-Aus der von den Parteien geweehselten Korrespondenz geht her vor,
daB sie sich hinsichtlich dieser Anspriiche schriftlich geeinigt haben. Der
Beklagte antwortete mit Schreiben vom 25. November 1939 aul das
S<;hreiben des Klagers vom 7, November 1939, worin der Klager nebst
freier Wohnung liir jeden Raum im Hause vierteljahrig 10 K und liir
Schliissel vierteljahrig 330 K forderte, er k6nne ihm nicht mehr als eine
!reie Wohnung bieten. Dieses Angebot des Beklagten nahm der Kliiger
mit Schreiben vom 27. November 1939 ano Es kam also zwischen den
Parteien zu der Vereinbarung ,daB der Kliiger liir alles _ also auch liir
das Reinigen, die Auslagen liir Reinigungsmíttel und das Schliisselgeld mit der !reien Wohnung entlohnt wird,
Auch wenn es zu dieser Vereinbarung in von den Parteien gewechselten Briefen gekommen ist, ist daliirzuhalten, daB sie in der Form
eines schriflichen Vertrages zustandegekommen ist. Aus den im
§ 885 abOB. liir schriftliche Vertrage vorgeschriebenen Erlordernissen
ergibl sich nicht,daB man vOn einem schriflichen Vertrage nur dann reden
konnle, wenn sieh dieVertragsteile aul e'í n e r e i n z i gen Urkunde
untersehreiben. Oas Oeselz setzt nur fest, daB ein schriftlicher Vertrag
durch die Untenchrift der Parteien zustandekommt, und daher steht der
Wortlaut des Oesetzes nicht der Auslegung im Wege, daB zu der Porm
cines schriflichen Vertrages aueh ein gegenseitíger Wechsel von Brielen
geniigt, nur miissen die Biiefe von clen Absendern unterschrieben sein.
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N e j v y Š š í s o u d zamítl k odvolání žalovaného celou žalobu.
důvodů:

Jde sice o shodné rozsudky nižších soudů a hodnota předmětu ~poru

nepřevyšuje 7.000 K, dovolání je však p~ípustné (§ 502, odsl._ 4 c. r. ,s.),
neboť první soud rozhodl ve svém druhem rozs~dku odchylne od, sveho

'ho rozsudku řídě se právním názorem, ktery vyslovil odvolacl soud
prvm
,
- " ,
'dne
_
nevyhradí v právní moc ve svem zrusujlclm usneseni z~
17. února 1943, že totiž.o pí~emno~ smlouvu.jde jen tehdy, jsou-Ir podpisy smluvních stran na jedne hshne.
V souzené věci jde předem o to, zd~ se ~alob~~ pl~tně :,zdal odmě~y
za čistění domu a za klíče a náhrady nakladu za cIshcI potreby, tedy ~a-.
roků, které domovníku přísluší podle § 6, odsl, 1, § 9, odst. 1, 2 zak.
Sb. čís, 82/1920,
Podle § 15 uved. zák. nejsou tyto nároky ~y~aty z volné sml~~ní _disposice stran, zákon jen určil, že k platné zmene techto ustanoveJ11je treba
písemné smlouvy,
Z korespondence, kterou strany spolu vyměnily, .plyne, ~e se o těchto
nárocích dohodly písemně. žalovaný dopi.sem ze dne 25. hs~op~d~ 1939
odpověděl na dopis žalobcův ze d~e 7. Ir~topadu 1939 c ~ nemz z_alobce
žádal vedle bezplatného bytu za kazdou mlstnost v dome c!vrtročne lOK
a za klíče čtvrtročně 330 K, že mu nemůže nabídn?ut nic víc, než ?ezplatný byl, Na tuto nabídku žalovaného .žalobce dopisem ze _dn: 2~. lIstopadu 1939 přistoupiL Do~.l? _t~dy ,mezI st.;.an~ll;ll k _dohode, ,_ze, zalohce
hude za vše - tedy I za cIstem, naklad a CISŤlCI potreby a khcne - odniěňován bezplatným bytem.
I když k této dohodě došlo v d~pi~ech, ~teré strany sp?I~.vYn:ěnily,
jest miti za to, že k ni došlo ve forme plsemne smlouvy._ Z naleZltos~I uve~.
clených v § 886 obč. zák. pro písemné smlouvy neplyne; ze by se o ~Isemn~
smlouvě dalo mluvit jen tehdy, podepíší-li se smlu~n~ strany na j e~. n e
listině. Zákon jen určuje, že písemná smlouva se stava, skutkem _po?plsen;
stran a není proto zněni zákona na závadu výkladu, ze k forme pIsemne
smlo;lVY stačí í vzájemná výměna dopisů, jen musí ,býti dopisy_ strano;"
která je odesilá, podepsány. P:? tent.~ ,vyklad, mlu'CI, I ta ~kI:Itecnost" ze
k uzavření písemné smlouvy muze dOjlŤI I mezI nepntomnymI smluvJ1lky,

-

Nr. 18726-

Ftir diese Auslegung spricht auch die ;atsache, daB es zum Abschlusse
eines sctlriftlichen Vertrages selbst zwischen abwesenden Vertragsteilen
kommen kann.
Die Untergerichte haben daher die Sache in rechtlicher Hinsicht unrichtig beurteilt und der Klager hat aul eine Reinigungsgebiihr und SchlUsselgebtihr und aul einen Ersatz fUr Reinigungsmittel. keinen Anspruch,
wenn er aul eine besondere Vergtitung hiefUr in erlaubter Weise Verzich!
geleistet ha!.

čís.

-

315

Pos~udi1y proto nižši soudy po právní stránce věc mylně a žalobc~
nemá na poplatky za čištění, za kliče a náhradu za čistící potřeby nárok.
když dovoleným způsobem se zvláštní odměny za to vzdal.

čís.

Nr. 18726.

Wenn der Verkau!er sein Gesuch um Oenehrnigung des Kaulverlrages
durch die Vel'Wa1tungsbehorde vom Gesichtnpunl;te der Regierungsver~
ordnung vom 9. Oktober 1938, Slg. Nr. 218 aU3 zuriic1:gezogen hal, Lt der
Kauler berechtigt, den doppelten Betrag des dem Verkamer vor Gene!!migung des Vertrages bezahlten Angeldes zu verlangen.

18726-

18726.

Vzal-Ii prodalel zpět svoji žádost o schváleni trhové smlouvy s hlevládního nařlzení ze dne 9. října 1938, Sb. čís. 218 správni.'11 úřa
dem je kup ,tel oprávněn domáhati ,se dvojnásobné částl,y závdavku.
h'ierÝ pmdateli před schválením smčouvy vyplatil.
dia!~a

(Rozh. ze dne 3, dubna 1944, Rv II 417/43.)
(Entsch. vom 3. April 1944, Rv II 417/43:)
Vgl. Entsch. Nr. 18529 Slg. O. G.
Am 4. Dezember 1941 wurde zwischen J. T-ová, H. und M. S. als
Kiiulerinen und M. D-ová als Verkaulerin ein Kaulvertrag abgeschlossen,
demzufolge M. D-ová der J. T -ová und den H. und M. S. ihre in
der Einl. Z. 2653 des Grundbuches Wr das Ka!.-Gebiet V. eingetragenen Liegenschaften, und zwar die Parzelle Nr. 4112, Acker,
und die Parzelle Nr. 1237 und eine Bauflache mit dem Hause
Nr. 834 um den vereinbarten Kaulpreis von 60.00J K verkaufte,
Bei Unterlertigung des Kaufvertrages wurde der M. D-ová in der
Kanzlei des Dr. D. der Betrag von 10.000 K als Angeld ausbezahlt und
der Rest von 50.000 K wurde zu seinen treuen Handen mit dem Auflrage
erlegt, diesen Betrag der M. D-ová nach Genehmigung des Vertrages
durch die BezirksbehOrde auszuzahlen. Mit Eingabe vom 17. Dezember
1941 ersuchte M. D-ovádie BezirksbehOrde in V. um Genehmigung des
Kaulvertrages vom 4. Dezember 1941, nahm jedoeh ihr Gesueh mit einer
weiteren Eingabe vom 11. Februar 1942 zuriick. Hierauf tra ten die Kilulerinnen vom Vertrage zuriiek.
lm vorliegenden Rechtsstreit verlangen die Kauferinnen von M. D-ová
die Bezahlung von 20.000 K (des doppelten Angeldes) s. Ngb. DerKlage
wurde von den Geriehten a II e r cl r e i I n s t a n z e n stattgegeben,
O a s Ob e r s t e Gel' i c h t bemerkte zur strittigcn Frage in den
Griinden:
Oas Angeld dient zur Sieherstellung der vertragliehen Leistung bel der
Parteien, aueh wenn es nur von einer derselben geleiJtet wurde. Wird

Srov. rozh.

čís.

18529 Sb. n. s.

Dne 4. prosince 1941 byla uzavřena mezi J. T-ovou, H. a M. S-ovým,c
jako kupitelkami a M. D-ovou jako prodatelkou trhová smlouva, podle níž
M. D-ová prodala J. T -ové a H. a M. S-ovým své nemovitosti, zapsané
ve vl. čís. 2653 pozemkové knihy kat. území V., a to parcelu čís. 4112.
role, parcelu ČíS.1237 a stavební plochu s domem čis. 834 za umluvenou
kupní cenu 60.000 K. Při podpisu kupní smlouvy byl M. D-ové vyplacél1
v kanceláři Dr. O-a obnos 10.000 K (jako závdavek) a zbytek 50.000 K
byl složen k jeho věrné ruce s tím, že tato částka bude M. D-ové vyplacena po schválení smlouvy okresním úřadem. Podáním ze dne 17. prosince 1941 zažádala M. D-ová okresní úřad ve V. o schválení trhové
smlouvy ze dne 4. prosince 1941, avšak dalšim podáním ze dne ll. února
1942 vzala svoji žádost zpět. Na to odstoupily kupltelky od smlouvy.

Ve sporu, o který tu jde, domáhaji se kupitelky na M. D-ové zaplacent
20.000 K (dvojnásobku závdavku) s přísl. Žalobě vyhověly soudy vše c je
tří s t O I i c.
Ne j vy Š š í s O u d uvedl k otázce, o niž jde,
v

důvodech:

Závdavek slouží k zajištění smluvního plnčni obou stran, i když by;
dán jen jednou z nich. NesplníCli se totiž smlouva vinou strany, která záy-

-
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llamlich der Vertrag durch Schuld derjenigen Parte i nicht erHillt, die das
Angeld empfangen hat, muS sie den doppelten Betrag zuriickgeben. Um
dnen solchen Fall handelt es sich eben in der vorliegenden Sache.
Der Revision ist darin beizupflichten, daB' die Leistung des' Angeldes
~inen giiltigen Vertrag voraussetz!. Aber auch an dieser Voraussetzung

rehlt es in der vorliegenden Sache nich!. Den Kaufvertrag, bei dem der
Betrag von 10.000 K ausbezahlt wurde, hat zwar die Bezirksbehorde im
Sinne der Reg.-VO Slg. Nr. 218{1938 bisher nicht genehmigt. Auch ein
nicht genehmigter, Liegenschaften betreffender Vertrag ist jedoch zwischen den Parteien rechtlich nicht irrelevant. Die Parteien sind durch ihre
vertraglichen Erklarungen gebunden und konnen vor Oericht auch aus
einem nicht genehmigten Vertrage solche Leistungen beanspruchen, die
von der Oenehmigung durch die Bezirksbehorde nicht abhangig sind.
So sind sie berechtigt, bezw. verpflichtet, eine Kaufvertragsurkunde zu
llnterschreiben oder auszu!olgen oder den Vertrag der Bezirksbeh5rde
zur Oenehmigung vorzulegen (vg!. Entsch. Nr. 18447 Slg. O. O.). Oas bei
VertragsabschluB im vorhinein geleistete Angeld dient dann auch zur
Sicherstellung solcher zur Er!iillung des Vertrages notwendigen vertraglichen Vorverhandlungen. Die Beklagte hat:durch die Zuriickziehung ihres
Gesuches um Genehmigung des Kaufvertragesbei der Bezirksbeh5rde ihre
Vertragspflicht groblich verletzt und verschuldet, daB der Kau!vertrag
nicht zustandegekommen isl. Von dieser Schuld belreit die Beklagte auch
nicht die Moglichkeit, daB die Klagerinnen vielleicht selbst von neuem
j!m eigenen Namen bei der Bezirksbehorde um die Genehmigung des Kaufvertrages ansuchen konnten oder daS sie im ProzeBwege verlangen konnen, daB es die Beklagte tue. Nach § 908 abOB. muB der Kliiger nicht
au! Erfiillung des Vertrages dringen und kann si ch mit dem doppelten Beirage des gegebenen Angeldes begniigen, wenn die Beklagte, wie oben
angefiihrt, verschuldet hat, daB der Vertrag nicht erflillt wurde.

davek přijala, musí vrátiti élvojnásobek. O takový případ jde právě v Souzené vl'd.
Dovolání jest přisvěJčiti, že dáni závdavku předpokládá platnou
smlouvu. Avšak ani tento předpoklad v souzené věci neschází. Kupní
smlouva, při které byla vyplacena částka 10.000 K, nebyla sice dosud
schválena okresním úřadem podle v!. nař. Sb. čís. 218/1938. Avšak i neschválená kupní smlouva o nemovitostech není mezi stranami bez právního významu. Strany jsou svými smluvními projevy vázány a i na soudě
se mohou clomáhati z neschválené smlouvy takových plnění, která nejsou
A
závislá na schválení okresním úřadem. Tak maji nárok resp. povinnost, \ / \,
aby podepsaly neb vydaly listinu o kupní smlouvě, aneb aby smlouvu
předložily okresnimu úřadu ke schválení (srov. rozh. čís. 18447 Sb. n. s.).
Závdavek při uzavření smlouvy předem daný slouží pak i .k zajištění takových předběžných jednání smluvních, potřebných ke splnění smlouvy.
Tím, že žalovaná vzala zpět svoji žádost o schválení trhové smlouvy
II okresního úřadu, porušila hrubě své smluvni povinnosti a zavinila, že
z kupní smlouvy sešlo. Tohoto zavinění nezbavuje žalovanou ani možnost,
že snad žalobkyně mohly samy znovu svým jménem zažádati u okresniho
úřadu o schválení kupní smlouvy, aneb že se mohou sporem domáhati,
aby takJIČinila žalovaná. -Podle § 908 obč. zák. nemusí se žalobce domáhati splněni smlouvy a může se spokojiti dvojnásobnou částkou závdavku,
který sám dal, když žalovaná, jak shora řečeno, zavinila, že sešlo ze spl-

V

nění

smlouvy.

Nr. 18727.

čis.18727.

Nach rechtskriiitiger Aberkennung der ehelichen Oeburl eines Kindes
ist derjenige, der liil' dessen Multer - eine verheiratete Fral11 - die Kosten der Unterbríngung IInd Verplegung in der GebiiranGtalt allsge!egt hat,
lJerechtigt, vom_ Gatúen gemiiB § 1042 abOB. Er§!ltz zu verlangen, 3uch
wenn díe Ehe nich! gettennt war und der Aulwand zu eir,er Zeit gemacht
wurde, in der liir das Kincl die Vennutuq~ der ehelichen Oeburl gatí.

. Po pravoplatném oduznání manželského původu dítěte není ten, kdo
vynaložil na jeho matku - vdanou ženil - náklad za ubytováni a oše!ření v porodnici, opráw.ěn domállati se na manželu náhrady podle
§ 1042 obě. zák., třebas manželstvi nebylo rozloučeno a náklad byl učiněn
v době, kdy dítěti svědčila domněnka manželského původu.
(Rozh. ze dne 4. dubna 1944, Rv 11216/43.)

(Entsch. vom 4. April 1944, Rv I 1216{43.)
Dem Lande B6hmen erwuchs liir die Unterbringung uncI Verpllegung
Jer Gattin des J. P. in der Landesgebaranstalt, in der sic sich in der Zei!
vom 22. Dezember 1941 bis zum 10. Februar 1942 beland und wo sie den
Z. P. gebar, eine Forderung im Betrage von 3.550 K s. Ngb. Mit UrteU
;Ies Kreisgerichtes in P. vom 16. September 1942, AZ. Ck X 100{42 wurde

Zemi české vznikla za ubytováni a ošetřeni manželky J. P-a v Zemské
porodnici, kde dlela v době od 22. prosince 1941 do 10. února 1942 a kde
porodila Z. P-a, pohledávka v částce 3.550 K s přís!. Rozsudkem krajského soudu v P. ze dne 16. září 1942, zn. sp. Ck X 100/42 bylo pravoplatně uznáno právem, že nez!. Z. P., narozený dne 22. prosince 1941

--
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lechtskraftig zu Recht erkannt, daS der am 22. Dezember 1941 von li.
P-ová in ihrer Ehe mil J. P. geborene und in der Matrik als ehelicher
Sohn des J. P. eingetragene mdj. Z. P. nicht von J. P. gezeugt wurde und
daher nicht ehelicher Abstammung ist.
ln einer im Jahre 1943 eingebrachten Klage beansprucht das Land'
B6hmen von J. P. die Bezahlung des Betrages von 3.350 K s. Ngb.
O a sEr s t g e r i c h t wies die Klage ab.
O a s Ber u I u n g s g e r i c h t gab der Klage statt. A u s de II
O rUn den: Oas Oericht erster Instanz wies die aul die Best,immungen
der §§ 91, 141 und 1042 abOB. gestiitzte Klage ab, weil der Beklagte gegen den mdj. Z. P. keine Unterhaltsverpflichtung na ch § 141 abOB. habe,
wenn dieser nicht sein ehelicher Sohn ist, und da er au ch keine Unterhaltsverpflichtung na ch § 91 abOB. gegen seine Ehegattin habe, wenn
slch dlese ell1es Ehebruches schuldig gemácht hat und wenn dadurch
Krankenhausverpllegskosten entstanden sind; die klagende Partei hat also
den Aufwand nach § 1042 abOB. nicht !Ur den Beklagten, sondem !Ur eine
dritte Person gemacht (§§ 166, Abs. 2 und § 167 abOB.).
Dieser Ansicht kann nicht beigepflichtet werden. V. P-ová ist bisher
Oallin des Beklagten und der Beklagte behauptet gar nicht, daS diese
Ehe gesci1ieden oder getrennt oder daS er durch eine gerichtličhe Entscheidung von der Unterhaltspllicht nach § 91 abOB. belreit wurde. Der
Umstand,daS die Oattin des Beklagten einen, Ehebruch begangen und
dadurch die Pflicht der ehelichen Treue vcrletzt hat, k6nnte einen Orund
zur Verweigerung der Alimentierung ller Oattin nach § 91.abOB. bilden,
wenn in einen1 Ehescheidungs-, Ehetrennungs c oder Unterhaltsstritle fesigestellt wUrde, daS sie die Ehe gebrochen, daS ihr der Oatte nicht verziehen hat und daS dies in der gerichtlichen Entscheidung als Scheidung~
oder Tl'ennungsgrund oder als Orund ZUl' Befreiung des Oatten von der
Unterhaltspflicht anerkannt wurde. Die bloSe Feststellung der Tatsache,
daS die Oattin, des Beklagten ein Kind geboren hat, dessen eheliche Abstammung im Sinne des § 158 obOB. aberkanne wurde, belreit den Bekl~ten nicht von der Unterhaltspf1icht w~hrend des Bestandes der Ehe,
wenn die naheren- Umstande nicht festgestellt wurden, insbesondere, ob
der Beklagte den Ehebruch durch das weitere Zusammenleben mit seiner
Gattin nicht verziehen hal. Auch wenn es si ch jedoch um einen Ehebruch
gehandelt und eine dritte Person die Kosten verursacht hat, wurde díes
e~'st lestgestellt, nachdem die klagende Partei filr den Beklagten, der zu
dleser Zelt gemaS § 91 abOB. zur Alimentierung seiner Gattin verpf1ichtet war, liir die Verpflegung se:ner Oattin einen Aufwand gemacht hal,
zu dem nach § 91 abGB. der Ehegatte verpllichtet ist. AuSerdem sprach
in der Zeil, in der die klagende Partei den Aulwand liir den mdj. Z.' P.
gemacht hat, fUr diesen die Vermutung der ehelichen Oeburt im Sinne des
_ § 138 abOB. und der Beklagte war nach § 141 abOB. zufolge seiner Unterhaltspflicht gegen den mdj. Z. P. verpflichtet, die Pflegekosten liir die
Behandlung na ch der Oeburl und wahrend der Krankheit zu ersetzen. Erst
nach Durchliihrung des Strittes nach § 158 abOB. wurde dem mdj. Z. P.
che ehehche Geburt aberkannt und dami! ist liie Unterhaltspflicht des
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zV. P-ové, v jejím manželství s J. P-em, a zapsaný v matrice jako manželský syn J. P-a, nebyl zplozen J. P-em a neni proto původu manželského.
žalobou, podanou v roce 1943, domáhá se Země česká na J. P-ovi zaplacení částky 3.350 K s přís!.
P r y Ý s o u d žalobu zamítl.
O d vol a c í s o u d žalobě vyhověl. Z d ů vod ů: Soud prvé stolice zamitl žalobu, opřenou o ustanovení §§ 91, 141 a 1042 obč. zák.,
protože žalovaný nemá k nezl. Z. P-ovi alimentační povinnosti podle §141
obč. zák., když n.ení jeho manželským synem a nemá ani alimentační povinnosti pod:e § 91 obč. zák. vůči své manželce, když se tato dopustila
cizoložství a tim vznikly náklady nemocničního ošetření; žalující strana
neučinila tedy náklad podle § 1042 obč. zák. za žalovaného, nýbrž za
osobu třetí (§§ 166, odsl. 2 a § 167 obč. zák.).
<

S tímto názorem nelze souhlasit. V. P-ová je dosud manželkou žalovaného a žalovanÝ ani netvrdi, že toto manželství bylo rozvedeno nebo
rozloučeno nebo, že byl soudním rozhodnutím zproštěn alimentační povinnosti pod:e § 91 obč. zák. Ta okolnost, že se manželka žalovaného dopustila cizoložství a tím porušila povinnost manželské věrnosti, mohla by
býti důvodem k odepření a!imentace manželky podle § 91 obč. zák., kdyby
bylo ve sporu o rozvod, rozluku nebo výživné zjištěno, že tato cizoložla,
že jí manžel neprominul a že toto bylo rozhodnutím soudu uznáno za dů
vod rozvoJu, rozluky nebo, zproštění manžela alimentačilí povinnosti.
Pouze zjištěná skutečnost zrození dítěte manželkou ža ovaného, jehož
manželský původ byl uznán podle § 138 obč. zák., nezprošťuje žalovaného
alimentační povinnosti za trvání manželství, když bližší okolnosti nebyly
zjištěny, zejména, zcla žalovaný cizoložství dalším spoluž:tím se svou
manželkou neprominul. 1 kdyby všck šlo o cizoložství, a osoba třetí náklady způsob'la, bylo toto zjištěno již po té, Co ža'ujícístrana učinila za
žalovaného, který byl podle § 91 obč. zál" v té době povinen alimentací
své manželky, náklad na ošetřování manžell,y, k němuž je § 91 obě. zák
zavázán manžel. M'mo to v době, kdy žaluFcí strana učinila náklad na
nezl. Z. P-a, svědčila tomuto domněnka manželského zrození podle § 138
obě. zák. a žalovaný byl pod:e § 141 obě. zák. zavázln hraditi v důsledku
své alimentační povircnosti k nezl. Z P-ovi, ná!dady ošetřovného po porodu a v nemoci. Teprve provedením sporu podle § 158 obč. zák. bylo
oduznáno manžebh: zrození nezl. Z. P-a a tím odpadla a1imentační povinnost ža·ované:lO. Do té doby dlužno považovati ná'cla:! na ošetření
nezI. Z. P-a žalující stranou za nálclad uč:něný za žalova;;é:,o, který v lé
době měl povinnost podle § 141 obč zálc, a žalujíc i straně vznikla jen
proti němu po:,ledávka poJle§ 10~2 ob;;. zál" Ta 0':0In03t, že potom rozsudkem o odnznání manželského původu zani!cla povinnost žalovan'ho
, podle § 141 obč. zák. a že tento může žádati náhradu na fys:ologické'n
otci dítěte resp. na své manželce za škodu vZ>1iklou výiivou dítěte, ne<

,-- Ci s, 18727 -

350

351

Bcklagten in Weglall gekommen. Bis dahin mlisscn die vor der klagenden Parte i ausgelegten Kosten der Wartung des mdj. Z. P. als
ein fGr den Beklagten gemachter Au!wand angesehen werden, dtr
zu dieser Zeit dic Verp!lichtung im Silme des § 141 abOB. zu tragen halte, und der klagenden Partei erwuchs ausschlieSlich gegen
ihn eine Forclerung nach § 1042 abOB. Der Umstand, daS nachher
mit dem Urtej] liber die Aberkennung der ehelichen Oeburt dic Verpflichtugdes Beklagten nach § 141 abOB. erloschen ist und da!3
dieser von dem leiblichen Kindesvater, bezw. von seiner Oattin fiír
den durch den Unterhalt des Kincles entstandenen Schaden Ersaťz lordem
kann, bedeutet nicht, daS die klagende Partei ihre gegen den Beklagten
bereits vor der Aberkennung der ehelichen Oeburt entstandene Forderung
im Sinne der §§ 141 und 1042 abOB. verlier!.
O a s Ob e r s t e Oer i c h t ste1Jte liber die Revision des Beklagten
das er-stgerichtlichc Urteil wieder her.

znamená, že žalujicí stran~ ztrácí ~vou ~.?hle9ávku ve sr?y.slu § 14: a 1?4~
obč. zán. vzniklou protí zal ovane mu lIZ pred oduzna11ll11 manzelskch"
původu.

Ne j v y Š š i s o u d obnovil k odvolání žalované)lO rozsudek prvéhG
soudu.

Aus den Orlinden:
Nach ihrem Vorbringen im erstgerichllichen Ver!ahren stutzt die Kliigerin die Klage ausschlieS1ich au! die Bestimmung des § 1042 abOB.,
iudem sie behauptet, daS sie fGr den Beklagten dasjenige geleistet habe,
wozu cr selbst ZUf Zeit der Leistung nach §§ 91, 141 abOB. verpflich!et
"':lr. Es ist daher liber das Klagebegehren nul' vom Oesichtspunkte dieser
gesetzlichen Bestimmung aus zu entscheiden. ,
Oas Revisionsgericht vermag die Rechtsansicht, aus der clas Berulungsgericht die Klage liir begrlindet erachtet hat, nicht zu teilen. Es ist zwar
richtig, da!3 zm Zeit der Leistung des eingeklagten Belrages durch dH2
KJagerin die Ehe des Revisionswerbers mit V. P-ová weder getrennl noch
geschieden war und es aueh jetzt noch nicht ist, und daS in jener ZeH
die Vermutung des § 138 abOB. liir die eheliche Oeburl des mdj. Z. P.
sprach. Der Revisionswerber bekamplt auch nicht die Entscheidungsgrtinde des angelochtenen Urleils in der Himic;lt, daS er noch derzeil
seinel' Oattin gegentiber nach § 91 abOB. unterhaltspllichtg sei.
AlIein diese Umstande wiil'den den Erfolg der aufdic Bestimmung des
§ 1042 abOB. gestutzten Klage nur dann rechtfertigen, wenn die Voraussetzung, au! die sie sich grlindet, nicht entkraftet ware (vgl. Entsdl.
Nr. 6210 Slg. O. O.). Dies ist durch das rechtskraftige Urteil des Krelsgerichtes in P. vom 16. Septembel' 1942, OZ. Ck X 100/42 geschehen,
womit tiber die Klage des Revisionswerbers dem mdi. Z. P. die eheliche
Oeburt aberkannt wurde. Dieses Urteil wirkt der Nalur der Sache nach
ex tunc, weil dadurch eben die Vermutung des § 138 abGB. widerlegt
wurde. Inlolgedessen kann dem Revisionswerber in dem Stritle, in welchem die KJagerin von ihm schon nach Rechtskraft des Urteils liber
die Aberkennung der Ehelichkeit des Kindes den Ersatz des Au!wandes
nach § 1042 abOB. verlangt, nich!. die Einwendung verwehrt werden, daS
er nich! der Kindesvater sei (vgl. Enlsch. Nr. 15972 Slg. O. O). Der Sinn
dieser Einwendung ist, daS die Klagerin nur das geleistet ha!, wozu nach

Z

důvodó:

Podle přednesu v řizeni před prvnim soudem opírá žalobkyně žalobu
výhradně o pl'edpis § 1042 obč .. zák. tvrdic, že plnila za ~dvo!~teJe
to k čemuž byl v době plněni povll1en podle §§ 91, 141 obč. zak. Tr~ba
pr~to o žalobním žádání rozhodnouti jen s hlediska tohoto. zakonneho
ustanovení.

·Dovolaci soud nesdílí právní názor, z něhož odvolací soud shledal žalobu opodstatněnou. Je sice správné, že v době, kdy žalobkyně pl11lla za-

žalovanou část!m, nebylo a ostatně ani dosud není manželstvÍ. dovol~telov?

s V P-ovou roiloučeno nebo rozvedeno a že nez!. Z. P-OVI v one dob"
svědčila domněnka manželského zrození podle § 138 obč. 7ák. Dovolatel
též nenapadá rozhodovací, důvo~y napadeného rozsud;;:u, že má dosuri
vyživovaci povinnost ke sve manze1ce podle § 91 obč. zak.
Než tyto okolnosti by odůvodňovaly úspěšnou. ž~lo~u, opřenou o p~ed:
pis § 1042 obč. zák;, jen potud, poku_,! by nebyl lell predpoklad, na nen~z
je vybudována, zvracen (srpv. rozh. ClS, 6210 Sb. n. s.). T~ se stalo pravoplatnýl11 rozsudkem krajsl{ého SOUd,: ~ P. ':,e dne I? zan !942,. Zl'; ~p.
Ck. X 100/42, jímž byl k dovol~telo.ve zalobe o~uznan manzelsky puv?d
nezl. Z. P-a. Tento rozsudek pusobl povahou ve CI ex tunc, protoze JIm
byla právě vyvrácena domnčnk~ ~. 138 ??č. zák. Důsledkem toho nelze
'Jdepříti dovolateh ve spor~, Jlmz. ~e lIZ p? .pravop.latn5'str roz~udJ~u
o oduznánÍ manželského puvodu dltete domaha na nem zalobkyne nahrady nákladů podle § 1042 obě. zák., námitku, že otcem ditěte není (srov.
rozh. čÍs. 15972 Sb. n. s.). Smyslem této námitky je, že žalobkyne pl11lla
to, kčemu byl povinen podle §§ 166, 167 obě. zák. nemanžels~~ otec.
Tato námitka je vzhledem k uvedené povaze rozsudku O oduzna11l mane
želského původu důvodná. To plyne i z toho, že by měl dovolatel sám
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§§ 155, 157 abOB. der uneheliche Vater verpllichtet gewesen ware. Mit
RUcksicht aul die oben dargelegte Natur des Urteils Uber die Aberkennung
. der unehelichen Oeburt ist diese Einwendung berechtigt. Oies ergibt sich
"uch aus der Erwagung, daS dem Revisionswerber, wenn er selbs!
das geleistet hatte, was die Klagerin jetzt von ihm verlangt, gegen den
Illlehelichen Vater nur der Anspruch aul eine Ersatzleistung nach § 1042
"bOB., keineswegs aber ein Anspruch aul Schadenersatz wegen Ehebru,hes
zustehen wUrde (vg!. Entsch. Nr. 3538, 13517 Slg. O. O.). Allein d:es ware
gema S der Rechtsansicht des Berufungsgerichtes nicht moglich, denn der
beklagte uneheliche Vater konnte dem Revisionswerber áasselbe ein''''enden, was die Klagerin jetzt behauptet, daS namlich der Revisio~s
,,,,erber nur seine ihm durch §§ 91, 141 abOB. auferlegte gesetzliche
Pflicht erfUllt habe. Oas wUrde aber den Bestimmungen der §§ 155, 167
abOB. widersprechen. Wenn ,also auch dem Revisionswerber zur Zeit der
Leistung durch dieK!agerin die 'ihm durch die Bestimmungen der §§ 91,
141 abOB. auferlegte Pflicht oblag, handelte es sích bei der Rechtslage,
wie sie sich in diesem Stritte ergeben hat, in Wirklichkeit um eine Leistung, zu der nach §§ 155, 167 abOB. der uneheliche Vater undnícht der
Revisionswerber nach §§ 91, 141 abOB. :verpflichtet war. Der Klagerin
entstand daher gegen ihn aul Orund des § 1042 abOB. keine Forderung.
Daran andert auch der Umstand nichts, daS der Revisionswerber bislang
seiner Oattin gegenUber nach § 91 abOB. unterhaltspflichtig ist, denn die
Kosten der Entbindung, Verpflegung und des Aufenthaltes der Oitttiri in
der Landesentbindungsanstalt erscheinen du.rch die Bestimmung des § 9\
abOB. nicht gedeckt, wenn sie aus dem Grunde der uneheHchen Mútlerschaft entstanden sind.

proti nemanželskému otci, kdyby byl plnil to, co na něm žádá nyni žajen nárok na náhradu podle § 1042 obě. zák., nikoliv nárok na náhradu škody pro cizoložství (srov. čís. 3538,13617 Sb. n. s.). Při právním
názoru odvolaciho soudu by to však nebylo možné, neboť žalovaný nemanželský otec by mohl namítati dovolateli totéž, co tvrdí nyní žalobkyně, že
totiž plnil jen svoji zákonnou povinnost, uloženou mu §§ 9\ a \41 obč,
zák. Tento stav by však odporoval předpisům §§ 166, 157 obě. zák. I když
tudíž dovolatel měl v době plněni žalobkyní povinnost, uloženou. mu §§ 91
a 14\ obč. zák., šlo podle právniho stavu, jak vyšel najevo v tomto řízení,
ve skutečnosti o plnění, k němuž byl povinen podle §§ 165, 157 obč. zák.
nemanžels!(ý otec, nikoliv dovolatel podle §§ 91, 14\ obč. zák. a nevznikla
proto žalobkyni proti němu z důvodu § 1042 obč. zák. žádná pohledávka.
Na tom nemění nic ani to, že dovolatel má dosud ke své manže!ce povinnost
výživy podle § 91 obě. zák., protože náklady na slehnutí, ošetření a pobytu manželky v Zemské porodnicinejsou kryty § 9\ obě. zák., když
vzešly z důvodu nemanželského mateřstvÍ.
lobkyně,

čís.

Nr. 18728.
Aueh wenn der Kaufvertrag nur von einem von mehreren Gesellschaiteru abgeschlossen wurde, die ein Handelsgewerbe nach ~ 1175 abGB. gemeinsam betreiben, haHen al\e Gesellschalter dennoch Iilr die iibernommenen Verbindlichkeiten solidarisch und nicht nur nach Koplteilen Hl 1203
abGB.), wenn der Kauivertrag alle Gesellschalter verp!lichtet und aul ihrer
Seite ein Handelsgeschiift ist (Art. 280 H GB.).

18728.

Třebas byla trhová smlouva uzavřena ,len jednim z několíka společníků,
kteří společně provozují obchodnl živnost podle
1175 obč. zák., ručl
přece všichni společníci za převzaté závazky solidárně a níkoli jen podle
hlav (§ 1203 obě. zák.), jestliže trhová smlouva zavazule všechny společ
níky a je-Ii na jejich straně obchodem (čl. 280 obeh. zák.).

!l

(Rozh. ze dne 5. dubna 1944, Rv I \182/43.)
(Entsch. vom 5. April 1944, Rv I 1182)43.)
lm vorliegenden Rechtsstreit verlangt der Klager F. Š. von den Beklaglen F. V., C. Jund F. J die Bezahlung des Betrages von 7.807 K s. Ngb.,
der nach den Klagsbehauptungen einerseits in der RUckzahlung des im vorhincin bezahlten Kaulpreises fUr Holz,zu dessen Lieferung si ch die Beklagten, welehe eine Handelsgosellschaft geschlossen haben sollen, verpfl!chtet und die Verpflichtung nur teilweise ermllt· haben, anderseits aus
dem Schaden besteht, der dem Klager durch die Nichterfilllung der Verbindlichkeit seitens der Beklagten entstanden ist. Oegen den Beklagten F. V.

Ve sporu, o který tu jde, domáhá se žalobce F. Š. proti žalovaným
F. V-ovi, C. J-ovi a F. J-ovi zaplacení částky 7.807 K s přis!., záležející
podle žalobního tvrzení jednak ve vrácení části z předem zaplacené trhqvé
ceny za dřevo, k jehož dodání se žalovaní, kteří prý uzavřeli obchodní
~p8Iečncst,. zavázali a závazek jen částečně splnili, jednak ze škody, která
zatabcl vzmkla nesplněním závazku žalovanými. Proti žalovanému F. V-ovi
byl vynesen rozsudek pro zmeškání. Žalovaní C. á F. J-ovi tvrdili, že vůči
zákazníkům V-ovým (prvý žalovaný), jimiž prý je i žalobce, nepřevzali
Civilní rozhodnuti XXVI.
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wurde ein Versiiumungsurteil gefiillt. Oie Beklagten C. uud F. J. behaupteten, sie hiilten gegenUber den Kunden des V. (des Erstbeklagten), zu
denen auch der Kláger gehore, keine Verpf1ichtungen Ubernommen der
Beklagte F. J. behauptele insbesondere, er habe im Oeschaft nul' al; Bevollmáchligler des C. J. ausgeholfen.

žádných závazků, žalo\ianý F. J. pak zvláště tvrdil, že pomáhal toliko v obchodě jako zmocněnec C. J-a.

e r i chl verurleille den Beklaglen C. J. ZUl' Bezahlung
7.592 K an den KIager solidarisch mil F. V., gegen F. J.
ab, nachdem es festgestellt hatte, daS der Beklagte f. J.
von Holz an den Kláger weder als Vertragspartei, Hoch
des C. J. und F. V. gehandelt ha!.

P fV ý s o u d uznal žalovaného C. J-a povinným zaplatiti žalobci částku
7.592 K solidárně s F. V-em, proti F. J-ovi žalobu zamill, zjistiv, že žalovaný f. J. nevystupoval při dodávce dřeva žalobci ani jako smluvní strana,
ani jako společník Č. J-a a f. V-a.

O a sEr s I g
des Belrages von
wi~s es d~e Klage
bel der LIe!erung
als Oesellschafter

O a s Ber u f u TI g S fl: e r i c h t gab der Berufung des Kiágers kelne
Folge; Uber die Berufung des Beklagten C. J. wies es die Klage hinsichtlich des Betrages von 3.796 K s. Ngb. ab.

o d vol a c í s o u d nevyhověl žalobcovu odvolání; k odvolání žalovaného C. J-a zamítl žalobu co do částky 3.796 K s přísl.

Ind e nOr U n den, sowei! sie die Berufung des C. J. betrelfen, bemerkte das Berufungsgericht: Abgesehen von den Feststeíiungen des Erstgerichtes hal der Beklagte C. J. zugegeben, daS er zUr Zeil des
Abschlusses des Oeschiifles mi! dem Kliiger stiller Oesellschafter
des V. war, da ér sich an dem Betriebe des Oewerbes des V. mit einer
Vermogenseinlage betei1igte. Oieser Umstand isl jedoch nicht das ausschlieSliche Merkmal einer stillen Oesellschaft im Sinne des Art. 250 HOE.,
der nur die Vermogenseinlage des Oesellschafters gegeniiber seinem
Anteil an Oewinn und Verlust hervorhebt. Auch bei anderen Oesellschaften, insbesondere auch bei der offenen Handelsgesellschaft nach Art. 85
HOE. und bei der Erwerbsgesellschaft nach biirgerlichem Recht (§ 1175
abOB.) ist eine Vermogcnseinlage des Oesellscha!ters nicht ausgeschlossen
nUr dar! sich die Beteiligung des Oesellschafters nicht auf sie beschriinken'
wie es bei der stillen Oesellschaft der Fall ist. Oer Beklagte C. J. ha! al~
Parte i vernommen selbsl bestiitigt, daS er mit V. wegen der Ourchfiihrung
gememsamer Oeschiifte verhandelt hat und daS dieser berei! war, zu diesem
Zwecke seine Firma - soweit hier im Hinblick auf die Bestimmung des
§ 1 des Oes. Slg. Nr. 183/1928 iiberhaupt von einer firma gesprochen
werden kann; offenbar ist hier mit diesem Ausdruck die Oewerbeberechtigung gemeint zu der gemeinsamen Ourchfiihrung von Oescha!ten Zuf Verfiigung zu stellen, wenn er in das Unternehmen das notwendige Oeld investiert. Oer Oewinn sollte zu gleichen Teilen geteilt werden, vom Anteil am Verlust war ebensowenig die Rede wie davon, daB V.
Oeschiifte etwa nur mit seiner Zustimmung abschlieSen sollte. Nach der
eigenen Aussage des Beklagten wurde jedoch vereinbart, daB bei groSeren
Oe~chatten seine Zustimmung notwend:g sei, daS filr die Oesellschaft auch
er selbstiindig und ohne V. einkaufen konne, auchhabe er gemeinsam mil V.
den Vertrag mit dem Oemeindeamt in Ž. unterzeichnet und sei mit V. in den
Bohmerwald g2re'st, um Holz Zll besichtigen und abzuschiitzen und den angemessenen Preis festzustellen. Er war auch selbsl unmittelbar an dem
Oeschaft mi! der Firma S. beteiligt. Nach der Aussage des Beklagten F. J.
beso;gte dieser auch im'Namen sdnes Vaters den Ein- uqd Verkauf und
fiigte in der Korrespondenz den Namen des Vaters dem des V. bei, was

V d ů vod e c'h, pokud se týkají odvolání C. J-a, uvedl odvolací soud:
Nehledíc na zjištěni prvého soudu přiznal žalovaný C. J., že byl v době,
kdy k uzavření obchodu se žalobcem došlo, tichým společníkem V-ovým,
ježto se zúčastnil provozu V-ovy živnosti majetkovým vkladem. Tato okolnost není však výhradným znakem tiché společnosti podle čl. 250 obch.
zák., který zdůrazňuje právě jen majetkový vklad společnikův proti jeho
p{)dílu na zisku a ztrátě.- Vždyť ani při jiných společnostech, zejména ani
při veřejné obchodni společnosti podle čl. 85 obch. zák. ani při společnosti
výdělečné podle práva občanského (§ 1175 obč. zák. 1 neni majetkový vklad
společnikův vyloučen, účasl společnikova nesmí býti toliko naň obmezena,
j?ko je tomu u společnosti tiché. Žalovaný C . .f., jsa slyšen jako strana sám
potvrdil, že jednal s V-em o společném obchodování, že tento byl ochoten
dáti k tomu účelu svou firmu - pokud by tu vůbec 'bylo lze o firmě mluviti vzhledem k ustanovení § 1 zák. Sb. čís. 183/1928; zřejmě je tu pod
t;mlo výrazem m'něno živnostenské oprávnění - aby mohli spolu obchoduvati, když on dá do podniku potřebné peníze, O zisk měli se děliti rovným dílem, o podílu na ztrátě vůbec jednáno nebylo, stejně jako o tom,
že by snad V. měl uzavírati obchody jen s jeho souhlasem. Podle vlastního seznání žalovaného bylo však sjednáno, že při větších obchodech je
třeba jeho souhlasu, že může pro společnost také on sám samostatně i bez
V~a nakupovati, že také podpisoval spolu s V-em smlouvu s obecním úřa
dem v Ž. a že jel s V-em i na Šumavu, aby prohlédl a odhadl dříví a uznal,
jaká cena by byla přiměřená. Zúčastnil se také sám přímo obchodu s firmou S. Pod'e seznáni žalovaného F. J-a nakupoval a prodával tento také
jménem svého otce a připisoval v pisemnostech otcovo jméno ke jménu
V-ovu, což učinil i tento sám v dopise z 25. dubna 1940, příl. Bl orig.,
zas:aném žalobci. Již z toho plyne, že žalovaný C. J. neobmezil se pouze
na vkl~d .majetk~~ý, nýbrž že se zúčastni] také činně na obchodech společnostI. slo tudlz ve skutečnosti o společné provozování obchodní živnosti pod společnou firmou, při němž účast žádného 'společnika není obmezena na majetkové vklady, což je znakem veřejné společnosti podle čl. 85
a nás:. obeh. zák., která by ovšem mohla vzniknouti toliko, kdyby utvořená
spolecnost vyhovovala zároveň předpokladům § 1 zák. Sb. čís. 183/1928
23·
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auch dieser se1bst in dem an den Klager gerichtelen Schreiben vom 25.
April 194fJ, Beil. B) orig. tato Schon daraus ergibt sich, daB sich der Beklagte C. J. nicht nur au! eine Vermogensei11lage beschrankte, sondem dal}
cr al! den Oeschaften der Oesellschaft auch aktiv beteiligt war. Es handelte sich somit in Wirklichkeit um den gemeinsamen Betrieb eines Han c
delsgewerbes unter einer gemeinsamen Firma, wobei sich die Beteiligung
keines der Ocsellschafter au! Vermogenseinlagen beschrankt, was das
Merkmal einer o!fenen Handelsgesellschaft nach Art. 85 u: ff. HOB. bildet,
die allerdings nur dann entstehen konnte, wenn die gebildete Oesellseha!! zugleich den Bedingungel! des § 1 des Oes. Slg. Nr. 183/1928 filr
die Erlangung der Vollkaufmannseigenschaft entsprache. Oa jed och diese
Voraussetzu11gen weder behauptet noch bewiesen wurden, muB die Oesellschaft nach den allgemeinen Vorschriften des burgerlichen Oeselzes
(§§ 1175 U. ff.) beurteilt werden. Es handelte sieh somit um keine stille
Oesellschaft im Si11ne des Art. 250 HOB., wie der Beklagte und das Erstgericht irrliimlich annimmt. Oamit lallt aber au ch die Voraussetzung filr
die Anwendung der Bestimmung des Art. 257 HOB., aul die das Erstgericht
seine Entscheidung gegen den Beklagten C. J. ausschlíeBlich gestutzt ha!,
abgesehen von der Berechtigung des Einwandes des Berufungswerbers,
daB die Bestimmungen des Handelsgesetzes uber Firmen, wozu auch die
Bestimmung des Art. 257 HOB. gehort, gemaB !l 1 des Oes. Slg. Nr. 183/
J928 nur auf Vollkaufleute angewendet werden kiinnen, die berei!s im Handelsregister eingetragen sind (!l 4 zit. Oes.) oder au! solehe, bei denen die
Bemessungsgrundlage der allgemeinen oder besonderen Erwerbssteuer
nach §§ 55, 56 oder §§ 76 bis 82 des Oes. liber die direkten Steuem ein
Reinertrag in der Hohe von mindestens 50.000 Kbildet. OaB diese Voraussetzung gegeben ware, hat der Klager selbst nicht nur nicht bewiesen,
sondorn nicht einmal behauptet (siehe auch Staub-Pisko, Kommentar zum
Art. 257 HOB.). Deswegen kann aber no ch nicht dem Beklagten C. J.
beigepflichtet werden, daG die Klage auch gegen ihn schon aus diesem
Orunde hatíe zur Oanze abgewiesen werden sollen. In diesem Verhaltnisse,
wie es festgestellt wurd", kann auch nicht eine bloBe Vereinigung zu einzelnen Handelsgeschaften flir gemeinschaftliche Rechnung im Sinne des
Art. 265 u. ff. HOB. (eine Oelegenheitsgesellschaft) erblickt werden
da es sich auch nach der Behauptung des Klagers nicht nur um eine Vereinigung der Beklagten zu einzelnen Oeschaften, sondem um den gemeinsamen Betrieb des Holzgeschaftes, sami! um die gemeinsame Ausubung
eines Handelsgewerbes liberhaupt gehandelt hat. Oa diese Vereinigung,
wie bereits gesagt wurde, weder eine stille, noch eine oHene Handelsgesdlschaft ist, mul3 sie nach §§ 1175 u. ff. abOB. beurteilt werden, da nicht
bezweifelt werden kann, daB sich der Beklagte C. J. mit dem Beklagten V.,
ohne daB zwischen ilmen eine Oesellschaft rach dem Handelsgesetz entstanden ware, »ihre Mlihe oder auch ihre Sachen'zum gemeinsamen Nutzen«
(siehe Wenig, Přiručka obch. práva, HeH 4, S. 8) vereinigt haben. Fur die
Verbindlichkeiten einer solchen Oesellschaft haHen die Oesellschafter nach
§ 1203 abOB., gemaB dem Oesellschaftsvertrag, jeder na ch MaBgabe seines
Anteils. In diesem Falle handelt es sich jedoch um eine gemischte Oesell-
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pro dosažení kupecké plnoprávnosti. J~žto však tyto předpokl~dy nej~ou
. ani tvrzeny ani prokázány, nutno spolecnost ,posuzov3'Íl podl~ vseobecnych
předpisů občanského zákona (§§ 1175 a nasl.). Neslo tudlz o společnost
tichou podle čl. 250 obch. zák., jak za tO,.n.rá mylně ža,lo,vaný a prvý sO,ud.
Tím však padá také předpo~lad pro PO~Zltr ust~novenr, cl. 257 obch. z~k.,
o něž jedině prvý soud sve rozhodnutr pro II zalovanemu C. j-ovl op rel,
nehledě ani k oprávněnosti výtky odvol~telovy, že usta?ovení o ?bch?~ního
zákona o firmách, jimž je i ustanovení cl. 257 obch. zak., muz~ bytt použito podle § 1 zák. Sb. či.'. ,~83/1928 len ~a obchodl1lky plne~o pr~val
zapsané již v obchodl1lm re]stnku (§ ~ CIt. zak.) ~eb? na tako~e,}l llI,:hz
je anebo by byl, kdyby nebyli od. d~ne o~vobo:enr, ,zakladem vymery vseobecné daně výdělkové nebo zvlastnl dan~ ~~delkove .podle §§ ~5, 56 nebo
§§ 76 až 82 zák. o přímých danich ryzi v~tezek ve vysl ne],mene 50.000 K.
Že by ID byl tento předpoklad žalobce sam nejen neprokaza~ ale anI netvrdil (viz i Staub-Pisko komentář k čl. 257 obch. zák.). Lec proto nelze
ještě při svědčiti žalovanému C. J-ovi, že již proto nrě!a, býti žaloba i, proti
němu zcela zamitnuta. V tomto poměru, lak byl z]Isten, nelze spatrovah
ani spolčeni se pouze k jednotlivtm obc~?dům, na ~poleč~ý účet. podl~ .
čl. 266 a násl. obch. zák. (spoleenost prrpadna), ]ezto am podle [vrzem
žalobcova nešlo pouze '0 sdruženi žalovaných k jednotlivým obchodům,
nýbrž o společné provozování obchodu s dřívír;', ~edy o sp?l~čné .. provozování obchodní živnosti vůbec. Ježto pak sdruzenr toto nem, Jak ]lZ bylo
uvedeno, ani společnosti tichou, ani společností veř .jnou, nutno je posuzovati ppdle §§ 1175 a násl. obč. zák., ježto nelze pochybovati o tom, že
tu žalovaný C. J. se žalovaným V-em, aniž vznikla mezi nimi néjaká společnost podle obchodního zákona, spojili "svOu námahu anebo také své
věci ke společnému užitku« (viz Wenig, Příručka obch. práva, sešit 4,
str. 8). Za závazky takovéto společnosti ručí pak společníci podle § 1203
obč. zák., podle společenské smlouvy, každý podle svého podilu. V tomto
případě jde však o společnost smíšenou, do niž jen jeden ze společniků
vnesl podíl kapitálový, nad to předem číselně neurčený, kdežto oba měli
býti v. obchodech společnosti také činni, aniž bylo něco stanoveno o poměru ručeni za závazky společnosti nebo o podílu na ztrátě. Nutno prolo
míti za to, že odpovidají oba společníci podle hlav (~ 838, 888 a 896
obč .. zák.), jak to ostatně v tomto případě odpovídá i smluvenému podílu
na zisku (viz i Rouček-Sed1áček,komentář k obč. zák. u §1203 pod Č. 3.).
Je proto žalovaný C. J. povinen zaplatiti žalobci toliko polovinu celkového
dluhu společnosti, a to bez ohledu na to, zda se také sám přímo zavázal,
nebo zda obchod se žalobcem byl ujednán toliko s V-em. Že se žalovaný
C. J. účastnil obchodu s žalobcem, vyplývá z toho, co uvedl při svém výslechu jako strana, že řekl žalobci na jaře 1940, když k němu přišel dotazovati se na možnost dodávky dříví, "že možná dřiví budeme míti«. Již
z toho mohl pak žalobce usuzovati na společensI.ý poměr tohoto žalovaného k V-ovi, zejména když mu byl před tim potvrzen i manželkou V-a,
a když přišla potom i pisemná nabiélka podepsaná "V-em a J-em«, a právem byl také přesvědčen, že uzavřel smlouvu s oběma jako společníky.
I z toho důvodu je proto i žalovaný C. J. povinen přeplacené peníze ža-
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schaft, in \Velche llur einer der Oesellschafter eine iiberdies ziffermaBig unbestimmte Kapitalseinlage eingebracht hat, wahrend beide auch an den
Oeschalten der Oesellschaft beteiligt sein sollten, ohne daB hinsichtlich des
Verhiiltnisses der Haltung liir die Verbindlichkeiten der Oesellschaft oder
hinsichtlich des Anteils am Verluste etwas lestgesetzt warden ware. Es
muB daher angenommen werden, daB bekle Oesellschafter nach KopHeilen
haften (§§ 838, 888 und 896 abOB.), wie es iibrigens im vorliegenden
Falle auch dem vereinbarten Anteil am Oewinn entspricht (siehe RGuček
Sedláček, Kommentar zum abOB. zu § 1203 u. Z. 3). Daher ist der Beklagte C. J. verpllichtet, dem KJager nur die Halfte der gesamten Schuld
der Oesellschaft zu bezahlen, und zwar ohne Riicksicht daraul, ob er sich
auch selbst unmittelbar verpflichtet hat oder ob das Oeschaft mit dem
Klager nur mi! V. vereinbart war. DaB der Beklagte C. j. an dem Oeschalte
mit dem Klager beteiligt war, ergibt sich daraus, was er bei seiner Ver?ehmung als Partei angegeben hat, daB er dem Klager, als dieser im Friihphr 1940 zu ihm kam, um sich zu erkundigen, ob er Hálz lielem konne,
gesagt habe, »wir werden moglicherweise Holz haben«. Schon daraus
konnte der Klager auf ein Oesellschaftsverhii1tnis dieses Beklagten mit V..
schlieBen, 2umal wenn ihm dies vorher auch von der Oemahlin des V. bestatigt wurde und wenn dann auch ein von >N. und J.« unterschriebenes
schriltliches Angebot einlangte, und war au ch mit Recht iiberzeugt,. den
Vertrag mit beiden als Oesellschaitern abgeschlossen zu haben. Auch aus
diesem Orunde ist daher der Beklagte C. J. Zur Riickzahlung des Ober. zahlten Betrages an den KJager verpflichtet, allerdings nur nach dem beziigl!che." Verhaltnis, mi! Riicksicht daraul, daB es keine Vorschriit gibt,
dle m emem solchen Falle eine Solidarverpflichtung lestsetzen wiirde, die
grundsatzlich ausgeschlossen ist, solem si ch die Oesellschafter nicht ausdrOcklich solidarisch verpflichtet haben; in einem solchen falle wiirde es
sich allerdings nur no ch um eine Biirgschaftsverpllichtung handeln (Rouček-Sedláček, Kommentar, P. 3 zu § 1203 abOB.). Oegen die vom Erstgeflcht lestgesetzte Hohe des Anspruches erhebt die Berulung keinen Einwand.

lobc! vrátiti, ovšem jen podle příslušného poměru, vzhledem k tomu, že
není předpisu, který by v takovémto případě stanovil ručení solidárni, které
ie tím zásadně vyloučeno, pokud se společníci výslovně solidárně neza·ručili; v takovém případě šlo by ovšem již jen o závazek rukojemský
(Rouček-Sedláček, komentář bod 3 k § 1203 obč. zák.). Proti výši nároku,
jak byl prvým soudem stanoven, odvoláním brojeno není.

D a s Ob e r s t e Oer i c h t gab der Revision des Klagers, soweit sie
den Beklagten C. J. betral, in der Weise statt, daB es das Urtei! des Erstgerichtes wiederherstellte.

. N e j v y Š š i s o u d vyhověl žalobcovu dovolání, pokud se týkalo žalovaného C. J-a tak, že obnovil rozsudek prvého soudu.

Zur strittigen Frage bemerkte das Oberste Oericht in den
Oriinden:
Der Revisionswerber stand selbst aul dem Standpunkte, es habe sich
um keine bloBe Vereinigung zu einzelnen Handelsgeschiiften, sondern um
den gemeinsamen Betrieb einer Holzhandlung, d. i. um die gemeinsamc
A.usiibung eínes Handelsgewerbes Oberhaupt gehandelt. Er kann daher
lllcht mi! Orund einwenden, daB nicht Tatsachen beriicksichtiat wurden
'"
,
aus denen hervorgeht, daB es sich um eine bloBe Vereinigung zu einzelnen
Handelsgeschiilten im Sinne der Art. 266-270 HOB. handelte. Wenn auch

11{

otázce, o niž jde, uvedl nejvyšší soud
v

důvodech:

Dovolatel sám stál na stanovisku, že nešlo o pouhé sdružení k jednotlivým obchodům, nýbrž o společné provozování obchodu dřívím, t j. o společné provozování obchodní živnosti vůbec. Nemůže proto důvodně namítat, že nebylo přihlédnuto ke skutečnostem, z nichž prý jde najevo, že šlo
jen o spolčení k jedr.otlivým obchodům podle čl. 266-270 obch. zák. Když
pak i žalovaný C. J. uvedl skutečnosti, jež toto stanovisko dovolatelovo
pot,<zovaly, třeba byl toho mínění, že je jen tichým společníkem, nepo-

-

Nr. 18728-

360

-

čís.

18728 361

der Beklagte C. J. Tatsachen anlUhrte, die diesen Standpunkt des Revisionswerbers bestatigten, obwohl er der Ansicht war, er sei nur stiller Ge~·
sellschafter, so hat das Berufungsgericht in rechtlicher Hinsicht nicht ge-·
lehlt, wenn es dalUrhielt, daB es sich um die gemeinsame Ausiibung eines
Handelsgewerbes unter einer gemeinsamen »Firma« handehe, die nach
§§ 1175 u. ff. abOB. zu beurteilen ist, wenn der Revisionswerber nicht
behauptet hat und wenn nicht bewiesen wurde, daB die Bedingungen des
§ 1 des Oes. Slg. Nr. 183/1928 als eine der Voraussetzungen liir die M5gIichkeit der Beurteilung dieser Oesellschaft nach Ar!. 85 u. ff. HOB. gegeben sind. Die solidarische Verpflichtung des C. J. laBt sich somit nicht
aus der Vorschrif! des Ar!. 112 HOB. folgern (Entsch. Nr. 11351
Slg. Cl. O.).
.
Bei Priifung der Frage, ob die Verbindlichkeit des C. J. eine solidarische
ist oder ob es sich nur um eine anteilmaBige Verbindlichkeit im Sinne des
§ 1203 abOB. han delt, muB vorausgeschickt werden, daB C. J. im Revisionsverlahren nicht mehr darauf hinweist, daB er aus dem gegenstandlichen
Handelsgeschaf! . mangels der Voraussetzungen des § 1201 abOB. iiberhaupt nicht verpflichtet sei, da er auf dem b.ereits als rechtsirrig dargelegten Standpunkt steht, er sei nur ein stiller Oesellschafter gewesen. Er bemilht sieh jedoch nicht nachzuweisen, daB es sich, auch wenn eine Oesellschaf! nach § 1175 abOB. vorlage, nicht um ein gemeinsames Handelsgeschaft handeln wiirde, liir das er nicht haltete. Es muB daher von der
gleichen Voraussetzung ausgegangen werden, von der das Berufungsgericht
ausgegangen ist, namlich daB es sich um eine gemeinsame Verbindlichkeit
gehandelt hat und daB infolgedessen dafiirzuhalten ist, daB F. V. dieses
Handelsgeschmt im Sinne des § 1201 abOB. auch im Namen des C. J. abschlieBen durite. Dafiir spricht iibrigens die Aussage des C. J. selbst, seiner
Zustimmung habe es nur zur Abmachung gr5Berer Oeschafte bedurl!.
DaB es sich um einen solchen Fall han delt, der, soweit das Oeschaflmit
dem KJager in Betracht kommt, seine Zustimmung erforderte, behauptet
der Beklagte C. J. nich!.
Nach der Vorschrift des § 1203 abOB. haf ten allerdings die Oesellschalter liir gemeinsame Verbindlichkeiten nicht solidarisch, sondem nur
nach Koplteilen (Anteilen), es sei denn, daB sich ihre solidarisshe Haftung
aus einer anderen gesetzlichen Vorschrift ergib!.

chybil odvolaci soud po stránce právní, 'l'ěl-li za to, že šlo o společné
provozování obchodní živnosti pod společnou »firmou«, kterou je posuzovat podle §§ 1175 a.násl. obč. zák., když dovolatel netvrdil a nebylo. pro- .
kázáno že jsou dány podmínky § 1 zák. Sb. čís. 183/1928 jako Jeden
z předpokladů proto, aby bylo lze společnost tu posuzovati podle čl. 85
a násl. obch. zák. Solidární závazek C. J-a nelze proto dovodit z předpISU
čl. 112 obch. zák. (rozh. čís. 11351 Sb. n. s.).

lm vorliegenden Falle handelte es si ch um die gemeinsame Ausiihul1g
eines Handelsgewerbes unter einer gemeinsamen Firma, wobei C. J. ebenfalJs an den gemeinsamen Oeschaften beteiligt war, und zwar sowohl
selbst, als au ch durch seinen Bevollmachtigten F. J. Daher miissen nicht
nUr F. V., sondem auch C. J. liir Kaufleute im Sinne des Handelsgesetzes
angesehen werden. DaB C. J. zum Holzhandel keine Oewerbeberechtigung
halte, ist filr den Anspruch des Klagers ohne Bedeutung und aus diesem
Orunde bestreitet C. J. au ch seine Verpflichtung nich!. Der Kaufvertrag,
durch den das Holz dem Klager weiterverkault wurde, kam beim Betriebe
des gemeinsamen Oeschaftes zustande und stellte somit ein Handelsgesehaft dar. Der Nachweis des Oegenteils wurde iibrigens gar nicht ver-

V souzeném případě šlo o společné provozování obchodní živnosti pod
společnou firmou, při čemž se C. J. zúčastnil rovněž činně společných obchodů, a to jak sám, tak i svým zmocněncem F. J-em. Je proto považoval

Pro úvahu, zda závazek C. J-a je solidární, či zda jde jen o závazeK
podle podílu ve smyslu § 1203 obč. zák·, třeba předeslat, že C. J. v dovolacím řízení již nepoukazuje na to, že z obchodu, o který jde, není pro nedostatek předpokladů § 1201 obč. zák. vůbec zavázán, stoje na stanovisku,
jehož právni mylnost byla již dovozena, že byl totiž jen tichým společn~
kem. Nedovozuje však, že, i kdyby tu byla společnost. podle § 1175 obe.
zák., nešlo by o společný obchod, za který by neručil. Třeba tudíž vycházet z téhož předpokladu, z jakého vycházel odvolaci soud, že šlo totiž
o závazek společný a důsledkem toho míti za to, že F. V. směl obchod teli
uzavříti ve smyslu § 1201 obč. zák. i jménem C. J-a. Tomu ostatně nasvěd
čuje seznáni samého C. J-a, že jeho souhlasu bylo potřebí jen k sjednán,
větších obchodů. Že by šlo o takový případ, jenž by vyžadoval jeho souhlasu, pokud jde o obchod s žalobcem, žalovaný C. J. nedovozuje.

Podle předpisu § 1203 obč. zák. neručí ovšem společníci za společné
závazky solidárně, nýbrž jen podle hlav (podílů), ačli solidární ručení pm
ně neplyne z jinýsh zákonných předpisů.

nejen F. V-a, nýbrž í C. J-a za obchodníky ve smyslu obchodního zákona.
Že C. 1- neměl živnostenské oprávnění k obchodu dřívím, je pro nárok žalobcův nerozhodné a z toho důvodu C. J. také svůj závazek nepopírá.
Trhová smlouva, kterou bylo dříví žalobci dále zcizeno, byla uskutečněn>!
při provozování společného obchodu a byla tudíž také obchodem. Clpak
ostatně nebyl ani prokazován. Předcházela mu písemná nabídka, psan~
F. V-em a podepsaná »V. a J.«. Že jménem J. byl míněn C. J., připoušli
tento sám. Bylo již shora dovozeno, proč třeba mít za to, že F. V. smět
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sucht. Es ging ihm cin von f. V. verlaBles uud von "V. und J.« unterschriebenes Angebot Voraus. OaB mit dem Namen J. C. J. gemeint war,
gibt dieser selbst zu. Es wurde bereits oben dargetan, warum angenommen
werden muB, daB E. V. dieses Angebot im Namen des C. J. stellen durite.
We~~ es dann zum Abschlusse des Geschaftes gekommen ist, wobei der
RevlslOnswerber mlt Recht dafiirhalten konnte daS er das Geschalt aueh
mit C. J. abschlieBe, sind alle Voraussetzunge~ der Vorschrift des Arl. 280
HGB ..liir eine solidarische Verbindlichkeit des C. J. hinsichtlich des ganZCn emgeklagten Betrages, nicht nur hinsichtlich seiner Hallte erlUlIt.
Wenn somit das Berulungsgericht die Haftung des C. J. !Ur die gemeinsame Verbindlichkeít, gegen deren Hohe nichts mehr eingewendet wird
VOm Gesichtspunkte des § 1203 abGB. beurteilt hat,· ist diese seine Ansícht
rechtsirrig. Oaher wurde aul die begriindete Revision des Klagers im abandernden Teile des angelochtenen Urteils das erstgerichtliche Urteil, so;veit es durch die Revision des Klagers angelochten wurde, wiederher-

gesteHt.

čís.
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nabídku tu učinit jménem C. J-a. Došlo-Ii pak k uskutečněni obchodu,
při čemž dovo1atel právem mohl mít za to, že uzavirá obchod i s C. J-em,
jsou splněny veškeré záležitosti předpisu čl. 280 obch. zák. oro solidární
závazek C. J-a co do celé zažalované částky, nikoli jen do její poloviny.
Uvažoval-li tudiž odvolací soud o odpovědnosti C. J-a za společný závazek,
proti jehož výši není již nic namitáno s hlediska § 1203 obč. zák., je tento
jeho názor právně mylný. Byl proto k důvodnému dovolání žalobcovu
v změňující části napadeného rozsudku obnoven rozsudek prvého soudu,
pokud byl dovoláním žalobcovým napaden.

: : I;",
čís.

Nr. 18729.
Wurde der BeschluB des Erslgerichtes, durch den der Antrag einer
el1llmiindigten Person auf Aufhebung ihrer Entmiindigung abgewiesen
,mrde. vom Rekursgericht bestiitigt, 80 íst g~en den BeschluB des RelmIrsgerichtes keill weiteres Rechtsmitlel zuliissig.

18729.

Potvrdil-Ii rekursn! soud usneseni prvého soudu, jimž byl zamitnut návrll
osoby zbavené svéprávnosti, aby jej! zbavení svéprávnosti bylo zrušeno,
nen.í proti usneseni rekursního soudu dalšího opravného prostředku.
(Rozb. ze dne 6. dubna 1944, R I 95/44.)

(Entseh. vom 6. Apri! 1944, R I 95/44.)
Die wegen Geisteskrankheit beschrankt entmiindigte J. R-ová beantragte die Aufhebung ihrer Entmiindigung.
O a s G e r i c h t e r s t e r I n s t a n z wies den Antrag ab. O a s R ek 11 r s g e r i ch t gab dem Rekurse der J. R-ová nicht statt und bestiitigte
<1Ien angefochtenen BeschluS.
O a s Ob e r s t e G e r i c h t wies den Revisionsrekurs der J. R-ová

J. R-ová, zbavená pro duševni chorobu částečně svéprávnosti, navrhla,
ahy její zbavení svéprávností bylo zrušeno.
S o udp r v é s t o I i c e návrh zamítl. Rekursu J. R-ové rek u r S 11 í
s 01.1 d nevyhověl a napadené usneseni "potvrdil.
Ne j vy š š í s o u d odmítl dovolací rekurs J.R-ové.

ZUJfíick

Z

Aus den Griinden:

důvodů:

Gegcn .den BeschluB des Erstgeriehtes, durch den der Antrag der beschriinkt entmiindigten J. R-ová aul Aulhebung ihrer Entmiindigung abgeWlesen wurde, brachte J. R-ová den Rekurs ěin, dem das Rekursgericht
nicht stattgab; indem es den erstgerichtlichen BeschluB bestatigte.

Do usnesení prvého s0udu, jimž byl zamítnut návrh 1. R-ové, zbavené
svéprávnosti, aby její zbaveni svéprávnosti bylo zrušeno, podala
J. R-ová stížnost, jíž rekursní soud nevyhověl a usneseni prvého soudu
potvrdil.

Naeh § 55 Entm.-O. kann die Entscheidung betrelfend die Aulhebuug
oder Umwandlung der Entmiindigung mit Rekurs im Sinne der Vorschrilten
des § 49,die sinngemiiS anzuwenden sind, angelochten werden. Nach
§ 49, Abs. 4 Entm.-O. ist jedoch gegen einen vom Rekursgerichte besta-·
lIgten BeschluB kein weiteres Rechtsmiltel zulassig.

měně zbavení svéprávnosti napadeno rekursem podle předpisů § 49, jichž
jest obdobně použíti. Podle § 49, odst. 4 ř. o zbav. svépr. není však dalšiho opravného prostředku proti usnesení potvrzenému rekursním soudem.

částečně

Podle § 55 ř: o zbav. svépr. může býti rozhodnutí o zrušeni nebo pře
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. Di~ Be~timmung des § 46, Abs. 2 des Ges. Slg. Nr. 100/1 931 kom",t
IlIer mchl In Betracht, da nach § 1, Abs. 2 zit. Ges. die Bestimmungen
besonderer gesetzhcher Vorschriften iiber die in diesem Geselze behandelten Angelegenheiten ihre Wirksamkeit nicht verlieren. Es sind daher mi!
der die Rekurs!rist b~treffenden Ausnahme (§ 54, Abs. 2 des Ges. Slg.
Nr. l00jl~31) auch dle au!. dle Rechtsmltíel beziiglichen Bestimmungen
der Entmundlgungsordnung ln Kraft geblieben.

-~---~-.
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Ustanovení § 46, odst. 2 zák. Sb. čís. 100/1931 nepřichází tu v úvahu,
ježto podle § 1, odst. 2 téhož zák. nepozbývají účinnosti ustanoveni zvláštnich zákonných předpisů o věcech, a nichž jedná uvedený zákon. Zůstala
redy v platnosti s výjimkou, týkajíc i se rekursní lhůty (§ 54, odst. 2 zák.
čis. 100/1931), také ustanoveni řádu o zbavení svéprávnosti o opravných
prostředcích.

čís.

Nr. 18730.
~ioe mit der Schr~ibmaschioe geschriebeoe (und vom Erblasser utrtersehne~eoe ~ letzte Wllkoserldiirung ist keio giiltiges holographes Testa~nt lm Smoe des § 578 abGS.

čis.
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Poslední pořízeni psané psacím strojem (a podepsané zůstavitelem)
mlení p;atným testamentem holograinfm podle li 578 obč. zák.
(Rozh. ze dne 6. dubna 1944, Rv II 377/43.)

(Entsch. vom 6. April 1944, Rv II 377j43.)
'. ZUl' Verlassenschaft nach dem am 7. Juli 1942 verstorbenen A. B. iiberrelchte die hinterbliebene Witwe M. B-ová die ErbserkIarung aus dem Testamente, und zwar au! Grund cines Schreibens des Erblassers vom 18.
Apnl 1~37, das au! der Schreibmaschine geschriebenen wurde. In diesem
emer dntíen Person (F. O-ová) adressierten Schreiben war unter anderem
folgendes angefiihrt: »Sollte etwas geschehen, bitíe ich Sie vertraulich ZUl'
Kenntms zu nehmen, daB mein gesamtes hinterlassenes Vermogen aus8ch~leBhch memer Oattin gehort, die darDber nach meinem Ableben nach
Bel.leben yerfilgen kann. Mích lasset verbrennen, und zwar so wie ích gekleldet sem werde, und meme Asche moge irgendwo in den FluB geworlen
w~rden.« Dle Schwestern des Erblassers A. R-ová und A. Z-ová iiberrelchten die ErbserkIarung aus dem Gesetze. Mit BeschluB vom 25. Novem?er 1942, AZ. D 174j4~ nahm das Verlassenschaltsgericht alle Erbserklarungen an und verWles die Testamentserbin M. B-ová aul den
.
Rechtsweg.
lm vorliegenden Rechtsstreit beantragt M. B-ová gegen A. R-avá ulld
A. Z-ová dle Feststellung, daB die in dem Schreiben des Erblassers vartl
18. Apnl 1937 enthaltene und mit lolgenden Warten zum Ausdruck gebrach!e. letzte Willen~erkliirung: »Sollte etwas geschehen, bitíe ieh Sie
ve~trauhch ZUl' .Ken.ntms zu nehOlen, daB mein gesamteschinterlassenes Vermogen ausschheBhch meiner Gattin geh6rt, díe darDber nach meinem Able?e~ nach Beliebe~ verfiigen kann ..Mich lasset verbrennen, und zwal' 80
"'le lch gekleldet sem werde, und meme Asche m6ge irgendwo in den PluB
geworlen werden« gDltig und die beklagte Partei verpflichtet isl, dies anzuerkennen.
. D a s E.r s t g e .r i ch t wies die Klage ab. A ti s den GrD n d e ll:
Dle Ents.cheldung dl~ses Stri.ttes hiingt von der Frage ab, ob die vom Erb!asser mll der Schrelbmaschllle geschriebene und eigenhiindig unterschrie-

K p~zůstalosti po A. B-ovi, zemřelém dne 7. července 1942, přihlásila
se ze zavěti pozůstalá 'vdo~a M. B-ová a sice na základě dopisu zůstavi
telova ze dne 18. dubna 1937, jenž byl psán na stroji. V tomto dopise, adresovaném třetí osobě (F. O-ové), bylo uvedeno mimo ,jiné toto: »Kdyby
se něco stalo, tedy prosím Vás důvěrně, by jste vzala na vědomost, že
veškeren majetek po mně přináleží výhradně mojí manželce a může si s ním
. po moji smrti nakládati jak ji libo bude. Mne pak nechte spálit a sice tak
jak budu oblečen a popel nechť se hodí do řeky kdekoliv.« Zůstavitelovy
sestry A. R-ová a A. Z-ová se přihlásily k pozůstalosti ze zákona. Usnesením ze dne 25. listopadu 1942, zn. sp. D 174/42 přijal pozůstalostní soud
všechny dědické přihlášky a poukázal testamentární dědičku M. B-ovou na
pořad práva.

Ve sporu, o který tu jde, domáhá se M. Bcová proti A. R-ové a A. Z-ově
že posledni pořízení, obsažené v dopisu zůstavitele ze dne 18.
dlibna 1937 a vyjádřené slovy: »Kdyby Se něco stalo, tedy prosim Vás dů
věrně, by jste vzala na vědomost, že veškeren majetek po mně přináleží
výhradně mojí manželce a může si s nim po mojí smrti nakládati, jak ji libo
bude. Mne pak nechte spálit a sice tak, jak budu oblečen a popel nechť
se ho.dí do řeky kdekoliv« je platné a že žalovaná strana je povinna to
uznat!.
zjištění,

Ý S o u d zamítl žalobu. Z d ů vod ů: Rozhodnutí 'tohoto sporu
na otázce, zda je posledni pořizeni, jež zůstavitel napsal na psacím
stro]! a podepsal vlastní rukou, platným pořízením hologralnÍm podle § 578
P

závi~í

I' V

-

Nr. 18730 -

-

Cis.

366

bene letzte Willenserklarung ein gUltiges holographes Testament im Sinne
des § 578 abOB. ist, der in seinem ersten Satze bestimmt: »Wer schriftlich
und ohne Zeugen testieren will, der muS das Testament oder Kodizill
eigenhandig schreiben und eigenhandig mi! seinem Namen unterfertigen.«
Fiir die Institution des holographen Testamentes sprachen gewichtige
Oriinde; seine Einfachheit, die es ermoglicht, den Inhalt des Testamentes
geheimzuhalten und es beliebig in einfacher Weise abzuandern, zu berichtigen, zu' erganzen oder durch eine andere Verfiigung zu ersetzen. Daher
lieS der Oesetzgeber diese Art der Testierung ohne Zeugen zu, obwohl cr
sich der Moglichkeit einer Falschung und Verfiilschung bewuSt war. Eben
deshalb hat er sich aber, um diese Oefahr am sichersten zu vermeiden,
wie aus den Motiven (siehe Zeillers Kommentar) hervorgeht, nicht mit der
eigenhandigen Unterschrift begniigt, sondern hat auf dem Erfordernis der
eigenhandigen Niederschrift der ganzen letztwilligen Verfiigung beslanden.
Der Oesetzgeber hat also in der eigenhandigen Niederschrift und eigenhandigen Unterschrift des Erblassers zwar keine unbedingt sichere, aber
doch verhaltnismaSig verliiSliche Oarantie filr die Echthei! der letztwilligen Verfiigung und einen wichtigen 8eweis filr deren Echtheit erblickt.
ln der Zei! der Entstehung des Allgemeinen biirgerlichen Oesetzbuches
gab es keine Schreibmaschinen. Der Oesetzgeber dachte bei der Bestimmung
des § 578 abOB. an (lie damals allgemein und jetzt noch haufig iibliche
Art des Schreibens, die darin besteht, daS die Hand mit einem SchreilJ..
griffel (einer Feder u. a.) auf einer Unterlage (z. B. auf Papier) Buchstaben gestaltet und aus ihnen Worte und Satze bildet. Diese Art der eigenhandigen Niederschrift stellte allerdings eine verhiiltnismaSig sichere Oewahr filr die Echtheit des holographen Testamentes dar, denn bekanntlich
weist die in dieser Weise gestaltete Schrift bei jedem Ver!asser einen besonderen Charakter auf und ist solcherart individualisiert, daS sie sich von
der Handschrift eines anderen Verfassers, und zwarin dem MaSe unterscheidet, daS bei sorgfiiltiger Nachahmung einer Iremden Handschrifl
in. der Regel gewisse Merkmale verbleiben, die dem Schriftsachverstandigen
dle Feststellung der Verfiilschung und Falschung erm6glichen. Der
Maschinenschrift geht in ihrer Beziehung zum Verfasser dieser ausgepragte
personliche Charakter ab.Die Methoden, die erkennen lassen, ob ein bestimmtes Schriftstiick auf einer bestimmten Maschine geschrieben wurde,
sind zwar bereits sehr vervollkommnet worden, aber die Feststellung von
Merkmalen, die daftir sprechen, daS das auf der Maschine geschriebene
Schriftstiick van einem bestimmten Verfasser geschrieben wurde, ist mit
so groSen Schwierigkeiten verbunden, daS der praktische Wert einer solehen Ermittlung unbedeutend ist und gew6hnlich zu keinem Erfolge fiihrt.
Wegen dieses Mangels der Individualitat kann die Maschinenschrift keinen
gleichwertigen Ersatz~ filr die eigenhandige Schrift abgeben, wie sie dem
§ 578 abOB. bei einer letztwil1igen Verfligung vorschwebt, denn die auf
der Maschine verfaSte Niederschrift des Testamentes ist, da sie nicht indíviduell charakterisch ist, ZUm Nachweis der Authentizitat nicht geeignet.
Durch díe Niederschrift des Testamentes auf einer Schreibmaschine geht
ctie Oarantie gegen eine Verliilschung, an die in der Bestimmung des § 578
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obč.

zák., jenž ustanovuje v první větě: »Kdo chce pořízovati písell!ně a
beze svědků, musí napsati závěť nebo dovětek vlastní rukou a vlastnoručně
podepsali svým jménem.« Pro uzákoněni posledního pořízení holografního
mluvily závažné důvody: jeho jednoduchost, jež umožňuje zachovat obsah
posledniho pořizení v tajnosti k.d~koli je)edl;oduchým zp_ůsob~m z,měnit,
opravit, doplnit nebo nahradIt Jlnym ponze!1lm. Proto pnpustJl zakonodárce tento druh pořizování beze svědků, ač si uvědomoval možnost podvrhu a zfalšováni. Avšak právě proto, aby co nejúčinněji zabránil tomuto
nebezpečí, nespokojil se, jak vyplývá z motivů (viz Zeillerův komentář),
vlastnoručním podpisem, nýbrž setrval při požadavku vlastnoručniho sepsáni celého posledního pořízení. Zákonodárce spatřoval tedy v tOIl!, že
zůstavitel pořízeni napiše vlastní rukou a vlastni rukou podepíše, sice nikoli naprosto bezpečnou, přece však poměrně spolehlivou záruku pro prac
vost posledního pořízení a za významný důkaz této pravosti. Doba vzniku
všeobecného zákoníka občanského neznala psacích strojů. Zákonodárce měl
při ustanovení § 578 obč. zák. na mysli způsob psaní tehdy obecně a dosud
ještě hojně uživaný, který záleží v tom, že ruka pisátkem (perem a pod.)
na podložce (na př. papíru) vytváří písmena a tvoří z nich slova i věty.
Tento způsob vlastnoručniho psaní byl ovšem poměrně dobrou zárukou
pravosti posledního pořízeni holografního, neboť jak známo, písmo takto
vytvořené má u každého pisatele zvláštní charakter, je individualisováno,
tak, že se liší od rukopisu jiného pisatele, a to dokonce tou měrou, že
při pečlivém napodobování ciziho rukopisu pravidelně zůstanou některě
známky, jež znalci písma umožňuji zjistit falšování a podvrh., Písmu psaciho stroje chybi ve vztahu k pisateli tento vyhraněný, osobitý charakter.
Jsou sice již velmi zdokonaleny metody, jimiž lze rozpoznat, zda určitá
písemnost byla sepsán~ na určitém stroji, avšak zjistit známky svědčící
o tom, že písemnost zhotovenou na stroji psal určitý pisatel, je spojeno
s potížemi tak velikými, že praktická cena takového zjišťování je nepatrná
a obyčejně nevede k cili. Pro tento nedostatek osobitosti nemůže býti strojové písmo rovnocennou náhradou za písmo vlastnoruční, jak je má l1Jl
mysli § 578 obč. zák. při posledním pořízení, neboť písmo závěti psané
na stroji nemajíc individuá!n:ho charakteru není samo o sobě způsobilé
prokázat autentičnost. Zřizením posledního pořízení na psacím stroji úplně
mití záruka proti zfalšování, zamýšlená ustanovením § 578 obč. zák., pře
stává totiž možnost vésti důkaz ·3 totožnosti písma. Kdyby poslední poří
zení psané na stroji bylo postaveno na roveň pořizení psanému skutečně
vlastní rukou, musil by důsledně i podpis psaný na stroji nahrazovat při
posledním pořízení podpis vlastni rukou v původním a vlastním smyslu
těchto slov. Následky by byly nedozirné, neboť nic nebylo by snažší než
proti starší, skutečně vlastní rukou psané závěti (a netoliko proti takovéldi'
holografní závěti, nýbrž j proti poslednímu pořízení allografnímu) postavit
padělek, od počátku do konce zhotovený na psacím stroji a opatřený pozdějším datem. Již tento důsledek právní nejistoty nabádá k opatrnosti a
bráni extensivnímu, žalující stranou zastávanému výkladu § 578 obč. zák,
Žalobkyně poukazuje na to, že v době vzniku občanského zákoníka nebylo
ocelových ani plnících per a že proti těmto pomůckám není námitek. Psací
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abGB. gedacht ist, vollkommen verloren, denn es entfallt die Mogliehkeit
der Beweisltihrung hinsichtlieh der Identitat der Sehrift. Wenn ein auf der
Maschine gesehriebenes Testament einer tatsaehIieh eigenhandig verfaSten
letztwilIigen Verfligung gleichgesetzt wtirde, muSte folgerichtig au ch die
mit der Maschine geschriebene Untersehrift die eigenhandige Untersehrift
im ursprtingliehen und eigentliehen Sinne diesel' Wortc ersetzen. Die Folgen waren unabsehbar, denn niehts ware leiehter als einem alteren, wirklich eigenhandig verfaSten Testament (und nicht nul' einem solehen holographen, sondern au ch einem allographen) eine von Anfang bis Ende auf
der Schreibmaschine verfaSte und mi! einem spateren Datum versehene
Fiilschung entgegenzusetzen. Schon die sich daraus ergebende RechtsuÍ1sicherheit mahnt zur Vorsicht und steht der von der klagenden Parte I ver1retenen extensiven Auslegung des § 578 abOB. im Wege. Die Klagerin
\Veist darau! hin, daS es in der Zei! der Entstehung des BilrgerIiehen Oe5etzbuches weder Stahl- noch Hillfedern gegeben habe und daS gegen
diese Requisiten nichts einzuwenden sei. Die Schreibmasehine sei nichts
anderes als ein technisehes Hilfsmiltel, das der menschlichen Hand die
Uebertragung von Oedanken auf das Papier ermaglicht. AlIein die Klagerin
vergiSt, ďaS skh die lndividualitat der Handschrift so\Vohl beim Schreiben
mit cinem Federkiel, als aú ch beim Schreiben mi! ciner Stahl- oder Fililleder zeig!. Die Klagerin stellt die Begri!fe des holographen und des allographen Testamentes einander gegentiber und bemilht sich so nachzuweisen, daS die letzte Willenserklarung, um die es si ch in diesem Rechtsstreit
handelt, da :sie nicht von einer vom Erblasser unterschiedlichen Person
verfaSt wurele und somit kein allographes Testament ist, als holographes
Testament anerkannt werden muS. Auch das Gericht gibt zu, daS unler
der Voraus"setzung, daS der Erblasser dieses Testament selbs! auf der Ma.chine geschrieben unci es unterschrieben hat, seine letzte WillenserkIarung kein allographes Testament ist. Oas Oericht findet jedoch, Indem es
diese letzte Willenserklarung vom Standpunkte eines holographen Testamentes beurteilt, dag .sie ein gliltiges holographes Testament sei, und clar~uf kommt es doch ano Wenn das Testament kein allographes ist, ergibt
si ch daraus noch nicht, daS es ein holographes im Sin ne des § 578 abOB.
ist. Uebrigens is! der Mechanismus des Schreibens im urspriinglichen Sinne
des Wortes und des sogenannten Schreibens auf dér Maschine ganz ver.chieden. Beim Schreiben im ursprilnglichen Sinne des Wortes gestaltet
der Ver!asser auf der Unterlage die einzelnen Buchstaben· (schreibt sie
auf) und vereinigt sie zu Worten, wahrend beim SChreiben auf der Maschine aus Erz gegossene, also bereits fertige Buchstaben uber ein Schreibband mi! Hilfe von beweglichen Hebeln abgedruckt werden. Vom Oesichtspunkte der klagenden Partei aus ware z. B. ein Testament giiltig, das
in der Weise errichtet wird, dag der Erblasser einer sogenannten Kinderdruckel'ei Oummibuchstaben eninimmt und sie auf dem Papier abdruckt,
oenn er taje etwas Aehnliches wie beim Schreiben auf der Maschine unel
~ogar ohne Zuhilfenahme der Maschine und ihrer Hebel. Er kannte dann
aus den in den Blechrinnen aneinandergereihten Buchstaben einzelne
WBrter und Zeilen zusammenstellen und abdrucken, und wir waren da
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stroj není prý nic jiného, než technick~ pomů~k~ ~m?žňu\íci ,lidské ruce
přenos myšlenek na papír. L.eč žalobkynezapomma! ze II1dl~ldualnost r~k?
pisu projeví se jak při psam brkem, tak I pn psam ocelovym nebo plmclm
perem. ·žalobkyně klade proti sobě pojmy h~Iogr~fní zá.:',ěť 3'"allografní
závěť a snaží se lim dokázat, že posle dm ponzem, o nez bez I v tomto
sporu, nejseuc psáno osobou od zůstavitele rozdilnou a nejsouc tedy ~ll~
grafní závětí, musí býti uz~áno. za holografní ~e~t~ment. I .~oud"uznava, ze
za předpokladu, že sám zustavltel psal tuto zavet na stroJI a j~ podepsal,
jeho poslední pořízeni neni al10grafní závětí. Soud. vš~k~ P?suzuje. toto t:0.řízení se stanoviska holografnrho testamentu, shledava, ze nem platny'"
testamentem holografním, a v tom přece spočívá, ~ěži~ko věci. Není-!, poslední pořízení allografnim, neplyne z toho jeste, ze je holografmm po
rozumu § 578 obč. zák. Ostatně mechanismus psaní v původním. smy~lu
slova a tak zvaného psaní na stroji je zcela rozdílný. Při psaní v pu~odmm
smyslu slova pisatel teprv:, vyt~áří (piše) na ~.odložc; jednothva plsm~n,a
a spojuje je v slova, kdezto pn psanl na St;0JI se plsmenka, z kO,vu, l;ta,
tedy již hotová pře~ pás~u o.~is,kují na podlozku za p,?mocl pak ~v~~enych
v pohyb. Se stanovIska zaluJlcl strany byla by na pr. platnou zavet zho ..
tovená tak že by zůstavitel vybíral z tak zvané dětské tiskárničky gumové
typy a oti;koval je postupně na papír, ne?oť činil by něco, podobného. jako
při psaní na stroji a doko.n~e bez. P?'2'?CI stroje a je,ho pak. Moh! b~ ~ak
otiskovat jednotlivá slova I jedn?tlIve radky,sest~v~~,e z p~smen s;radenych
do plechových žlábků, a bylI bychom vlastne jlZ u tIsku. Vz~yť rozh.
čís. 2139 Sb. n. S. tr. uznává průklepy zhotovené na psacím strojI za tIskopis. Výraz psaní 11~ stroji ujal se ?všem všeobes~ě, avš~k stejným slovem není setřen rozdll v mechamckem postupu pn psam vlastm rukou
v původním smyslu slova· při psaní strojem. Způsob, jimž s?~d vyklád~
§ 578 obč. zák., je ve shodě s ustanovením § 6 obč. zak., totIz ve sho~e
s vlastním smyslem slov »napsati vlastní r~kou a vlastn?r~~ně. podepsatI<;
v jejich souvislosti a se zákonodárcovým umyslem umozmtI sIce posledm
pořízeni hologra!ní, zároveň však je .podle možnosti chrá~it před padě:kem
a zfalšováním. Shodně rozhodl nejvyšší soud v rozh. ČIS. 6820, uver. ve
Sbírce civ. rozh. Schey-Krupský v XVlI sv. n. ř. z r. 1917. Proti jinému
mínění vyslovenémú vmzhodnutí nejvyššího soudu z 6. listopadu 1917 vystoúpil Eisinger v článku Aus der Praxis, Brilnner J. Z. 1921, čís. 21, v němž
cituje literaturu jež téměř vesměs hájí stanovisko, které zaujímá i podepsaný soud; t;ké komentáře Rouček-Sedláček a Klangův, jakož i MayI'
v Lehrbuch des bilrgerlichen Rechtes, 2. sv., 4. a 5. kniha, stl'. 206 zastá..
vají názor, že platným holografním není testament zhotovený na psacím
stroji. & 601 obč. zák. ustanovuje: »Neplatno jest posledni pořízení, jestliže
zůstavitel zanedbal některou z náležitostí zde předepsaných a nikoli výslovně pouze doporučených jako opatrnost.« Ježto předepsaná náležitost
vlastnoručního sepsání není dána při posledním pořízení z 18. dubna 1937,
soud žalobu zamítl, aniž se zabýval ostatními námitkami žalovaných.

Civilu! rozhodnutí XXVI.
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eigentlich bereits beim Druck angelangl. Die Entsch. Nr. 2139 Slg. O. O.

i. Strafs. laSt doch auf der Schreibmaschine verfertigte DurchschJage als
Druckschriften gelten. Der Ausdruck »auf der Maschine schreiben~ hal
si ch allerdings allgemein eingeblirgert, durch das gleiche Wort ist jedoch
nichl der Unterschied des mechanischen Vorganges beim eigenhiindigen
Schreiben im ursprlinglichen Sinne des Wortes und beim Schreiben auf der
Maschine verwischt. Die Art und Weise, wie das Oericht den § 578 abOB.
auslegt, steht im Einklang mi! der Bestimmung des § 6 abOB., niimlich im
Einklang mít der eigentiimlichen Becteutung der Worte »eigenhiindig schreiben und eigenhiindig unterfertigen« in ihrem Zusammenhange und im Einklang mil der klaren Absicht des Oesetzgebers, eine holographe letzte Wi!lenserkliirung zu erm6glichen, gleichzeitig aber diese nach M6glichkeit gegen
eine Fiilschung und Verfalschung zu schUtzen. In gleichem Sinne hat das
Oberste Oericht in seiner in der Sammlung der Zivilentsch.von ScheyKrupský Bd. XVII N. F. a. d. J. 1917 ver6ffentlichten Entsch. Nr. 6820 entschieden. Oegen eine andere in einer oberstgerichtlichen Entscheidung vom
&. November 1917 ausgesprochene Ansicht hat Eisinger in dem Artikel Aus
der Praxis, BrUnner J. Z. 1921, Nr. 21 Stellung genommen, in welchem .
er die Literatur zitiert, die fast ausnahmslos' den Standpunkt vertritt, den
auch das geferti,,-te 'Oericht einnimml; auch' die Kommentare Rouček
Sedláček und Klang, sowie Mayr in seinem Lehrbuch des bUrgerlichen
Rechtes, 2. Bd., 4. und 5. Buch, S. 206 sind der Ansicht, daS ein aul der
Schreibmaschine geschriebenes Testament kein gilltiges holographes Testament sei. Der § 601 abOB. bestimmt: "Wenn der Erblasser eines der
hier vorgeschriebenen und nicht ausdrUcklich der bloSen Vorsich! Uberlassenen Erfordernisse nicht beobachtet hat, so ist die letzte WilIenserkliirímg ungUltig.« Da bei der letzten WillenserkJarung vom 18. Apri! 1937
nicht das vorgeschriebene Erfordernis der eigenhiindigen Niederschrift gegeben ist, hat das Oericht die Klage abgewiesen, ohne sich mit den librigen
Einwendungen der Beklagten zu belass~n.
D a s Ber U I u n g s g e r i c ht gab der Berufung der KJagerin keine
Folge. A u s den O r li n den: Das Erstgericht hat entschieden, daS die
auf der Schreibmaschine geschricbene und vom Erblasser A. B. unterschriebene letz!e Willenserklarung kein gUltiges holographes Testament darstelle.
Seine Ansicht stutzt es im wesentlichen auf den Mangel der durch die Bestimmung des § 578 abOB. festgesetzten formellen Vorschriften. Das Berufungsgericht teilt diese Ansicht des Erstgerichtes. Das Oesetz bestimmt,
daS ein Testament nur in einer bestimmten, von ihm vorgeschriebenen
Form errichtet werden kann. Wurde eines der vorgeschriebenen Erfordernisse nicht beobachtet, so ist das Testament ungliltig (§ 601 abOB.). In der
Frage, ob die vorgeschriebenc Form des Testamentes eingehalten wurde,
kann nicht etwa der materielle Nachtei! entscheiden, welcher der Witwe
mangels der erforderlichen Form des Testamentes entstehl. Das Blirgerliche
Oesetzbuch miSt der eigenhandigen Schrift des Testators groSe Wichtig~
keit bei (§ 578 abOB.). lm Kommentar Pfaff-Hoffman vom J. 1877-11,
S. 142 ll, ff. wird angefLihrt, daS Zeiller bei der Redaktion des Entwurfes

O d vol a c í s o u d nevyhověl odvolání žalobkyně. Z d ů vod ů:
Prvý soud shledal, že posledni pořizení psané na psacím stroji a podepsané
zůstavitelem A. B-em není platným testamentem holografníin. Opírá v podstatě svůj názor o nedostatek formálních předpisů, stanovených ustanovením § 578 obč. zák. Odvolací .soud sdílí tento názor prvého soudu. Zákon
stanoví, že testament může býti zřízen jen v určitých, jím předepsaných
formách. Nebyla-li zachována některá z předepsaných náležitostí, je testament neplatný (§ 601 obč. zák.). V otázce, zda je zachována předepsaná
forma testamentu, nemůže snad rozhodovati materiálnf újma, která vdově
vzejde pro nedostatek formy testamentu. Občanský zákoník klade velkou
váhu na vlastnoruční písmo testatora (§ 578 obě. zák.), V komentáři PfaffHoffmann z r. 1877 - II, str. 142 a násl. se uvádí, že při redakci návrhu
občanského zákoníka učinil Zeiller návrh na odstranění testamentu bez
svědků vůbec, a to z důvodu snadného podvržení a těžkosti důkazů. Avšak
redakční rada tento návrh nepřijala, při čemž uváděla pro svoje rozflOdnutí
též důvod, že je těžko napodobiti písmo. Revisní komise přijala pak od24-
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zu,!, Biirgerlichen Gesetzbuch iiberhaupt die Absch
emchteten Testamentes beftirwortet hab
d
affung des ohne Zeugen
lelchten Falschung und schwierigen B e? un ~war aus dem Grunde der
si On ha?e diesen Antrag jedoch nichte;;lsbarkelt. Dle Red~ktionskommis_
Entscheldung auch den Grund
r'hgenommen, wobel sle mr ihre
nachzuahmen sei. Die Revisionskol~~1:s ~ rt habe, daB die Schrift schwer
IOn habe dle abgestrmmte Fassung
angenommen und die Superrevisions
Bestim!TIung erganzt, daB das Test kommlsslon habe rl.en Antrag durch 'die
sem musse. Wenn also das Erst ~ment au~h ~Ig~nhandlg unterschrieben
elgenhandigen Schrift besonde gglCht hau! dle mdlvlduellen Merkmale der
in diesen Merkmalen erbIickt:~ di~w~ t legt, tut es dies mi! Recht, denn
Schutz gegen die Falschung und V n es~tzgeber eme Garantie und den
Testamentes. Die Beru!ung irrt so~rt sc ~ng des ohne Zeugen ver!aBten
mentatoren hatten die g roBe Bed I auc, w~nn. Sle annrmmt, die KomkompiJie.rt. Unbegrundet ist dahe e~.tun§ der mdlv!duellen Schrift hinzusofern Sle diese au! diese Vermut~n le ..er~!ung mlt Ihren AuSmhrungen
.au! da.s moderne technische Leben ~e~ru~ et ~nd so!er~ sie mit Hinwei~
.
~aschme in Aemtern, in Oeschafte
Jjztzelt, wo slch die Schreib~Iner freien Auslegung das Wort sn r~~~:lm Pnvatlebendurchgesetzt hat,
hChen Erfordernis der ei enhandi p
... An .dem erwahnten grundsatz~e~ Schn!t andert nichts der Umstand
daB als holographe Testa~ente
mit dem FuB mit dem Mund aUt Cd Jel~e angesehen werden muBten di~
'
, ml er lOken H d "
,
denn ~s wurde
sich um Ausnahmsfalle
an . u. a. verfaBt wurden,
mcht 10 normaler Weise die ei e
. handeln, bel ~elchen der Testator
Nlederschrift des Testamentes b g ·?te, msbesondere dle rechte Hand zur
Han? geschriebene Schrift weis~~:df~i~ k~~n~ uch die mit einer schweren
scheldung OL-U. Nr. 4162 betri!ft ni ue. e er male aul. Der FaiI del Entgraphes Testament, wobei einer der ~ht em h?lographes, sondern ein allound es wurde in diesem FalIe entsch' e~gen dle Hand des Testators lUh rte,
t le en~ daB der Erblasser gewiIIt war
das Testament eigenhandi
rUfung, die sich auf die F~g~u ~~nerschrelbe~. D~e Ausmhrungen der Be~
oder nach einer Schablone ges hdenb' ob em mlt Stabschrift, mit Ronde
. H'
g c ne enes ode . . S .
oder!ll olz gearbeitetes Testament
o'
r eln m tem gehauenes
betreífen nicht die Sache da si .. ~er ~orm des § 578 abOB. entspricht
hinausgehen. Die Wirkun 'en d e U er enRahmen der strittigen Frag~
n~ch dem TOde des Erb~sser:rel~tzt~n
~llIe~serkIar.ung stelIen sich erst
a
mcht mehr in der Lage ist, sie als Z'eu !Oz 10 bem~: .Zelt, wo der Erblasser
dle Art und Weise der Erricht
d g T u ekraftlgen. Daher muB' sehon
r.echtfertigen, daB das, was als U~! s est~mentes das leste Vertrauen
hch auch der letzte Wille des Versto ~zte ~rlle ~usgegeben wird, tatsachf6rmlicher Arten der Errichtung . r e~en 1St. Dles fii~rte zur Festsetzung
letzten WilIenserkliirung ewahrlem~s ~stamentes: Dle F6rmlichkeit der .
Erklarung und die VerlaBITchkeit ~s et I n~c~t nur dle Uspriinglichkeit der
. der Erblasser seiner Handlungswei;es
e ~I ~ tes, sondern beweist, daG sich
E:nst und mit voIJer Ueberlegung ~%and~~uBt war, daB er .ln voIJem
handlg verfaBtes Testament zulass' g
t hat. Wenn also ein eigentung einer solchen Urkunde und'h g. 1St, SO muB dle Kenntnis der BedeuI rer lUneren und auBeren Ausstattung Vero
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hlasované znění a superrevisní komise doplnila návrh ustanovením, že musí

býti testament i vlastnoručně podeps~n: Klade-li t,:d~ prvý s~ud zvláštn~
duraz na individuální znaky vlastnorucmho plsma, CInI tak spravne, nebol
v těch znacích viděli zákonodárci záruku a ochranu proti podvržení a padělání testamentu, napsaného beze svědků. Odvolání je proto také na
omylu domnívá-Ii se, že komentátoři přikompilovali závažnost individuálniho písma. Není tedy odůvodněno odvolání se svými vývody, pokud je
staví na této domněnce a pokud se dožaduj" volného výkladu, poukazem
na moderní technický život přítomné doby, kdy psací stroj pronikl jak
v úřadě, tak v obchodě a soukromí. Na uvedeném požadavku vlastnoručniho písma jako zásady nic nemění okolnost, že by bylo uznávati za holografní testamenty také ony, které byly psány nohou,
ústy levou rukou a pod., neboť by šlo o výjimečné případy, při kterýcť by testátor nemohl normálně použíti vlastní, zvláště pravé ruky
k se')sáni testamentu. I pismo psané těžkou rukou má svoji individualitu .
Příp~d rozhodnuti OL-U.' čís. 4162 netýká se hologralního testamentu,
nýbrž testamentu allografního, při němž jeden ze svědků vedl ruku zůsta
vit-eli, a bylo v tom případě usouzeno, že zůstavitel měl vůli podepsati testament vlastnoručně. Vývody odvolání, založené na otázce, zda testament
psaný písmem hůlkovým nebo rondovým neb podle šablony, nebo je-li vysekán v kameni, ve dřevě, odpovidá formě S 578 obč. zák., nejsou věcné,
vymykajíce Se z rámce sporné otázky. Účinek posledního pořízení dostaví
se teprve po smrti zůstavitelově, tedy v době, kdy zůstavitel nebude již
moci vydati o něm svědectví. Proto je třeba, aby sám způsob, jakým se
posledni pořízení vykoná, opravňoval pevnou víru, že to, co se za poslední
vůli vydává, skutečně také poslední vůlí zemřelého je. To vedlo k tomu,
aby byly stanoveny obřadné způsoby, jakými je nutno poslední pořízeni
vykonati. Obřadnost posledniho pořízení nejen že zabezpečuje původnost
projevu a jistotu jeho obsahu, nýbrž dokazuje, že si byl zůstavitel plně
vědom toho, co činil, že jednal vážně a s plnou rozvahou. Je-Ii tedy při
puštěno pořízení vlastnoruční, třeba šířiti vědomí o významu listu takového
a o tom, jak má býti vnitřně i zevně vypraven, nemají-li vzniknouti těžké
spory. Lze proto pořiditi soukromý testament písemný tím způsobem, že
zůstavitel svůj testament vlastnoručně sepíše a jménem podepíše (§ 578
obč. zák.). K tomu dlužno připomenouti, že spis musí býti sepsán úplně
jen zůstavitelem. Že se vyžaduje vlastnoruční písmo teslátorovo, dovodil
správně prvý soud a doložil literaturou a judikaturou. Odvolací soud k tomu
ještě uvádí, že i trestní judikatura uznává výtisky psané na stroji za tiskopisy (rozh. čís. 2139, 3809, 3849 Sb. n. s. tr.), nikoliv za vlastnoruční
písmo. Písmo psané strojem je písmo typografické, t. j. jsou to litá písmena, která se seskupí v slova, věty atd., těmi se tiskne a nikoliv píše.
Naproti tomu vlastní písmorukopis je výrazem psychické i lysické skladby
pisatelovy. Písmo je různé a vykazuje různost základních rysů podle vlivů
a prostředků pisatele, tedy tvoří je individualita, která typografickému
písmu schází. Testament aJlografní vyžaduje s formálního hlediska mimo
jiné tři svědky (§ 579 obč. zák.). Tito jsou dostatečnou zárukou pravdivosti projevu vůle testátora. Při testamentu hologralním nejsou svědkové,
v
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breitung erfahren, wenn es nicht zu schweren Streitigkeiten kommen solI.
Daher kann ein privates schriftliches Testament in der Weise verfaSt werden, daS der Erblasser seinen letzten Willen eigenhandig niederschreibt
und eigenhandig unterschreibt (§ 578 abOB.). Dazu ist zu bemerken, daS
die Urkunde zur Oanze nur vom Erblasser geschrieben sein muS. DaS sie
v.om . Testatór eigenhandig geschrieben sein muS, hat das Erstgericht
nchhg dargelegt und mit der einschlagigen Literatur und Rechtsprechung
belegt. Oas Ber)llungsgericht bemerkt hiezu, daS auch die Rechtsprechung
111 Strafsachen auf der Maschine geschriebene Abdrucke als Drucksachen
ansieht (Entsch. Nr. 2139, 3809, 3849 Slg. O. O. i. Strafs.), nicht als eigenhandige Niederschriften. Die Schreibmaschinenschrift ist eine typograph.ische Schrift, d. h. die besteht aus gegossenen BU'čhstaben, die in Worte,
Satze usw. zusammengefaSt werden und mit denen gedruckt und nicht geschrieben wird. Hingegen ist die eigentliche Handschrift der Ausdruck der
psychischen und physischen ZusammensteUung des Verfassers. Die Schrift
ist verschieden und weist nach MaSgabe der Einfliisse, denen der Verfasser unterliegt, und der Miítel, deren er sich bedient, eine Verschiedenheit
der Orundziige auf; sie wird also durch die Individualitat geformt, die
der typographischen Schrift abgcht. Oas aUographe Testament erfordert
in formeUer Hinsicht uotel anderem die Oegenwart von drei Zeugen .(§ 579
abOB). Diese bilden eine hinreichende Oarantie fiir die Wahrhaftigkeit
der WIlIensauSerung des Testators. Bei einem holographen Testament gibt
es kelI1e Zeugenund keine andere Oewahr filr die Echtheit der WillenserkIarung als die eigenhiindige Schrift, die hier den einzigen Umstand darstellt, durch den die genaueErfilllung der Bedingungen des § 578 abOB.
bewlesen wlrd. Wenn man VOn diesem Erfordernis ablieSe, wiirde eine
vollkommene Rechtsunsicherheit eintreten und zwar in Fallen in denen
ke in anderes Beweismaterial einen Ersat~ bieten kann. Dies ~eigte sich
auch belm Entwurf des neuen Bilrgerlichen Oesetzbuches (Regierungsentwurf, § 415), wo in den Motivenberichten der Oedanke einer Lockerung
der Formalitiiten der letzten Wi!1enserkIarung zurilckgewiesen wird und
wo die Superrevisionskommission ausdriicklich bemerkte, daS das Testament· eigenhiindig geschrieben sein milsse und daS die Maschinenschrift
nicht genilge. Beim Formerfordernis nach § 578 abOB. sind beide Bedingungen, die eigenhiindige Niederschrift und die eigenhandige Unterschrift
gleich wichtig. Daher ist die Erwagung des Erstgerichtes, mit Riicksicht
aul die Ansicht der Klagerin milSte au ch die Moglichkeit der Unterschrift
auf der Maschine zugelassen werden, unzutrelfend (Ol. U. N. F. 6820).
Der Erblasser muS sich nicht darilber im klaren sein, zwischen welehen
Formen er bei der Errichtung eines Testamentes wahlen kann. Er muS
sich auch nicht filr diese oder jene Form entscheiden. Die letz!e Willenserkliirung wird nur dann gUltig sei, wenn irgendeiner der gesetzlichen Formen Oeniige geleistet wird. 1st es jedoch gewiS, daS sich der Erblassef filr
eine bestimmte Form entschieden hat, dann muS sie erfilUt werden, Da
im vorliegenden Falle das Testament nicht die vorgeschriebene Form aulweist, d. i. nicht eigenhiindig geschrieben ist wurde die Klage mit Recht
abgewiesen.
'
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neni žádná jiná záruka o pravosti projevu vůle, než vlastnoručni pismo,
které zde je jedinou okolností k důkazu, že byly přesně splněny předpo
klady § 578 obč. zák. Upustil~~li by se od tohoto. pož~da~k~, na~tala ?y
úplná právni nejIstota: a to v pnpadech, .kde nelze.za~nym ]lny",' dukazmm
materiálem ziskatI nahradu. To se projevIlo I pn navrhu noveho občan
ského zákona (vládni návrh § 415), kde se v důvodových zprávách odmítá
myšlenka uvolnění formálnosti posledního pořizení a kdy superrevisní komise výslovně uvedla, že pořízení musí býti vlastni rukou napsáno a že
nestači pismo strojové. Při formě podle § 578 obč. zák. jsou stejně důležité
obě náležitosti, vlastnoruční písmo i vlastnoruční podpis. Není proto nepřípadná úvaha prvého soudu, že by bylo při názoru žalobkyně připustiti
i možnost podpisu strojem (Ol. U. N. F. 6820). Aby zůstavitel měl jasnou
představu o formách, mezi kterými může voliti při zřízení testamentu, neni
třeba. Není třeba ani, aby se rozhodl pro tu neb onu formu. Poslední pořízení bude platné jen, bude-Ii dosti učiněno kterékoliv ze zákonných forem.
Je-li však jisto, že zůstavitel se rozhodl pro určitou formu, Je nutno, aby
. byla splněna. Ježto v tomto případě sporný testament nemá předepsdllou
formu, t. j. není sepsán vlastnoručním pismem, byla žaloba právem zamítnuta.
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D a s Ob e r s t e Oer i c h t gab der Revision def Kliigerin keine
Folge.

N e j v y Š š í s o u d nevyhověr dovolání žalobkyně.

Aus den Oriinden:

Z důvodů:

Das Revisionsgericht bil1igt die Rechtsansicht der Untergerichte, daB
die au! ciner Schreibmaschine geschriebene (und vom Erblasser unterschriebene) letzte Willenserkl!irung kein holographisches Testament im
Sinne des § 578 abOB. darstelI t.
Diese Rechtsansicht kam auch im Motivenbericht zum Entwurl des
Biirgerlichen Oesetzbuches (Regierungsentwurf a. d. J. 1936, S. 289) 2um
Ausdruck.
Beide Untergcrichte haben die zur Entscheidung stehende Frage eingehend er6rtert und ihren Standpunkt in einer derart erschop!enden Weise
begriindet, daB es geniigt, au! die Oriinde der Untergerichte zu verweisen.
Die Ausfiihrungen der Revision sind nicht imstande, die Richtigkeit der
oben erwahnten Rechtsansicht zu widerlegen.

Dovolaci soud schvaluje právní názor nižších soudů, že poslední ponzení psané psacím strojem (a podepsané zůstavitelem) neni' platným testamentem holografnim podle § 578 obč. zák.

Nr. 18nl.
Die Stadtwerlle (Verkehrsbetriebe) Prag halten liir den Schaden, der
einem FuBgiinger dadurch entstanden ist, daB cr bel Nacht wlihrend der
Verdunkeloog au! dem Bordstein des StmBenbahnsteiges, der nicht mit
einem weiBen Anstrich versehen war, zum Sturze kam.

Tento právní názor došel výrazu i v důvodové
ského zákona (vládní návrh z r. 1936, str. 289).

zprávě

k

osnově občan

Oba nižší soudy podrobily otázku, O niž jde, podrobnému rozboru a
své stanovisko tak vyčerpávajícím způsobem, že stačí odkázati
nižších soudů. Vývody dovoláni nejsou s to, aby vyvrátily
správnost shora vytčeného právního názoru.
odůvodnily
k důvodům
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Měst&1<.é podniky pražské (dopravní podniky) odpovídají za .škodu
vzniklou chodci tím, že v noci při zatemněni upadl na ochranném obrubnlku II nástupiště, jenž nebyl opatřen bll~ nátěrem.
"

(Rozh. ze dne .ll. dubna 1~44, Rv I 129/44.)
(Entsch. voru 11. April 1944, Rv I 129/44.)
Am 20. Juni 1942 nachts zwischen Mitternacht und ein Uhr iiberquerte
A. š-ová in Prag die Fahrbahn, stolperte dabei tiber den Bordstein des
StraBenbahnsteigesund ver!etzte sieh.
lm vorliegenden Reehtsstreit verlangt A. š-ová von der Firma Stalltwerke (Verkehrsbetriebe) Prag Schadenersatz im Betrage von 50.850 K
s. Ngb.
D a sEr s t g e r i ch t entschied, daS der Klagsanspruch zur Hallle
zu Recht besteht. A II S den O r ii n den: ln rechtlicher Hinsicht isi
der Rechsfall na ch den Vorschriften des btirgerlichen Oesetzes Zll beurteilen, denn die Klagerin behaúptet nicht, daB ihr Unfall heim Eisenbahnverkehr auf der Sirecke durch Handlungen oder Erscheinungen
verursacht worden se i, durch welche sich, wie es der § 196 des Eisenbahnges. vorschreibt, die diesem Verkehre eigentiimliche Oefiihrlichkeit
auBert. Auch aus den Feststellungen ergibt sich,~daS die Klagerin nicht
mlt der Bahn reisen wol1te, sondern daB sie auf dem Heimwege die Fahrbahn iiberquert hat und iiber den vorstehenden Randstein des StraBenbahnsteiges gestolpert ist. Aus den Behauptungen der klagenden Partei
1st zu ersehen, daS sie ihre Anspriiche auf die Bestimmung des § 1311
abOB. stiltzt, denn sie behauptet, die beklagten Stadtwerke hatten die

Dne 20. června 1942 v noci mezi pulnocí a jednou hodinou přecházela
A. š-ová jízdní drahu v Praze, zakopla při přecházení o obrubník nástupiště a zranila se.
Ve sporu, o který tu jde, domáhá se A. Š-ová na firmě Městské podniky pražské (dopravni podniky) náhrady škody v částce 50.850 K s přísL
P r v Ý s o u d uznal žalobni nárok po právu jednou polovinou>
Z cl ů vod u: Po právní stránce jest případ posuzovati podle předpisů
občanského zákona, neboť žalobkyně netvrdí, že by jí byl úraz způsoben
při železniční dopravě na trati úkony nebo jevy, kterými se navenek projevuje nebezpečnost vlastní dopravě, jak to předpisuje § 196 žel. zák.
Také ze zjištění plyne, že žalobkyně nechtěla cestovati vlakem, nýbrž že
na ce,stě domů přecházela jízdní dráhu a zakopla o vystupující obrubnik
ochranného chodníku. Z tvrzení strany žalující je patrno, že opírá svoje
nároky o ustanovení § 1311 ,obč. zák., neboť tvrdí, že žalované podniky
porušily předpisy o zatemnění, neopatřivše obrubníky bílÝmi nátěry, a
je zřejmo, že se nehoda stala náhodou. Dlužno proto vyřešiti otázku, zda
bylo povinností žalované strany opatřiti obrubniky ochranného chodniku
v místech nehody bílým nátěrem. Podle ustanovení § 2 nař. říšského pro-
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Verdunkelungsvorschriften verletzt, da sie die Randsteine nicht mit einem
weisen Anstrich versehen haben, und es ergibt sich daraus, daS der
Unlall durch einen Zufall geschehen ist. Es ist daher die Frage zu priifen, ob
ctie beklagte Parte i verpflichtet war, die Randsteine des StraSenbahnsteiges
an der Unlallstelle mit einem weiSen Anstrich zu versehen. Nach der Bestimmung des § 2 der VO des Reichsprotektors Vom 25. August 1939, VBI
RProt. S. 71 ist lilr den Vollzug der Vorschrilten verantwortlich, wer die
t~tsachliche Oe""all iiber die Sache ausiibt, in welchem Falle der Eigenturner der. Sache mcht verantwortlich ist. Die Bestimmung des § 28 .zit.
VO. schrelbt vor, daS an verkehrswichtigen Stellen (Z. B. an StraSenkreuzungen, StraSenubergangen) die waagrechten und senkrechten FIachen der Bordsteine mit einem weiSen Anstrich zu versehen sind und daS
dieser Anstrich bei Dunkelheit gut sichtbar sein muS. Oas Oericht teilt
die Ansicht der beklagten Partei,daS die Sorge filr die lnstandhaltung
des Pflasters m den StraSen Prags, und zwar auch zwischen den Oeleisen
und 50 cm langs der auSeren Schienen dem Verkehrsamt der Stadt Prag
obhegt und daS dleses Amt sie aul Kosten der stadtischen Verkehrsbetriebe ausilbt, weil die Besorgung dieser Angelegenheit nicht von den aul
dle Vorschnft des § 81 der Prager Oem.-O .. gestiitzten 5ffentlichrechtlichen Pflichten der Oemeinde Prag ausgenommen ist (vgl. Entsch.
Nr. 17033 Slg. O. O.). Aus der Zeugenaussage des Dr. V. K. ergibt sich
Jedoch, daS iIl1 J. 1941 die Verkehrsbetriebe der Stadt Prag die P!licht zur
Kontrollierung und Erganzung der weiBen Anstriche aul den StraSenbahnsteigen Ubernommen haben. Da nach den getrollenen Feststellungen an
de: St,:,lIe,. wo ctie Klagerin clie F~hrbahn Uberquerte, dieser weiSe Anstnch 10 emer Ausdehnung von mmdestens 20 m nicht angebracht war,
haben~ie stadtischen Verkehrs,betriebe die ihnen durch die Verordnung
~~s Relchsprotektors aulerlegte Plhcht verletzt und haften der Klageťin
lur den Ihr durch den UnlalI entstandenen Schaden. Es War alIerdings auch
ctie P!licht der Klagerin, welche die Fahrbahn bei starker Dunkelheit
Uberquert hat, bei der Ueberquerung ctie ,den Verdunkelungsvorschriften
entsprechende Lichtquelle zu beniltzen, langsam zu gehen und die FUSe
vorsichtig zu heben, damit sie nicht Uber ein Hindernis stolpere, denn nach
der Vorschrift des § 1297 abOB. kann von jedem verstandigen Menschen
die Beobachtung 'ciner solchen Vorsicht verlangt werden, umso eher von
einem Bewohner Prags, der weiS, daS sich in der Fahrbahn und Vor
den BahnhOlen Verkehrsinseln belinden. Daher ist das Oericht der Ansicht, daS auch dieKlagerin ihren Schaden verschuldet hat, und da sich
ihr Anteil nicht leststeUen laSt, hall das Oericht dalUr, daS im Sinne der
Bestimmung des § 1304 abOB. beide Streitleile den Schaden zu gleichen
Tellen zu tragen haben. Dabei befaSt sich das Oericht nicht mil dem Einwand der beklagten Parte i, sie habe keine untUchtigen AngesteUten verwendet, da es sich hier um ein unmi!telbares Verschulden der beklagten
Partei handelt.
.,
D a s Ber U f u n g s ge r i ch t gab der Berulung keiner der Parteien statt, indem es im wesentlichen díe rechtliche Beurteilung der Sache
durch das Erstgericht billigte.
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tektora ze dne 25. srpna 1939, Věstník ř. prot. str. 71, je zodpověden za
vykonávání předpisů ten, kdo vykonává skutečnou moc nad nějakou věcí,
v kterémžto případě neni zodpověden majitel věci. V ustanovení § 28 cit.
nař. je předepsáno, že na dopravně důležitých mistech (na př. křižovatkách,
přechodech ulic) je nutno opatřiti vodorovné a kolmé plochy okrajových
kamenů bílým nátěrem a že tyto nátěry musí býti v temnotě dobře patrny.
Soud sdílí názor žalované strany, že péče o udržování dlažby v pražských
ulicích, a to i m,zi kolejemi a 50 cm podle vnějších kolejnic, přísluší komunikačnímu úřadu města Prahy a že tento úřad ji vykonává na účet
Městských dopravních podniků, poněvadž péče o to nebyla vyňata z veřejnoprávní povinnosti Obce pražské, kotvicí v předpisu § 81 ob. ř. praž.
(srov. rozh. čis. 17033 Sb. n. s.). Ze svědectví Dr. V. K-a však plyne, že
v r. 1941 Městské podniky pražské převzaly povinnost kontrolovati bílé
nátěry a doplňovati je na nástupištích elektrických drah. Poněvadž podle
zjištění v miste ch, kde žalobkyně přecházela jízdní dráhu, v rozsahu nejméně 20 m tyto bílé nátěry nebyly provedeny, porušily Městské dopravní
podniky povinnost, uloženou jim nařizením říšského protektora, a jsou
žalobkyni odpovědny za škodu, která ji nehodou vznikla. Bylo ovšem povinnosti i žalobkyně, když přecházela jízdní dráhu za značné tmy, aby použila při přecházení světelného zdroje, odpovídajicího předpisům o zatemnění, aby šla pomalu a nohy. opatrně zdvihala, aby o překážku nemohla
zakopnouti, neboť podle ustanovení § 1297 obč. zák. třeba žádati od každého rozumného člověka, aby takovou opatrnost zachoval a tím více od
obyvatele pražského, který ví, že v jízdní dráze jsou umisťovány ochranné
chodniky a zejména před nádražími. Proto je soud toho názoru, že i žalobkyně zavinila svoji škodu a poněvadž poměr její se nedá určiti, je soud
toho názoru, že podle ustanovení § 1304 obč. zák. každá ze sporných stran
nese škodu rovným dílem. Při tom se soud nenbývá námitkou žalované
strany, že neužívala zaměstnanců neschopných, poněvadž tu jde o přímé
zavinění strany žalované.

v

O d vol a c í s o u d nevyhověl odvoláni žádné ze stran, schváliv
právní posouzení věci soudem prvé stolice.

podstatě

-
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o a s O ber s t e Oer i c h t gab der Revision der beklagten Stadlwerke keine Folge.

Nejvy

Aus den Orlinden:
Die rechtliche Beurteilung der Sache kann nicht mit Orund als rechtsirrig angelochten werden. Die P!licht, die. Bordsteine. des gegensjandlichen StraBenbahnsteiaes mlt ernem welBen Anstnch zu versehen,
ergibt sich aus der V~rs,hri!t des § 28 der VO des Reichsprotektors
vom 25: .August 1939, VBIRProt. S. 71, deren vierter Absatz b~sÍ1mmt,
daB der Anstrich wetlerlest und rn der Dunkelhelt gut slchtbar sern muB.
Diese Pflicht oblag irn Hinblick aul die Bestimmung~es §.. 2 der zit. V9
den beklagten elektrischen Unternehmungen, denn dlese ubten,. Wle dle
Oerichte der Unterinstanzen richtig erkannt haben, dle tatsachhche Oewalt liber den nach demeigenen Vorbringen der beklagten Parte I aul
Kosten der stadtischen Verkehrsbetriebe nach den von diesen gelieferten
Planen erbauten StraBenbahnsteig aus. Die beklagte Parte i haltet liir das
schafligende Ereignis nach § 1311 abGB.,.der von den Gerichten der Unlerinstanzen aul den vorliegenden Fall nchlll' angewendet wurde, denn
die beklagte Padei hat nicht liir die Erliillung der erwahnte~, aul ~I~ Zltierte Vorschrift gestiitzten Pllicht geso~gt, welehe Vorsc~nft zul~llIgen
Verletzungen vorzubeugen sucht, 'denn SIe hat, Wle aus. Ihrem ,~Igen~n
Eingestandnis in der Berufung hervorgeht, zur Erl,:,llung lhr~.r PLlcht 1m
Rahmen der mil der Oemeinde Prag getroffenen Verernbaru g lur gc.nz P,ag
nur zwei Manner bestellt und der weiBe Anstrich war ZUf Zeit des schadigenden Ereignisses an den in Frage kommenden Bordst~inen nicht angebracht. Daher brauchten sich die Untergenchte Ulcht mlt der Frage zu
be!assen, ob diese zwei Personen tiichtig im Sinne des § 1315 abOB.
waren oder nich!.

o

gericht zn bestellemlen Verlassenschaitskurator vertreten sem 80:1. lm
iibrigen treten jedoch wahrend der Dauer des Konkur8ve~ahrens d,~ Belugllisse des Verlassenschaitsgerichtes gegeniiber dem W rrl{\il'g~lire,s der
Organe des KOnkursveriahrens zuriicki dem. Verlassensch.~frekurator stchen nur jene Rechte zu, dle sonst der Oemelnschuldner hatíe.

Š
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š í s o u d nevyhověr dovolání žalovaných podniků.
Z

důvodů:

Právnímu posouzení věci nelze d.ůvodně .vytýkati .n:ylno~t~ Povinnost
opatřiti obrubníky ochranného chodmku, o neJz slo, bIlym n~ter~m, plyne
z předpisu § 28 nař. říŠ.skéh? protek.to!a z .2;;. srpn.a 1.939, Vest~lk r. pro!.

str. 71, jehož odstavec ctvrty stanovl, ze nater mUSI byl! vzdorny prol! p~
větrnosti a v temnotě musí býti dobře patrný. Povmnost ta .sbhala hledlc
k.ustanovení § 2 cit. nař. žalované elek~~i~ké pod~iky, neb.oť tyto vykonávaly, jak správně rozpoznaly soudy mzslch stol!c, sk~tecnou I!'0c nad
ochranným chodníkem, provedeným podl~ ~Iastmho pn;d~esu zalov.ane
strany na účet Městskýc? ?opra':,nich podmk~ podle planu JimI dodanY,ch.
Žalovaná strana odpovlda za skodnou ~d~~ost podl~ §. 1311 •.obč. zak.~
jehož bylo soudy ni~š.ích. stolic na souzeny pr:p~d s~r~v~e pOUZltO, ~ebot
žalovaná strana se radne nepostarala o spInem zmmene po,Vmnosl!, založené na citovaném předpisu, který se snaží zabrániti nahodilý~ poško·
zaváním, neboť, jak plyne z jejího vlastního p!izn,ání v ?dvolám, ~stano
vila ke splnění povinnosti v rámci ~o~ody ~zav~ene s ~r,azs~?u obCI pouze
. dva muže pro celou Prahu a v dobe skodne udalosl! blle natery ~a obrubnících, o něž šlo, nebyly provedeny. V důsled~u toho nebylo treba" aby
se nižší soudy zabývaly otázkou, zda tyto dve osoby byly zdatne ve
smyslu ustanovení § 1315 obč. zák. čili nikoliv.

Nr. 18732.

Stirbt der Oemeinschuldner wahrend des Konkufses, 80 bildet der lnbegrlif se;ner Rechte und Verbindlichl{eiten, inroiern sie nicht in b~oB
persol1lichen Verhiiltnissen gegriindet sind, seil100 NachlaB (§§ 53!, 541
OOOB. l, der im Konkursverfahren durch eil1en vom Verl~~sen:;Chaffs..

čís.

-
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18732.

Zemfe-li úp!ldce za ko!ltlmrsu, tvoři souhrn úpadcových práv a zápokud se nezakládají je:! na poměrech ryze osobních, jeho pozů
staiost (§§ 531, 547 obč. zá.!{.), která má být za konkursu za,stoupena
opatrovnil,em pozůstalosti, jehož ustanoviti přísluší pozllstalostnlmu
soudu. jina/, však ustupuje po dobu trváni konkursního řízení p:avomoc
pozůsta,osmího soudu pravomoci orgánů konkursního řízení; opatrovníku
pozůstal()sti přísll1Šejí jen ona práva, která by přislušela jinak úpadci.
vazků'

(Rozh. ze dne 12. dubna 1944, Rl 81-82/44.)

(Entsch. vom 12. April 1944, R I 81-82/44.)
lm Konkurse liber das Vermogen des Oemeinschuldners V. L. enthob
d er K o n k u r s k o m m i s s a r den bisherigen Kurator des verstorbe!len
Gemeinschuldners V. L., Dr. M. V., Advokaten in K., des Amtes des Kurators und bestellte an dessen Stelle Dr. A. J., Advokaten in P.

V konkursu o jmění úpadce V. L-a zprostil konkursní komisař dosavadního opatrovníka zemřelého úpadce V. L-a Dr. M. V-a, advokáta v K.
úřadu opatrovníka a na jeho místo ustanovil Dr. A. J-a, advokáta vP.

-

čís.

-
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D a s Rek u r s g e r i c h t gab dem Rekurse des Kurators der Glliubiger R. W. und R. B. und des bisherigen Kurators des Gemeinschuldners
Dr. M. V., insolernder bísherige Kurator Dr. M. V. des Amtes des Kurators
enthoben wtitde, nicht statl, hob hingegen den angelochtenen BeschluB
aul, solern IUr den verstorbenen Gemeinschulder als Kurator Dr. A. J.
bestellt wurde. A u s den G r ii n den: lm Falle des Ablebens des Erblassers kann es zur Bestellung eines Verlassenschaftskurators nur unter
den Bedingungen des § 811 abOB. aut Veranlassung der Olaubiger des Erbbssers oder nach § 690 abOB. aul Veranlassung der Erben kommen, wenn
dle ganze NachlaBmasse durch Vermachtnisse erschoplt ist. Die Bestellung
emes NachlaBkurators nach § 811 abOB. ist grundsatzlich Sache des Verlas- \
senschaltsgerichtes, auch wenn die Verlassenschaft armutshalber abgetan
wurde, denn in einem solchen Falle handelt es sích um eine nicht angetretene Erbschalt (Entsch. Nr. 17112 Slg. O. O.). Der verstorbene Erblasser hat keine Interessen, die schutzbediirltig waren, kann keinen Nachteil
mehr erleideu, einen solchen konnten nUr díe O:aubiger des Erblassers
oder seine Erben erleiden. Daher lag kein Orund zur Bestellung eines Kulators liir den Erblasser vor, und wenn er bestellt wurde, war er zu entheben, jedoch nicht aus den vom Erstgericht~ angeliihrte Oriinden, sondem deshalb, weil IUr seine Bestellung keine Bedingungen gegeben waren.
Uebrigens konnte dieser Kurator, auch wenn die Bedingungen fiir seine
Bestellung gegeben waren, nur vom NachlaBgericht bestellt werden, dénn
die Bestellung des NachlaBkurators steht grundsatzlich dem NachlaBgerichte zu (§§ 112 JN., 78, 128 und 129 auBerstr. Pat.).
D a s Ob e r s t e Oer i c h t wies die Revisionsrekurse des Kurafors
der OJaubiger R. W. und R. B. zuriick, bezw. gab ihnennicht statt.

Rek u r sní s o u d nevyhověl rekursu opatrovníka věřitelů R. W-a
a,R. B-a a dosavadního úpadcova opatrovníka Dr. M. V-a, pokud byl dosavadní opatrovník Dr. M. V. zproštěn úřadu opatrovnika, zrušil však
naproti tomu napadené psnesení, pokud byl zemřelému úpadci ustanoven
opatrovníkem Dr. A. J. Z d ů vod ů: Zemřel-Ii zůstavitel, může dojíti
k ustanovení opatrovníka pozůstalosti jen za podmínek § 8110bč. zák.
z popudu věřitelů zůstavitelóvých nebo podle § 690 obč. zák. z popudu
dědiců, když břemena pozůstalostní vyčerpávají pozůstalostní podstatu.
Ustanovení opatrovníka pozůstalosti podle § 811 obě. zák. náleží zásadně
pozůstalostnímu soudu, i když pozůstalost pro nedostatek jmění nebyla
projednána, neboť v takovém případě jde o pozůstalost neujatou (rozh.
čís. 17112 Sb. n. s.). Tím, že zůstavitel zemřel, nemá již žádných zájmů,
které by měly býti chráněny, nemůže utrpěti již žádné újmy a újmu mohli
by utrpěti toliko věřitelé zůstavitelovi nebo jeho dědicové. Nebylo proto
důvodu k tomu, aby byl úpadci ustanovován opatrovník a byl-Ii ustanoven,
bylo jej zprostiti, nikoliv však z důvodů uvedených prvým soudem, nýbrž
proto, že nebylo podmínek pro jeho ustanovenÍ. Ostatně i kdyby podmínky pro jeho ustanovení byly dány, mohl by tohoto opatrovníka ustanoviti jedině pozůstalostní soud, neboť zříditi opatrovníka pozůstalosti
lláleží zásadně pozůstalostnímu soudu (§§ 112 j. n., 78, 128 a 129 nesp.
pa!.).

Ne j vy Š š í s o u d dovolací rekursy opatrovnika
a R. B-a jednak odmítl, jednak jim nevyhověl.

A u s d e nO rUn d e u :
1m Konkursvertahren sind gemaB § 188 KO., soweit in der Konkursordnung nichts anderes angeordnet ist, die Vorschriften iiber das Vertahren und iiber die Zustandigkeit in Streitsachen sinngemaB anzuwenden.
Es waren daher die Revisionsrekurse, insoweit sie gegen den bestatigenden BeschluB des Rekursgerichtes gerichtet sind, womit Dr. M. V.
von seiner Funktion als Kurator des Gemeinschuldners enthoben wurde,
gemaB § 528 (Art I d. Oes. Slg. Nr. 251/1934 und Art. I d. Oes. Slg.
Nr. 314/1936 .und § 188 KO) als unzulassig zuriickzuweisen.
Insoweit der Revisionsrekurs den authebenden, sachlich abandernden
Teil des angelochtenen Beschlusses betrifft, ist er nicht gerechtfertigt.
Das Rckursgericht hat abweichend von der Ansicht des Konkurskommissars die Frage, ob tUr den verstorbenen Oemeinschuldner ein Kurator zu
bestellen ist oder nicht, vcrneint und das Revisionsgericht teilt in dieser
Hinsicht seinen Standpun:<t. Der Oemeinschuldner ist zwar wahrend des
Konkurses in der fre:en Verfiigung iiber sein zur Konkursmasse gehorendes Vermogen beschrankt, bleibt jedoch au ch weiterhin dessen Eigentiim~r. Sein in die Konkursmasse lallendes Vermogen bildet kein Rechtssubjekt, welches der Masseverwa1ter vertreten wlirde, sondern ist nur cin

Z

věřitelil

R. W-a

důvodů,

V konkursním řízení má býti podle § 188 konk. ř., pokud v konkursním
není ustanoveno jinak, šetřeno obdobně předpisů o řízení a přísluš

řádu

nosti v řízení sporném.

Bylo proto dovolací rekursy, pokud směřují proti potvrzujícímu usnesení rekursniho soudu, a to v té. části, v které bylo potvrzeno zproštění
Dr. M. V-a lunkce opatrovníka úpadcova odmítnouti jako nepřípustné
(§ 528 c. ř. s., čl. I, zák. Sb. čís. 251/1934 a čl. I, zák. Sb. čís. 314/1936
a § 188 konk. ř.).
Pokud jde o dovolací rekurs do zrušující, věcně změňujícíčásti napadeného usnesení, není opodstatněn. Rekursní soud zodpověděl odchylně
od názoru konkursního komisaře otázku, má-li býti úpadci zřízen opatrovník čili nic, záporně. Toto jeho stanovisko sdílí i dovolací soud.
Úpadce je sice za konkursu omezen ve volné disposici svým jměním spadajícím do konkursní podstaty, nepřestává však býti nadále jeho vlastníkem. Jeho jmění, spadající do konkursní podstaty, netvoří právní subjekt, který by byl zastoupen správcem konkursní podstaty, nýbrž jen
objekt, sloužící k uspokojení konkurs nich věřitelů. Snrávce konkursní podstaty není zástupcem ani úpadce ani jednotlivých věřitelů, má však po vin-

-
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Rechtsobjekt, das zur Befriedigung der Konkursgliiubiger dient. Der Masseverwalter ist weder Vertreter des Oemeinschuldners noch der einzelnen
Olaubiger, sondern ist nur verpflichtet, den Stand des Vermogens und der
Schulden des Gemeinschuldners festzustellen, und, gegenliber den Interessen einzelner Oliiubiger die gemeinsamen Interessen aner Glaubiger zu
wahren. Wenn der Oemeinschuldner wiihrend des Konkurses stirb!,. bildet
auch in diesem Falle der Inbegriff seiner Rechte und Verbindlichkeiten,
insofem sie nicht in bloB personlichen Verhiiltnissen gegrtindet sind,
seinen NachlaB (§§ 531 und 547 abOB.), der im Konkursverfahren durch
einen Verlassenschaftskurator vertreten werden solI. Oieser wird vom Verlassenschaftsgericht bestellt. lm Ubrigen treten jedoch mit RUcksicht au!
die Natur und den Zweck des Konkursverfahrens wiihrend dessen Oauer
die Befugnisse des Verlassenschaftsgerichtes gegntiber dem Wirkungskreis der Organe des Konkursverfahrens zurUck und dem Verlassenschaftskurator stehen im Konkurs nur jene Rechte zu, die sonst· der Oemeinschuldner hiitte.
Der Konkurskommissiir hiilte daher nach dem Ableben des Oemeinschuldners veranlassen sollen, daB das Verlassenschaftsgericht fUr den
NachlaB des Gemeinschuldners einen Kurator: bestelle (§§ 78, 79, 128 und
,129 auBerstr. Pat.). Wenn der Konkurskommissiir dem verstorbenen Oe-o
meinschuldner selbst einen Kurator bestellt hat, ist er nicht richtig vorgegangen und das Rekursgericht hat daher den BeschluB, womit Dr. A. J.
zum Kurator 'des verstorbenen Gemeinschuldners bestellt wurde, mit
Recht aufgehoben, denn der Kurator hiitte fUr die Verlassenschaft des verstorbenen Oemeinschuldners bestellt werden sollen.

nost zjistiti úpadcovo jměni a dluhy a hájiti proti zájmům jednotlivých
zájmy celku věřitelů. Zemře-li úpadce za konkursu, tvoří i tu souhrn jeho práva závazků, pokud se nezakládaji jen na poměrech ryze
osobních, jeho pozůstalost (§ 531 a 547 obč. zák.), která má býti za konkursu zastoupena opatrovníkem pozůstalosti. Tohoto jí ustanovi pozů
stalostni soud. Jinak však, hledíc k povaze a účelu konkursního řizení po
dobu jeho trvání, ustupuje kompetence pozůstalostniho soudu pravomoci
orgánů konkursniho řízení, za něhož opatrovníku příslušejí jen ona práva,
která by příslušela jinak úpadci.
věřitelů

Měl tedy konkursni komisař po smrti úpadcově dáti podni't k tomu,
aby pozůstalostni soud zřídil pozůstalosti po zemřelém úpadci opatrovníka (§§ 78, 79,128 a 129 nesp. pa!.). Zřídil-li konkursní komisař sám opatrovníka zemřelému úpadci, nebyl tento jeho postup správný a rekurs ni
soud proto právem zrušil jeho usneseni, kterým ustanovil zemřelému
úpadci opatrovníkem Dr. A. J-a, neboť opatrovnik měl býti zřízen pozůsta
losti po zemřelém úpadci pozůstalostnim soudem.

čís.

Nr. 18733.
Wurde díe Frage der ProzeBfiihigkeit und der gesetzlichen Vertretung
der Partei (der kbgenden ,Stiftung) in einem Rechsstrei! rechts~;riirtig erledigt, so ist sie gemiiB § 7, Abs. 2 ZPO .. aueh fiir einen a 11 dere fl
zwischen denselben Parteien gefiil1rien Recl1tsslreit verbil1dlich entsebieden.

18733.

Byla-li otázka procesní způsobHosti a zákonného zastoupení strany
(žalující nadace) pravoplatně rozřešena v jednom sporu, je podle § 7,
odst. 2 c. ř. s. závazně rozřešena i pro i i fl Ý spor vedený mezi týmu
stranami.
(Rozh. ze dne 12. dubna 1944, R II 4/44.)

(Entsch. vom 12. April 1944, R II 4/44.)
lm Rechsstreit AZ. Ck II 92/43 verlangt die Stiftung zur Versehung
des Ooltesdienstes in der Filialkirche in B., vertreten durch die Finanzpro!mratur, gegen die beklagten Miteigentilmer der Liegenschatt Nr. II
in 8., B. B-ová, J. B. und K. B-ová die Bezahlung von 28.000 K. Die Beklagten wendeten unter anderem ein, die klagende Parte i sei nicht prozeBfiihig und auch die F;nanzprokuratur sei na ch dem Oesetze zur Vertretung
der Kliigerin nicht berethtigt.
O a sEr s t g e r i c h t wies die Klage zurilck.
O a s Rek u r s g e r i c h t hob Uber den Rekurs der Kliigerin den
angefochtenen BeschluB auf und verwies die Sache an das Erstgericht
zúrUck, damit es die Rechtskraft des Aufhebungsbeschlusses abwarte und

Ve sporu zn. sp. Ck II 92/43 domáhá se Nadace na obstarávání boho·. ,Iužeb- ve filiálním kostele v B., zastoupená finanční prokuraturou, proti
žalovaným spolumajitelům usedlq;;ti čis, 11 v B. B. B-ové, J. B-ovi a
K. B-ové zaplacení 28.800 K. žalovaní namítli mimo jiné, že žalujíci strana
není procesně způsobilá a také finanční prokuratura prý není oprávněna
podle zákona zastupovati žalobkyni.
P r v Ý s o u d odmitl žalobu.
Rek u r s n i s o u d zrušil k rekursu žalobkyně napadené usnesení a
vrátil věc prvému soudu, ,aby vyčkav práv ni moci zrušovaciho usnesení,
. ve sporu dále jednal a rozhodl. Z d ů vod u: Ve sporu Zll. sp. Ck II
Civilní rozhodnutí XXVI.·
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den Rechtsstreit weiter verhandle und entscheide. A u s den G rUn den: ln dem beim Kreisgericht in O. zwrschen dellSelben Parteren gefUhrten Rechtsstreit AZ. Ck II 28/1941 wurde vom Gerichte erster und
zweiter Instanz die Frage entschieden, ob die klagende Stiftung Gegenstand von Rechten und Verbindlichkeiten sein kann, ob sie prozeSfahig
ist und ob sie nach dem Gesetze ordnungsmaSig durch die Finanzprokuratur vertreten ist. Oas Gericht erster Instanz entschied damals Uber
beicle Einwendungen derselben beklagten Partei durch einen formellen
BeschluS, demzufolge au ch das Berufungsgericht mi!tels Beschlusses
dahin entschieden hat daS es dem Rekurse der beklagten Parter, cler ge,
gen den diese ihre Ei~wendungen abweisenden BeschluS des Erstgerichtes eingebracht wurde, nicht stattgab. Dem Erstgencht waren ber.. der Ver""
handluna der vorliegenden Sache AZ. Ck II 92/43 drese Umstande bekannt, dbenn es hat den wesentLchen Teil seiner tatsachlichen Feststellun gen aus dem Akte AZ. Ck II 28/41 in der Weise getrollen, daS es
die Feststellungen, die in dem in diesem Rechtsstreit gef!illten Urtei! getroffen wurden in die GrUnde scines Beschlusses iibernahm. Infolgedessen
blieb die fiir die Beurteiluna dieser Einwendung der Beklagten maSgebende tatsachliche und rechtliche Grundlage .der klagenden Stiftung im
Vergleich Zll ihren Umstanden, wie sie in dem· durch das Urteil des Obersten Gerichts vom 15. Juni 1943 rechtskraftig beendeten Rechtstrelt AZ.
Ck II 28/41 festgesteUt wurden, unveriindert.
Nach § 7, Abs. 2 ZPO. kann jedoch nicht die Nichtigkeit des durch
den Mangel der ProzeSfahigkeit oder der gesetzlichen Vertretung betroffenen Verfahrens ausgesprochen undsomit auch die Klage nicht bloS
aus diescm Grunde zurlickgewiesen werden, wenn dem in Ansehung ~es
Grundes der Nichtigkeit eine von demselben oder von emem anderen 1l1liindischen Oerichte gefiiUte, noch bindende Entscheidung entgegenstehi.
Wie sjch aus den oben erwiihnten Umstiinden ergibt, unterliegt es in der
vorliegenden Sache keinem Zweilel, daS die Frage des Mangels der ProzeBfailigkeit und der gehOrigen gesetzlichen Vertretung erledigt wurde
und daS diese Entsc1ieidung !lir beide Parteien noch verbindlich ist,
Die Entscheidung erfolgte aUerdings nicht in derselben Rechtssache ..
Die Erfiillung dieser Bedingung wird jedoch nicht gefordert, wie
sich aus den Umstanden ergibt, unter welche,n es zur endgiiltigen Formulierung des Wortlautes dieser Gesetzesvorschrift gekommen is!. Der
urspriingliche Regierungsentwurf der ZivilprozeSordnung beantragte niimli ch folgende Fassung des § 7, Abs. 2 ZPO.: »Dieser Ausspruch kann nich!
erfolgen, wenn demselben in Ansehung des Grundes der Nichtigkeit e:ne
von demselben oder von einem hiiheren Gerichte gefiiUte, no ch bmdende
Entscheidung entgegensteht.« Dieser Wortlaut wurde jedoch vom standigen Ausschusse des Abgeordnetenhauses dahin abgeandert, richtiger Itl
seiner Bedeutung dahin erweitert, daS das Wore »hiiheren« durch das
Wort »anderen« ersetzt wurde. Dies geschah aus dem Grunde, daS die
ProzeSfiihigkeit, die gesetzliche Vertretung und Ermiichtigung zur Pro ze Sfiihrung nach der vom stan di gen "Ausschusse des Abgeordnetcnhauses
ausgesprochenen Ansicht Dinge sind, die nicht liir jeden Rechtsstreit anders beurteilt werden kiinnen, sondern daS wenigstens lUr aIle zu gleicher
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28/41 vedeného II krajského soudu v O. mezi týmiž stranami, byla řešena
soudem prvé a druhé stolice otázka, zda žalujíd nadace může býti před, mětem práva závazků, zda má procesní způsobilost a zda je finanční prokuraturou řádně podle zákona zastoupena. Soud prvé stolice tehdy rozhodl o obou námitkách téže žalované strany formálním usnesením, v dů
sledku čehož i soud odvolací rozhodl usnesením tím, že nevyhověl rekursu
žalované strany podanému proti usnesení prvého soudu, zamítnuvšího tyto
její námitky. Prvému soudu byly při projednávání souzené věci zn. sp.
Ck II 92/43 tyto okolnosti známy, neboť podstatnou část svých skutkových zjištění učinil ze spisu zn. sp. Ck II 28/41 tak, že převzal do důvodů
svého usnesení zjištění provedená v' rozsudku vyneseného v tomto spon!.
V důsledku toho zůstala tedy skutková i právní základna žalující nadace,
rozhodná pro posouzení těchto námitek žalované, nezměněna ve srovnání
s jejími poměry zjištěnými ve sporu zn. sp. Ck II 28/41 skončeném pravoplatně rozsudkem nejvyššího soudu vydaným 15. června 1943.

Podle § 7, odst. 2 c. ř. s. však nemůže. býti vyslovena zmatečnost řízení
stiženého nedostatkem procesní způsobilosti, zákonného zastoupení
- a tudíž ani žaloba pouze z tohoto důvodu odmítnuta - jestliže tomu
vzhledem k důvodu zmatečnosti odporuje ještě závazné rozhodnutí vynesené od téhož nebo jiného tuzemského soudu. V souzené věci není pochybnosti o tom, jak plyne z výše vylíčených okolností, že o nedostatku
procesní způsobilosti i řádného zákonného zastoupení bylo rozhodnuto
a' že je toto rozhodnutí pro obě sporné strany ještě závazné. Rozhodnutí
se ovšem nestalo v téže právní věci. Leč splnění tohoto předpokladu se
nevyžaduje, jak jasně plyne z okolností, za nichž došlo ke konečné úpravě
znění tohoto zákonného předpisu. Původní vládní osnova civilního řádu
soudniho totiž navrhovala toto znění § 7, odst., 2 c. ř. s.: »Výrok tento se nernůže státi, jestliže mu vzhledem k důvodu zmatečnosti odporuje závazné
ještě rozhodnutí od téhož nebo vyššího soudu vydam;«. Toto znění však
bylo změněno, správněji rozšířeno ve svém významu stálým výborem
poslanecké sněmovny potud, že sloyo »hiiheren« (vyššího) nahraženo bylo
slovem »anderen« (jiného). To se stalo z toho důvodu, že procesní zpusobilost, zákonné zastoupení a zmocnění k vedení sporu jsou podle názoru
projeveného stálým výborem poslanecké sněmovny věci, které nelze posuzovati pro každý spor jinak, nýbrž že aspoň pro všechna v téže dooě
zahájená soudní projednávání má platiti pokud možno rozhodnutí jednotné. V důsledku toho se musí i rozhodnutí »jiného« soudu, které bylo
vydáno o ně!,teré z těchto otázek, přiznati tatáž účinnost, jako rozhodnutí
soudu »vyššího« (Materialien sv. I, str. 766).
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Zeit anhangig gewordenen Oerichtsstreitigkeiten wom6glich eine elllheitliche Entscheidung gelten soll. Daher miisse auch der iiber eine
dieser Fragen getroffenen Entscheidung eines I»anderen« Oerichtes die
gleiche Wirksamkeit zuerkannt werden wie der Entscheidung eines
»h6heren« Oerichtes (Materialien Bd. I, S. 765).
Oiese Fassung erfuhr dann in der standigen Kommission des He.rrenhau~
ses und im standigen Ausschusse des Abgeordnetenhauses nur insolern
cine Abanderung (Materialien Bd. II, S. 314), daBhinter dem Worte »anderen« noch das Wort »inlandischen«
eingefii"t
wurde wodurch aber der
b '
.
Ausdruck »anderen« von semer oben erwahnten Bedeutung nichts eing~bLiBt hat. Seine B~deutung unci Tragweite wurde dadurch im Gegentel I eben m der Rlchtung scharl umrissen, daB diese Entscheidung
nt~ht 11O!wendigerweise in demselben Rechtsstreit erlolgen muB. Zur
Gulttgkelt der Vorschnft des § 7, Abs. 2 ZPO. geniigt es also zweilellos,
wenn die Entscheidung auch in einer anderen, jedoch zwischen denselben
Parteien eingeleileten Rechtssache gefall! wurde. _
Oa dem Oericht erster lnstanz aus dem Inhalt der Akten AZ. Ck II
28/41 bekannt war, daB die aul die Vorschrift des § 6 ZPO. gestiitzten
Emwendungen durch einen lormellen BeschluB desselben Oerichtes abgewiesen wurden unci daB dieser BeschluB recÍttskraftig ist, hinderte das
Erstgencht schon aus dem Orunde nichts an der Abweisu.ng der Einwendungen des Mangels der ProzeBfahigkeit und des Mangels der O"esetzJlchen Vertretung, weil ihm die Vorschrift des § 7, Abs. 2 ZPO~ nicht
gestattet, iiber diese Einwendungen von neuem zu verhandeln und zu entscheiden.
O a s Ob e r s t e Oer i ch t gab dem Revisions,.ekurs der Beklagten nicht statt.
Aus den Oriinden:
. Es handelt sich um einen Revisionsrekurs gegen einen rekursgerichthchen BeschluB, der im wesentlichen (in der Vorfrage der ProzeBfahigkelt und der gesetzltchen Vertretung der klagenden Stiftung) ein abandemder BeschluB ist, so daB der Revisionsrekurs ohne Riicksicht aul den
in dem angefochtenen Beschlusse iiberlliissigerweise ausgesprochenen
Vorbeltalt der Rechtskraft zuIassig ist.
. Der Revisionsrekurs ist jedoch nicht gerechtfertigt denn das RevislOnsger.icht billigt die Ansicht des Rekursgerichtes,daB die Frage der
ProzeBlahlgkelt u~d-cler .gesetzhchen Vertretung der klag~nden Stiltung
durch dle dlesbezugbch 111 dem zWlschen denselben Partelen bei demselben Oericht unter der AZ. Ck II 28t41 und zwar im Hinblick aul die
vom Rekursgericht richtig ausgelegte Vorschrift des § 7, Abs. 2 ZPO. gelaBten glelchlautenden Beschlusse fli,. diesen Rechtstreit verbindlich
entschieden ist.
Nr. 18734.

.. .Hat der Gesellscl1afte~. einer olfenell HandelsgeselJsclla!t, der Angehonger der deutccl1en "Y.el1rmacl1tgewofl!en 1st, die Wahrung seiner
Interessen an den Geschaften der Gesel!schaft nichtauf den zweiten Ge-
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Toto znění doznalo pak ve stálé komisi panské sněmovny a ve stálém
výboru poslanecké sněmovny jen potud změny (Materialien sv. II,
str. 314), že za slovo »anderen« bylo vsunuto ještě slovo ,»inlandischen«
(tuzemského), čímž však výraz »anderen« neztratil nic ze svého výše vyloženého významu. Naopak byl tím jeho význam a dosah ostře vyhraněn
právě ve směru, že není třeba, aby t.oto rozhodnutí, se ~talo v témže spo;u.
Stačí tedy nepochybně, aby vstoupIl v platnost preclpls § 7, odsl. 2 crs.,
jestliže bylo rozhodnutí vydáno í v jiné právní věci avšak zahájené a ve-

dené mezi týmiž stranami.
Ježto soudu prvé stolice bylo z obsahu spisu zn. sp. Ck II 28/41
známo, že námitky opírajíci se o předpis § 5 c. ř. s. byly lormálním usn~
sením týmž soudem zamítnuty a že usneseni toto je pravoplatné, nebranilo nic prvému soudu, aby zamítl námitky nedostatku procesní způso
bilosti a nedostatku zákonného zastoupení již z toho důvodu,. že mu
předpis § 7, odst. 2 c. ř. s. nedovoluje znovu o těchto námitkách jednati a
rozhodovati.

!'I e j v y Š š í

s o u cl nevyhověl dovolacímu rekursu žalovaných.

Z důvodů:
. Jde o dovolací rekurs proti usnesení rekursniho soudu, které je ve své
podstatě usnesením změňujícím (v předběžné otázce procesní způsobilosti
a zákonného zastoupení žalující nadace) a je tudíž dovolací rekurs pří
pustný bez ohledu na výhradu pravomoci, vyslovenou v napadeném usnesen í nadbytečně.
Dovolací rekurs není však důvodný, neboť dovolací soud schvaluje
úsudek rekursního soudu, že otázka procesní způsobilosti a zákonného
zastoupení Žalující nadace je pro tento spor závazně rozřešena souhlasnými usneseními vydanými o tom ve sporu vedeném mezi týmiž stranami
u téhož soudu pod zn. sp. Ck II 28/41, a to vzhledem k předpisu § 7,
odst. 2 c. ř. S., jenž byl rekursním soudem správně vyložen.

čís.
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Nepřenesl-Ii společník veřejné obchodní společnosti, který se stal pří
slušníkem německé branné moci, hájelrlÍ svých zájmů na obchodech společnosti na druhého společníka, staví se podle § 11, odst. 1, čis. 1 didní'lO
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sellscha/ter iiberfragen, 80 wird gemiiB § 11, Abs. 1, Z. 1 der Reglerungsverordnung vom 14. Dezember 1939, Slg. Nr. 44 a. d. J. 1940 die Verjiihrung ei"er Fo~clerung der ollenen Hanclelsgesellschaft gehemmt, auclt
wenn der zwe1te GeseUschafter nicht WehrmachtsangehOriger umlzur
selbstiindlgen Vertretung der Gesellschaft berechtigt ist.

llIařlzení ze dne 14. prosince 1939, Sb. čís. 44 z ~. 1940 vPl;0mlčeni p?hl:d. vky veřejné obchodní společnosti, třebas druhy spo!e.cmk není pr.lsUuš-

. ~~m branné moci a je oprávněn společnost samostatne zru;tupovatt.
(Rozh. ze dne 12. dubna 1944, Rv 1\ 72/44.)

(Entsch. vom 12. April 1944, Rv II 72/44.)
lm vorliegenden Rechtsstreit verlangt die offene Handelsgesellschaft
»K." in N. von P. S. die Bezahlung des Betrages von 3.456 K 70 h fiir
gelieferte Ware.
Di e U n tel' g e r i c h t e gaben der Klage hinsichtlich des Betrages
vrm 2.885 K 70 h s. Ngb. statt.
D a s O ber s t e G e r i c h t gab der Revislon des Beklagten, die
das Berulungsgencht gemaS § 502, Abs. 3 ZPO. ml' zuliissig erkIart hatle,
keine Folge.
Aus den Grlinde:n:
Es handelt sich nu;:-darum, ob die Hemmung der Verjiihrung der eil1geklagten Forderung mit Riicksicht auf dle Bestimmung des § II, Abs. I,
Z.. 1 der Reg.-VO Slg. Nr. 44/1940 eingetreten ist, da sich die Kliigerín
gegeniiber der.Elnwe~dung des ~evísíonswerbers, daS díe eingeklagte
For?erung vefJ~hrt sel, n~r aul d1es~ Bestimmung berulen hat. Nach der
erwahnten Bestlmmung tntl allgemem die Hemmung der Verjiihrung ein,
solem an dem betreffenden Rechtsverhiiltnis Angehiirige der deutschen
Wehrmacht beteiligt sind. Das Gesetz liihrt nicht niiher an was unter der
Beteiligung von Angehiirigen der deutschen Wehrmacht a~ einem Rechtsverhiiltnis zu verstehen ist. Die Tragweite dieser Bestimmung muS daher
aus dem Zweck, dem sie dienen soli, erschlossen werden, niimlich
dem Sehutze der zum Militiirdienst elnberufenen Personen vor dem
Nachteil, der ih~~n durch die Verjiihrung des Rechtsverhiillnisses,
an dem sle betelhgt sind, wiihrend der Zeit droht, als sie wegen
der Ausiibung des Militiirdienstes nicht imstande waren, ihre diesem
Verhiiltnis entspringenden Interessen selbst zu wahren. Deshalb ist
der ihnen zugedachte Schutz in der erwiihnten Gesetzesbestimmung ,;
so allgemein umschrieben. Es kommt daher nicht daraul an daS
im vorliegenden Falle als KIagerin eine offene Handelsgesellschaft ~uftritt
und da~ der zweite Gesellschafter, der nicht der Wehrmacht angehiirt,
berechtJgt 1st, selbstiindig liir die Klagerin zu handeln. Dies bedeutet an
sich noch nicht, daS der Fall der in Rede stehenden gesetzlichen Bestimmung nIcht emgetreten ist. Die Forderung, um die es sich handelt, war eine
I:?esellschaftsforderung schon zur Zeit, als der im August 1939 eingeruckte E. P. als Gesellschafter in die Gesellschaft eintrat. Weder zur Zeit
seiner Einriickung no ch ZUl" Zeit seines Eintrittes in die GeseUschaft war
diese Forderung verjiihrt. Fiir die Verbindlichkeiten einer offenen Gesellschaft haftet jeder der liffentlichen Gesellschafter solidarisch und person-

Ve sporu, o který tu jde, domáhá se veřejná obchodní s~oleč,:?st»K«
v N. proti P. S-ovi zaplacení částky 3.456 K 70 h za dodane zbozl.
Ni ž š i s o II d Y nevyhověly žalobě co do částky 2.885 K 70 h s přísl.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání žvalovaného, jež odvolací soud
prohlásil za přípustné podle § 502, odst. 3 crs.
.
Z

důvodů:

'Jde jen o to, zda nastalo pr~mlčení za~alova~~ pohledávky či vnik~liv
hledíc n·a předpis § ll, od~t. 1, CI~. 1 vl. nar: S~. ~IS. 44/1940, kd~z vse Jen
tohoto předpisu žalobkyne dovolavala pralI namltcevdov:olatelov~, ze ~a
žalovaná pohledávka je. promlčena. ~od:e tohot? pre.dpIsu.st.avlv.se :,s.e~
obecně promlčení, jakmIle ISOU na pravn:m po~eru zuč~s~n~m p;ls~~sm~1
německé branné moci. Zákon neuvádí blíze, co le rozumeÍ1 učas!I pnslusnlka branné moci na právním poměru. Třeba proto vyložiti dosah toh?to
předpisu z účelu, jehož chce dosíci, totiž z ochrany osob, .povolan~ch
k vojenské službě před újmou hrozící jim z promlče!,í pr~vmh? pomeru,
na němž jsou zúčastněni v době, kdy pro .vyk?~ v?l~~ske sluzbX r:e~'yh
s to sami své zájmy z poměru toho vyplyvapcl haJ1tl~ Protov Je J~JIC.!:
ochrana vyslovena v řečeném zákonném předpISU tak vseobecne. Nezalezl
tudíž na tom, že v souzeném připadě je žalobkyní veřejná ob~hodní .společnost a že druhý společnik, jenž není příslušníkem bra?~e v ~OCI, Je
oprávněn samostatně za žalobkyni jednat. To samo o sobe Je~te nezn~:
mená že nenastal případ řečeného zákonného předpisu. pohledavka, o mz
jde, byla pohledávkou společnosti. již v době, kdy vs~oupil d~ společnostI
jako společník E. P., nanlkovavšl Vv S;pnu 1939. ~m v dobe, kdy narukoval, ani v době, kdy se stal spolecmkem, 'p~hledavvk~ ~a promlčen<l: nebyla. Z právního vztahu veřejných společ~l~u ~ vereJne vspol~čn~st~ ~a
jejíž závazky ručí každý ze společníků. so!!darn~ a osobne. svym Jmem,;,
a jimž náleží zisk z obchodů společnostI, pn padne nesou ztrat~ z obcho~u,
plyne nepochybně, že účast E P-~ vna ?bj:hod~ch. společnvostI, pokud Jde
o zažalovanou pohledávku byla ucastI na pravmm pomeru ve smyslu
§ ll, odst. I, čís. 1 vl. nař.' Sb. čís. 44/1940. Nebylo ani ~rzeno, že E. P.
přenesl hájení svých zájmů na druhého společníka J. S-a. Trebas ~er:t? nen!
pflslušníkem branné moci a je op!ávně~v~ .samostatnému za.stupo.van,1 7alo bkyně, nemůže z toho dovolatel nIC vytezllI, neboť toto opravnem ma 1 E. P.
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lich mit seinem ganzen Vermogen; ihnen steht der Gewinn aus den Geschalten der GeseIlschalt zu, bezw. haben sie den aus diesen Geschiiften
sich ergebenden Verlust zu tr~gen. Aus dieser RechtssteIlung der offent-·
hchen Gesellsc~after geht zwelfeIlos hervor, daS die Beteiligung des E. P.
an den Geschalten der GeseIlschaft,. soweit die eingeklagte Forderung
m Frage kommt, als Betelhgung an eInem Rechtsverhiiltnis im Sinne des
§ 1.1, Abs. 1, Z. 1 der Reg.-VO Slg. Nr. 44/1940 angesehen werden mui,.
~s 1St gar me~t behauptet worden, daS E. P. die Wahrung seiner Interess~n dem zwelten Gesellschafter J. S. ubertragen h1Ute. Obwohl dieser
mchl W.ehrmachtsan~eh6riger und obwohl er zur selbstiindigen Vertretung
der Klagenn berechlIgt 1St, kann der Revisionsweber daraus mr seinen
Standpunkt nichts ge.winn.en, denn dieselbe Berechtigung steht auch E. P.
zu und dem Gesetz 1St mcht zu entnehmen, daS die Unterlassuno ein."
Dntten, weJche die Verjiihrung herbeimhren konnte, dem Angehorigen
der deutschen Wehrmacht zum Nachtell gerelchen durite. Entscheidend
IS.t allem ct.er Umstand, ·daS E. P., zur ':"ehnnacht einberufen, seine Befugl1Isse als offenthcher Gesellschalter mcht selbst ausuben konnte und intolgedessen auch seine Interessen nicht zu wahren vermochte. Hi~mit sinct
alle Voraussetzungen gegeben, derentwegen d'as Gesetz den Angehiirigcn
der deutschen Wehrmacht Schutz vor Benachteiligung durch Verjahrun a
eInes Rechtsverhiiltnisses, an dem sie beteiligt sind, gewiihrt ha!. Del~
angefochtenen Urtei! kann daher, was die Auslegung des § 11, Abs. 1,
l. 1 der Reg.-VO Slg. Nr. 44/1940 anlangt, ein Rechtsirrtum nicht mit
Grund vorgeworfen werden.
.

a ze zákona nelze dovodit, že opominutí třetí osoby, jež by mohlo při
voditi promlčení, by mu mohlo být na ujmu. Rozhodné je, že E. P., byl'
povolán k vojenské službě, nemohl vykonávatí sám oprávnění společnika
a důsledkem toho hájiti své zájmy. Tím jsou dány veškeré předpoklady ..
pro které zákon poskytl ochranu příslušníkům branné moci před újmo"
z promlčení právního poměru, na němž jsou zúčastněni. Není proto napadený rozsudek ve výkladu § ll, ods!. 1, čis. 1 vl. nař. Sb. čís. 44/1940
právně mylný.
"

čís.
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. Oegen den Bes:hluB des Rekursgerichtes, durch den lm Entmiindtgungsverfahren em BeschluB des Oerichtes erster Ins!anz bestiitigt
wurde, ÍGt der Revisioflsrekurs unzuRiissig, gleichgiiltig ob es sich um den
BeschluB Uber die Entmiindigung (§ 49 Entm.-O.) oder um eiuen anderen
BeschluB handelt.
.

18735.

Proti usnesenírekursního soudu, jimž bylo v řízení o zbaveni svéprávnosti potvrzeno usneseni soudu prvé stolice, není přípustný dovolad
rdrurs bez rozdllu, zda jde o usneseni o zbaveni svéprávnosti (§ 49 f.
G zbav. svépr.) či o jiné usneseni.
(Rozh. ze dne 13. dubna 1944, R II 48/44.)

(Entseh. vom 13. April 1944, R II 48/44.)
Vgl. Entsch. Nr. 18729 Slg. O. G.
. Mit BesehluS vom 26. Oktober 1943, Al. L II 1/43 ordnete d a s G c' _
leh t e r S t e r ln S ta n z an, daS sieh E. B. der iirzt1ichen Beobaehtung in der Landesheilanstalt tlir Geisteskranke in K. langstens drei Monate hmdurch zu unte.rzlehen. habe und trug B. auf, sich spiitestens 3m
1. Dezember 1943 bel sonstrger lwangs\'orfuhrung in diese Anstalt Zll
begeben.
D a s Rek II r s g e r i c h t gab dem Rekurse des E. B. nicht statl.
D a s O ber s t e G e r i e h t wies den Revisionsrekurs des E. B.
zuruek.

X

Aus ,den Gri.inden:
. 1111 Sinne der Be?timmung .des § 49, Abs. 4 der Entm.-O. ist gegc;"l
emen VOI11 Rekursgenchte bestatrgten Bes.chluB kell1 welteres Rechtsmit-

. Srovn.

rozh.čís.

18729 Sb. n. s.

Usnesením ze dne 25. října 1943, zn. sp. L II 1/43 nařídil s o u ci
p r v é s t o I i e e, aby se E. B. podróbil lékařskému pozorování v zemské
léčebně pro duševně choré v K., nejdéle na tři měsíce a uložil B-ovi, aby
se nejpozději dne 1. prosince 1943 odebral do tohoto ústavu, jinak 'k
k tomu bude donucen.
Rek u r Sní "5"0 u d nevyhověl rekursu E. B-a.
N e j v y Š š í s o u d odmítl dovolací rekurs E. B-a.

l důvodů:
Podle ustanovení § 49,ods!. 4 ř. o zbav. svépr. není proti usnes",';
potvrzenému rekursním soudem přípustný další opravný prostředek. Tok

-Nr.
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u5tanoveni je obsaženo v § 49 Ť. o zbav. svépr., jenž jedná v odstavci
prvním o rekursu do usneseni o zbavení svéprávnosti. Byla-Ii předpisem
fadu o zbavení svéprávnosti vyslovena zásada nepřípustnosti dovolacího
rekursu do souhlasných usnesení nižších soudů při úpravě opravných prostředků do usnesení, jímž bylo rozhodnuto o tom, zda jest vysloviti zbavení svéprávnosti čili nic, kteréžto usnesení jest nejzávažnější z usnesení
jež mohou býti vydána v řízení o zbavení svéprávnosti, tím spíše platí tato
zásada při dovolacích rekursech do jiných usnesení v řízení o zbavení svéprávnosti, jichž význam není tak dalekosáhlý, jako je tomu v projednávané věci, kde jde jen o nařízení, aby se rekurent podrobil lékařskému
pozorování v zemské léčebně pro duševně a nervo)1ě choré.

'el zulassig. Diese Bestimmuug ist im § 49 der Entm.-O. enthalten, der
ersten Absatz vom Rekurse gegen den EntmiindigungsbeschluB hanJelt. Wenn durch diese Vorschrift der Entmiindigungsordnung der Grund,atz der Unzuliissigkeit des Revisionsrekurses gegen gleichlautende
lBeschliisse der Untergerichte bei der Behandlung der Rechtsmiítel gegen
Jen BeschluB ausgesprochen wurde, durch den darUber entschieden
wurde, ob die EntmUndigung auszusprechen ist oder nicht - den wichligsten von den im Entmiindigungsverfahren Zll fassenden BeschlUssen, muB dieser Grundsatz umso eher bei Revisionsrekursen gegen andere Beschliisse im Entmlindigungsverfahren gelten, deren Bedeutung nicht so
weitreichend ist, wie es in der vorliegenden Sache der Fall ist, wo es sich
nUf um die Anordnung handelt, daB sich der Rekurrent der iirztlichen Be'Jbachtung in der Landesheilanstalt fiir Geistes- und Nervenkranke zu unlcrziehen habe.
nie Bestimmung des § 46, Abs. 2 des Oes. Slg. Nr. 100/1931 kommt
hier nicht in Betracht, da nach den obigen Ausfiihrungen die Frage der
Zulassigkeit des Revisionsrekurses gegen gleichlautende BeschlUsse der
Untergerichte in der Enfmiindigungsordnung abweichend geregeit ist
Ivgl. § 56, Abs. 1 der Entm.-O. und § 1, Abs.:2 des Oes. Slg. Nr. 100/1931).
Der Revisionsrekurs wurde somit als unzuIassig zurUckgewiesen.

:m

Ustanovení § 45, odst. 2 zák. Sb. čís. 100/1931 nepřichází tu v úvahu,
ježto, jak.shora dolíčeno, jest otázka přípustnosti dovolacího rekursu do
souhlasných usneseni nižších soudů upravena v řádu o zbavení svéprávnosti odchylně (sr. § 55, odst. 1 ř. o zbav. svépr. a § I, odst. 2 zák. Sb.
č's. 100/1931).
Jest tudíž dovolací rekurs nepřípustný, pročež byl odmitnut.
čis.
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Výjimečné ustanoveni § 36, odst. 4 zák. Sb. čís. 100/1931 o podáni .
llVavného prostředku po uplynuti rekursn! lhůty nemá mista tam, kde poručník-právník vědomě nepodal po doručeni soudního rozhodooti stíž1'II:lSÍ, nýbrž čekal s jejím podánim na dobu, která se mu zdá vhodnější.

Die Ausnahmsbestimmung des § 36, Abs. 4 des Oes. Slg. Nr. 100/1931
betreffend die Einbringung des Rechtsmittels l\lIeh Ablauf der Rekursfrist
IImmmt dort nicht in Frage, wo der Vormund - ein Jurlst - nach ZusteiIwg der geriehtlichen Entseheidung absiehtlich den Rekurs niehl eingebraeht, sondern mi! seiner Einbringung filr einen Ibm geeigneter sclieil!lenden Zeitpunkt zugewartet hat.

(Rozh. ze dne 18. dubna 1944, R II 13/44.)

(Entseh. vom 18. April 1944, R II 13/44.)
ln der Vormundschaftssache der am 15. Juli 1942 von der unehelichen
Mutter A. B-ová geborenen mdj. J. š-ová erlegte d a s G e r i c h t e r3 t e r I n s t a n z mit BeschluB vom 16. Oktober 1942, AZ. P 174/42 dem
rmehelichen Vater J. D. die Zahlung des UnterhaItes beginnend mit dem
20. August 1942 bis zum zweiten Lebensjahre der mdj. 1- š--ová im Be. "age von 400 K monatlich auf.
D a s Rek u r s g e r i c h t wies den Rekurs der durch den Vorm~nd
-'UDr. M. L. vertretenen mdj. J. Š-ová zurUek. A u s .d e nOr li n den:
Der angelochtene BeschluB wurde der Rekurrentin zu Handen ihres da-·
maligen Vormundes K. S. am 20. Oktober 1942 zugestellt. Dieser BeschluB
euthielt eine Rechtsmiítelbelehrung. Wenn die Rekurrentin den Rekurs
gegen diese Entscheidung am 13. November 1943, also nach Ablauf von
mehr als einem Jahre eingebracht hat, muBte er als verspatet zuriickge\.~lIesen werden.
D a s Ob e r s t e G e r i ch t wies den Revisionsrekurs der mdi.
J-. Š-ová zuriick.

V poručenské věci nez!. J. š-ové, narozené dne 15. července
tnanželské matky A. B-ové uložil s o udp r v é s t o I i c e
ze dne 16. řijna 1942, zn. sp. P 174/42 nemanželskému otci J.
cení výživného počínajíc dnem 20. srpna 1942 až do druhého
nezl. J. Š-ové v částce 400 K měsičně .

.l

I,
,i

1

1942 z neusnesením
D-ovi plaroku věku

Rek u r sní s o u d odmítl rekurs nezl. J. Š-ové, zastoupené poruč
nílKem JUDr. M.. L-em. Z d ů vod ů: Napadené usnesení bylo stěžova
telce doručeno do rukou jejího tehdejšího poručníka K. S-a dne 20. října
1942. V usnesení tomto bylo poučení o opravných prostředcích. Podala-li
stěžovatelka stížnost proti tomuto rozhodnutí až do dne 13. li.stopadu
1943, tedy po uplynutí více než jednoho roku, bylo jí jako opožděnou odmitnouti.
Ne j v y

Š

š í s o u d odmítl dovolací rekurs nez!.

J.

š-ové.

-

--
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ln der vorliegenden Sache ist der Vonnund Juds!. Aus den Akten geht
hervor, daB der. Vormund gegen den BeschluB vom 16. Oktober 1942,
AZ. P 174/42 absichtlich keinen Rekurs eingebracht uncI dies erst am
13. November 1943, also nach Ablaul von m~hr als einem jahre getan hai.
Da das Rekllrsgericht den Rekurs als verspiitet zurlickgewiesen hat, bringt
er den Revisionsrekurs ein, jedoch wiederuni nach Ablaul der Fris!.
Bei dem geschilderten Sachverhalt sind im vorliegenden Falle die Bedingungen mr die Anwendung der Ausnahmsbestimmung des § 36, Abs. 4
des Oes. Slg. Nr. 100/1931 nicht gege\1en.

18737 -3~7

důVodů:

Z

Aus den Orlinden:
Die Bestimmung des § 36, Abs. 4 des Ges. Slg. Nr. 100/1931 gestattet
die Einbringul1g des Rechtsmittels nach Ablaul der Rekurs!rist, wenn es
sich um die Flirsorge mr unter dem besonderen Schutze des Gesetzes
,tehende Personen handelt, solem nicht drille Personen aus der Entscheidung Rechte erworben haben. Diese Gesetzesbestimmung ist eine Ausnahmsbestimmung, die besonders mr VOflllunder aus dem Kreise rechtsunkundiger Personen gedacht ist, die sieh der Tragweite der gerichtliehen Entscheictung i1icht sogleich bewu!,: werde,.,. entschieden ~ann n'cht zugegeben
werden; daB aus dieser Ausnahmsbestimmung die Regel gemacht wird,
daB der Vormun,d naeh Zustellung eines Beschlusses andere Schritte einleitet und mit der Einbringung des Reknrses zuwartet, bis iilm dies geeignet erscheinl.

čís.

Ustanovení § 36, odsl. 4 zák. Sb. čís. 100/1931 dovoluje podání opravného prostředku po uplynutí rekursní lhůty, když jd~ ~ péči o osoby jsouc~
pocl zvláštní zákon~ou oChrano,u, pol:~d nen~byly t,r~Ťl ~soby z, rozhodnutt
práv. Toto. zákonne ustanovel1l Je vYJlmečne, zamyslene ze]mena pro po. ručníky z kruhu osob práva ~ez~alých, kteř!. si ih~ed neuvědomí dos~h
soudního rozhodnutí. Rozhodne vsak nelze pnpuslIlI, aby se z tohoto vyiimečného ustanovení stalo pravidlo, aby poručník po doručení usnesení
,'olil kroky jiné a vědomě čekal s podáním stížnosti, až se to jemu uzdá
vhodným.

V souzené věci je poručnikem právník. Ze spisu plyne že poručník vě
domě nepodal stížnost proti usnesení ze dne 16. října 1942, ~n .. sp,P 174/
42 a učinil tak až dne 13. listopadu 1943, tedy po uplynulI vIce Jak jed-

noho roku, Když rekursni soud stížnost odmítl jako opožděnou, podává
d()vo!ací stížnost, ale opět po uplynutí lhůty.
Za vyličeného průběhu věcí není v souzeném případě podmínek pro
použití výjimečného ustanovení § 36, ods!. 4 zák, Sb. čís. 100/1931.

čís.
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Vy,slovil-Ii správní
Hat die Verwaltungsbehorde inlolge der Wiederaulnahme des Verlahrens rechtskrii!lig ausgesprochen, daB gegen die Uebertragung elner
Liegemchaft vom Oesichtspunkte der PreisvorschrHten aus nur dann keil1e
Einwendungen vorliegen, wenn der Kaulprels au! einen bestimmten Betm.g
herabgesetzt -wird, kann dem Kiiu!er au! dieser Omndlagegegen den Vert.aufer nicht der Anspruch au! Rilckzal1lung des Umerschiedes zwischen
der vereií1barten Holte des KlIulpreises und dem von der VerwaltungsbehOrde festgesetzten Pre;ge zuerkannt werden.
(Entsch.

VOil1

úřad

(v

důsledku

obnovy meni)

pravoplatně,

že

pwti převodu nemovit<bti není s ItUedLka cenových před;:oisů I'.ámitek jen

tehdy, bude-Ii kupní ce~a snížena na určitou částku, nelze na tomto pod1~ladu přiznati kupiteli proti prodateli náro!{ na vráceni rozdllu mezi umluvenou výší kupní ceny a cen1}U stanovenou správnlm úřadem.
(Rozh. ze dne 19. dubna 1944, R I 41/44.)

19. April 1944, R I 41/44.)

R. P-ová und M. F-ová verkauften mil Kaufvertrag vom 14. OklObe,.
1940 den Eheleuten J. unci R. C. ihre in der Einlage Z. 110 des Grundbuches mr das Ka!.-Oebjet J. eingetragenen Liegenschaften um den vereinbarten Preis von 88.000 K. Der Vewag bedurfe zu seiner Gliltigkeit
der Zustimmung der Verwaltungsbeh6rde VOl11 Oesichtspunkte der Reg.VO Slg. Nr. 218/1938. Mil Bescheid vom 2. November 1940 erteilte cik
Bezirksbeh5rde in M. ihre Zustiml11ung zu der Uebertragung, indel11 síť
zugleich leststellte, daB der Kaulpreis der Liegenschaften nicht uber den
~uliissigen Preis hinaus erh6ht wurde: Dieser Beseheicl erlangte Rechh-

R. P-ová a M. F-ová prodaly trhovou smlouvou ze 14_ října 1940 man1- a R- C-ovým své nemovitosJi, zapsané ve vložce čís. 110 pozemkové knihy kat. územi J. za ujednanou cenu 88.000 K Smlouva vyžadovala
lclům

ke své platnosti schválení správniho úřadu s hlediska vl. nař. Sb. čís. 218/
1938. Výměrem ze dne 2. lístopadu1940 udělil okresní úřad v M. souhlas
II převodu, zjistiv zároveň, že kupní cena nemovitostí není zvýšena nad
dovolenou cenu. Výměr ten nabyl právní moci, byl však v důsledku povolené obnovy řízení změněn výměrem ze dne 1. dubna 1941 tak, že proti
převodu nemovitosti neni s hlediska právního námitek, a že okresní úřad

.98
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krať!, wurde jedoch infolge cler bewi11igten Wiederaufnahmc des Verfahrens durch den Bescheid vom 1. April 1941 dahin abgeandert, daG
gegen die Uebertragung in rechtlicher Hinsicht auch vom Gesichtspunkte
der Preisvorschrilten keine Einwendungen vorliegen, wenn der Kaufpreis
auf den Betrag von 80.000 K herabgesetzt wird.

nebude míti proH němu námitek ani s hlediska cenových předpisll, bude-li
trhová cena snížena na částku 80.000 K.

lm vorliegenden Rechtsstreit verlangen die Kaufer J. und R. C. Von
R. P-ová und M. F-ová die Bezahlung von 8.000 K s. Ngb.

Ve sporu, o který tu jde, domáhají se kupitelé
a M. F-ové zaplacení 8.000 K s přís!.

aR. C-ovi na R. P-ové

P r v Ý s o u d žalobě vyhověl.

O a sEr s t g e r i ch t gab der Klage statt.
O a s Ber u I u n g s g e r i ch t hob iiber die Berufung der Beklagten

da~ angelochtene Urteil aul und verwies die Sache an das Erstgericht

J.

ZUl"

welteren Verhandlung und Entscheidung zuriick. A u s den G r ii n den:
Schon aus dem Wortlaut des Bescheides votn 1. April 1941 ist zu ersehen,
daG die Bezirksbehiirde nicht, wie die Klager annehmen, dieHerabsetzung
des K~ufprelses angeordnet hat, sondern die Entscheidung uber den Prei,
~er uberemkunft der Parteien, allerdirgs mit der Einschrankung
uberI~ssen hal, daG der vereinbarte Preis, wcnn der Vertrag als ge~ehmlgt angesehen werden soli, den Betrag von 80.000 K nichl
uberstelgen dar!. OieZustimmung wurde soniit - wie dies auch die Landesbehiirde in P. ausdriicklich in ihrem Bescheide vom 27. Mai 1942 anftihrt, womit sie der Berulung gegen jenen zweiten Bescheid der Bezirks·behiirde in M. keine Folge gab - nur unter der Bedingung erteilt, daS
der Kaufpreis auf 80.000 K herabgesetit wird. Oabei ist es den Parteien
allerdings anheimgestellt, ob sie den Vertrag durch die Erflillung diesel"
Bedll1!; unl' lm ubngen In Geltung belassen wollen oder nichl. Solange
dles nIch, gesch!eht, kann der Vertrag nicht als genehmigt und daher
auch nicht als gultig und wirksam angesehen werden. Oie Ansicht des
Erstgerichtes, daG sich durch dicse neue Elltscheidung an der urspriinghch ertellten Zus!tmmung zur Uebertragung der Liegellschaft nichts andere und daG der neue Bescheid nur die Ueberzahlullg von 8.000 \{
beanstiinde und damit die Beklagten Zllr Ruc:;erstattung dleser Uebe,zahlung niitige, ist irrig. Oer zitierte Bescheid spricht doch nicht nur
keine~ derartige~ Auftrag. a~s und kann au ch ohne gesetzEche Grundlage
gar mcht so !tel ln dle pnva,en Rechte der .Beteiligten eingreifen. Solan"e
es. nicht im Wege einer neuen UebereLkunlt der Parteien zur Vereiabaru~o·
b
emes neuen 80.000 K nicht libersteigendell Kaufpreises kommt kann der
Vertrag nicht als genehmigt angesehen wcrdel1. Oaher ist hier ~uch n'ch!
. irgendeine Verpflichtung der Beklagten anerkannt, den eingeklagten Betrag von 8.000 K als Ueberzahlung anzuerkennen und aus diesem Grunde,
wie es von ihnen gelordert wird, den Kliigern zurUckzuzahlen. Es hinder!
sie doch nichts, aul die erwiihnte Bedingung nicht einzugehen und damit
den Ve.rtrag fallen zu lassen. In dieser Richtung machen d}e Berulungswer?ennnen mlt Recht geitend, daG weder die aufschiebende Vertragsbes!tmmung, noch die gesetzliche Bedingung erfiillt sein wird, solange der
verembarte Preis nicht im Wege einer beiderseitigen Vereinbarung au!
80.000 K oder unter diesen Betrag herabgesetzt wird, sondern daG die
ganze Vereinbarung damit auch im Sinne des § 819. abGB. als ein nach
§ 1 der VO Slg. Nr. 115/1939 verbotenes Rechtsgeschiift ungiiltig wire!.

O d vol a c i s o u d zrušil k odvolání žalovaných napadený rozsudek
a vrátil věc prvému soudu k dalšímu jednání a rozhodnuti. Z d ů vod (1:
Již ze znění výměru ze dne 1. dubna 1941 je zřejmo, že okresní úřad nenařídil snížení trhové ceny, jak za to mají žalobci, nýbrž že ponechal rozhodnutí o ceně vzájemné dohodě stran, ovšem v těch mezích, že sjednaná
cena, má-Ii býti smlouva považována za schválenou, nesmí převyšovati
80.000 K. Byl tudíž nyní udělen souhlas - jak to výslovně uvádí take
zemský úřad v P. ve svém výměru ze dne 21. května 1942, jímž nevyhověl odvolání proti onomu druhému výměru okresního úřadu v M. tJiiko pod podmínkou, že kl\pní cena bude cnížena na 80.000 K. Při tom .k
ovšem ponecháno na vůli stran, chtějí-Ii splněním této podmínky zachovati smlouvu jinak v platnosti nebo ne. Pokud se tilk nestane, nelze považovati smlouvu za schválenou a proto také za platnou a účinnou. Názor
prvého soudu, že se tímto novým rozhodnutím nemění nic na původn"
uděleném souhlasu k převodu nemovitosti a že nový výměr obsahuje
výtku jedině proti přeplatku 8.000 K, a tím nutí žalované tento přeplatek
vrátiti, je mylný. Vždyť citovaný výměr nejen nevyslovuje nějaký podobný
příkaz, avšak bez zákonného podkladu ani nemůže tak pronikavě zasaho-,
vati do soukromých práv účastníků. Pokud pak novou dohodou stran nedojde k ujednáni nové kupní ceny, nepřevyšující 80.000 K, nelze smlouvl.'
povážovati za schválenou. Není tu proto uznána ani nějaká povinnost žalovaných, aby zažalovanou částku 8.000 K uznaly za přeplatek a vrátily
ji z toho důvodu žalobcům, jak je to na nich požadováno. Vždyť jim nic
nebrání, aby na uvedenou podmínku nepřistoupily a tím nechaly smlouvu
padnouti. V tom směru právem uplatňují odvolatelky, že pokud smluvená
cena nebude snižena na 80.000 K nebo pod tuto částku oboustrannou dohodou, nebude nejen splněna sl,lspensivní výminka smluvní, ani zákonná,
nýbrž že celé ujednáni stane .se tím také neplatným ve smyslu § 819 obč."
zák., jako jednání zakázané podle § 1 nař. Sb. čís. 175/1939. Vyslovil-Ii
totiž právní předpis kategoricky zákaz takového jednání, nemůže to míti,
jak uvedl také nejvyšší soud ve svém rozh. čís. 18254 Sb. n. s., jiný dúsledek, ·než neplatnost takového jednání podle § 819 obč. zák. To plyne
i úsudkem z opaku z poslední věty onoho předpisu, který vyslovil, že zů
stávají tímto zákazem nedotčeny jen smlouvy, které byly oběma stranami
splněny nejpozději do dne počátku účinnosti tohoto nařízení (rozh.
čís. 18047 Sb. n. "S.). O takovou výjimku v souzeném případě nejde (srov.
i rozh. čís. 18395 Sb. n. s.). Oovolávajice se prvého z citovaných rozhod·lIutí nejvyššího soudu, poukazují odvolatelky právem i na to, že cena je
podstatnou části trhové smlouvy, a příčí-Ii se, jak tomu je v souzeném pří-
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Wenn namlich eine Rechtsvorschri!t in kategorischer Form das Verbot
("ines solchen Rechtsgeschaftes ausgesprochen hat, kann dies, w.ie auch
das Oberste Gericht in seiner Entsch. Nr. 18254 Slg. O. G, ange!uhrt hat,
nichts anderes als die UngUltigkeit eines solehen Re'chtsgeschaftes im
Sinne des § 879 abGB. zur Folge haben. Das ergibt sich zu!olge Gegenteilsschlusses aus dem letzten Satze jener Vorschrift, in welchem ausge,prochen wurde, daB von diesem Verhote nur solehe Vertrage unherUhrt
hleihen, die von heiden Parteíen spatestens hís zum Tage des Begll1nes
der Wírksamkeít díeser Verordnung er!UJlt worden sind (Entsch. Nr. 18047
Slg. O. G.). Um eíne solehe Ausnahme handelt es sieh im vorliegenden
Falle nicht (vgl. au ch Entsch . Nr. 18395 Slg. ~. G.). Mit Ber,:!ung au! clíe
crste der zitierten oherstgerichtlichen Entschelclungen verwelsen dle Bem!ungswerherinnen mit Recht au ch darau!, daB der Preis einen wesentliehen Bestancltei! des Kaulvertrages bildet uml daB, wenn er, Wle lm vorliegenden Falle, einem gesetzlichen Verbot zuwiderUiult, dies die Ungiiltigkeit des ganzen Kaulvertrages, nicht vielleicht nur die UngUltigkeít
des den gestatteten Preis iibersteigenden Teiles ZUl' Folg~ hat, wenn durch
Jes .Gesetz nichts anderes angeordnet wurde. Dle Abslcht der Partelen
war bei AbschluB des Vertrages nicht nur aul die Uebertragung der Liegenschaft um jeden Preis, oder etwa um den von der z.ustandigen Behorde
anerkannten Preis, sondern eben_ nur um den verembarten Prels von

88.000 K gerichtet. Wenn sich dieser vereinbarte Preis nachtraglich als
unzuIassig erwiesen hat, konnen auch die Beklagten nicht gezwungen werden, sich mit einem niedrigeren Preise zulriedenzustellen, sondern es muB
ihnen anheim"estellt bleiben, ob sie si ch mit dem !estgesetzten PreIse
begnUgen ode~ 0b sie Iieher clie Liegenscha!t behalten woHen, gleichwie
es auch clen Kaulem Ireisteht, mit den Verkaufern einen neuen Vertrag
unter den von der BehOrde genehmigten Beclingungen abzuschlieBen oder
vom Vertrage Uberhaupt Abstand zu 11ehmen. Die M6glichke!t des beiderseitigen Vorgehens in beiden Richtungen edordert au ch dle G1elchstellung der Parteien, von denen sOnst die eine (die Kauler) gegeniiber
der anderen (den Verkaulern) im Vorteil ware, wenn es nur iht lreistiinde,
ob sie vom Vertrage wegen seiner UngUltigkeít Uberhaupt zurUcktreten
oder ob sie si ch nul' mit der Riickzahlung des Mehrbetrages hegnUgen
will wahrend sich die andere Parte i ihrem Willen unterordnen mUBte.
Die~ ware in einem Falle wie eben imvorliegenden, wO ursprUnglich nicht
nur beide Vertragstei1e, sondem au ch die zusta~dige Preis.bebO,;;de selbst
den vereinbarten Preis anerkannt haben, wo Jedoch spater uber E!l1schreiten der Klager diese Behorde einen niedrigeren Preis, nul' mit einem
geringen Unterschied, als solchen anerkannt hat, umso ungerechter. Dab"i
ist es gleichgiiltig, daB inzwischen aul Grund der durch den ersten Bescheid erfolgten Genehmigung !lir die Klager im Grundbuch das Eingentumsrecht an den Liegenschaften ei~nverleibt wurde. Daraus laBt si ch
nichts zu ungunsten der Beklagten ableiten, wie es das Erstgericht tut,
soweit im Hinblick au! das Gesagte das Eigentumsrecht nicht gUltig erworben wurde, wenn liir diesen Erwerb kein gesetzlicher Grund vorliegt
und wenn die Beklagten, lalls es zu keiner neuen Vereinbarung mít den
KlagerJ1 kame, die Loschung des so sine titulo erworbenen Eigentums-

padě, zákonnému zákazu, že to má z~ .násle~ek ~ep'l~tnost celé trhové
smlouvy, nikoliv jen snad n~'pI~tnost 5'.astr, pr~vysuJICI dovol;.nou c:nu~
když nebylo zákonem nic )meho nanz~no .. 'Umys~ stran pn uzavrel1l
smlouvy nenesl se to11ko k prevodu nemovltosh za kazdou cen~, nebo snad
za cenu jak bude při slušným úřadem uznána, nýbrž právě Jen za smluou ;enu 88.000 K. Ukázala-Ii se tato smluvená cena d0ct.atečně nev~~pustnou, nemohou býti ani žalo~ané nuc:ny, aby.. s~ SpOkOjIly s cenou
~ižší, nýbrž musí jim býti'p~ne.chan?na vulr,. chteJl-1r se se sta~o;r~nou
cenou spokojiti, nebo chtěJI-1r Sl radeJl. nemovItost ponechatr, st<;Jne J.~k0
ma'í i kupci volnost ujednati s prodatelr smlouvu novou za podm1l1ek uradeJr schválených, ~ebo od smlouvy vůbec upustiti. ~ož~ost ~bojího postupu na obou stranách vyža~uj~. i. rovnost ,stra~, z 11l,chz ~y J1l1ak Jed,na
(kupci) byla proti druhé (prod~VaJlClm) ve vyhode, kd~~ by Jen sama mela
na vůli chce-li od smlouvy vubec odStOUpIti pro JeJI neplatnost, nebo
chce-li' se spokojiti toliko s vrácením přeplatku,. kdežto druhá. s!r~?a ~u:
sila by se podříditi její vůli. To by pa~ bylo, hm. nespr~vedlrveJ~1 prave
v takmJém případě, o jaký tu jde, kde puvodne neJe~ o~e. smluvl1l strany,
nýbrž i sám příslušný úřad ceno;,x uzna:y za O,dpovI~aJ~~I a spravedlrvou
cenu ujednanou, kde však pozdep na za~rok z~l.obcu ':lrad ten uzn~1 ,;a
fakovou cenu nižší s nevelkým Jen rozdllem. Pn tom Je nerozhodne, ze
mezi tím již bylo n~ základě schválení prvním výměrem vloženo žalobcum
v pozemkové knize vlastnické pr~vo ~ nemo~lt.oste~. Z toho nelze vyvozovati nic v neprospěch žalovanych, Jak to čIm prvy soud, pokud vzhledem k tomu co bylo uvedeno, nebylo nabyto vlastnického práva platně,
když tu není' pro toto nabytí zákonného duvodu a když se žalované mohou,
pokud by nedošlo k nové dohodě se žalobci, domáhati výmazu takto sI.n~
titulo nabytého práva vlastnického pro neplatnost smlouvy. Tomunehralll
ani okolnost, že toto své právo neuplatnily již. v t~mto spor~ n~.z~tímním
návrhem určovaCÍm. Rozh. čís. 18373 Sb. n. s., Jehoz se dovolava]l zalobcl,
se tu nehodí tam nejde totiž o stanovení oprávnění ujednané ceny trhové, nýbrž toliko o porušení cenových předpisů dodavatelem, díla na. základě smlouvy o dilo, když výše odměny nebyla stranami pre?e~. Ujede
nána. Účtováním neoprávněn.é a národohospod,ářsky 'neoduvod?ene ~platy
nebylo pak dotčeno ujednál1l. stran ve s,,::I.o~ve, pna!, dovolene, v ?lZ n,~
bylo ujednáno nic nedovoleneho nebo pnclclho se' zakonu. V takovem pnpadl' nebylo duvodu, aby byl~ prohláš.ena z~, n:platnou a pro stra~~
nezávaznou celá smlouva o dllo, zeJmena kdyz Jednou stranou byla JIZ
řádně a úplně spln_ěna, plnění druhé strany pozůstávající v penězich byl?
dělitelné a obnovení předešlého stavu nebylo již vůbec možné. O takovy
případ tu nejde. Žalobci požadují v souzeném nyní sporu toliko ~ráce~í
8.000 K, které prý přeplatili, nikoliv proti sjednané ceně, nýbrž proh cene,
kterou uznal později za přiměřenou a poměrům odpovídající správ;,í ,úř~a,
aniž ovšem nařídil a mohl naříditi splnění smlouvy za takto zmenenych
podmínek. Neuplatňují tudíž žalobci v tomto směru pro požadované vrácení postačitelný zákonný důvod, zejména když. nežaluji vůbec z důvodu
neolatnosti smlouvy kterou dokonce sami popírají, trvajíce jinak na
s~louvě. Z tohoto d6vodu nemělo proto býti ža:obě vyhověno a prvý soud,
pokud tak učinil, neposoudil věc po stránce právní správně. Žalobci však
Civilni rozhodnuti XXVI.
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rechtes wegen UngUltigkeit des Vertrages verlangen konnen_ Dem steht
auch der Umstad nicht entgegen, daB sie dieses ihr Recht nicht bereits
in diesem Rechtsstreit im Wege eines Zwischenantrages aul Feststel1ung
geltend gemacht haben_ Die Entsch. Nr. 18373 Slg. O. G., aul die sich die
Kliiger berulen, trifft hier nicht zu; dort handelt es sich niimlich nicht um
die Zuliissigkeit des vereinbarten Kaulpreises, sondern nur um die Verletzung der Preisvorschriften durch den Lielerer eines Werkes aul Grund
eines Werkvertrages, wenn die Hohe der Entlohnung von den Parteien
nicht vorher vereinbart war. Durch die Berechnung eines unzuliissigen
und volkswirtschaftlich unbegrUndeten Entgeltes wurde die Uebereinkunft der Parteien in dem sonst erlaubten Vertrage, in welchem nichts
Unerlaubtes oder Gesetzwidriges vereinbart wurde, nicht berUhrt. In
einem solchen Falle lag kein Grund vor, den ganzen Werkvertrag fUr·
ungUltig und filr die Parteien nicht verbindlich zu erkliiren, insbesondere
wenn er von einer der Parteien bereits ordnungsmiiBig und vollstiindig
erlUllt wurde, wenn die in einer Geldleistung bestehende Erfiillung ~eitens
der anderen Partei teilbar und die Wiederherstellung des vorigen Standes
iiberhaupt nicht mehr moglich war. Um einen solchen Fall handelt es sich
hier nich!. Die Kliiger verlangen in dem je!z! verhandelten Rechtsstreit nur
die Rilckzahlung von 8.000 K, die sie angeblich nicht entgegen dem vereinbarten, sondern gegenUber demjenigen Preise iiberzahlt haben, den spater
die Verwaltungsbehorde filr angemessen und den Umstanden entsprechend
anerkannt hat, ohne daB sie allerdings die Erliillung des Vertrages unter
so geiinderten Bedingungen angerdnet hiitte oder hiitte anordnen konneQ.
Die Kliiger machen somit ín dieser Richtung filr die verlangte Rilckzahlung keinen hinreichenden gesetzlichen Grund geltend, zumal wenn sie
iiberhaupt nicht aus dem Grunde der Ungilltigkejt des Vertrages klagen,
den sie schlieBlich gar nicht bestreiten, indem sie ansonsten aul dem Vertrage beharren. Aus diesem Grunde h:;tte der Klage nicht stattgegeben
werden sol1en und wenn dies das Erstgericht getan hat, wurde die Sache in
rechtlicher Hinsicht nich! richtig beurteil!. Die Kliiger haben auch beha up tet, daB die Beklagten ihre Verpflichtung zur Bezahlung der 8.000 K
anerkannt haben und haben die Klage ausdriicklich aul dieses behauptete
Anerkenntnis der Beklagten gestiltz!. ln dieser Richtung hat sich jedoch
das Erstgericht mit ihrem Vorbringen nicht belaBt, indem es - allerdings
mit Unrecht - daliirhielt, daB schon die von ihm angelUhrten Umstiinde ZUr
Begrilndung des geltendgemachten Anspruches der Kliiger genilgen, hal
die Tatsachen, die hier entscheidend wiiren, iiberhaupt nicht erortert und
die notwendigen Beweise weder durchgefilhrt noch zugelassen. Da jedoch
aus diesem Grunde der Anspruch der Kliiger zu Recht bestehen k5nnte,
wenn sie das Anerkenntnis der Beklagten nachwiesen, muBte das angelochtene Urteil aulgehoben und die Sache an.das Erstgericht zur weiteren
Verhandlung und neuen Entscheidung im Sinne des § 496, Abs. I, Z. 3
ZPO. zuriickverwiesen werden.
ID a s Ob e r s t e G e r i c h t gab dem Rekurse der Kliiger nicht statt.

také tvrdili, že žalované uznaly· svou povinnost k zaplaceni 8.000 K,
a opřeli žalobu výslovně i o toto tvrzené uznáni žalovaných. V lom směru
však se prvý soud přednesem jejich nezabýval, maje, ovšem neprávem,
za to že postačí již· okolnosti jím uvedené k ospravedlněni uplatněného
nároku žalobců, nevzal skutkové okolnosti, které by tu byly rozhodnými,
vůbec na přetřes a potřebné důkazy neprovedl ani nepřipustil. Ježto však
by z tohoto důvodu mohl býti nárok žalobců po právu, kdyby uznáni žalovaných prokázali, nezbylo, než napadený rozsudek zrušiti a věc vrátiti
prvému soudu k dalšimu jednání a novému rozhodnuti ve smyslu § 496,
odst. I, čís. 3 c. ř. s.

•

Ne j vy Š š í s o u d

nevyhověl

rekursu

žalobců.
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GrUnde:

Ditvody:

Die K1iig~r verl~ngen die RUckzahlung von 8.000 K mit der Begriin~ung, ~aS dle Bezlrksbehorde zwar urspriinglich den Verkau! der strit-

Žalobci se domáhají vrácení 8.000 K z toho důvodu, že sice okresní
úřad původně schválil prodej sporných nemovitostí za cenu 88.000 K,
kterou i zapravili, že však pozdějším výměrem, vydaným v důsledku obnovy řízení, bylo pravoplatně vysloveno, že proti převodu nemovitostí není
s hlediska cenových předpisů námítek jen tehdy, bude-li kupní cena sní-

tlgen Ltegenschaften um den von ihnen auch bezahlten Preis von 88.000 K
genehmigt ha!, daS aber in einem spateren, in!olge der Wiederaulnahme
des Ver!ahre~s erlassenen Bescheide rechtskriiftig ausgesprochen wurde,
da~ gegen dle Uebertragung der Liegenschaften vom Gesichtspunkte der
Pre~svorschnften nur dann keine Eir:wendungen vorltegen, wenn der Kaul:prels au! 80.000 K herabgesetzt wird.
Oas Berufungsgericht hat in Uebereinstimmung mit dem in der Entsch~ldung Nr. 18254 Slg. O. G. ausgesprochenen Grundsatze rich!ig entschleden, daS ~.en Klagerin au! dieser Grundlage der geltendgemachte
Anspruch au! Ruckzahlung des Betrages Von 8.000 K nicht zuerkannt
werden k6nne, .weil wegen Verlet7ung der Preisvorschrilten der ganze Kaulver~rag und Ulcht nur dle Verembarung beziiglich der Htihe des Kaulpr~lses, "sowelt. er dle Grenze des Erlaubten iibersteigt, ungiiltig wiire.
Mlt Recht erbltckt das Berufungsgericht in dem spateren Bescheide der
Venyaltungsbeh6rde nur die Genehmigung der Uebertragung unter der
Bedll1gung, daS der Kaufpreis wenigstens aú! 80.000 K herabgesetzt wird.
Dadurch konnte das Recht der Verkauler, Ire i zu entscheiden, ob sie aul
de Vertrage auch zu dem herabgestzten Preise beharren wollen, nicht
lll
b~ruhr.t wer~en un~ wurde nicht berilhrt. Ohne ihre Zustimmung k6nnten
dle Klager ?Icht. mlt Erlolg dle Rilckzahlung des Preisunterschiedes, sondem nur dle Wlederherstellung des Standes aus der Zei! vor AbschluS
der V7rt~ages verlangen:. namlich so, daS beide Parteien zuriickgiiben,
was .sle Il1folg~ des ungultrgen Vertrages gegensei!ig geleistet haben.
Damlt haben slch auch dle Beklagten lm Rechtsstreit gewehrt und es ist
belanglos, daS sie nicht selbst die Anerkennung der Gilltigkeit des Vertrages verlangt. haben; .entscheidend ist vom Gesichtspunkte des Ansp:uches aus emem ungultrgen Vertrage, daS die Kliiger nicht selbst die
Wlederherst~llung des vorigen Standes verlangen.
Sofe,n dle ~ekurrenten geltend machen, die Beklagten hatten ein.igemallhre Verp!l:chtung zur Rii~kerstattung der Ueberzahlung ausdrilcklich
anel kannt, genugt es 9arau! hll1zuwelsen, daS das Berulungsgericht eben
aus dlesem Grunde ell1e weltere Verhandlung in der ersten Instanz angeordnet hal.
.. Nr. 18738.

.

Odvolací soud správně usoudil v souhlasu se zásadou vyslovenou
v rozh. čís. 18254 Sb. n. s., že na tomto podkladě nelze žalobcům přiznati
uplatňovaný nárok na vrácení částky 8.000 K, poněvadž pro porušení cenových předpisů byla by neplatná celá kupní smlouva a nikoliv jen úmluva
o výši kupní ceny, pokud přesahuje dovolenou mez. Právem odvolací soud
shledává v pozdějším výměru správního úřadu jen schválení převodu pod
podmínkou, že kupni cena bude snížena alespoň na 80.000 K. Tím nemohlo býti a nebylo dotčeno právo prodávajicích, aby se volně rozhodly,
.,zda chtějí setrvati ve smlouvě í za sníženou cenu. Bez jejich souhlasu ne..
mohli by žalobci s úspěchem požadovati vrácení rozdílu v ceně, nýbrž jen
obnovení stavu, jaký tu byl před uzavřením smlouvy, totiž tak, že by obě
strany vrátily, co si vzájemně plnily v důsledku neplatné smlouvy. Tim
se také žalované ve sporu hájily a nesejde' na tom, že samy nežádaly, aby
smlouva byla uznána za neplatnou; rozhodné je s hlediska nároku z neplatné smlouvy, že žalobci sami nežádaj' obnovení dřívějšího stavu.

Pokud stěžovatelé vytýkají, že žalované několikráte výslovně uznaly
závazek k vrácení přeplatku, stačí připomenouti, že z toho důvodu
odvolací soud právě nařídil další jednání v prvé stolici.
svůj

čis.

Die Verordnung vom 6. Febmar 1943, RGBI. I, S. 80· iiber die Angleichung familienrechtlicher Vorschrilten.
Die Klage e!nes unehelichen Kindes a!lf Feststellung der blutmilBigen
Abstammung hang!. weder vom Nachwetse eines besomleren Interesses
an der Feststel1ung der blutmiiBigen Abstammung noch davon ab daS
der K~.ii~er gle~chzeitjg díe Feststellung beantrage~ miiBte, daB
kein
blutmaBtges Klnd des unehelichen Vaters sei.

d

(Entsch. vom 22. April 1944, Rv I 1083(43.)

žena na 80.000 K.

18738.

• .Naří~ení ze dn~ 6. února 1943, Řišský zák. I, str. 80 o přizpůsobeni před
Plsu rodmného prava.
. žaloba n~anželskéhov ditěte o určení pokrevního původn nezávisí ani
na průka~u nela."é~o zvlástlíiho záJmu na určeni po!«evnlho původu ani
na tom, ze by se žalobce musel současně domáhat zjištěni že není pokrevnim dltětem nemanželského otce.
'
(Rozh. ze dne 22. dubna 1944, Rv I 1083/~3.)

-
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ln der im Jah:e 1941 unter der AZ. Ck I 37(41 eingebrachten Klage
beantragt der mdJ. J. V., vertreten durch den Vormund A. V. gegen den
B~.kl~gten Dr. J. P., Advokaten in J., als Kurator lur Feststellu~g der blutmaBIgen Abstammug, und gegen J. H. die Feststellung, daB der mdj.
Klager J. V. das blutmiiBige Kind des Beklagten J. H. sei.
D a sEr s t g e r i c h t gab der Klage statl.
D a s Ber u I u n g s g e r i c h t gab der Berufung des Beklagten
J. H. keine Folge.
D a s Ob e r s t e Oer i c h t gab der Revision des J. H. nichf statt.
Aus den OrUnden:
Die Rechtsansicht des Zweitbeklagten, der Klager konne nicht die
Feststellung beantragen, daB er sein blutmiiBiges Kind sei, wenn. nich!
nachg~wiesen .wird, daB er im Sinne des § 228 ZPO. an dieser ,Feststellung em rechthches Interesse hat und wenn er nicht auch aul Feststellung
klagt, daB er nicht das uneheIiche Kind eines anderen sei, ist unrichtig.
Nach § 2:. Z: 3 de: VO. Slg. Nr. IS:J(1941 w~ren soIche Klagen ohne weiteres zulasslg. Dlese Verordnung wurde bi~ au! hier nicht in Betracht
kommende Bestimmungen durch die VO. Slg. Nr. 61/1943 aulgehoben und
a~ ihre StelIe trat die VO. vom 6. Februar 1943, ROB I. I, S. 80. Durch
dlese wurde zwar fiir die Folge eine selbstiindige, von der Bestreitung der
ehehchen Abstammung r.;nabhiingige FeststelIung der blutmiiBigen Abs~ammung des eheIichen Kindes ausgeschlossen. Aus dem § 6, Abs. 2
dl~s~r VO. ergibt sich jedoch,daB Klagen au! Feststellung' der blut~aBIg~.n :"-bs.tammung. eines. uneheIichen Kindes hingegen auch weiterhm zulas~lg smd, vo~ emer Emschriinkung erwiihnt die Verordnung nich!s.
Klagen emes unehehchen Kmdes au! Fests!ellung der blu!miiBigen Abs!ammung konnen daher weder vom Nachweise eines besonderen Interesses
an der Feststellung der blutmiiBigen Abstammung, noch davon abhiingig
g~:nacht werden, daB der Klager gleichzeitig die Feststellung begehren
muBte, daB er nicht das blutmiiBige Kind des uneheIichen Vaters sei wie
in der Literatur hinsichtIich der Bestimmung'des § 2, Z. 3 der VO.' Slg.
Nr. 180(1941 dargelegt wurcle. (Neue Gesetze, Jahrgang III(2, S. 714.)
'Letzteres kommt im vorliegenden Falle tibrigens óchon deshalb nicht in
Frage, weil niemaml durch einen Richterspruch oder durch ein Anerkenntnis vor Gericht als unehelicher Vater des Klagers anerkannt wurdé.

Nr. 18739.

Wenn es sich in einem Rechtssíreit wegen BezaWung des verhiiltnismliBigen Anteilsan den Ertriignissen gemeiosamer Liegenschaiten um
NutzW1gen han delt, die in der Zeit vor Einleitung der Zwangsverwaltung
nach der Regierungsverordnung vom 21. Marz 1939, Slg. Nr. 87 eingeboben und verwertet wlU'den, so 1st das ohne Beteiligung des Zwangsverwalters durchgeflihrte Verfahren nicht niclttig (§ 477, Z. 5 ZPO.). ,
(Entsch. vom 25. Apri! 1944, R I 111/44.)

žalobou podanou v roce 1941 pod zn. sp .• Ck 13:/41 domáhá se. ne z!.
]. V. zastoupený poručníkem A. y-en; protI zal.o.v~n~mu Dr. J; P-O~I, ad" I átu v J jako opatrovníku znzenemu ke z]lstem pokrevnrho puvodu,
~y H-ovi ~j;štění, že žalobce nezI. J. V. je pokrevním dítětem žalovaného
]. H-a.
- P r v Ý s o u d vyhověl žalobě.
O d vol a c í s o u d nevyhověl odvolání žalovaného J. H-a.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání
Z

J.

H-a.

důvodů:

Právní názor druhého žalovaného, že, ž~lobce, ~e n~muz~ domáh~(i

zjištění že je jeho pokrevním dítětem, nem-Ir prok~zano, ze m~ ve ~::'~Sl~

~ 228 ~. ř. S. na tomto zjištění právní zájem a nezaluje-lr take 9, z]lsten:,
~e není nemanželským dítětem jiného, není správný. Podle § 2, CIS. 3 nar.
Sb. čís. 180/1941 byly takové žaloby bez dalšího přípustné . .:roto ~~řízení
Pylo až na ustanoveni nepřicházejíc~ zde v úvah~ zruseno nar~ ,~b. ,CIS., 611
1943 a na jeho místo nastoupIlo nar. ze dne 6. unora 1,943, RIss~'y ;zak. I,
str. 80. Tímto bylo sice na příště vyloučeno samostatne, n~ por;renr '."~n
želského původu nezávi~lé určení pokrevního původu manzelskeho d,t~te.
Z § 6, odst. 2 tohoto nař. však vyplývá,. že žaloby n,a ur~;ní po~revmho
původu nemanželského dítěte jsou naprotr tomu I na?ale pnpustne. a v ~a
řízení není zmínky o žádnén; omez~ní. N~lz.e ~roto zaloby pemanz;!sk~ho
elítěte o určení pokrevního puvodu čI,ml! z~vIslyml apl na pruk.azu n~jakeho
zvláštního zájmu na určení pokrevmho puvodu, ~nr ~~ tom, ze se. zalo?ce
musí současně domáhat zjištění, že není pokrevlllm dItetem, nemat;zelskeh~
otce jak to bylo vykládáno v literatuře ohledně ustanovenr § 2, ČIS. 3 nar;
Sb. Čís. 180/1941. (Nové zákony ročník I1I/2, str. 714.) .Toto. P?sledm
v souzeném případě nepřichází ostatně již. proto v ~vahu, ze am ~yrok,em
soudu ani uznáním před soudem nebyl nIkdo uznan za nemanzelskeho
otce. žalobce.

čis.

18739.

Jde-Ii ve sporu na zaplacení poměrného podílu z výtěžku společných
nemovitosti o užitky vybrané a zpeněžené v době před zavede~ vnucené správy podle vládulho nařizenl ze dne 21. března 1939,.Sb. C15. 87,
neni řízeni provedené bez účasti vnuceného správce zmatecné (§ 477,
čís. 5 C. ř. s.).
(Rozh. ze dne 25. dubna 1944, Rl 111/44.)

-

-
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K. und E. K-ová sind Miteigentumer eines landwirtschaftlichen Unternehmens, aul das durch eine Verftigung des Bodenamtes vom 21. August 1943 die Zwangsverwaltung nach der Reg.-VO Slg. Nr. 87/1939 eingeleitet wurde.
lm Rechtsstreit AZ. Ck la 399/43 verlangt J. K. von E. K-ová die Bezahlung des Anteils an dem Reinertrag des gemeinsamen Unternehmens
lUr die Zeit vom Jahre 1941 bis zum 20. September 1943 im Betrage von
15.474 K 25 h·.

J. K. a E. K-ová jsou spoluvlastníky zemědělského podniku, na nějž
byla zav~dena opatřenín; Poze~kového úřadu ze dne 21. srpna 1943 vnucená sprava podle vl. nar. Sb. CIS. 87/1939.
.

D a sEr s t g e r i ch t hob liber die Einwendung der Beklagten das
durchgeftihrte Ver!ahren als nichtig aul und wies die Klage zurlick.
D a s Rek u r s g e r i c h t anderte liber den Rekurs des Klagers den
erstgerichtlichen BeschluS in dem Sinne ab, daS es die Einwendung der
Nichtigkeit des Ver!ahrens abwies und die Sache zur weiteren Verhandlung an das Erstgericht zurlickverwies.
D a s Ob e r st e Oe r i ch t gab dem Revisionsrekurse der Beklagten nicht stat!.

P r v Ý s o u d zrušil k námitce žalované provedené řízení pro zmateč
nost a odmítl žalobu.
Rek u r sní s o u d změnil k rekursu žalobce usnesení prvého soudu
tak, že námitku zmatečnosti řízení zamítl a vrátil věc prvému soudu, aby
o ní dále jednal.

J.

GrUnde:
Auch im Revisionsrekursverfahren handelt es sieh nur um die Frage,
ob es bei der Geltendmachung des Klagsanspruches au! Bezahlung des
verhaltnismaBigen Anteils an den Ertragnissen der gemeinsamen Uegenschaften filr die Zeit vom Jahre 1941 bis 20. September 1943 aui Seiten
der Beklagten der Mitwirkung des Zwangsverwalters bedarf und ob also
das liber die Klage ohne seine Mitwirkung durc.hgeftihrte Ver!ahren nichlig ist oder nich!.
Wahrend das Erstgericht im Hinblick darau!, daS die in der Klage
geltendgemachten Ansprliche die Anteile an den Ertragnissen der unter
Zwangsverwaltung stehen den Uegenschaften betreffen, dafilrhalt, daB
der zweite Miteigentumer nicht geklagt werden kann, ohne durch den
Zwangsverwalter verb'eten zu sein, und daS das Ver!ahren mangels gesetzlicher Vertretung au! Seite der Beklagten nichtig ist (§ 477, Z. 5 ZPO.),
gelangt das Rekursgericht zur entgegengesetzten Ansicht, namlieh daB
es sich hier um ein Rechtsverhaltnis der Miteigentumer zu der zu verteilenden Ertragsbarschaft handelt, die nicht die gemeinsame, unter
Zwangsverwa>tung stehende Uegenschaft betrifft, daB hier die Miteigen. tlimer nicht durch den Zwangsverwalter vertreten sein mlissen und daB
das Ver!ahren somit nicht nichtig ist; hinsichtlich der Ertriignisse aus der
Zeit nach Einleitung der ZwangsverwaJtung liberliiBt es dem Erstgerichte,
die Sache noch zu erwagen.
Der Revisionsrekurs ist unbegrlinde!.
Nach § 3, Abs. 1 der Reg.-VO Slg. Nr. 87/1939 geht au! den Zwangsverwalter die Verwaltung des Unternehmens und alles damit Zusammenhiingende liber; insbesondere ist cr berechtigt, an Stelle des Besitzers des
Unternehmens samt1iche Ertriignisse und Einnahmen aus dem verwalteten
Unternehmen einzuheben und liberhaupt alle die VerwaJtung des Unter-

Ve sporu zn. sp. Ck la 399/43 domáhá se J. K. protí E. K-ové zaplacení podilu z výtěžku společného podniku za dobu od rQku 1941 do
20. zálí 1943, v částce 15.474 K 25 h.

Ne j vy Š š i s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu žalované.

•

Důvody:

I za řízeni o dovolacím rekursu jde jen o otázku, zda při uplatněni ialobního nároku na zaplaceni poměrného P??PU z v~těžku s~ol~čných n:,movitostí za dobu od roku 1941 do 20. zan 1943 Je zapotrebl 'spolupusobení vnuceného správce na straně žalované a je-lí tedy řízení o žalobě
provedené bez jeho účasti zmatečné čiJi nic.
Kdežto prvý soud, hledě k tomu, že se nároky v žalobě uplatňované
týkají podilů na výnosu nemovitostí, jež jsou pod vn~cenou správou, má
za to, že nemůže býti druhý spoluvlastník žalován, amž by byl zastoupe~
vnuceným správcem, ~ že je řízení pro nedostatek 'zastoupeni na strane
žalované zmatečné (§ 477, čís. 5 c. ř. s.), dospěl rekursní soml k opačnému
stanovisku, totiž, že tu jde· o právní poměr mezi spoluvlastníky k rozdě
lovací výtěžkové hotovosti, nepostihující společnou nemovitost, která Je
pod vnucenou správou, že tu není zapotřebí, aby spoluvlastníci byli zastoupeni vnuceným správcem a že tedy řízení není zmatečné; pokud jde
ovýtěžky z doby po zavedení vnucené správy, ponechává prvému soudu,
aby věc ještě uvážil.

Dovolací rekurs není důvodný.
Podle §3, ods!. 1 vl. nař. Sb. čís. 87/1939 přechází na vnuceného
správce správa podniku a vše, co s ní souvisí; zejména je oprávněn vybírati na místě držitele podniku všechny užitky a příjmy ze spravovaného
podniku a vůbec konati ."šech.~!l právní j~dnání ~pr~vy ~~~n!ku s,:. tý~
kající. Je tedy oprávněn I k prlJetr pohledavek a Jlnych pnJmu a uZltku
/

-
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nehmens betreffenden Rechtshandlungen vorzunehmen. Er ist also auch
zur Einziehung von Forderungen und anderen aus der Zeit vor Einleitung
der Zwangsverwaltung stammenden Einklinfte und Nutzungen berechtigt,
solem sie entweder noch nicht eingehoben wurden (z. B. weil sie nicht
fiillig waren) oder im Untemehmen nicht verwertet wurden.

vzešlých v době před zavedením vnucené správy, pokud ještě n~byly ~uď
vybrány (na př. z důvodu, že nebyly splatny) nebo v POdlllku zuzltkovany.

lm vorliegenden Rechtsstreit handelt es si ch jedo'Ch nach dem bisherigen Vorbringen weder um solche nicht fiillige oder bisher nicht eingezogene Forderungen und Einnahmen, noch um nicht konsumierte und
zu';! weiteren Betriebe unbedingt notwendige Ernteertragnisse des gememsamen Gutes - tlles wurde wenigstens weder vom Klager behaup!e!,
noch von der Beklagten eingewendet - , sondem um bereits eingezogene
und verwertete Nutzungen, und zwar griiStenteils aus der Zeit VOr Einleitung der Zwangsverwaltung. Wird der verhaltnismaSige Tei! solcher'
Einnahmen und Nutzungen als ein aus der Glitergemeinschaft aus der Zeit
vor Einleitung der Zwangsverwaltung abgeleiteter Anspruch gefordert,
so braucht die Beklagte vor Gericht nicht durch den ZwangsverwaIter
vertreten zu sein. Die Beklagte bemliht sich zwar im Revisionsrekurse
naehzuweisen, daS die Wirtschaftsertragnis';e der vergangenen Jahre,
aueh wenn sie in Bargeld verwandel.t wurMn, vom rechtIiehen Gesichtspunkt aus als ein integrierender Bestandtei! des unter Zwangsverwaltung
gestellten Untemehmens und aJs cine Forderung des Klagers aus einem das
Unternehmen selbst betreffenden Ansprueh angesehen werden mlissen;
dieser ist, aueh wenn er vor Einleitung der Zwangsverwaltung entshinden
ist, ihrer Ansieht naeh trotzdem ein solcher, daS bei seiner Geltendmachw.'g sO\:"ohl aul Seite des KJagers, als auch au! Seite der Beklagten vor
Gencht mcht der Besltzer selbst, sondem nur der Zwangsverwalter aultreten kann (§ 3, Abs. 2 der Reg.-VO Slg. Nr. 87/1939) und daS das von
den p:ar!eien ohne, Mitwirkung des Zwangsverwalters geflihrte Verfahren
llIehhg 1st (§ 477, Z. 5 ZPO.). Dieser ihr Standpunkt kann jedoeh nich!
gebiIIigt werden.

V řešeném sporu však nejde podle do~avadnic~.přednes~ ani ? takové
nesplatné nebo dosud nevybrané ~ohledav,ky a pnlr:'Y, alll o uZltky z~
sklizně na společném statku nespotrebovane a k dalslmu ~rovozu nezbytn.e
potřebné alespoň to nebylo žalobcem ,~vrz~no alll zalov,a~?u. n~ml
t'
~ nýbrž o užitky již vybrané a zpenezene, a to z nejvetsl čash za
d~~~, jež předcházela vnucené správě. Vymáhá-li ,se p~měrný. díl takových příjmů a užitku jako nárok od.vozeny, ze. spolec;nstvl statk~ z doby
před zavedením vnucené správy, nt;nI zapo!re?l, aby zalov~nou pred soudem zastupoval vnucený správce. Zalovana sIce v. dovo!aclm re~urs:r ;10vozuje, že výtěžky z hospodářstvi minulých,le!, I kdy~ byly .p~emen:?y
v hotovost; nutno považovati s hledIska pr~vnlho, za mtegrujlcI. soucast
podniku daného do vnucené správy a ]Johle~avku. zalo!JcovU za na;ok do,týkajíci se samotného podniku; tento, I kdyz vZ~lk! pn;d zavedennl2 v,:u:
cené správy je podle jejiho názoru přesto takovy, ze pn jeho uplatnovanr
jak na stra~ě žalující, tak i žalovan~, nemUže před soude~ vystupovah
sám držitel, nýbrž jedině vnucený spravce (§ 3,.odst. ~ vl. nar. ?b. ČIS. ,87/
1939) a že řízení vedené stranami bez ,"poh;puso.be.lll vnucen.eho spravce
je zmatečné (§ 477, čís. 5 c. ř. s.). Lec s hmto jeJIm stanOVIskem nelze
souhlasiti.

Wer.n es si ch n~mlieh um Einklinfte und Ertragnisse handel!e, die der
Zwangsverwalter emzuheben berechtigt ware, konnte dei' Klager seinen
Anspruch au! Bezahlung eines verhaltnismaSigen Tei!es der Ertragnisse
weder gegen die durch den Zwangsverwalter vertretene Beklagte, noch
gegen den Zwanllsverwalter selbst geltend machen, denn wahrend der
Zwangsverwaltung halte der Klager als Teilhaber des unter Zwangsverwaltung stehenden Gutes nur aul den verhaItnismaSigen Teil des Reinertrages Ansprueh, der aus der Zwangsverwaltung des Unternehmens nach
der Rechnungslegung des Zwangsverwalters an die Behorde verbliebe
(§ 3, Abs. 3 und 6 zit. VO.), solem der Reinertrag laut behOrdlicher Entscheidung nicht zum weiteren Betriebe des Unternehmens oder zur Bezahlung eines Fehlbetrages notwendig ware. Wahrend der Zwangsverwaltung ist namlich die sich aus der Gemeinschaft des Eigentums erge. b~nde Berechtigung der einzelnen Miteigentiimer sowohl hinsicht1ieh der
Emhebung der Ertragnisse, als aueh hinsichtlich ihrer BeteiIigung an der
Verwaltung des Unternehmens in dem in der zitierten Regierungsverordnung festgesetzten Umfange eingeschrankt.
'

Kdyby totiž šlo o příjmy a výtěžky, Jež. by byl oprávněr~ vnu~en~
spriwce vybrati nemohl by žalobce SVUj narok na zaplacenI pomerne
části výtěžku uplatňovati ani proti žalované zastoupené vnucenÝH? spr~v
ce'm, ani proti vnucenému správci samému, neboť po do?u vnu~ene ~pravy
měj by žalobce jako podílník statku pod vnucenou spravou. naro~ jen na
poměrnou část čistého výtěžku, který by tu zbyl z vnucene spra~y p~d
niku po zúčtování vnuceného správce úřadu (§ 3, odst. 3 a 6 CIt. nar.),
pokud by čistého výtěžku podle rozhodnu tL úřadu nebylo ,zapo!řebí. k da!:
šimu provozu nebo k úhradě seho?k:r' Po~ob~ ~nucene spravy je tobz
oprávněni jednotlivých spoluvlastlllku, ~yp'lyv~JICI ~e společ~n:tvl, o~e
zeno jak co do braní užitků, tak co d? J~Jlch ,:~ash. na sprave podmku
v rozsahu stanoveném v citovaném vladlllm nanzenI.

-
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Wenn .es si ch a.ber. in 9iesem Rechtsstreit um die Verteilung unc! Be-

z~hlung emes verhaltmsmaSlgen Telles der bereits vor der tatsachlichen
Emleltun~. der Zwangs~erwaltung eingehobenen, beziehungsweise filr die
Mltelge~tumer bel Gencht erlegten Einkiinfte handelt, die nicht unter die
Ertragmsse der Zwangsver~altung lallen, so irrt die Beklagte, wenn sie

anmmmt, daS es slch um e.men die Zwangsverwaltung betreffenden Anspruch handelt, der ohne MltwIrkung des Zwangsverwalters nicht geltend
~emacht werden kan~. Solem .allerdings .in den Einnahmen und Ausgaben
fur. das J~hr 1943, dle der Klager gememsam anfiihrt, Betrage enthalten
~ar~n, dle aul das Kont~ der Zwangsverwaltung gingen, ware hinsichthch Ihrer der Rechtswe!f lm Hinblick aul die Bestimmung des § 1, Abs. 1
und 3 und § 3, Abs. 6 ZIt. VO. ausgeschlossen. In dieser Richtung werden
dle .Partele~! wle schon das Rekursgericht angedeutet hat, ihre Angaben

1874U-

jedná-Ii se však v tomto sporu' o rozdělen( a zapla~ení poměr.né č~stí

pl"íjmů ze společného statku již před skuteč~ým zavedeI1lm ~nu~ene .se ravy

vybraných, pokud se týká pro spoluvl~stn:ky u sou~u sloz~ny:ch'Je~ n~
spadají do příjmů vnucené správy, mylne ma zal~vana.za to, ze Jde ~naro,':
týkající se vnucené správy, ~terý nelze ..~platnovatl ~e~ spolupusobem
vnuceného správce. Pokud ovsem by v pnJ~ec~ a vyd.a~lch z~ rok 1943,
jež žalobce souhrnně uvádí, byly zahrnuty I častky, Jez by sly na vrub
vnucené správy, byl by ohledně nich P?řad práva vylouče~ hledíc k u~ta
novení § 1, odst. 1 a 3 a § 3, odst. 6 CIt. n~r. V.!omto s'.;1eru bude. ovsem
zapotřebí, aby strany své údaje doplnIly, J~k JIZ naznacII rekursm soud.

erganzen mussen.

čís.

Nr. 18740.
. Wenn der fruhere Pachter einer Liegenschaft keine Kaution erlegt Itat
1st die. Vereinb~ng ~i".siclttlich der Verpflicilttung des Pachters zum Er~
lage emer Kaubon, dle m dem wahrend der Rechtswid,samkeit der Verordnung vom20. Juli 1939, Slg. Nr. 175 abgeschlossenen Pachtvertrag
enthalten isi, ungiiltig.
Steht jedech dem Verpachter naclt dem Inltant der Vereinbarung der Ans~mch auf Eria~ eint;r Ka~tion nm unter der Voraussetzungder Genehnlllgung durch dle Prelsbehorde ZU, 50 ist die Vereinbarung nicht ungiiltig
5000ern nur durch diese Genehmigung bedingt.
'

18740.

'. Neskládal-li předchozi pachtýř ne;noyitosti ~auce,. J~ nep~atn~.doh?da
obsažená v pachtovní smlouvě uzavrene za pra~,:!i ~clnoo~h tUU?zetll _~~
dlle 20. července 1939, Sb. čís. 175 o pachtýrove povmnosti SIOZlb
kauci.
Má-Ii však propachtovatel podle obsa~u ~.?hody nárok .na sl?ženl
kauce jen za předpokladu. ~hyál.eni cenovym ~adem, neni ujednáni neplatné, nýbrž pouze podmmene tímto schvaleo1ll1.
(Rozh. ze dne 26. dubna 1944, Rv I 1035/43.)

(Entsch. vom 26. April 1944, Rv I 1035/43.)
Vgl. Entsch. Nr. 18047 Slg. O. G.
L.

'3.

v~rpac~tete durch den Vertrag vom 14. Oklober 1939 j. nad

B. S. fur dle ZeIt vom 15. Oktober 1939 bis 30. September 1945 seine

landwirtschaltliche Liegenschaft Ne. 2 in P.
Die.Pachtbedingunl;(en unterschieden sich von den mil dem Vorganger
ct.er S. lm Pacht der Llegenschaft des R. vereinbarten Pachtbedingungel1
e!ners~ltsdadurch, daB der Pachtzíns hoher war, anderceits dadurch, daS
slch dle S. verplhchte~ hab~n, R. eine Kaution. von 30.000 K zu erlegen.
Der Pachtvertrag enthIelt dle Klausel, daS der erh5hte Pachtzins ers! im
Falle der beh6rd1ichen Genehmigung zu zahlen sei. Mit Bescheid vom
8. Jan~ar 1943 bewillígte die Verwa!tungsbehorde die Erhohung des
Pachtzlllses und den Erlag der Kaution.
lm vor1iegenden, nach dem 8. Januar 1943 eingeleiteten Hechtsslreit
verlangt L. Ho von J. und B. S. auBer dem Pachtzinsriickstand von 2.095 K
den Erlag einer Sicherheit im Betrage von 30.000 K.
Der Klage wurde von den Gerichťen a II e r dr e i I n s t a n z e n
, stattgegeben.

Srov. rozh.

čis.

18047 Sb. n. s.

L. R. propachtoval smlouvou ze dne 14. října 1939 J. a B. S~ovým na
dobu od 15, října 1939 do 30. září 1945 svoji' zemědělskou usedlost
Č. n. 2 v P .
. Pachtovní podmínky se lišily od pachtov?ích pod,!,ínek ujednaný~h
s předchůdcem S-ových v pachtu nen:ovltosh R-ovy led~ak v_.t?m, z~
pachtovné bylo vyšší, jednak v tom, ze se SeOVI zavazah s_lozlt: R-ovl
jistotu v částce 30.000 K. Pachtovní smlouva obsahovala dolozku, ze zvýšené pachtovné bude plněno až v připadě úředního povolení. Výměrem
ze dne 8. ledna 1943, povolil správní úřad jak zvýšení pachtovného, tak
i složení kauce.

Ve sporu, o který tu jde a který byl zahájen po 8. ledn~ 1943, domáhá
se L. R. na J. a B. S-ových mimo nedoplatku 2.095 K na pachtovném složení jistoty v částce 30.000 K.
Žalobě vyhověly soudy vše c h tří s t o I i c.

-
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Ob e I' s t e G e r i ch t bemerkle tiber die Revision der"Beklagten hinsichtIich der Frage der Kaution in den

Ne"jvyšši soud

U

vedl k dovolání žalovaných v otázce jistoty
v duvodech:

driinden:

Der Erlag der Kaution wurde im Abs. XIV des vom Ministerium liir
Landwirtschalt am 26. Apríl 1940 genehmigten Pachtvertrages vom
14. Oktober 1939 vereinbarl. Zwischen den Parteien ist unbestritten, daB
der frtihere Pachter keine Kaution erlegt hat, daB somit durch diese Forderung des Klagers und dadflrch, daB die Beklagten als Pachter darauf
eingegangen sind, eine Verschlechterung der Pachtbedingungen gegentiber dem Stande vom 20. Juni 1939 eingetreten isl. Diese
Vereinbarung ware als gegen das Verbot der VO des Vorsitzenden der
Regierung Slg. Nr. 175jl 939 verstoBend ungtiltig. Der Magistrat der
Stadt Prag bewilligte jedoch als Preisbehiirde tiber Ersuchen des Klagers
mit Bescheid vom S. J anuar 1943, indem er von der durch die OPB. erteilten Ermachtigung im Sinne des § 4 der Reg.-VO Slg. Nr. 121/1939 in
der Fassung der Kundmachung Slg. Nr. 190/1940 Gebrauch machte, einerseits die Erhohung des Pachtzinses, ander~eits den Erlag einer Kaution
in der angeltihrten Hahe im Sinne des erwahnten Pachtvertrages und
stellte auch in seinem Bescheide lest, durch die amtlichen Erhebungen sei
die Vereinbarung beider Parteien lestgestellt worden, daB der erhOhte
Pachtzins erst im Falle der behiirdlichen Genehmigung zu zahlen sei.
Der Klager stellte auch, als die Beklagten darum ansuchten, die ursprunglich erlegte Kaution zurilck und trat mit der Geltendmachung ihres
Erlages erst nach Rechskralt des Bescheides des Magistrates Yom 8. Januar 1943 auL Die Beklagten wurden spatestens mít dieser Klage von
dieser ErhOhung verstandigt; sie erkannten jed och den Anspruch solort
"nicht ano Mit Unrechl. Oje Preisbehiirde hat den Kautionsanspruch ausdrticklich im Sinne des Pachtvertrages genehmigt - ond wel1)1 dies unter
der Bedingung geschah, daB die hiiheren Forderungen nur unter der Vor_"
aussetzung der Genehmigung durch die Preisbehiirde gelten soli ten - so
handelte es si ch um keine ungultige, sondern um eine nur durch diese Gec
nehmigung bedingte vertragliche Vereinbarung. Wenn diese Bedingung
erfUllt wurde, so steht dem Erlage einer Kaution nichts entgegen. Abgesehen davon hal bereits das Gericht erster Instanz richtig dargelegt,
daB durch die ausdruckliche Genehmigung der Kautionslorderung seílens
der Preisbehorde, wie sie im Pachtvertrag vereinbart wurde, der ursprungc
lichen Vereinbarungdas Moment der Gesetzwidrigkeit genommen wurde.
Nro 18741.

Wenn es bei der Entscheidung der Frage, ob der iiberschuldete NachIaB gerniiB § 73 auBerslr Pat. an Zaalungsstatt iiberlassen werden soli,
zu keiner Einigung aller BeteiHglen komrnl, muB daJ Abhandlungsgericltt
nach Moglichkeit nicht nur die dringendsten NachlaBschulden u.1d andere, mit besonderem Vorrecht verblUldenen Forde:ungen, deren Bericho

".
b I dohodnuto v odsl. XIV pachtovní smlouvy ze dne
Sloze ni kauce y. o , . . ,
zemědělství dne 26. dubna 1940.
14, října 1939, schvalene m!~,s~~~~~~~í achtýř kauci neskládal, že tudíž
n~s~o~~~ ~
že na ~ přistoupili žalovaní jako pachMezi str~naml
. h odminek vuči stavu ze dne 20. června
tímto poza dav en: z~ o
týři, nastalo z.h~rs~n} ~a~~t~~l~~cí re zákazu nařízení předsedy vlády Sb;
1939. Toto uJeb ntn~]a I tné Magistrát města Prahy jako úřad C~?o,:y
čís. 175/1939, }. o ~ ?ep a ~'měrem ze dne 8. ledna 1943, pouzlvaJe
k zadoslt zalobce y
, Sb" 121/1939 ve znění vyPovolil, však
'd 'ho NOC podle § 4 vl. nar., . CIS.
, .
.
_ . d ak zvýšení nájemného, jednak slozem
zmoenem a,~e
hlášky Sb. ~s. ,I 9~(! 9~dle dh~č~né pachtovní smlouvy a zjistil také ,:e
ka~ce v, ?~e e~~ &~~gim šetřením byla zjištěna dohoda, obou. sžtran'b ze
svem vymeru,
,
I ěno až v řípadě úředního povolemo alo ce,
zvýšené p~chtovn~ bU?~ll!1.. také ~ůvodně složenou kauci vrátil a vyJ.<dyž o to zalova_llI, poza 3' I,yn:
ravo Jatnosti výměru magistrátu ze
stouPSillSdupl~~:;I~a~~~~~~lb~~ ~~jtozděj1 touto žalo~ou o tomt? zVhýš:l~ll'
dne . e na
.
.
d
r Neprávem 'úrad cenovy se va I
uvědoměni; nárok ~šak I~ne neuzna I.
achto;ní _ a stalo-li se tak
požadavek kauce yysloyne p~?!e s~~od~vk: platiti jen za předpokladu
za předpokladu" ze ,t?ely vyssl
nešlo o smluvní ujednáni neplatné,
s~hv~lení cenov~m ,u~a~e~)mlo s~~válením. Splnila-Ii se tato, p0.ctmín~~.
nybrz pouze po, m~n:ne"
Neh'edě ani k tomu, spravne dohčll
nebrání nic ~ymahalll "slo~elll,kauce. 'úřad schválil výslovně požadavek
již soud prve stohce, ze lI;n, zel ce~o?hodnut odňal puvodnímu ujednání
'
kauee. jak byl v paehtovlll sm ouve o
,
'
mome'nt protizákonnosti.

t

lm

P:

člso

187410

Nedo Ode-Ii ři řešeni otázky, zda má býti předlužená pozůs~ost
na
pla:eni
nlku mUSI pozuslalostnl sou po
o',
lA't' ledno'tm
havějši pozůstalostn! dluhy a jiné pohl~dávky, ~:Ct {:" s !1ta~u nýbrž
právo, pokud přichází jejich zaplacem z pozu os I V UV ,

odeyzdá~~ ~stě

~e ~~3 ~e:ft;o~~:-'~:~:~!as:ej::c~~~~~
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iigung aus dem NachlaBvermogen in BetraeM kommt, sondem aueh alle
ootwendigen Grundlllgen tiir die Verwendung der Verlassellschaltzur
Befriedigung aller dieser Gliiubiger naeh der gesetzliehen Rangordrlung
ermilteln.
Fiir die Zuweisung der aut der Erbschaft Iastellden Begriibniskosten
muB von Amts wegen testgestellt werden, welche Begriibnis';osten entweder dem Gebrauche des Ortes, dem Stande und dem Vermogen des
Verstorbenen argemessen (§ 549 abGB.) ode,. unumgiillglich notwendige
Auslagen fUr das Begriibnis .sind (§ 54, Z. 1 KO.).

i všechny nutné přeilpoklady pro to, aby bylo pozůsla103ti pOn.lžitO li uspoKojení všech těcMo věřite:ů podle zál<ollného pořad!.
!'-w pru-lázál1i nákladů na pohřeb jako břemene váznoucího na děd'ctví,
je ootno zjistiti z úřední moci, ja:,é pohřehní vý:ohy jS()U přiměřené
místní zvvklosti, stavu a j'11ění zemřelého (§ 549 obč. zák.), pokud se týče,
00 .1e nezbytně nutným výdajem na pohřeb (§ 54, čís. 1 ko1ť\. I.).

(Rozh. ze dne 27. dubna 1944, R 158/44.)
(Entsch. vom 27. April 1944, R I 58/44.)
ln der Verlassenschaftssache der am 5. September 1943 in der LandesanstaJt liir Gdsteskranke gestorbenen entmUndigten E. N-ová laBte
d a sEr st g e r i c h t am 8. Oezember 1843 unter der AZ. 0308/43 einen
BescltluB, durch den es das NachlaBverm6aen jm Betrage von 18.889 K
90 h iure erediti A. N-ová im Hinblick aul lhre Forderung liir die Bestellung des Begrabnisses der Erblasserin im I;letrage von 7.569 K und dem
Lande Bohmen im Hinblick aul seine Forderung liir die Kosten ihrer Verpflegung in der Landesanstalt lilr Geisteskranke im Betrage von 46.313 K
UberIieB.
.

V pozůstalostní věci po svéprávnosti zbavené E. N-ové, zemřelé dne
5. záři 1943 v zemském ústavu pro duševně choré, vydal pr v Ý s o u d
dne 8. prosince 1943 pod zn. sp. O 308/43 usneseni, jimž odevzdal pozůstalostní jmění v částce 18.889 K 90 h právem věřitelským A. N-ové
vzhledem k jeji pohledávce za vypravení zůstavitelčina pohřbu v částce
7.569 K a Zemi české vzhledem k její pohledávce na ošetřovném v zem"ském ústavu pro duševně choré v částce 46.313 K

O a s Rek II r s g e r i c h t hob Uber den Rekurs des. Landes Bohmen
den BeschluB des Erstgerichtes aul. A u s den G rUn den: Die Rekurrehtin licht den BeschluB des Abhandlungsgerichtes aus den Griinden
der Nlchtigkeit, der Unvollstandiakeit des Verlahrens und der Gesetzwidrigkeit ano Was die geJtendge~achte Nichtigkeit des Verlahrens anlangt, macht der Rekurs dem Erstgericht zum Vorwurl daB die NachlaBl'laubiger nicht gericht1ich ei~vernommen wurden. A~s den Akten geht
Jedoch hervor, daB sowohl die Mutler des Erblassers A. N-ová als auch
díe Finanzprokuratur im Namen der LandesanstaJt liir Geistensk~anke von
der beabsichtigten Ueberantwortung der Verlassenschaft iure crediti verstiindigt wu:den und ihre Zustimmung hiezu erteil! haben. Die Finanzprokuratur auBerte ihre Zustimmung mít dem Schreiben vom 3. November 1943. Oiese Verstiindigung, bezw. AeuBerung erlolg!e allerdings
durch den Notar als Gerichtskommissar und zu seinen Handen als ihm
vom Gericht die Abhandlung der Verlassenschaft anvertraut w~rde. Oas
Verlahren blieb jedoch nicht in der Richtung unvollstandig, daB den Glaubigern keine Gelegenheit geboten wurde, sich beziiglich der Forderungen
der ubrigen. GHiubiger, d. i. Leziiglich der Hohe und Rangordnung dieser.
Forderungen zu auBern (§ 73 auBerstr. Pat.). Die aus den Akten ersichtliche Anlrage des Gerichtskommissars entllalt bloB den Hinweis aul § 73
auBerstr. Pat. ohne nahere Angaben, Oaraus ergibt sich, daB die Rekurrent.n erst aus dem Beschlusse des Abhandlungsgerichtes davon Kenntnis
erlang~ hat, daB es noch einen anderen NachlaBglaubiger gibt, der ebenfalls ernen Antrag gemiiB § 73 auBerstr. Pat. gestellt hat. Beziiglich der
Hohe der Forderung dieses GIaubigers IUr Begrabniskosten konnte sich
die Finanzprokuratur sohin nicht rechtzeitig auBern. Die Einvernahme

Rek II r s 11 í s o II d zrušil k rekursu Země české usnesení prvého
soudu. Z d ů vod ů: Stěžovatelka napadá usnesení pozůstalostniho
soudu z důvodů zmatečnosti a neúplnosti řízení a nezákonnosti. Pokud
jde o uplatňovanou zmatečnost řízeni, vytýká stižnost prvému soudu, .že
nebyli slyšeni věřitelé pozůstalosti soudem. Ze spisů je však zřejmo, že
jak zůstavitelova matka A. N-ová, tak i finanční prokuratura jménem ze 111ského ústavu pro choromyslné byli o zamyš'eném přenecháni jure crediii
vyrozuměni a dali k tomu svilj souhlas" Finanční prokuratura vyjádřila
svůj souhlas dopisem ze dne 3. listopadu 1943. Toto vyrozumění resp. vyjádřeni se stalo ovšem od notáře jako soudního komisaře a do jeho rukou,
když mu bylo projednávání pozůstalosti soudem svěřeno. Řízeni však zustalo neúplným v tom směru, že netyla poskytnuta věřitelům příležitost
k vyjádření o pohledávkách druhých věřitelů, t. j. o výši a pořadi těchto'
pohledávek (§ 73 nesp. pat.). Dotaz soudního komisaře na finanční p 0kuraturu, jak je ze spisů patrný, obsahuje pouze odl,ázání na § 73 nesp.
pat. bez bližších údajů. Z toho vyplývá, že se stěžovatelka dověděla teprve z usnesení pozůstalostního soudu o tom, že je ještě jiný věřitel pozůstalosti, který učinil rovněž návrh ve smyslu § 73 nesp. pat. O výši
pohledávky tohoto věřitele na útratách pohřebních nemohla se tudíž finanční prokuratura včas vyjádřiti. Slyšeni stran, ač bylo provedeno, bylo
tudiž neúplné. Tím sice nebyla přivoděna zmatečnost, vznilda tim však
neúplnost řízení, kterou ~těžovatelka právem vytýká. K dluhů", pozůsta
losti náležejí podle § 549 obč. zák. také náklady pohřebni v místě obvyklé.
Tyto musi býti přiměřeny stavu a jmění zemřelého. O otázku přiměřenosti
resp. nutnosti pohřebních nákladů ve smyslu § 54 konk. ř. se prvý soud
vůbec nestaral, ačkoli zjištění jich byla podle prostředků, které měl pOc
Civilní rozhodnutí XXVr.
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der Parteien war somit, obwohl sie durchgefiihrt wurde, unvollstandig.
Dadurch wurde zwar keine Nichtigkeit verursacht, jedoch ist hiedurch eine
Unvollstandigkeit des Verfahrens entstanden, welche die Rekurrentin mit
Recht geltend macht. Zu den NachlaBschulden gehoren gemaB § 549
abGB. auch die Kosten eines ortsilblichen Begrabnisses. Oiese milssen
d~m Stande und dem Vermogen des Verstorbenen angemessen sein. Um
dle Frage der Angemessenheit, bezw. Notwendigkeit der Begrabniskosten
im Sinne des .§ 54 KO. hat sich das Erstgericht ilberh,!upt nicht gekilmmert, obwohllhre Feststellung nach den dem Abhandlungsgericht ZUf Vermgung stehenden Mitteln (Einvernahme von Beteiligten, Auskunftspersonen, eventuell von Sachverstandigen) moglich war.
O a s Ob e r s t e G e r i c h t gab dem Revisionsrekurs der A. N-ová
nicht statt.

zůstalostní

419

(výslech účastníkft, přezvědníku, případně

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

Ů

vod y:

Napadené usneseni rekurs ní ho soudu odpovídá stavu věci i zákonu.
Přenecháni předlužené pozůstalosti věřitelum na místě placení podle § 73
.-Jesp. pat. může se státi jen za souhlasu všech účastniku. Nedojde-li k jejich souhlasu, musí býti pozůstalostnim soudem podle možnosti vyšetřeny
nejen nejnaléhavějši pozůstalostni dluhy a jiné pohledávky, mající zvlášll1í
přednostní právo, pokud jejich zaplacení z pozůstalosti přichází v úvahu,
nýbrž i všechny nutné předpoklady pro to, aby pozůstalosti bylo použito
k uspokojení všech těchto věřitelů podle zákonného pořadí (srv. § 815
obč. zák.).
Pro přikázání nákladu na pohřeb jako břemene váznoucího na dě
dictví je však nutno zjistiti, jaké pohřební výlohy jsou bud' přiměřené
místní zvyklosti, stavu a jmění zemřelého (§ 549 "bč. zák.), pokud se týče,
co je nezbytně nutným výdajem na pohřeb (§ 54, čís.! konk. ř.).
Přiměřenost, pokud se týče, nezbytná nutnost pohřebních výloh s těchto
hledisek měla proto býti pozůstalostním soudem jako okolnost důležitá
pro rozhodnutí z úřední moci vhodným způsobem vyšetřena. Nestalo-li
se .tak, trpi řízeni neúplností a usnesení prvého soudu o přikázání pozůsta
lostního jmění nezákonností pro p<1<rušení zásady vyslovené v § 23 zák.
Sb. čís. 100/1931. Bylo proto usnesení prvého soudu rekursním soudem
právem zrušeno již z tohoto důvodu a dovolacímu rekursu nelze přiznati
úspěch.
.
,

Nr. 18742.
Auen s~lche Einwendungen gegen die Exetmtlon, die Entseheidungen
von Verwaltungsbehorden b~trcUen, t<onnen im Reehtswege geltend gemaeht werden, wenn es sích nich! um den im § 1, Z. 10 und 12 bís 14 BO.
angeliihrten Exekulionstitel handelt.

18142 -

znalců), možné.

Grilnde:
Der angefoch.tene BeschluB des Rekursgerichtes entspricht sowohl
der Sachlage als auch dem Gesetze. Die Ueberlassung eines ilberschuldeten Nachlasses an die Glaubiger an Zahlungsstatt gemaB § 13 AuBerstr.Pat. kann nur im Einverstandnis aller Beteiligten erfolgen. Wenn die Beteiligten darilber nicht einig sind, milssen die dringendsten NachlaBschuiden und andere mit besonderem Vorrecht verbundenen Forderungen,
deren Berichtigung aus dem NachlaBvermogen in Betracht kommt, vom
Abhandlungsgericht ermit!elt und au ch alle notwendigen Grundlagen filr
die Verwendung der Verlassenschaft zur Befriedigung dieser Gliiubiger
nach der gesetzlichen Rangordnung. erhoben werden (vgl. § 815 abGB.).
Filr die Zuweisung der aul der Erbschaft lastenden Begrabniskosten.
ist aber die .Feststellung notwendig, welche Begrabniskosten entweder
dem Gebrauche des Ortes, dem Stande und dem Vermogen des Verstorbenen angemessen (§ 549 abGB.), oder unumganglich n6tige Auslagen
Iilr das Begrabnis sind (§ 54, Z. I KO.).
. Die Angemessenheit, bezw. Notwendigkeit der Begrabniskosten von
dJesen Geslchtspunkten aus war daher als ein lilr die Entscheidung des
Abhandlungsgerichtes wichtiger Umstand von Amts wegen in geeigneter
Welse zu erheben. Wenn dies nicht geschehen ist, leidet das Verfahren an
emer Unvollstandigkeit und der erstrichterliche BeschluB ilber die Zuweisung des Nachlasses ist gesetzwidrig wegen Verletzung des Grundsatzes
nach § 23 des Gesetzes Slg. Nr. 100;1931: Der erstrichterliche BeschluB
wurde somit vom Rekursgerichte mít Recht schon aus diesem G;unde
aufgehoben und dem Revisionsrekurs mUD der Erfolg versagt bleiben.

soud po ruce

čís.

čís.

18742.
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! námitky tkvící v rozhodnutí úřadů správních lze proti exekuci uplatňovati pořadem práva, nejde-Ii o exekučni tituluvedený v § 1 čís. 10 a 12

až 14 ex. ř.
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," Wen11 .nach Re~htskra!t des liber dle Klage cines Grundelge11IUmers gelauten Urletls, daS dem Beklagie11 a11 dem kliigerischen Grundstiic!, l<ein ding' iches Rech! (kelne Wegservitut) zus!ehe u11d daS er verpmchle! sel, skh sciner Auslibung zu entl1alten, .der liir die Ausiib!1ng des
di11g1ichen Rech:es in Betracht kGlnmcnde Teil des Gnmdstiickes allgemeill
zugiing:ich gemacht wurde, 1st der Beldagte berechtigt, mU Klage nach § 35
1':0. dte Ul1zuliiss:gkeit der geliihrten Exeklltion geltcnd
macllen.

zu

čís.

18742 -

421

Byla".H po pravopla,lIosti rozsudku, vyneseného k žalobě vlastníka po- .
nepřísluší 1, žalobcovu pozemku věcné právo (služebnos! cesty) a že je povinw zdržeti se jeho výkonu, část pozemku při
cházející v úvahu pref výkon věcného práva zveřejněna, je žalovaný oprávněn domáhati se 2alobotl podle § 35 ex. ř. nepřípustnosti vedené exekuce.

zemlm, že žalovanému

(Rozh. ze dne 27. dubna 1944, Rv II 360/43.)

(Entsch. vom 27. April 1944, Rv II 360/43.)
.. Am 5. November 1940 wurde im Rechtsstreit der Klager K. und A. G.
gegen die Beklagte A. T-ová AZ. ClIl 230/40 ein Versaumnisurteil gefallt,
nach welchem A. T-ová das Wegerecht, das Rechl des Karrenweges und
des Vrehtnebes aul einem Grundstiickstreifen der Klager zwischen den
in der Einl. Z. 125 des Grundbuches J. eingetragenen Parzellen Nr. 199,
16~2/2 und 1692/1 nichl zustehl und die Beklagte verpflichtet ist, sich des
w.etteren Begehens und Befahrens dieses Grundstiickes, sowie des Vielltnebes au! demselben zu enlha1ten. Mit BeschluB vom 16. Mal 1941 wurde
K. und A. G. gegen A. T-ová die Exekut.ion zur Erzwingung der Unterlassung und Vermeldung aller Handlungengegen das Urteil vom 5. November 1940, AZ. C III 230/40, sowie die Fahrnisexekution ZUl' Hereinbringung der Kosté"Í1 bewilligt. Am 10. November 1940 beschloB die Oemerndevertretung in 1., den Oehsteig aul der Parz. Nr. 199, 1692/2 und
1692/1 allgemein zuganglich Zll machen, und zwar liir FuBganger und liir'
den Vlehtrieb, eventuell f[jr das Befahren mit StoBwagen, da dleser Oehstelg seit undenklichen Zeiten diesen Zwecken gedient habe.
.
. lm vorliegenden Rechtsstreit beantragt A. T -ová, gegen K. und A. G .
. ml! Urtcll zu Rech.t Zll erkennen, daB der exekutiv beigetriebene Anspruch
der bekbgten Partei aus dem UrteiI vom 5. November 1940, AZ. C III
23G/40 erloschen und die der beklagten Parte i mit BesehluB vom 16. Mai
1941, AZ. E 595/41 bewilligte E~ekution unzulassig sei: Die Beklagten
wehrten sleh msbesondere damlt, die Verhandlung der Gemeindevertretung vom 10. November 1940 sel nichtig gewesen und es sel eine
Aufsichtsbeschwerde eingebracht worden, die bisher nicht erledigt sel.
D a s E cs t g e Tich t wies díe Klage ab.
D a s Ber u tun g s g e r i c h t gab der Klage stalt. A u s de II
G r ii n den: Das Berufungsgerlcht hat den Beweis durch den Bescheld
der Bezirksbeh6rde in M. vom 24. Juni 1942 zugelassen und daraus lestgeste!!t, daS die A\lfsichtsbeschwerde der beklagten Eheleute G. gegell
• den BcschluB der Gemeindevertretung in I. vom 10. November i 940, durch
d~n der Gehsteig, der liber das in der Einlage Z. 125 des Kat.-Gebletes 1el~getra.gene (}ru~dstilck der Beklagten Nr. 199, 1692/2 und 1692/1 mhr!,
al;gemeln zllgangdch gemacht ,;,urde, abgewiesen wurde, so daB der BesCllluB der Gememctevertretung In J., demzufolge der Gehsteig der Oeltenthchkelt ubergeben wird, rechtskraf.ig ist. Das Erstgericht hat die Sache
111 rechtlichel' Hinsicht unrichtig beurtent. Die Beklagten haben behauptet,

Dne 5. listopadu 1940 byl vyneseli ve sporu žalobců K. a A. G-ových
proti žalované A. T-ové zn. sp. C lil 230/40 kontumační rozsudek, podle
něhož nepřísluší A. T-ové právo cÍ1lIze, jízdy trakařem a honění dobytka
po pruhu pozemku žalobctt mezi parcelami čís. 199, 1692/2 a 1692/i. zapsaným ve vl. čís. 125 pozemkové knihy J. ti že žalovaná je povinna zdržeti
se dalšího výkonu chlize, jizdy trakařem a honěni dobytka po tomto pozemku. Usnesenim ze dne 16. května 1941 byla K. a A. G-ovým povolena
O'xekuee proti A. T -ově k vynucení opominuti a zdržení se všech jednání
proti rozsudku ze dne 5. listopadu 1940 zn. sp. C III 230/40 a mobilární
exekuce k vydobytí útrat. Dne 10. listopadu 1940 usneslo se obecní zastupitelstvo v J. na zveřejněni chodniku na parc. čís. 199, 1692/2 a 1692/1,
a to pro chůzi i hon~ni dobytka případně pro ručni osobní průjezd, jelikož
chodník ten sloužil pro tyto účely od nepamětnýeh dob.

Ve sporu, o který tu jde, domáhá se A. T -ová proti K. 'a A. G-ovým
rozsudku, aby bylo uznáno právem, že exekučně vymáhaný nárok žalované
strany z rozsudku ze dne 5: listopadu 1940, zn. SD. C III 230/40 zanikl a
že exekuce povolená žalované straně usnesením ze dne 16. května 1941,
zn. sp. E 595/41, je nepřípustná. žalovaní se hájili zejména tím, že jednání obecního zastupitelstva dne 10. listopadu 1940 bylo zmatečné a že
byla podána dozorčí stížnost, která není dosud vyřízena.
P l' V Ý

S

o II d zamítl žalobu.

O d vol a c í s o II li vyhověl žalobě. Z dů vod ll: Odvolací souci při
pustil důkaz výměrem okresního úřadu v M. ze dne 24. června 1942 a zjistii
z něho, že dozorčí stížnost žalovaných manželů Oových proti usneseni
obecního zastupitelstva v J. ze dne 10.. listopadu 1940, jímž byl chod.ník
vedoucí po pozemku žalovaných čís. 199, 1692/2 a 1692/1, zapsaném ve~~
vložce čís. 125 kat. území J. zveřejněn, byla zamítnuta, takže ie usnesení
obecního zastupitelstva v J. o zveřejnění chodníku pravoplatně." Prvý soud
"posoudil věc po právní stránce nesprávně. Žalovani tvrdili, že žalobkyně
měla ve Sporu zn. sp. C III 230/40 namítati, že chodník slouží veřejnosti,
dále tvrdili, že veřejnost chodníku existovala již před vynese nim kontumač
ního rozsudku a že usnesení obecního zastupitelstva v l. ze dne 10. listo-
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c\ie Klágerin bátte im Recbtss.treit AZ. C III 230/40 einwenden sollen, daS
der Oebsteig der Oeffentlichkeit diene; lerner baben sie behauptet, der
óffentliche Charakter des Oebsteiges babe bereits vor der Fállung des Versallmllngsllrteils bestanden und der BeschluS der Oemeindevertretung in J.
vom 10. November 1940 sei deklaratorischer Natur. Die Klage nacb § 523
abOB. gehort zweilellos auf den Rechtsweg und kann nicht wegen Unzulássigkeit des Rechtsweges zuriickgewiesen werden. Auf den Rechtsweg
geMr! jec\och nicht der Ansrrllch auf Beniitzung eines offentlichen Weges
wegen seines olfentlichen Charakters, denn die Entscheidung dariiber, ob
der Weg ein offentlicher ist, gehort nicht aul den Rechtsweg, da es sich
um keine biirgerliche (§ 1 JN.), somit pdvatrechtliche, sondern um eine
Angelegenheit der 6!fcntlicben Kommunikation handelt, die eine Angelegenheit der olfentlichen Verwaltung ist. Die Klage nach § 523 abOB. ist also
zulassig, l1nzulas3ig ware j edoch der Einwand der beklagten Partei
A. T-ová, es hab" sich um einen 6lfentlichen Weg gehandelt, denn die
Oeltendmachung des Wegerechtes aus dem Orunde, daS es si ch um einen
iiffentlichen Weg handelt, kann nich! im Klagewege edolgen. Dem
Oerichte steht nicht die Entscheidung zu, ob es sich um einen oflentlicben Weg handelt, mit diesen Fragen 'kann sicb das Oericbt nicht
befassen, und zwar au ch dann nicht, wenn sie den Inhalt von Einwendungen gegen eine Negatorienklage nach § 523 abOB. bildeten. Nur uber den
Bestand der Dienstbarkei! enlscheiden die Oerichte, wahrend iiber den
Besland eine, 6ffentlichen Weges die VerwaItungs- (autonomen) BehOrden
~ntscheiden (Entsch. Nr. 2293, 4604, 7655, 9175, 10413, 10756, 11260,
16362 Slg. O. O.). Die KIagerin hát im Recbtsstreit AZ. C III 230/40 gegen
die Negalorienklage mil Recht nich! den Einwand geltend ge1)1acht, daS
es sich um einen olfentlichen Oehsleig handle, da sich das Oedchl mit
dieser Einwendung nicht belassen konnte. Es ist festgeslellt, daS nach
Fiillung des Versaumungsurteils vom 5. November 1940 die Oemeindevertretung in l am 10. November 1940 den BeschluS gefaSt hat, daS der
liber die Parzellen der Eheleute O. Nr. 199, 1692/2 und 1692/1 fiihrende
Oehst~ig ein offentlicher ist. Die Eheleute O. geben zu, daS sie gegen
diesen BeschluS nicht die Berufung oder den Rekurs, sondem nur eine Aufsichtsbeschwerde eingebracht haben, die aber von der Bezirksbeh6rde
in M. abgewíesen wurde. Die Gemeindevertretung in J. als. StraSenbehbrde
taSte den BeschluS, daS der uber die Parzellen der Eheleu!e O. Nr. 199,
1692/2 und 1692/1 fiihrende FuSsteig ein oflentlicher Weg geworden ist, und
zwar nícht na ch denVorschriften des materieJlen Privatrechtes,sondern infolge
des Oemeingebrauches. Die Dienstbarkeil, die zum Begehen des Gehsteiges
bercchtigt, ist ein privates Recbt, wahrend der Oemeingebrauch ein olfentlíches Recht ist, da seine Ausubi.tng der Odfentlichkeit, aiso jedermann zukommt. Die Oemeindevertretung in J. bat durch ihren BeschluS vom 10.
November 1940 einen auf· die Besitznahme zugunsten der Oeffenmchkeit
abzielenden Wil!en kundgetan. Der Oehsteig dient heute dem iiffentlichen
Oebrauche, die Ausubung dieses Ocmeingebrauches kann nicht .31s eine
Dienstbarkeit oder ein anderes privates dinglicltes Recht, sondern muS als
cine iiffentlich-rechtliche Last angesehen werden(Entsch. Nr. 4604, '7499,

adu 1940 má povahu
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Zaloba.,podle §
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52~ obč. ~ák. nál~ž~

~es orně na pořad práva a nelze jl pro nepnpustnost poradu pr,ava, odml;
,;otti Na pořad práva však nepatří nárok na uživ.ání cesty ~e~el,ne z d~~
odu' iejí veřejnosti neboť rozhodovali o tom, zda je cesta verejna, nepatfl
v ohct ráva, pr~tože nejde o věc občanskou (§ 1 .J'. n.)" te9Y so.ukr~mo:
n~á~ní n P
brž o záležitost veřejné komunikace'.,ktera Je zalezlt?~h ver.ejne

~, láv' laloba podle § 523 obč. zák. je tedy pnpustna" ~le nepnpustna by
bPla tbrana žalované strany A. T -ové, že šlo; o c,estu Vel;,]nOU, n~boť uplat:

,Y .. a'va cesty z du·vodu že l'e cesta verejna, nepatn na porad soudm.
novan, pr
'
, .
ť't
ť k
. se
Soudu nepřísluši rozhodovati, zda jde O cestu verejnou, eml o .o af :ml f
soud nemůže zabývati, a to ani tehdy, kdyby pyly ~bsab,em naml e pro.~
, I b' . • č' podle § 523 obč zák Jen o jsoucnostt sluzebnostt rozbodujl
za o e zapur I
.'
" .. d
" ( to
soudy kdežto o jsoucnosti veřejné cesty rozhodujt ura il~~~a\n~36~\b
nomnl rozb. čís. 2293, 4604, 7655, 9175, 10413, 10756,
,
n. s.): žalobkyně právem nevznesla ve .sporu zn., sp. C III 230/40 P '_
žalobě zápůrčí námitku veřejnosti chodmku, pr~t~ze by se so~d touto ~:.
milkou nemohl zabývati. Je zjištěno, že po vydant kontumačmho rozsu II
:>e dne 5. listopadu 1940, usneslo se obecní :astuplte!st~o v J. ?ne 10. Itstopadu 1940, že chodník vedoucí po parcelach ~.anz~I~. ,O-,ovych ČIS. 199, .
1692/2 a 1692/1 je veřejný. Manželé O-.oVI~ pnpouste]l" ze,'p rott tom~to
usnesení nepodali odvolání nebo rekurs, nybr~ jen do.zorčl shznost, ta vsak
byla okresním úřadem v M. zamilnuta. Obecnl zastupI,telstvo v) .•se usne,slo
jako silnični úřad, že se chodník vedo~cí p~ parcelach m~nzelu. O-ovych
čis. 199, 1692/2 a 1692/1 stal veřejnym, m~oiIv podle predp~~u, s?ukromého práva hmotného, !,ýbrž v .důsledku v~ko~u ob,ecneho UZlv~nt. S:užebnost opravňující k pravu chodItI po, ChO?lllku.jC prav?, soukrome, kdezt~
obecné uživání je právo veřejné, protoze, vykon jeh? patn obecenstvu, led}
každému. Obecní zastupitelstvo v J. svym usn~sel11m ze dn,: 10. It~topadu
1940 projevilo vůli směřujicí k uchopení se drzby ve prospec~, obca~~t~a:
Chodník slouží dnes veřejnému užívání, výkon tohoto obecneho UZlvam
nemůže býti považován za služebnost nebo jiné věcné právo soukromé,
nýbrž za břemeno veř;,.inopráv~í. (rozh; čís. 4604: 7499, 16683 Sb. !". s);
Výrok autonomního úradu, t. I. obecll1ho zastupitelstva v J. o zverejnem
cesty má povahu konstitutivni a nikoliv,deklara,torní (rozh. ~íS. 11.260 Sb;
ll. s.), jak nesprávně má za to strana zalovana, ~ ~o~d prve, stoltce. ~ez
došlo k ~usnesení obecního zastupitelstva o zverejnem chodmku, mohlt se
manželé O-ovi právem domáhati neomezenosti, sv~ho ,vlastnictví k .ch?dníku, protože žaloba zápůrčí podle § 523 obč; zak. 1e vfronem vlastn:cke~lO
práva. Jakmile však došlo k usnesení obec~lho zastup~tels!v.a o zv~rejnení
chodníku a obec vyslovila veřejnost sporne cesty, nejd,e)lz o, s]~z~bnos~
nebo jiné věcné právo soukromé, nýbrž o b~emeno ,verejnOpra.vlll, jehkoz
obecné užívání je právo veřejné. Po usnesel1l obecmho zastupitelstva nemohou se již manželé O-ovi domáhati zápůrčí ž~lobou po~le .§.. 523 o~č.
zák. že někomu nepřísluší právo cbUze po chodl1lku, protoze lejlch pravo
na ,;eornezené vlastníctví chodníku zaniklo a přestalo býti právem soukromým. To je konstitutivní účinek výroku autonomního úřadu o veřejn~sti
cesty. žalobkyně neměla do vydání usnesení obecního z!,stupltelstva prava
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16683 Slg. O. G.). Der Ausspruch der autonomen Beh6rde, d. i. der Gemeindever:retung in J.,. dai3 der Weg allgemein zugangHch gemacht wird,
hat konstl,~(]ven und Dlcht, wie die beklagte POltei und das Gericht erster
Instanz irrtlimlich annimmt, deklarativen Charakter (Entsch. Nr. 11260 Slg.
O. G.). Vor demZustandek?mmen des Bcschlusses der Gemeindevertrelung,
dai3 der Gehstelg allgemem zuganglich gemacht wird, konnten die Eheleute G. mi! Recht ihr uneingeschranktes Eigentum an dem Gehsteig O'eltepd ';1achen, da die Negatorienklage nach § 523 abGB. der AusfluJ3 des
EIgenlumsrechtes 1St. Sobald aber der BeschluJ3 der Gemeindevertretung
gefai3t wurde, dai3 der Gehsteig allgemein zugangIich gemacht wird, und
dle Gememde die Geffentlichkeit des strittigen Weges ausgesprochen hal,
h~nd~lt es slch mcht melu um eine Oienstbarkeit oder ein anderes privates
dm;;hches Recht, sondern um eine iilfentlich-rechtliche Last, da der GemClngebrauch ein 6ffentliches Recht darstelft. Nach der BeschluBfassung
der Gememdevertretung konnen dle Eheleute G. nicht mehr miltels einer
Negatorienklage nach § 523 abGB. geltend machen, daJ3 jemandem das
Wegerecht an dem Gehsteig nicht zusteht, weil ihr uneingeschranktes
E)gentumsrecht an dem Gehsteig erloschen i~t und aufgehort hat, ein Privat- .
recht zu sem. Darin besteht die konstitutive Wirkung des Ausspruches der
autonomen BehOrde, daJ3 der Weg ein offentlicher ist. Die Klagerín halte
. _bls zur Beschlui3fassung der Gemeindevertretung kein Recht, den Gehsteig
der Eheleute G. zu benlitzen und wurde daher mit Recht geklagt und veru:terlLDle Eh~lel~e G. erwlrkten auf Grund des Versaumungsurteils gegen
dle. Klagenn dle J::XekutlOn zm Erzwingung der Vnterlassung und Ver-'
meldung aUer Handl.ungen gegen das Vrtej]. Die Klagerin licht die ExekutI on mlt Recht mlttels Gppositionsklage nach § 35 EG. an, deun der'
Anspruch, zu dessen Gunsten Exekution bewiiligt wurde, ist infolge des
Ausspruches des Gcmemdeamtes, dai3 der Gehsteig allgemein zuganglich
gemacht wird, erloschen ..

D a s O II e r s t e Oer i c 11 t gab der Revisiol1 der Beklagten keinc
Folge.
Aus den Grunden:
ln der voríiegencten Sache macht die Klagerin die Vnzulassigkeit der
auf Grund eines Exekutionsti!els nach § 1, Z. 1 EO. geflihrten Exekution
geltend. ln emem solehen FalIe kann die Unzulassigkeil der Exekl1tion gemai3 § 35 EG. nur lm Rechtswege, nicht im Verwaltungsverfahren aeltend
gemacht werden, in welchem Einwendungen nur gegen einen AI~pruCh
geltend ~emacht werden konnen, der sich auf einen der im § 1, Z. JO
und 12 bls 14 EO. angefLihrten Exekutionstitel stiitz! (vgl. § 35, Abs. 2 EO.).
Oi~ Bere?htigung der Klagerin zur Einbringung der Klage nach {i\ 35

EG:. erglbt SI ch daraus, daJ3 die Exekution g e gen

di e K Iii g e r í n'
gefuhrt wlrd. Der Klagenn muB daher das Recht zuerkannt werden sieh
gegen dic Exekution mit allon Mitteln Zll wchrcn, die das Gesetz z~UiJ3t.
Von diesem Gesichtspunkt aus sind die Ausflihrungen der RevisiOl1, nul' die

čís.

18742 --

425

't' po chodníku manželu G-ovy'ch a proto byla právcm žalována a od-

e I10.della
I I
' " " 'h
dk
Manželé G-ovi vymohli .si na zaklade kontumacm o rozsu l.'

souz
.
. t'
d"'
e'xekuci proti žaíobky.ni, aby na_ ní bylo "vyn~ceno opOl:mnu 1 a Z rze~l" se
všech jednání proti rozsudku. zalobkyne pravem brojl, protJ exekucI zaJobou oposiční podle § 35 ex. ř., nebofnár~~, pro kter] exekilce byla povolena, zanikl následkem výroku obecnlho uradu o verejnostl chodnlku.

•

Ne j v y š· š í s o

LI

cl nevyhověl dovolání žalovaných.
Z důvodú:

V projednávané věci se domáhá' žalobkyně nepřípust~osti exeku,ce, v"~
dené na základě exekučního titulu podle § 1, čís. I ex. r. V takovem pnpadě lze se domáhati nepřípustnosti exekuce podle § 35 ex,. ř. je~ pořa
dem práva, nikoliv ve správním řízení, v němž he uplatňov,atJ námlt~y jen
proti nároku, jenž se opírá o některý exekuční tItul uvedeny v § 1, Ci8. 10
a 12 až 14 ex. ř. (srv. § 35, odst. 2 ex. ř.).

tl:'.',

Oprávněni žalobkyně k podání žaloby po;lle § 35 ex. ř. Jest, dáno
že je vedena exekuce pro tiž a lob k y n 1. Jest proto zalookyl1l pnznati oprávnění aby se proti exekuci bránila všemi prosiředky, poskytnutými zákonem. 'S tohoto hlediska nemaji význam vývody dovolání, že jedině obec jest oprávněna ccetou správní zameziti každé 'odpírání a popí-
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sei berechtigt, im Verwaltungswege jedes Streitigmachen und.
lede Anlechtung des Oeflenthchkeltsrechtes des Oehsteiges uurch wen
,mmer zu verh11ldern, und die Klagerin hatte sich daher zur Wahrung ihres
Rechtes aul Benutzung des allgemein zuganglich gemachten Oehsteiges
an dle Oememde wenden sollen, da nur diese hiezu legitimiert sei ohne
~~~
,
Vom Oesichtspunkte der ZuJassigkeit des Rechtsweges in der vorliegenden ~ache 1st es belanglos, daB die Orundlage der Klage der Ausspruch el~er autonomen Beb6rde betreffend den offentlichen Charakter des
Weges blldet. Auch soiche Einwendungen gegen die Exekution die Entscheldungen von Verwaltungsbeh6r?en ~etreffen, konnen im Rechtswege
~e!tend gemacht ~erden, wenn es slch mcht um den im § 1, Z. 10 und 12
,)1, 14 EO. angefuhrten ExekutlOnstItel handel!.
" Wie schon d~s Ocricht erster Instanz richtig be(ont hat, ist der Be,chluB der Oememdevertretung in J. vom 10. November 1940 rechtskraltig
geworden. Dle Aulsichtsbeschwerd~, die gegen jene Entscheidung von den
Beklagten erhoben w~rde, hat keme aulschiebende Wirkung, da sie kein
."rdenthches Rechtsm!ttel, sondern eine bloBe Verstandigung des AulSlclltsorgans darstellt.
Mit RUcksicht darauf, daB im Zeitpunkte der Fallung des Urteils erster
Instanz vom 15. November 1941 (vgl. I:i 406 ZPO.) der BeschluB der Oemcmde~ertretungin J. vom 10. November 1940 rechtskraftig war, da gegen
,hn kel~ ordenthches Rechtsmlttel eingebracht wurde, braucht man sich
ntch~ mlt der Frage zu befassen, ob .. der am 24. Juni 1942 (also nacl1 dem
Ur!eI! des Oerichtes erster Instanz) aus AnlaB der Aufsichtsbeschwerde der
~eklagten erlassene Bescheid der. Bezirksbehorde in M. Rechtskraft erlangl
ha! od~r nIcht. Uebngens stellt dle Behauptung der Revision dererwahnte
Bescheld der BeZIrksb~horde sei mit Bescheid der LandesbehOrde aufge·
lIohen worden, eme lm RevIslOnsverfahren unzuJassige Neuerung dar
(§ 504, Ahs. 2 ZPO.).
.

.' ; práva veřel·nosti chodníku kýmkoliv a že se proto měla žalobkyně
lan,
•..
• . • .h
h d·k
a
obrÁtiti o ochranu svého oprávnění pouzlvatI zvere]nene o com u n
obec, jež prý je k tomu jedině legitimována.

S hlediska přípustnosti pořadu práva ~ pr?!ednávané. věci nemá význa,?,
že základem žaloby jest výrok a?tono~ml?o uradu o verejnostI. cesty. ,I na~
mitky tkv,ci v rozhodnutí úřadu spravmch lze ~rolI exe~~cI uplatnovat~
pořadem práva, nejde-Ii o exekuční titul uvedeny v § 1, C1S. 10 a 12 az
14 ex. Í.
Jak správně zdůraznil již soud prvé stolice, n.aby~o usnesení, ob;.cního
zastupitelstva v J. ze dne 10. listopadu 1940 mOCt prava. Dozorčl sŤIznost,
jež byla proti onomu rozhodnu~í podán~ žalovan~mi" nem~ odkladnéh,~
účinku, nejsouc řádným opravnym prostredkem, nybrz pouhym upozorne~ím dozorčího

Ježto v.době rozsudku soudu prvé stoli,ce ze dne. 15. listopadu 194,
(srov. § 406 c. ř. s.) bylo usnesení o~ecU1ho zastu~lte~stva v J; z:. dn~
10. listopadu 1940 pravoplatné proto, ze nebyl proh nem~ ~oda~ ra~ny
opravný prostředek, není třeba se zabývati otázkou, zda vymer OKresmh~
úřadu v M.., vydaný dne 24. června 1942 (tedy po roz~lld~uso~d.~ .pr~e
stolice) z podnětu dozorčí stížnosti žalovaných, nabyl pravm mocI Cll! i1lC.
Ostatně tvrzení v dovolání, že uvedený výměr okresního úřadu byl zrUšen
výměrem zemského úřadu, jest novotou v dovolacím řízení nepřípustnou

(§504, odst. 2 c. ř. s.).

čís.

Nr. 18743,
Kelne Gesetzwidrígkeit (§ 46, Abs. 2 d..<>s Ges. Slg. Nr. 100/1931) liegt
vor, wenn das Verlassenschaltsgericht bei freler Wilrdigung der Umstlinde
<lIes Falles nich! angezeigt gelunden hat, dem Ansuchen eines Beleiligten
des Verlassenscha!lsveria!Jrens um Uebersendung der Akten ZUl' Einsicht1I1I1lIJme an ein anderes Gericht stattzugeben.

orgánu.

18743.

Nejde o nezákonnost (§ 46, odst. 2 zák. ~~. čís. lOO/1931),neshl~!~ii
prnllstalostnl soud, uváživ volně ?kolnOSti pn~u,.z~ vhodné vyh~v~ti za·
dosti účaslníka pozústalostnfuo řízeni (} zaslán! SpiSU k nahlédnuti Jltléfi1!l1
soodu.
(Rozh. ze dne 28. dubna 1944, R I 129/44.)

(Entsch. VOm 28. April 1944, R I 129/44.)
lm Verlassenschaftsverfahren nach š. T. in N. gab des Bezirksgericht
l>il N. al~ Ve r I a s sen s cha f t s g e r"i c h t dem Ansuchen des Dr. E. K.,
Notars 111 N., als Rechtsvertreters der Beteiligten des Verlassenschaltsver.

V pozůstalostním řízení po Š. T -oviv N. nevyho~~1 p o z ůs t a I o, s tn í
s o u d, okresní soud v M., žádosti DÍ". E. K-a,.notare v N. jako pravmho
zástupce účastníků pozůstalostního řízení F. T-a a š. V-ové, aby rok usta-
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fahrens P. T. unci Š. V-ová, elie auf den 1. Februar 1944 ZUl" Verhandlllllg
liber widersprechende Erbserklarung angeordnete Tagsatzung abzuberaumen und die Aktell del11 Bezirksgerichte in N. zu fibersenden, keíne
Foigc.

D a s Rek u r s g e r i c h t gab dem Rekurse der Beteiligten š. V-ová
nicht statt. A u s den O r ti n den: Der Notar Dr. E. K. ersuchte als Vertreter der š. V-ová mit Eingabe VOI11 19. Oktober 1943 das Bezirksgeficht
in M. als Abhandlungsgerjcht UI11 die Uebersendung der .:i,(erlassel1schalts-.
akten zur Einsichtsnahme an das Bezirksgerícht in N. Am gleichen Tage
wurde Dr. K. vom Eí"stgericht mitgeteiIt, daB die Verlassenschaftsakten
dem Obersten Oericht zur Erledigung einer Beschwerde der Pinanzproku··
ratur tibersendet wurden. Mit dieser MitteiIung erledigte clas Erstgericht das
Ansuchen UI11 Uebersendung der Akten zur Einsicl1tsnahme. Es war Sache
des Rekurrenten, neuerlich um Uebersendung der Akten anzusuchen, 80bald die Akten mit der oberstgerichtlichen Entscheidung wiederum beim
Erstgericht einlangten, denn die oberstgerichtliche Entscheidung wurde lhm
am 6. Januar 1944 zugesteUt. Der Rekurrent suchte jedoch ers! mit Eingabe
vom 31. Januar 1944 um Uebersendung der Akten ano Diesem Ansucnen
gab das Erstgericht mit Recht keine Polge, ·da am nachsten Tage, d. i. am
l. Pebruar 1944 in iilfeser Sache tiber die Erbserklarungen verhandell wcrden solIte. Ebenso gab das Erstgericht mi! Recht dem Antrage au! Abberaumung der Tagsatzung, damit der Rekurrent Akteneinsicht nehmen
konne, keine Folge, denn der Rekurrent hatte, \Vie das Erstgericht in der
Begrtindung des angefochtenen Beschlusses anfiihrte, genug Zei!, um in der
ZeH vom 6. Januar 1944 bis mr Anberaumung der mundIichen Verhandkmg
am 22. Januar 1944 um Uebersendung der Akten anZllsuchen. Oas erste '
Gesuch vom 19. Oktober 1943 hat das Erstgericht erledigt, indem es íhm
mitteilte, daS die Akten nicht iibersendet werden kiinnen, da sie sicl! beim
Obersten Oericht befinden, und war nicht verpfIichtet, ohne ein weiteres
Ansuchen die Akten dem Rekurrenten aus eigenem Antriebe zur Einsicht
zu senden. Wenn also der Rekurrent in die Akten vor dem 1. Pebruar 1944
nicht Einsicht nehmen konnte, hat er dies selbst dadurch verschuldet, da13
er nicht rechtzeitig um deren Uebersendung angesucht hat. Oas Vorgehen
des Erstgerichtes entspricht vollkommen dem Oesetze.
D a s Ob e r s t e Oer i c h t gab dem Revisionsrekurs der š .. V-ová
nichl statl.
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Důvody:

Griinde:
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Die Rekurrentin macht als Revisionsrekursgrund Oesetzwidrigkeit gdtend, die sie darin erblickt, daj) ihren Ansuchen um Uebersendung der Verlassenschaftsakten AZ. O 172/40 an das "Bezirksgericht in N. zur Einsichtnahme durch ihren Rechtsvertreter nicht stattgegeben wmde. Oesetzwidrig
im Sinne des § 46, Abs. 2 des Oes. Slg. Nr. 100/1931 ist jedoch nUl" dne
solche Verfilgung oder .cin BeschluB, der dem klaren oder zweifellosen
Wortlaut oder Sinn des Oesetzeswiderspricht, das auf den Fal! angewen-

,..

dO d d
I c·ho rekursu nezákonnost,
uvo
oyo.a 1_.
I zaslán
kterou spatřuje v tom, že nebylo vyhověno J;JII11 zad~stemi/bJ ~rhlédnUtí
ozustalostní spis zn. sp. O 172/40 okresmmu sou u v .
'Sb
Pe · imu právnímu zástupci. Nezákonným ~e smyslu ~ 4?, ods.t. 2 z~~; . s~
Ll
100/1931 j·e však J·entakové opatřenI nebo usneseni, ktere se pncI j~1
CIS.
.
I
·k
. ho' bylo nebo me o
nému a nepochy~nému. zněni .I;ebo s';lYs u za•.oni5Ie/19~4 čl. I zák. Sb.
býti na případ UZltO (cl. V, CIS. 1 zak. Sb. CIS.
,
Stěžovatelka uplatnule Jako
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de! wurde oder angewendet werden sollte (Art. V, Z. 1 des Oes. Slg .
. Nr. 251/1934,. :'-rt. 1 des Oes. Slg. Nr. 314/1936). Der Rekunentin stand
zwar als BetellIgten des Verlass~nschaftsverlahrens nach II 51 des Oes. Slg.
Nr. J 00/1931 d~s Recht der Emsichtnahme in die Verlassenschaftsakten
zu und das gl~lche Recht muB au ch ihrem Bevollmachtigten zugebilligt
werden . (§ 8 ZIt. . Oes.), dle Art der Ausiibung dieses Rechtes ist jedoch
durch dle Vorschnft des § 288 Oesch.-O. naher geregelt. Aus dieser Bestimmung ..erglbt slch, daB das erwiihnte Recht grundsatzlichnur bei dem Oericht
aus~eubt .'verden kann, um dessen Akten es sich handelt. Einem anderen
(}encht konnen dle Akten zur Einsichtnahme durch den Beteiligten nur
er
uh.
b~sonderes Oesuch, und zw!,r nur in beriicksichtigungswiirdigen
Fallen ubelsendet werden, solem dle Akten bei Oericht in nachster Zei!"
~or~usslchtliCh nicht gebraucht werden. Die Bewilligunl?; hiezu erteilt der
~enchtsvorsteher:. Wenn es also das Abhandlungsgericht bei Ireier Wiirdlgung der Umstande des Falles nicht angezeigt gefunden hat dem Ansuchen der Rekurrentin um Uebersendung der Akten zur Ein~ichtnahme
st~tt~u&ebe~, kann keine ~ede davon sein, daB seine Verliigung gesetz..
~Idng 1m .Smne der oberwahnten Bestlmmungen ware. Der Revisionsrekurs
1St Somlt m keiner Hinsicht begriindet.

čís. 314/1936). Stěžovatelce jako účastníci P?zůstalostnioho řízen,í přís~ti:
šelo sice podle § 51 zák. Sb. čís. l.o0/1?,31 p;av~do pozusta!os~mch Spl~l!
nahlédnouti ,a stejné právo přiznati slusI take JeJlmu zmocnencl (§ 8 CIt.
zák.), leč způsob výkonu tohoto, p:áva je ?líže ~pra~e~ ~ředpisem § 288
j. ř. Z tohoto ustanovení vyplýva, ze lze zasadne zmmene pravo vykonati
jen u soudu, o jehož spisy jde. iiném~ s.oudu moh?~ ~ý!i, spIsy zaslány,
aby účastník do nich mohl nahlednoutl, Jen ~ao zvlastl1l!.~dost,. a to len
v případech ohledu hodných, poku~ ~ebu~e SpISU v ne]blIzsl dobe u .soudu
asi zapotřebí. Povolení k tomu udelu]e pre.dnosta soudu. Neshledal-h te~l'
pozůstalostní soud, uváživ volně. ~kolnoslt, příp~du, za vho~~é vyhov~ti
žádosti stěžovatelky o zaslání SpISU k nahlednutr, nelz~ ?,1~Vllt o tom, z~
by jeho opatření bylo nezákonné ve smyslu ~hora zml11enych ustanovem.
Dovolací rekurs není tedy nikterak opodstatnen,

•

Nr. 18744.
Die Griinde, welche

čís.

f~r die Unta~gli~hkeit zur Vormundschaft sprechen

í§§ 191-194 abGB,), smd auch bel emer Person zu beach!en, die der.

Vater zur Vormundschaft berulen hat.

.

J3brlge Kmd des Erblassers taugiiche Person.

důvodům, jež
obč. zák.),

'

Vykonavatel posledni vůle zůstavitelovy a substitut jeho advokátní kannení podle okolnost! osobou způsobilou k úřadu poručníka nad zů

celáře

dftětem.

(Rozh. ze dne 3.

ln seiner letzten WiIlenserklarung vom ll. Oktober 1943 beriel d~>J'
Advokat Dr. L. P. als Erblasser Dr. J. P. ZUf Funktion eines Substituten
Testamentsvollstreckers und Vormundes der minderjahrigen Tochler de~
Erblassers E. P-ová.
.
D a sEr s t g e r i c h t bestellte zum Vormund der mdj. E. P-ová
J. P .

. . D a s Rek ~ r s g e r i ch t anderte liber den Rekurs der hinterbliebenen
Wltwe E. P-ova und der mdJ. E. P-ová den angefochtenen BeschluB dahin
ab, daB es Dr. J. p, vom Amte eines Vormundes enthob.

J.

P.

18744.

zakládají nezpůsobilost k úřadu poručenskému (§§ 191
je přihlížeti I při osobě, kterou povolal k poruěenstvl

stavitelovým nezletiIým

(Entsch. vom.3. Mai 1944, R II 67/44.)

D a s Ob e r s t e G e r i ch! gab dem Revisionsrekurs de. s Dr.
nicht statt.

K

až 194

otec.

Der Te~mentsvol1stre~er des Erb~assers. und Substitut semer Advo~?te~anz.lel 1St unter Umstanden keine ZUT Vormundschaf! iiber das minder-

Dr.

ClS. JO/<t'"t-

května

1944, R II 67/44.)

. Ve svém posledním pořízení ze dne ll. října 1943 povolal zůstavitel
advokát Dr. L. P. Dr. J. P-a k funkci advokátního substituta, vykonavatele
poslední 'vůle a poručníka nezletilé dcery zůstavitelovy E, P-ové.
P r v Ý s o u d ustanovil

poručníkem

nezl. E. P-ové Dr.

J.

P-a.

Rek u r sní s o u d změnil k rekursu pozustalé vdovy E. P-ové a nez!,
E. P-ové napadené usnesení tak, že Dr. J. P-a úřadu zprostil.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu Dr.

J.

P-a.

-
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Aus den OrUnden:

Z d ůvo d ů :

lm Sínne der Bestimmung des § 196 abOB. gebUhrt die Vormundschaft
vor aílem demjenigen) -den der Vater dazll berufen hat wenn ihm keines der
in den §§ 191-194 abOB. angelUhrten Hindemisse 1m Wege steh!. Dazu,
daS eme nach § 196 abOB. berufene Person vom Oericht nicht betraut wird
genUgt das Vorliegen irgendeiner Miiglichkeit der Kol1ision der gegen~
sClt.gen Interessen (vgl. Entsch. Nr. 10543 Slg. O. O.). lm vorliegenden
Palle wurde der vom Erblasser berufene Vormund im letzten WíIlen zugleich zum Testamentsvollstrecker und zum Substituten der Advokatenkanzlei des Erblassers beste!!!. Beide zuletzt angefUhrten Punktionen ha!
er angenommcl1. Dic Aufgabe des Vollziehers des letzten Wi1lens besteht
nach § 816 abOB. und § 164 auSerstr. Verl. darín, daS er lUr die ErlUllung
des letzten Wrllens zu sorgon ha!. Er; ist daher verpflichtet, auch die Interessen der Vernúchnisnehmer wahrzunehmen, denn der letzt.e WíIle des
Erblassers solI auch hinsiehtlich ihres Anspruches erlUllt werden. Mit Rilcksicht aul diese Stellung des Testamentsvollziehers ist nicht die.Miiglichkeit
des Wldersheltes semer Interessen mit deri Interessen der minderjahrigen
Ul1lversalerbm ausgesehlossen. Daher genilgt schon dieser Umstand dazu,
daS Dr. J. P., welcher der Vollzieher des letzten WilIens des Erblassers
1st, nlcht ZUIll Vormund der minderjahrige Universaler.)Jin bestellt werden
darf.

Podle ustanovení § 196 obč. zák. náleží poručenství především tomu,.
koho povolal otéc, nevadí-li mu překážka uvedená v §§ 191 až 194 obč.
zák. K tomu, aby soud nepověří! osobu povolanou podle § 196 obč. zák.,
stačí jakákoliv možnost rozporů vzájemných zájmů (srov. rozh. čís. 10543
Sb. n. s.). V souzeném případě byl zůstavitelem povolaný poručník ustanoven současně poslední vůlí za vykonavatele poslední vůle a za substítuta
advokátní kanceláře zůstavitelovy. Obě posléz uvedené funkce přijal. Úkolem vykonavatele poslední vůle je podle § 816 obč. zák. a § 164 nesp. říz.'
pečovati o to, aby poslední vůle byla splněna. Je tedy jeho povinností hájiti též zájmy odkazovníků, neboť poslední vůle zůstavitelova má býti
splněna i ohledně jejich nároku. Se zřetelem na toto postavení vykonavatele
posledni vůle není vyloučena možnost rozporu jeho zájmu se zájmy nezleti1é universální dědičky. Stačí proto jíž tato okolnost k tomu, aby Dr. J. P.,
. který je vykonavatelem poslední vůle zůstavitelovy, nebyl ustanoven poruč
Jtíkem nezletilé universální dědičky.

Die Forderungen der Advokatenkanzlei des Erblassers wurden dessen
Eltern vermacht, wahrend die Sehulden der Advokatenkanzlei die Univer-,
salerbin belasten. Die Líquidation der. Kanzlei soli Dr. J. P. als Substitut
de~ Erblassers naeh § 28 Adv. O. durehlUhrell. Aueh hier 1st die Miiglichkelt emer lnteressenkollission sowohl zwischen den Interessen des Dr. J. P.
als V?llziehers des letzten Willens, soweit es sich um die Ansprliche der
Vc~machtl1lsnehIller und der sích daraus ergebenden Verpllí,htungen der
Umversalerbm handelt, als aueh zwischen den lnteressen derselben und
den elgenen Interessen des DL J. P. als Líquidators der Advokatenkanzlei
gegeben. Daher ist Dr. J. P. naeh § 194 abGB. von der Vormundschaft
uber die minderjahrige Universalerbin auch infolge seiner Stellung als Sub-'
shtut des Erblassers und Liquidator seiner Advokatenkanzleí" ausgeschlossen.

Pohledávky advokátní kanceláře zustavitelovy byly odkázány jeho rodičum, kdežto dluhy advokátní kanceláře zatěžují universální dědičku. likvidací kanceláře provede Dr. J. P. jako advekátní substitut zůstaviteluv
podle § 28 adv. řádu. I zde je dána možnost. rozporu jak mezi zájmy
Dr. J. P-a jako vykonavatele poslední vule, pokud jde o nároky odkazovníku
a z nich vyplývající povinnosti universální dědičky, tak mezi zájmy této a
vlastními zájmy Dr. J. P-a jako likvidátora advokátní kanceláře. Vylučuje
proto Dr. J. P-a podle § 194 obč. zák. z úřadu poručníka nezletilé, universální dědičky i jeho postavení jako advokátního substituta zůstavitelova
a likvidátora jeho advokátní kanceláře.

Aus der Bestimmung des § 196 abOB. ergibt sieh, daS die Grilnde
nach §§ 191-194 abGB., welehe von der Untauglíchkeit zur Vormundsehalt
hande!n, auch bei einer Person zu berUcksichtigen sind, welehe der Vater
zur Vormundsehaft berufen hat; daher kann nicht der Wille des Erblassers
bc;Ucksiehtigt werden, daB zum Vormund eine Person zu bestellen sei
bel der Umstande festgestellt wurden, die sie wegen einer vorlíegende~
InteressenkoIlísion von diesem Amte ausschlieSen.

Z ustanovení § 196 obč. zák. plyne, že k ditvodům §§ 191 až 194 obč.
zák., jež zakládaji nezpůsobilost k úřadu poručenskému, je přihlížeti i při
osobě, kterou povolal' k poručenství otec; nelze proto splniti vuli zustavitele, aby lloručníkembyla LÍstanoveha osoba, u níž byly zjištěny okolnosti, které ji pro rozpor zájmu vylučují z tohoto úřadu.
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Unter Einkiinlten des Kíndes im Sinne des § 150 abGB. ist auch ein
solch~r Vel?"óg~nsv(}rtei! zu ver~tehen, durch den das Kind nicht Vermógen
(Kap1tal) 1m w1rtschaftltchen SlOne, sondem nur cin Einkommen e1'Wírbt.
Wíederkehrende Leistungen, díe dem Kinde RUS prívaten oder óifentlíchen
Mitteln zullí~Ben! wie Unterhalts- oder Erzíehungsbeítrage, Eínkiinlte aus
Rentenvermachlmssen, FruchtnieBungsrechten Stipendien u. li. sind EinI<iinlte, nicht ein Vermógen des Kíndes.
'

Příjmem dítěte ve smyslu § 150 obč. zák. je i tak?V}Í majetkový ~ro:
spěch, júnž dítě nezískává jmění .~ka!?itát) y, ~ospo~r~kem smyslu, ,nybr_~
'en dítchod. Opětující se dávky, ]lchz se ditetr dostáva ze soukromych Cl
~eřejných prostře.dků, jako příspěvky na výživu či .výcho~,~' důch~y ~ !~
tových odkazí1, požívacích práv, stipendií a pod. JSou prt.1mem, nikolt ]menún dítěte.
(Rozh. ze dne 4. května 1944, R I 120/44.)

(Enlsch. vom 4. Mai 1944, R I 120/44.)
Der mdj. L. M-ová gebiihrt seit I. April 1920 nach ihrer Mutler A. M-ová
einl' Waisenrente in der Bohe von 3.300 K mit dem Erziehungsbeitrag von
1.800 K und etner Teuerungszulage von 3.300 K jahrlich.
Mit Eingabe vom 10. Dezember 1943beantragte B. M., der Vater der
L. M-ová, die fallige Waisenrente moge ihm zum Unterhalt der bei
1hm lebenden PfIegebelohl~nen ausgefolgt. und die ktinftig fiillige Ren!e
3nsbezahlt werden. Der KolhslOnskuralor der Minderjahrigen V. S. sprach
SI ch gegen den Antrag des Vaters aus.
~dj.

D a s G e r i chl e r s I e r I n s t a n z auBerte seine Zustimmullg ZUl' .
Auszahlung der der Pflegebelohlenen nach ihrer Mutler A. M-ová gebtihrenden und vom Landesprasidenten in Mahren tiberwiesenen und zwar
sowohl der bereits fiilligen, als au ch der kiinftigen Waisenrente; .an B. M.,
llnd wles den Lande~praside~ten in Mahr~n an, die falligen und kiinltig.
talhg werdenden Betrage an dle Sparkasse tll R. Zll iiberweisen. A u s de II
G I' ti n den: lm Sinne des § 141 abOB. ist es ~orztiglich Pflicht des Vaters, filr den Unterhalt der Kinder zu sorgen, bis sie si ch selbsl emahren
k6nnen. Diese Mitlel zum Unterhalt des Kindes soll also il' erster Reihe
deľ Vater beschaffen, wenn das Kind allerdings nicht selbsl ein hinreichendes Vermó~en hat, denn nach § 150 abGB. sind die Erziehungskoslen, sowe1t sle relchen, von den Einkiinften des Kindes zu bestteiten. Die Eink~nfte des Verm6gens, die dem Gesetzgeber vorschweben, sind vor allem
dle Nlltzungen des Stammvennógens. Das Kind kann aber auch selhstan~
(lIge EinkLinftc haben, die nicht EinkUnfte des Vermógens sind, wie zum
Belsplel EfZlehungsbeitrage aus 6ffenllichrechtlichen oder privatrechtlichen
Tlteln. Solche Einktinfte sind sinngemaB als Einkiinfte des Vermogens anzusehen llnd es smddavon die Kosten der Erziehung des Kindes Zll bestrelten. Zu beachj't,n isl nul', ob die Einktinfte die Bedtirfnisse des Kindes
Libersteigen, denn in diesem Falle ist der UeberschuB zu hinterlegen.
D a s Rek u r s g e r i c h t wies Liber den Rekurs des Kollisionskurators
V. S. den Antrag des Vaters B. M. ab. A u s de n G r Li n den: Das blirgerhche Gesetzbuch entha1t keine ausdrtickliche Bestimmung, welche die
Verwendung der Einktinfte regelt, um die es sich in der vorliegenden Sathe
handel!. Die Minderjahrige erwirbt sie aber nach deľ Vorschrift des § 149
abGB.. und daher werden SIC analog dieser Vorschrift verwendet werden

Nez!. L. M-ové přísluší ode dne 2. dubna 1940 po matce A. M-ové sirotčí důchod ve výši 3.300 K s vychovávacím příspěvkem 1.800 K a drahotním přídavkem 3.300 K ročně.
Podáním ze dne 10. prosince 1943 domáhá se otec nezLL. M-?vé:. B. M.,
aby mu byl splatný sirotčí důchod ~y~á.n a v ,budoucnosh dOSp1Vajl~1 vyWácen na výživu opalrovanky, ktera zlJe u neho. Kohsll1 opatrovmk nezletilé V. S. se vyslovil proti otcovu návrhu.

s o udp r v é s t o I i c e projevil ,sou?las ~. IÍI~, ..a?y b~l~ výchov~é:
a 10 dosud splatné i v budoucnu dosplvaJlcI! pnSIUSejICI chran,ence po JeJI
matce A. M-ové a vyplácené Zemsk~m presidentem ~a Morave, v~pla.ceno
B. M-ovi a poukázal zemského presIdenta na Morave, aby splatne častky
i v budoucnosti dospívající poukázal spořitelně ,v R. Z. d ů v o ,~: PO?k
§ 141 obč. zák. je především otcOV?U povm?osh st~ra.lI, se o, VyzlvU delI:
až se mohou samy živiti. Tyto prostredky k zlvobylId1tete. ma. te~y. v prv~
řadě opatřiti otec, jestliže ovšem dítě nemá s~mo dostate,~ne~o J~,em, nebot
podle § 150 obč. zák. jest hraditi útraty vychovy. z. pn]m~ dll:~e, P?kud
dostačují. Přijmy ze jmění, které má zákon ~~. mysh, JSou pr~devsl!~ uZ.ltky
kmenového jmění. Dítě však může ~íli ,I pnlmy s,amostatne,. kt~re r:ej.sou
příjmy ze jměni, jako na přiklad pnsp:~!{y na vychovu z t1tulu, vereJ.noprávních či soukromoprávních. Takové pnJmy l~e analog},:ky pO,~az,?vah za
příjmy ze jměni a jest jimi .hraditi náklady na vych,ovu ctltete. Pnhhzey jes!
jedině k tomu, jsou-li příjmy větší než potřeba ditete, neboť v tom pnpade
má Se přebytek uložití.

?

Rek u r s n i s o u d zamítl k rekursu kolisního opatrovníka V. S-a
návrh otce B. M-.a. Z d ů vod ů: Občanský zákoník nemá výslovného ustanovení, které by upravovalo nakládání příjmy, o něž, jde, v souzené věci.
Nezletilá však jich nabývá podle předpisu § 149 obc. za~. a prot?, bude
třeba s nimi naložiti analogicky podle tohoto předpisu. Otc! proto pnpadne
eventuélně jen správa oněch důchodů a bude je pak spravovati jako po·28'
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. mlissen. Dem Vater wird daher eventuell nur die Verwaltung jener Einc
klinfte zustehen und er wird sie als Vormund zu verwalten haben. Ohne
eine weitere Verfilgung kann daher eine der Minderjahrigen zustehénde
Rente nicht ihrem Vater ausbezahlt werden, zumal wenn es si ch um einen
sehr hohen Rentenbezug (8.400 K jahrlich) handell. Insbesondere kanu
nicht der Rech tsansicht des Oerichtes erster Instanz beigepf1ichtet werden, ,
?aBdle erwahnten EinkUnfte sinngemaB als EinkUnfte des Verm6gens
-.![ll Srnne des § 150 abOB. anzusehen sind. Diese Ansicht ist aus dem Kommentar Rouček-Sedláček 1, S. 774,libernommen findet aber keine StiHze
im Oesetze und au ch die Kommentatoren selbsť leiten ihn nicht aus dem
Oesetze ab. Die Bestimmung des § 150 abOB. setzt immer voraus, datl
tatsachlic.h ein Verm6gen des Kindes, d. i. ein sog. Stammverm6gen da
1st; ,an ernem solchen lehlt es aber im vorliegenden Falle' und daher ist
die Entscheidung der strittigen Frage vom Oesichtspunkte dieser Oesetzesvorschrift Uberhaupt unangebrachl. Aus diesen OrUnden hat sich das' Rekursgericht nicht der rechtlichen SchluBfolgerung des Oerichtes erster lnstanz angeschlossen, daB dem Vater der Anspruch aul Auszahlung der
Rente der minderjahrigen Tochter zusteht, sondern hat dem Rekurse statlgegeben und den angefochtenen BeschluB ln der Weise abgeandert, daB
es den Antrag des Vaters abwies.
D a s O b e / s t e Oer i c h t stellte Uber den Revisionsrekurs des
Vaters
M. hins!chtlich der am 1. Januar 1944 ml1igen PensionsbezUge
d~r mdJ. L. M-ova den BeschluB des Erstgerichtes wieder her;. soweit
dlese Rentenbezlige am 1. Januar 1944 bereits fallig waren, hob es aus
AnlaB des Revisionsrekurses die BeschlUsse der beiden Untergerichte auf
und wles den Antrag des B. M. auf Ueberweisung dieser Bezlige zurUck.·

!3.

O rUn d e;
lm § 150 abOB. ist zwar nur von EinkUnften des Ve r m o gen s
der Kinder die Rede, die darin enthaltene Regel ist jedoch analog (§ 1.
abOB.) au ch auf EinkUnfte zu beziehen, die den Kindern ,aus andeTen
Quellen zuflieBen. Unter 'Einklinflen des Kindes ist ein solcher Verm6gensvorte!l zuverstehen, durch den das Kind nicht »Verm6gen« (Kapital) im
wirtschaftlichen Sinne, sondern ein Einkommen (d. s. Efnnahmen) erwirbl.
D~mnach s:nd wiederkehrende Leistungen jeder Art, die dem Kinde 'aus
pnvaten oder OHentlichen Mitteln zuf1ieBen, wie Unterhalts~ unď Erziehungsbeitrage, EinkUnfte aus Rentenvermachtnissen, FruchtnieBungsrechten, Stipendien u. a. nicht als ein Verm6gen, sondern als EinkUnHe
des K:ndes anzuseheu. AHe diese EinkUnfte sind im Hinblick au! die Bestimmung des § 150 abOB. vor al1em zur Bestreitung der Erziehungskosten
des Kindes bestimmt, so, daB dadurch, soweit sie reichen, Personen, dic
nach delil Oesetze zum Unterhalt des Kindes verpflichtet sind, von dieseT
PfIicht belreit sind,
'
lm vorliegenden ,Falle kommt auBerdem.'auch der Umstand in Betracht,
daB die EinkUnfte, welche die M:nderjahrige nach §6, Abs. 2 des Oes.
Slg. Nr. 455/1919 bezieh! und dic aus der Waisenrente, einem Erziehungs-
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ručník. Nelze tedy bez dalšiho opatření vypláceti důchod, přislušející ~e·
zletilé, jejímu otci, zvláště,,ide-li ? důcho? značně vysoký ~8.400 K ~očne).
Zejména nemožno souhlasIlI s pravnrrn naz~~~m sou?u pr'ye stOlIce, ze uvedené přijmy lze analogicky považovat!. za pntmy ze J,?~m podle § 150 obč;
zák. Tenlo názor je převzat z ko~entare ~o~ce;k:Sedlac~k,. l, ,str. 774, nema
však opory v zákoně a ani samI komen!aton J~J ~e v zn.enl zakona ~e~y,::o~
zují. Ustanoveni § 150 obč. zák. vždy 'pr~dpoklada" ze J~, tu ~kuteč.ne Jmem
, dítěte, t. j. I. zv. jmění kmenové, čehoz vsak v dane!? pnpade nen~ a pr?to
není vůbec na místě řešiti spornou otázku s hledIska, tohoto zakonn~ho
předpisu. Z těchto důvodů se rekursní soud nepřiklonil k pr~vnímu ,záveru
soudu prvé stolice, že otci p~sluší nárok, aby mu, bylyvyp!ace~y. duclIo~y
nezletilé dcery, nýbrž vyhovel rekursu a napadene usnesem zmeml tak, ze
návrh otcllv zamítl.
'

•
Ne j v y Š š í s o u d obnovil k dovolacín:u rekursu otce B. M-a, pokud
šlo o pensijní požitky nezl. L. M-ové splatne dnem 1. ledn~. 1944 ~snes~m
prvého soudu; pokud uvedené požitky dne 1. ledna 1.~~~ 11z dospely ~sak
zrušil z podnětu dovolacího rekursu usnesem obou, mzslch soudu a navrh
B. M-a, aby mu byly tyto požitky poukázány, odmlt!.
Důvody;

V § 150 obc. zák. se sIce mluví jen o příjmech zej měn í dětí, pravidel v něm obsažených jest však použíti a.nalo~~cky (§.~ obč. zak.)r na
příjmy, jež dětem plynou z jiných ~:a,?en~; PnJ~em ,dlt~te )~st pak .r~z
uměti takový majetkový p~os~ěc~, Jlmz dlte n.~zlskáva »Jmenl« (~aplÍal)
v hospodářském smyslu, nybrz duch od .~t. j- pnJe~): Podl~ ~oho Jest považovati jakékoliv opětuj!cí s.e dávky, .Fc~z se dlte!l.. dost~va. ze soukr?mých či veřejných prostredku, pko 'pnspe~ky n~ vy~:vu CI vych.ovu, duchody z, rentových odkazů, požívaclch prav, ..StIr:~!1dl1 a poc!. mk?hv za
jmění, nýbrž za příjem dítěte. Všechny tak.~ve pr!Jmy )S0~! se, Zf;telem
k ustanovení § 150 obč. zák. určeny predevslm k ~hrad.e I;~kla?~ .vy~hovy
dítěte, takže pokud dostačují, jsou tím osoby, ktere ma]! VUCI dltetr alrmenlační povinnost, této povinnosti zproštěny.
.

V souzeném případě přichází kromě toho v úV,ahu ješt~. i okolnost, že
požitky, jež nezletilá pobirá podle § 6" odsl. 2.~ak; Sb. CIS. 455~1919 ..a
lež poiůstávají ze sirotčí pense, vychovavacího pnspevku a drahot11lho pn-
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beitrag unci einer Teu~rl1ngszulaae bestehen s h - '
T
bestimmt sind, der Minderjiihrige~ die Mitt I' c ~n ~hrer Natur. nach dazu
Versorgung zu bieten.
e zur rnahrung, EfZlehung und
Da sich dic mdj. L. M-ová u b t ··tl
.
ziehung ihres Vaters B M befn~ ;s ~I henermaBen m der Pflege und Erweisung der Pensionsbezii·ge s~. e, ~ e ~ nach del~l Gesagten der UebergesetzmiiBigen Verwendun nich\ner oe ter z~ semen Handen zu ihrel
lm
nach der Einbringung ~es AS t
Wege. Dles gilt jedoch nur von den
1943 tallig aewordenen also n lages des. B. VOm !O. Dezember
talligen Beziig"ell, denn n'ur dies/~~ den mlt dem 1. Januar 1944
pro praeterito alitur (§ 1418 abGB) znn~en nach dem (}runclsatze: nemo
wendet werden. Was clie vorhe r·jr u em doben angefuhrten Zweck versie B. M. aus dem Grunde verl~n a 19 gewor enen Bezuge anlangt, k6nnte
en
Inhalte seines Antrages VOm !O
U~d beansprucht sie auch nach dem
die mit dem Unterhalt und der Ěrzi~~em er 1943 aus dem Grunde, daB er
lagen aus eigenem bestrit!en hab . un~ semer Tochter verbundenen Ausgung seiner Forderung gegen die e+O~hteea~?~Ucht Sle also Zur Befriedikann aber nicht im auBerstreiti e
. r. e er dlesen semen Anspruch
i~n der Kollisionskurator mit Hin~e~s ~~f~h~en enlschieden werden, wenn
.!ahngen gegen íhren Vater nicht ane k
;e ~egenlOrderungen der Minderdem beziiglich dieses Teiles des A [ enn·
enn dle Unte;gerichte trotzd
haben, so ist ihre Entscheidung in n;,ages Resh
B. M. sachhch entschieden
Buchst. d) des Ges. Slg. Nr. 100/193~e~~ht!c tung gemiiB § 41, Abs. 2,
Nach dem Angl'flihrten wurde d
R· g:
geben, und zwar hinsichtlich d
.t ~m eVIslonsrekurs leilweise stattgebeziige.Jer Minderjiihrigen un~ri~eá· emd: lanuar 1944 fiiHigen Pensionsdes Gerichtes erster Instan~ wi
.Ieser IC tung wurde dIC Entscheidung
mung des § 150 abGB
. d ededl hergestellt. lm Hinblick aut die Bestim.
. wlr es]e och Sach d
E t
.
daniber zu entscheiden ob B M ··b . d. e es rs genchtes se in: noch
haben wird oder ob ~r vo~ d· U Rl h lesen Betrag Rechnllng Zu legen
lm iibrigen waren jedoch aus Anl=~ d ec ;ung~legung belreit werden soli.
es eVIslOn~re~urses beide Entscheidungen der Untergerichte von A t
Abs. 4 Ges. Slg. Nr. 100/1931) un~ ~e;~en als nIchtlg aufzuheben (§ 41,
auc~ aer nach Einbringung seines Antrag~shtTrdes B. M. auf Ueberweisung
genusse zuriickzuweisen.
a 19 gewol denen Versorgungs_

6

Nr. 18746.
Durch den Tod elner ProzeB art . d
vom Ausschusse der Advokat
el, er das Armenrecht bewnligt und
wird das Vertallren unterbroc:en.ammer em Advoka! bestelltworden 1st,

mf

davku, jsou již podle své povahy určeny k tomu, aby nezletiIé byly poskytnuty prostředky na výživu, výchovu a zaopatření.
Poněvadž nez!. L. M-ová je jak je nesporno - ve výživě a výchově
svého otce B. M-a, není podle toho, co bylo uvedeno, překážky, aby pensijní požitky jeho dcery nebyly poukazovány do jeho rukou, aby jich tak
bylo použito k účelu, k němuž jsou podle zákona určeny. To však platí
jen o těch požitcich, jež dospěly po podáni návrhu B. M-a, k němuž došlo
dne 10. prosince 1943, tedy požitků, splatných počínajíc dnem 1. ledna
1944, neboť jen těch mohlo být podle zásady: nemo pro praeterito a1itur
(§ 1418 obč. zák.) použito k účelu shora vytčenému. Pokud jde o požitky
splatné před lim, mohl by je B. M. požadovati a také je podle obsahu svého
návrhu ze dne 10. prosince 1943 uplatňuje z toho důvodu, že náklady spojené s výživou a výchovou své dcery nesl ze svého, domáhá se jich tudíž
k úhradě své pohledávky vůči dceři. O tomto jeho nároku nelze· však rozhouovati v řízení nesporném, když jej kolisní opatrovník neuznává, poukazuje na vzájemné pohledávky nezleti1é proti ()tci. Jestliže přesto" nižší
soudy rozhodovaly věcně i o této části návrhu B. M-a, je jejich rozhodnutí
v tomto směru podle § 41, odst. 2, písm. d)zák. Sb. čís. 100/1931 zmat'\:čné.

Podle toho, co bylo uvec\eno, bylo dovolacímu rekursu částečně vyhoa to pokud jde o pensijní požitky nezletilé splatné od 1. ledna 1944
a v tomto směru bylo obnoveno rozhodnutí soudu prvé stolice. Vzhledem
k ustanovení § 150 obč. zák. bude však na prvém soudu, aby ještě rozhodl,
bude-Ii B. M. povinen částky tyto vyúčtovati, či má-Ii býti účtování zprošlěn. Jinak však bylo z podnětu dovolacího rekursu obě rozhOdnutí nižších
soudů z úřední moci pro zmatečnost zrušiti (§ 41, odst. 4 zák. Sb. čís. 100/
1931) a návrh B. M-a, aby mu byly poukázány i zaopatřovací požitky, jež
dospěly do podání jeho návrhu,odmitnouti.
věno,

čís.

18746.

úmrtím strany ve sporu, jíž bylo propůjčeno právo chudých a
výborem advokátní komory advokát, nastává přerušení řízeni.

zřízen

(Entsch. vom 4. Mai 1944, Rv I 1200/43.)

(Rozll. ze dne 4. května 1944,Rv I 1200/43.)

lm Rechtsstreit der Kliiger V
d Z K
wegen Ungiiltigkeit eines Testa~e~~es ·ab· gegen den Beklagten J. K.
I n s t a n z der Klage mit Urtei! ·vom 5 J g 1 d a s O e I I C h t e· r s t e r
. um 943 stat!.

Ve sporu žalobců V. a:,. K-ových proti žalovanému J. K-ovi o neplatnost závěti vyhověl s O udp r v é s t O I i c e 'rozsudkem ze dne 5. června
1943 žalobě.

-
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D a s Ber u fu n g s g e r i c h t gab mit Urtei! vom 23. September 1943
der Beru!ung des Beklagten keine Folge.
Am 10. November 1943 starb der Beklagte, dem vom Oericht erster
Instanz filr den Rechtsstreit gegen V. und Z. K. das Armenrecht bewilligt
worden war.
D a s Ob e r st e Oer i ch t!aBte des BeschluB, daB das Ver!ahren
unterbrochen sei.

O d vol a c í s o u d nevyhověl r'ozsudkem ze dne 23. září 1943 odvo.
.
lání žalovaného.
· Dne 10. listopadu 1943 zemřel žalovaný, jen;už bylo ~oudem prvé stolice pro spor proti V. a Z. K-ovým uděleno pravo chudych.
Ne j v y Š š í s o u d se usnesl, že je řízení·'přerušeno.
Důvody:

Orunde:
Laut Bestatigung des Oemeindeamets in R. vom 6. Dezember 1943 slaru
der Beklagte am 10. November 1943. Durch seinen Tod erlosch das ihm
~urch den BeschluB des Oerichtes erster Instanz vom 29. Mai 1942 verhehene Armenrecht (§ 68~PO.) und sohin au ch das Recht des Beklagten
au! Ve~tretung durch emen Armenvertreter, der ihm gemaB § 66
ZPO. n;lt Dek~et des Ausschusses der ~dvokatenkammer in Prag vom
30. JUnt 1943 111 der Person des Dr. V. S., Advokaten in M. bestellt WOI'den war.
Durch den Tod des Beklagten wurden s;;mt!Ú;he Voraussetzungen des
§ 155, Abs. 1 ZPO. erfUIlt und ist die Unterbrechung des Verfahrens ein•
getreten.

Podle potvrzení obecniho úřadu v R ze dne 6. pros!nce 194~ zemřel
žalovaný dne 10. listopadu 1943. Jeho úmrtím zamklo prayo chudych propůjčené mu usnesenim soudu prvé stolice ze dne 2~. ,kvetna 19~3 (§ 68
c. ř. s.) a tudíž také právo žalovaného na zastupovam bezpla.tnym advokátem, který mu byl podk § 66 ~. ř. s. ustanoven d~kretem ~yboru ad~o-,
kátní komory v Praze ze dne 30. cervna 1942 v osobe Dr. V. s-a, advokata
. vM.
• Byly tudíž úmrtím žalovaného splněny veškeré předpoklady § 155,
odst. 1 c. ř. s. a nastalo přerušení řízení.

čis.
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Die Verjahrung von Klagen gegen Oesellschaiter, die ciner olfenen .
Handelsgesellschaft ZUt Zeit ihTer AullosungangehOrt hahen (Art. 148
Ahs. 2 H08.), wird in jenen Fallen, wo es ZUT Aullosung der Oesellschaft
aus andere!l Oriinden als wegen Eroflnung des Konlrnrses gekorntnen 1st .
~urch eine gegen díe LiquidatOren eingebrachte Klage (§ 1497 abOB.)
nn Falle der Aulliisung der Oesellschait infolge des Konkurses durch
AllItleldung der Forderung im Konkursverfahren unterbrochen (§§ 104,
tO KO.).

und

18747.

· Promlčení žalob proti společníkům, kteři náleželi k veřejné o~h~í
společnosti v době jejího zrušení (čj. 148, odst. 2 obch. zák.), se pretrhuje
v přlpadech kdy ke zrušeni společnosti došlo z jiných důvodů nez prohlá-

. šeDím kon~, žalobou podattou proti" likvidátorům
~497 obč. zák.)
a v případě že společnost zanikla v dusledku prohlášeni k~kursu, pl'ihlášenitn pohledávky v konkurSním řiz,enl (§§ 104, 10 konk. r.).

J§

(Rozh. ze dne 4. května 1944, RII 29/44.)

(Entsch. vom 4. Mai 1944, R II 29/44.)
. Mit BeschluB vom 3. Marz 1930, AZ. K 4/30 wurde uber das Vermogen
de,' Fuma,J. J. und Co. 111 P. der Konkurs verhangt und die Konkurseroffnung lm Handelsregister angemerkt. Am 6. September 1938 wurde die
A,nmerkung der Konkurseroffnung .nit BeschluB vom .30. August 1938 gel?scht und am 7. September 1~38 die g~nze Firma im Handelsregister geloscht. Aus der Oeschaftsverbmdung mlt der ollenen Handelsgesellschalt
J. J. und Co. erwuchs der Bank »Č.« eine Forderung in der Hahe von mindestens 2,885.657 K 20 h. Diese Forderung meldete die Bank "Č.« im KOIlkurse der Firma J. J. nnd Co. an und die angemeldete Forderung wurde
vom Konkursverwalter und von J. J., der sei! dem Jahre 1919 Oesellschafter
der Firma J. J. nud Co. war, aner·kannt.

Usnesením ze dne 3. března 1930, zn. sp. K 4/30 byl na jmění firmy
j. a spol. v P. prohlášen konkurs a pro,hlášení po~~an:enáno v obchodním rejstříku. Dne 6. září 1938 byla poznamka prohlas~~: konkursu vymazána podle usnesení ze dne 30. srpna 1938 a dne 7; zan 1?3~ byla}. obchodního rejstříku vymazána celá firma. Z obchodmho spojem s verejn?,~
obchodní společností J. J. a spol. vZllikl~ banc.e »,čJ< pohledáv~a ve vysl
nejméně 2,885.657 K 20 h. Tuto pohledavku pnhlaslla ban~a »C.« v ko~
kursu firmy J. J. a spol. a přihlášená pohledávka byla uznana konkursnlln
5právcem a J. J-cm, který byl společníkem firmy J. J. a spol. od roku 1919,

J.

, ,
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ln dem durch die Einbringnng einer Klage vom 18. Juli 1943 eingeleiteten Rechtsstreit verlangt die Bank »č.« von J. ]. die Bezahlung von
200.000 K s. Ngb. Der Beklagte erhob die Einwendung der Verjahrung der
eingeklagtcn Forderung, da seit der Aufl6sung der Oesellschaft bis zur Einbringung der Klage mehr als flint Jahre verflossen seien.
O a sEr s t g e r i c h t wies die Klage ab. A u s den O r ii n den:
Den Schwerpunkt des Prozesses bildet die Frage der Verjahrung der eingeklagten Forderung gegen den Beklagten als lriiheren Oesellschafter der'
Firma J. J. und Co. Beziiglich der Verjahrung enthalt das Handelsgesetz
eine Bestimmung im Art. 146, in dem es heiS!, daS Klagen gegen einen
Oesellschafter aus Anspriichen gegen die Oesellschaft in liin! Jahren' nach
Auflosung der Oesellschaft verjahren und daS die Verjahrung mi! dem Tage
beginnt, an welehem die Auflosung der Oesellschaft im Handelsregister eingetragen wird. Strittig ist die Auslegung des Begriffes »Auflosung der Oesellschaft« und der Beginn der Verjahrungs!rist. OemaS Art. 123 HOB.
wird die Oesellschaft unter anderen auch durch Eroffnung des Konkurses iiber die Oesellschaft au!ge16st. lm vorliegenden Falle ist es zur.
Auflosung der Oesellschaft J. ]. und Co. du~ch Eroffnung des Konkurses
gekommen, und zwar am 3. Marz 1930, unď am gleichen Tage wurde die
Er5ffnung des Konkurses, also die'Auflosung der Oesellschaft im Sinne der
Bestimmung des Art. 123, Z. I HOB. imHandelsregister angemerkt. Der
Wortlaut des Art. 146 HOB. gibt keine Veranlassung zu einer abweichenden
Beurteilung der im Art. 123 angefiihrten Falle der Aufl6sung der OesellschaH hinsichtlich der Frage der Verjahrung der Klage .gegen einen Oesellscha!ter und gegen die Oesellschafl. FUr alle Falle der Auflosung einer
Oesellschaft wurdeausnahmslos die Verjahrungsfrist von fiin! Jahren nach ,
Auflosung der Oesellschaft festgesetzl. Es Iiegt kein Orund vor, den Fall
der Auflosung der Oesellschaft infolge Eroffnung des Konkurses Uber das
Vermogen der Oesellschaft anders zu beurteilen oder den OIaubigern der
Gesellschaft in einem'solchen Falle einen besonderen Schutz zu gewahren.
Aus dem zweiten Absatz des Art. 146 HOB. laSt si ch nicht folgern, daB
dieser in irgendeiner Weise den ersten Absatz einschranken will. Der
Art. 129 HOB. nimmt zwar ausdrUcklich den Fall der Aufl6sung der Oesellschaft durch Eroffnung des Konkurses von der Eintragung in das Handelsregister aus, dies aber aus dem Orunde, weil der § 74 KO. den Konkursgerichten ausdriicklich die amtswegige Anmerkung des Tages der
Konkurseroffnung unter anderem au ch im Handelsregister auferlegt, wenn
. es sich um den Konkurs einer im Handelsregister eingetragenen Oesellschaft handelt. Wenn es also im Art. 146 des Handelsgesetzbuches heiBt,
daB die Aufl6sung der Oesellschaft in das Handelsregister eingetragen
werden muB, laBi sich daraus nicht folgern, daS die Anmerkung der Konkurseroffnung im Handelsregister nich! geniige. Oas ergibt sich doch aus
der klaren Bestimmung des Arl. 129 HOS., der den Fall der Aufl6sung der
Oesellschaft durch Konkurs geradezu ausschlieBt, da er eben voraussetzt, daB die Anmerkung der Konkurseroffnung geniigt. lm. vorliegenden
Falle begann also der Lauf der fiin!jahrigen Verjahrungsfrist mit dem Tage
der ErOlnung des Konkurses uber das Vérmogen der ·olfenen Handelsgesell-

."
"
žalob dne 18. července 1943 domáhá
Ve spory, zahaJonem pOd~I~~í 200.600 K s přísl. žalovaný namítl p~o~
se banka »C.« na J. J-OVI ~akP . -t
'od zrušení společnosti do podam
mlčení zažalované pohle,da":. fY' Jez o pry
žaloby uplynulo více nez pe. let.
,
'I Z d ů vod Ů· Těžištěm sporu je otázka
Prvý s o u d z~lobu zal:~~. roti žalova~ému jako bývalému spolecpromlčení zažalovane pOhledal' Y,P 'obchodní zákon ustanovení v čl. 146,
. níku firmy J. J. a spol. 0l bProm ~en~ ~lae o nárok proti společnosti, promlčují
..'
paví že ža o y oplraJlcl s
. ,
v nemz se r ,
Y 'k
Vt let po zrušení společnostI a ze prose proti jednotlivému spol~Cl1l bU lza pe . o zrušení společnosti do obchodmlčení počíná dnem, ~tereh? y o z~psan zrušení společnosti« a počátek
ní,ho n,jstříku. ,SP?rny Je vy~\ad čl0\~~ ~bch, zák. zrušuje se ,spolr;~nos:
petllete prom\cecl d~~Y·, Po e k ' .
společnost. V souzenem pnpade
mimo jiné též ~rohlas;:nrm kon ursu ~a rohlášením konkursu, a to dnem
došlo ke zrušemspolecnostr
a sP~i,eení konkursu tedy zrušení spo3. března 1930 a téhož dne. } o pro . as 1 obch. zák. poznamenáno v oblečnos!i ve sU;yslu ust~~f~~nrl ~~ ~~~h.č~sák. nedává podnět k t~mu: aby se .
.hodnrm rejstnku. Zne,
'.
d"
čl 123 posuzovaly ruzne, pokud
případy zrušení spole~n~slt uve r~7ie SV ol~čníku a proti společnosti. Pro '
jde o otázku proml~em, zaloby Pf b
bez výjimky stanovena promlčed
všechny případy zrusen: s~olec~o~~os~ aNení důvodu aby byl případ zrulhůta na pět let od zrusem spo ec" :
nkursu na "mění společnosti pošení společnosti v důsled~u to~I,~~el~1 k~polečnosti Jv takovémto případě
suzován jinak ne?o abX '! a ven e um
146 odst. 2 obch. zák. nel~e
>cvlastm ochrana. Z čl.. d '.
.
'čl 129 obch.
Poskytnuta nějaka
v t t
hee nějak omezovati o stavec prVlll.
.
dovozovati, ze en o.~ , _, d
- 'společnosti prohlášením konkursu
zák. sice výslovně vYj~ma p:II:~ zruse~1 . roto že § 74 konk. ř. výslovně
ze zápisu do obchodmho rejs~lkll, ~~ ~~kp~vinn~sti poznamenaly den proukládá konkursním soudum, a y z ure
,
'stříku 'edná-Ii se o úpaV
hlášení konkursu mezi j~ným t~ž h ~bChO~~~~ří~~. Pra~í:li tedy obchodní
. dek sj;olečnostt zaps,ane v ve c o n;n:nosti-t musí býti zapsáno v obzákon v čl. 146, ze zrusem h spod ec zovati ze poznámka prohlášení
chúdním rejstříku, n,elze z ,t~ o ~t:~í To' vyplývá přece z jasného
konkursu v obchodnrm reJst~l{\te, vimo vyjímá případ zrušení 81'0- .
ustanoveni čl. 129 obch. za· č ere p~
rávě že poznámkaprohlálečnosti konkursem, neboť predpokla~a Ppříp;dě začala tedy běžeti
, . k k
dostaČUje
V souzenem
, . ,
senl . on ursu
.
hl" ní konkursu na jmění vereJne
pětiletá promlčecí Ihuta dnem ~ro. ~~~m 3. března 1930. Ježto pak žaobchodnr společnostI J. J. a .spol.c 18J č rvence 1943 tedy dávno po uply-- t 'd byla podana az
. e
,
t· v
loba, o mz. u j e, v . o
dl čl 146 obch. zák., je žaloba pro 1 zanutí pěhlete promlcec~ lhuty ~o v ~k 'j" my J J a spol. v P. promlčena.
lovanému jako býval,emu. spo ec~t u Ir, m' Ině domnívá _ nedošlo při
K přetržení promlčelll - Jak se zalobkyne" Y . § 10 konk ř který má
hlášením, její pohledávky v konkursn~:mr~~~fl. roti úpadci: kdežto ža]ožalobkyne na mysh: se, v~tahuje na. PK přetrže~í promlčení nedošlo vsak
vaný úpadcem nenr, ,eoz je ne.sJ'?~ne. tomto sporu správcem podstaty a
ani uznáním pohledavky, o mz ] e v ,
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schaft J. J. und CO., d. i. mit dem 3. Mihz 1930. Oa die vorliegendé Klage
e~st am 18. Juh 1943, also l,:nge nach Ablauf der flinfjahrigen Verjahrungs"
Inst gema S A~t. 146 HGB. elllgebracht wurde, 1St dle Klage gegen den Beklagten als fruheren GeseJls~hafter der Firr:na J. J. und. Co. in P. verjahrt.
Zur Unt~rbrechung der VerJahrung 1St· es mcht - wie die KI:jaerin irrtumllch anOlmmi - durch die Anmeldung ihrer Forderung im Konkursverfahren
gek?~lmen. Der § 10 KO., welcher der Klagerin vorschwebt, betrifft die
VerJahrung gegen den Gel;reinschuldner, wahrend der Beklagte unbes~nttener.maSen. mcht Oememschuldner isl. ZUl' Unterbrechung der Verp~run.g 1St es Jedoch auch nicht durch die Anerkennung der sfreitgegenstandhchen Forderung durch den MasseverwaIter und den Beklagten gekommen. Die Anerkennung der Forderung durch den Konkursverwalter
oder durch einen Oesellschafter kann aul den Laul der Verjahrungslrist
gegen de~ Beklagten als Oesellschafter der in Konkurs belindlichen Oesellschaft kernen. Elllll~~ haben. Oie gegenteilige Ansicht der Klagerin lindet
II!' Oesetz kern~ ~tutze. ZUl' Unterbr~chung der Verjahrung wurde allerd~ngs das personlrche An~rken~tnis oer Schuld durch den Beklagten ge!1ugen, der Beklagte hat dlese Jedoch bestritten und die KIagerin hat ihre
Behauptung durch nich!s bewiesen.
O a s Ber u f U!1 g S g e r i c h t hob das angefochtene Urteil uber die
Berufung ·der Klagerin au! und trug dem Erstgericht unter Vorbeha!t der
Rech.tskraft eme neue Verhandlung und. Entscheidung aul. A u s de II
<? run den: Der Berufungswerberin ist darin beizupflichten, daS die Vere
Jahrung des Klags~nspruches gemaS Art. 146 HOB. durch die Einbringung
der Anmeldung seltens der klagenden Partei im Konkurse der offenen Hand~lsgesellsc?aft J. J. und C? eingetreten ist und daS die neue VerjahrungsIn~t erst mlt der rechtskraftlgen Beendigung des Kcinkursverfahrens, d. i.
selt dem 30. Augu~t 1938 zu laulen begonnen hat. Die Klage wurde am
1.8. Juh 1943, .somlt vor Ablauf der im Art. 146 HOB. festgesef'zten VerJahrung.sfnst emgebracht. lm Art. 148, Abs. 2 HOB. wird bestimmt, dafó
dle Vef]ahrung.. zu Ounsten ernes bel der Aul16sung einerOesellscnalt zu
d~rselben gehongen Oesellschafters durch Rechtshandlungen gegen die
LlqUld.atoren unterbroehen wird. Die Literatur legt die;;e Bestimmimg in
dem Smne au s, daS darunter abgesehen von Klagen gegen die liquidierende
Oesellsehaft aueh Anmeldungen lm Konkurse der Oesellsehaft gemein! sind
(vgl. Randa's Oesterreichisehes Handelsreeht, I. Bd. a. d. J. 1911, S. 289,
Staub-PIsko, Kommentar zum ·Hand~lsgesetzbuch, I. Bd. a. d. J.. 1934,
Art. 148, S. 621). Oas Berufungsgencht neigt der in cler zitierten Litelatur zum Ausdruek gebrachten Ansicht zU und pflichtet nicht der Ansich!
des Beklagten bel, daS die Literatur ihre Ueberzeugung aufdie Vorschriften
der Konkursordnung vom.25. Oezember 1868, oROBI. Nr. lj1869stiitze,
nach deren~ 199, ~enn uber das Vermogen einer offenen Oesellschaft der
Konk~rs ero.llnet wlrd, von Amts wegen zugleich aucb liber das Privatvermogen emes jeden personlichen haftenden Oescllschafters der Kon~urs zu verh:ingen ist. W:ihrend der Oeltung der Konkursordnung
oROB!. Nr. 1/1869 wurden die Konkurse der offenen Handelsgesellschalt
llnd der Oesellschafter gesondert gefUhrt und nach ~ 201 KO. oROBL

žalovaným. Uznání pohledávky konkurs!,ím spr~v:em n~bo ~polečníke~,
nemůže míti vliv na běh promlčecí lhuty protI ~alova~emu )ako. spolecníku úpadčí společnosti. Opačný názor zalobkyne nema v z,:kone opory.
Stačilo by ovšem k přetržení promlč:ní, ~dyby ž~loy~ný osobne. dluh uznal;
žalovaný to však popřel ~ žalobkyne sve tvrzem mčlm neprokazala.

O"d vol a c i s o u d zrušil k odvoláni žalobkyně napadený rozsudek ~,
vyhradiv právní moc, uložil prvému soudu nové jednání a .ro:hodn~tI.
Z d ů vod ů: Odvolatelce jest přisvědčiti v tom,ž~ prom!~en~ z~l?bnl.h~
nároku podle čl. 146 obeh. zák. bylo přetr:ženo ~odamm pnhlásky}aluJle!
stranou v konkursu veřejné obchodní společnosh J. J. a spol. .~ ze nova
promlčecí lhůta začala běžeti teprve od pravoplatného ukončem konkursního řizení t. j. ode dne 30. srpna 1938. Zaloba byla podána dne 18. čer.;
vence 194\ tedy před uplynutím pětileté pr~mlč.ecí lhůty, st~novene
v čl. 146 obch. zák. V čl. 148, odst. 2 obch. zák. Je stanov:~~, .~e promlčení na prospěch společníka, jenž náležel ke spoleČllosh pn JeJlm z!U;
šení, se přerušuje právními úkony proti li~v!dátorům .. Lr.ter~tu~a. vyklada
toto ustanovení tak, že se Jím myslí krome zalob proh hkvlduJ~CI společ~
nosti i přihlášky v konkursu společnosti (sr. Randovo Rakouske obchodili
právo, I. sv. z roku 1911, str. 289, Staub-Pisko, komen~<\ř k. o~chod .. zák.,
I. sv. z r. 1934, čl. 148, str. 621). Odvolaci soud se pnklon~Je k na~oru,
vyslovenému ve shora uvedené literatuře, a nesouhlasí s nazorem zal ovaného, že literatura opírá svůj názor o předpisy k~nku!sního řá~u z~ dne
25. prosince 1868, Č. 1 r~k. ř.. z. z r. 1869, podle Jeho~ §.1~9, l:sth~e se
zahájil konkurs proti veřejné obchod~í společnostr,. I!'u~rI. by tl.' uredm PO:
vinnosti zahájen současně konk~rs I na s~ukr~I!'e Jmenl .kazdé~o osob ne
mčícího společníka. Za platnostr kon~ursmh? ra~u. rak. r. z; ~IS. 11}86~
vedly se konkursy veřejné obchodlll spolecnostr 1 společlllku oddelene
a podle § 201 konk. ř. rak. ř. z. čís. 1/1869 '2'~hIi konkursn! věřitelé při~
hlásiti své pohledávky nejen v konkursu vereJné obchod!ll společnosti,
nýbrž. i v konkursech jednotlivých společniků. Z .toho vyplývá, že ~~n:
kursní věřitelé mohli přihlásiti svou pohledávku Jen v konkursu vereJne
obchodní společnosti a nebyli povinni, přihlásiti. svo.~ pohled~vku i. v konkúrsech jednotlivých společníku. Podle konkursmho radu rak. r. z. ČIS. 3371
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Nr. 1/1869 komlten clie Konkursglaubiger ihre Forclerungen nicht nul' in!
Konkurse cler offenen Handelsgesellschaft, sondem au ch in den Konkursen
der einzeIÍ1en Gesellschafter anmeiden. Darau, geht hervor, daG die Kon·kursgI;lubiger ihre Forderung nur im Konkurse der offenen Handelsgesel!· scl1aft anmclden 'Iwnnten und nicht verpflichtet waren, ihre Forderung auch
in den Konkursen der einzelnen Oesellschafter anzumelden. Nach der Konkursordnung bROBl. Nr. 337j1914 und Slg. Nr. 64/1931 hatte und hat die
Eriiífnung des Konkurses gegen eine offene Handelsgesellschaft nicht auch
die Erblfnung des Konkurses uber das private Vermbgen ihrer Oesel)schafter zur Folge. Wenn die wahrend der Oeltung der Konkursordnung
iiROBI. Nr. 1/1869 erschiene Literatur, z. B. Randa's Oesterreichisches
Handelsrecht aus d. J. 1911, ihre oben erwahnte Ansicht uber die Unterbrechung der Verjahrung gegen die Oesellscha!ter einer offenen Handelsgesellscha!t aut die Bestimmung des § 199 der KO. bROBI. Nr. 1/1869
sttitzen wollte, mlH)te sie !olgerichtig behaupten, daG die Anmeldung der
Forderullg im Konkurse der offenen Handelsgesel!schaft nicht gentige,

1914 a Sb. čis. 64/1931 nemělo a 'nemá zahájeni Iwnkursu 'prot~ ,:eřetné
obchodní společnosti v úpětí i zaháj~ní konkursu na soukrom,e jme,f'l Jejich
společníků. Kdyby literatura, vydana za platl~ostr konkur,snlho řadu rak.
ř. z. čis. 1/1869, na pL Randovo obchodIlI pravo rako~ske z J. 191~',opl
otr sJ'0leC,~lkum
rala svůj shora uvedený názor o přetrž~ni promlčenl
veřejné obchodní společnostr o. ust~noveJ1l §. I ~9 k~nk. J. rak. .r. z. CIS. 1/
1869, musila by důsledně tvrdltr, ze ,ne~ta,cl pnh:aska, pohledavky v, kon~
kursu veřejné obchodní společnostr, nybrz ze se pnhlaska pohledavk} mus~
státi v odděleně vedených konkursech veřejných společniků. UstaIl?veJ1l
§ 8 konk. ř. rak. ř. z. čis. 1/1869 odpovídá, ustanovení § ,10 kon,k. r. Sb.
čis. 64/1931 že přihlášenim v konk~rsu se p;etrhuje,pr?mlcelll a ze se z~
číná znovu dnem po pravoplatnostr usnesellI o, zrusem ~0nkurs~. V SOclzeném připadě začalo běžeti promlčení pohledavky pro zalo~aneho znovu
po dni 30. srpna 1938, kdy bylo konkursní řízení pravoplatne skončeno.

P'

SOI1-

dem daG die Anmeldung der Forderung in den gesondert gefiihrten Konkursen der oftenen Oesellschafter erfolgen mlisse. Die Bestimmung cles § 8
der KO. iiROBI. Nr. 1/1869 entspricht der &estimmung des § 10 der KO.
Slg. Nr. 64/1931, daG durch die Anmeldungim Konkurse der Lau! der Verjiihrung unterbrochen wird und dal) er wiederum mit dem Tage nach
Rechtskra!t des Konkursaufhebullgsbeschlusses beginnt. lm vorliegenden
· FaIle begann der Lau! der Verjilhrung der Forclerung zu Ounsten des Be- .
klagten von neuem nach clem 30. August 1938, dem Tage der rechtskriiltigen Beendigung des Konlmrsverfahrens.

•

C

D a s Ob e r S t e Oer i c 11 t gab dem Rekurse des Beklagten nicht
statt.

Ne j v y Š š i s o u d nevyhověl rekursu žalovaného.
D ů vod y:

Griinde:
Der Beklagte macht dem Berufungsgericht mit Umecht wm Vorwur!
dal) es die Bestimmung des zweiten Absatzes des Art. 148 HOR unrichtig
ausgelegt habe! wenn es als eine Rechtshandlung gegen die Liquidatoren,
che nach cler Zlherten Vorschnft den Lau! der fiin!jahrigen Verjilhrungs!rist
zm Einbringung von Klagen gegen einen bei der Au!lbsung der OeseIlscha!t .
zu derselben gehorigen Oesellschatter unterbricht, auch die Anmeldung einer
Forderung lm Konkurse der Oesellschaft ansieht.
.
·
Nach Aufl6sung einer otfenen Handelsgesellschaft muf:\ es in jedem
Fane zur Regelung der Vermbgensverhaltnisse der Oesellschaft kommen.
Ein Unterschied besteht nur in der Art und Weise, wie diese Regelung
durchgefiihrt wird. 1st es namlich zur Aufliisunp- der Oesellschaft aus anderen GrliJ1den als durch EroHnung des Konkurses gekOl11l11Cll (Art. 123, Z. 2
bis 6 HOR), so wird die Regelung der VermbgeÍ1sverhaltnisse der Oeselischaft im Sinne der im ftinlten Abschnitt des Handelsgesetzhl1ches enthalte~en Be.stimmungen (Art. 133-145) von Liquidatoren durchgdlihrt,
wahrend lm Falle des Erliischens der Oesellschaft infolge der Eriiffnung
des Konkurses dle Vertellung der Konlwrsmasse unter die Glaubiger der

Žalovaný vytýká neprÍívem odvolacímu soudu, že, vyložil. n;správ,ně
ustanovení druhého odstavce čl. 148 ohch. ,zák., kdy,z za Rra~1ll je,d?an;
proti likvidátorům, která podle uvedeného, ~red~lsu, p~etr,hUjl beh p~trlete
DromlčeCÍ lhůty k podáni žalob proti spolecmku, jenz nalezel ke spolecnostr
~ době jejího zrušeni, považuje i přihlášení pohledávky v konkursu společnosti.

Po zrušení veřejné obchodní společno~ti mJ1sí v k~ždém. případě d?jiti k úpravě majetkových poměr~ spo!ecnostl. ..Rozdll j: j,en ve, zp~~
sobu, jimž se tato úprava provádl. Doslo-h totrz k,:. zrusem spolec~osh
z jiných důvodů, než prohlá,šením k,:n~ursu (~1. 12.3,C1S: ~~ obeh. zak.)~
provádějí úpravu majetkovych pomeru spolecpostl ,l,kv,dat9fl podle usta
noveni obsažených v pátém oddílu obchodlllho zakona (cl. 133 - 145),
kdežto zanikla-Ii společnost proto, že byl na ni prohlášen konkurs, obstarává rozvrh konkurs ni masy věřitelům společnosti konkursní soud podle
předpisů konkursniho řAdIl.
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Gesellschaft das Konkursgericht nach den Vorschrilten der Konkursordnung
vornirnmt.

Daraus folgt, daB unter Rechtshandlungen gegen Liquidatoren, durch
welche gemaB Art. 148, Abs. 2 HOB. der Lauf der Verjahrung zu Gunsten _
emes Gesellschafters der aufgeliisten Oesellschaft unterbrochen wird, nicht
nur Rechtshandlungen gegen Liquidatoren im Sinne des fiinlten Abschnittes
des Handelsgesetzbuches zu verstehen sind, d. s. Rechtshandlungen, die
geg:en Personen gerichtet sind, deren Aufgabe die Durchfiihrung der auBergenchthchen Regelung der Verm5gensverhaltnisse einer aus anderen GrUnden als. du:ch Er5ffnung des Konkurses aufgel5sten Gesellschaft ist, sondem
daS mlt dteser Redewendung in WirklichkeitRechtshandlungen gegen die
aufgel5ste Gesellschaft, beziehungsweis~ gegen ihr Verm5gen gemeint sind,
denn es 1st mcht emzusehen, warum lm Falle des Erl5schens einer Gesellschaft infolge Konkursverhiingung die Stellung der Gliiubiger gegenc
u?er den Gesellschaf!ern eine andere sein sollte als in jenen Fallen, wo
dle Gesellschaft aus den Ubrigen GrUnden des Art. 123 HGB. aufgelosl
wurde. Daher isl die Bestimmung des Art. 148 Abs. 2 so zu verslehen
daB die Verjiihrung gegen die bej der áuf osung d~r Gesellschaft zu derselbe~
gehOrigen Gesellschafter in denjeingen Fiillen, .. wo es ZUf Aufl5sung der Gesellschaft. aus anderen GrUnden als durch Eroffnung des Konkurses gekommen 1st, durch eine gegen die Liquidatoren eingebrachte Klage unterbrochen wird (§ 1497 abGB.), wenn aber die Gesellschaft durch Eroffnung
des Konkurses erloschen ist, durch Anmeldung der Forderung im Konkursverfahren (§§ 104, 10 KO.).
Das Berufungsgerichl hat also die Sache richtig beurteHt wenn es zu
der Ansicht gelangt isl, daS durch die Anmeldung der Ford~rung seitens
der klagenden Partei im Konkurse der offenen Handelsgesellschaft J. J'
und Co: dle Unter~rechung der Verjahrungsfrist gegen den Beklagten, der
zur Zel! der Auflosung der Gesellschaft olfener Gesellschafter war eingetreten ist.
'
lm Ubrigen wird auf die richtige Begriindung des angefochlenen Beschlusses verwiesen, die durch die Rekursausfiihrungen nicht widerlegl
wurde.

. Z toho vyplývá, že právnímí jednáními proti líkvidátorům, jimiž se
podle čl. 148, odst. 20bch. zák. přetrhuje !'~0l!'lče~í běžící ve prosp,ěch
společníka zrušené společnosti, nelze ro~umetI, Jenuko~y 'protI hkv~~at?~
rům ve smyslu pátého oddílu obchodnrho zakona, t. J. ukony smeruj1cl
proti osobám, jichž úkolem je provedeni mimosoudní úpravy majetkových
poměrů veřejné společnosti zrušené z jiného důvodu n.e~ prohláše~hn k<;n~
kursu, nýbrž že obratem tím jsou ve skutečnostI mmena prav11l Jedna11l
proti zrušené společnosti, pokud se týče proti jejímu majetku, neboť nelze
nahlédnouti, proč by v připadě zániku společnosti v důsledku konkursu
mělo býti postavení věřitelů vůči společníkům jiné než v případech, kdy
společnost byla zrušena z ostatních důvodů čl. 123 obeh. zák. Jest proto
ustanovení čl. 148, odst. 2 rozuměti tak, že promlčení proti společníkům,
kteří ke společnosti náleželi v době jejiho zrušení, přetrhuje se v přípa
dech, kdy ke zrušení společnosti došlo z jiných důvodů než prohlášením
konkursu, žalobou, podanou proti likvidátorům (§ 1497 obč. zák.), v pří
padě pak, že společnost zanikla v důsledku prohlášení ~onkursu, přihlá
šením pohledávky v konkursním řízeni (§§ 104, 10 konk. r.).

•
Odvolací soud posoudil tedy věc správně, dospěl-li k názoru, ·že při
hlášením pohledávky žalující stranou v konkursu veřejné společnosti
J. J. a spol. došlo k přetržení promlčeeí lhůty proti žalovanému, který byl
v době zahájení konkursu veřejným společníkem.
Jinak odkazuje se na správné odůvodnění napadeného usnesení, jež vývody rekursu nebylo vyvráceno.

čís.

Nr. 18748.
Wenn der Ehegatte, dem durch die Zahlungsauflorderung gemas
§ 264! Abs. 1, Z. 5 des Oesetzes iiber die direkten Stenem Slg. Nr. 76/
1927 lm Wortlaut der Beilage ZUT Kundmachung des Finanzministeriums
Slg. Nr. 227(1936 die personliche Haitung liir eine dem anderen Ehegatten
v?,geschriebene Steuer auferlegt wurde, die Unzuliissigkeit dieser. Haftung
nlcht schon im Verfahren vor den Finanzbehiirden geltend gemacht hat,
kann er die Unzu'iissigkeit der Haftung nicht mit Erfolg mittels Klage
gegen díe gerichtliche Exekution geltend machen, díegegen ihn wegen
des Steuerriickstandes des Ehegatten -gefiihrt wird, den díe Hattung betrilit.

18748.

Neuplatnila-li manželka, již bylo platební výzvou podle § 264, odst. 1,
čís. 5 zákona o přímých daních Sb. čís. 76/1927 ve znění přílohy k vyhlášce ministra Hnancl Sb. čís. 227/1936 uloženo osobní ručení za daň pře
depsanou manželovi, nepřípustnost tohoto ručeni již v řlzeni před Hnanč:
nimi úřady, nemůže ji s úspěchem uplatňovati žalobou . proti soudru
exekuci, vedené proti ní pro manželův daňový nedoplatek, jeho~ se ručení

týká.
(Rozh. ze dne 8. května 1944, Rv 1162/44.)

(Entsch. vom 8. Mai 1944, Rv 1162/44.)
Ci~i1ní rozhodnutí XXVI.
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M. M-ová erhiel! von der Finanzbehbrde die Aufforderung zur BezahJung von 18.177 K 80 h. Diesel' Betrag st elit die Steue,rschuld ihres Oatten
F. M. dar. M. M-ová brachte gegen die Zahlungsaufforderung kein Rechtsmillel ein. Mit BeschluB vom 25. Mai 1943, AZ. E 572/43 bewi11igte das
Bezirksgericht in B. auf Antrag des Protektora tes B6hmen und Mahren
(Finanzverwaltung) auf Orund des Rilckstandsausweises des Steueramtes
in B. zugunsten der erwahnten Forderung die Exekution durch zwangsweisc
Pfandrechtsbegrilndung auf dem in der Einlage Z. 664 in B. eingetragenen
Hause und mit BeschluB vom 28. Mai 1943, AZ. E 593/43 die Exekution
durch Zwangsversteigerung.

M. M-ová obdržela od finančního úřadu výzvu k zaplacení 18.177 K
80 h. Tato částka je daňovým dluhem manžela F. M-a. M..M-ová nepodala proti platebni výzvě opravného prostředku. Usnese mm ze dne
25. května 1943, zn. sp. E 572/43 povolil okresni soud v B. na návrh Protektorátu čechy a Morava (finanční správa) podle výkazu nedoplatků berního úřadu v B. pro uvedenou pohledávku exekuci nuceným zřízením zástavního práva na dům zapsaný ve vložce čís. 664 v B. a usnesením ze
dne 28. května 1943, zn. sp. E 592/43 exekuci jeho nucenou dražbou.

lm vorliegenden Rechtsstreit beantragt M. M-ová gegen das Protektorat
Bbhmen und Mahren (Finanzverwaltung) das Urteil, daB die Exekution
durch zwangsweise Pfandrechtsbegriindung und durch Zwangsversteigerung
der 111 der Emlage Z. 664 des Orundbuches fUr das Kat. -Oebiet B. eingetragenen Liegenschaften unzulassig ist,- da die Klagerin diese Liegenschaften nicht von ihrcm Oatten erworben hat.

Ve sporu, o který tu jde, domáhá se M; M-ová proti Prote~torá!.u
Čechy a Morava (finančni správě) rozsu~ku, ze Je ~ exeku~e nucen~m ZfI-

Die Klage wurde von den Oer i c h ten a I lel' d r e i I n s t a nz e n abgewiesen; d a s Ober s t e Oer i c h t bemerkte in den

zením práva zástavního a nucenou drazbou nemovItostI zapsanych ve
vložce čís. 664 poz. knihy kat. území B. nepřípustná, ježto prý žalobkyně
nenabyla těchto nemovitostí od svého manžela.
žalobu zamítly soudy vše ch tří s t o I i c, n e j v y Š š í s o u d uvedl

v

Orunden:

důvDdech:

•
Wenn es der Wahrheit entspricht, daB die Klagerin die Liegenschafr
auf die der Beklagte die gegenstandliche Exekution mhrt, nich! vo~
ihrem Ehegattenerworben hat, konnte sie im Sinne des § 264, Abs. 3 des
Oes. Slg. Nr.. 76/1927 im Wortlaut der Beilage zur Kundmachung Slg ..
Nr. 227/1936 die Einschrankung ihrer pers6nlichen Haltung liir die Steuerriicksta?de ihres Manne~ erlan gen und die Liegenschaft aus der Haltung
ausschheBen. Den Bewels hlefiir muBte aber die Kliigerin vor den Finanzbehorden, namentlich durch Berufung gegen die Zahlungsaufforderung erbnngen, denn auch dort, wo nach der Meinung des Ehegatten seine persiinliche Haftung gemaB § 264, Abs. I, Z. 5 und § 264, Abs. 3 des Oes.
Slg. Nr. 76/1927 im Wortlaut der Beilage zur Kundmachung Slg. Nr. 2271
1936 nur auf einzelne Vermagensstiicke beschrankt ist, han delt es sich
gleichfalls um die Zulassigkeit der Haftung im Sinne des § 266 des erwahnten Oesetzes. Die Klagerin durlte also nicht bis ZUl' exekutiven Eintreibung zuwarten und erst gegen den Exekutionsvollzug Einwendungen
gemaB § 264, Abs. 3 des Oes. Slg. Nr. 276/1927 im Wortlaut der Beilagc
ZlIl' Kundmachung Slg. Nr. 227/1936 erheben, denn die Einwendungen gegen Verfiigungen beim Vollzuge der Exekution kannen nicht solehe Umstande betreffen, welche der Schuldner schon in der Berufung gegen die
Zahlungsaufforderung geltend zu machen berechtigt war. ,oas ist filr den
Bereích der Steuerexekution ím § 356, Abs. 2 und 3 des Oes. Slg. Nr. 761
1927 ím Wort.'aut der Beilage zur Kundmachung Slg. Nr. 227/1936 ganz
elndeutlg bestImmt und dasselbe gilt im Einklang mit der Bestimmung des
§ 35, Ahs. 2 EO. auch fiir die gericht1iche Exekution.

Je-Ii pravda, že žalobkyně nenabyla nemovitost, na kterou žalovaný
vede spornou exekuci, od svého manžela, mohla ve smyslu § 264, odst. 3
zák. Sb. čís. 76/1927 ve znění přílohy k vyhlášce Sb. čís. 227/36 dosáhnouti omezení svého osobního ručení za daňové nedoplatky manželovy a
nemovitost tuto z ručení vyloučiti. Důkaz o tom musela však žalobkyně
podati před finančnimi úřady, zejména v odvolání proti platební výzvě,
neboť také tam, kde podle mínění manželova je jeho osobní ručení podle
§ 264, odst. 1, čís. 5 a § 264, odst. 3 zák. Sb: čís. 76/1927 v~ znění při~
lohy k vyhlášce .. Sb. čís. 227/1936 omezeno Jen na Jednothve ma]etkove
předměty, jedná se o přípusinost ručelií ve smyslu § 266 CIt. zák. Žalobkyně nesměla proto vyčkávati až na exekuční vymáhání a teprve proti výkonu exekuce vznésti námitky podle § 264, odst. 3 zák. Sb. čís. 76/1927
ve znění přílohy k vyhlášce Sb. čís. 227/1936, neboť námitkami proti
opatřením při výkonu exekuce nemohou býti uplatněny takové okolnosti,
kleré dlužník byl oprávněn uplatniti již v odvolání proti platební výzvě.
To ustanovuje pro ~berni exekuci § 35 , odst. 2 a 3 zák. Sb. čís. 76/1927
ve znění přílohy k vyhlášce Sb. čís. 227/1936 zcela jasně a to platí v souhlase s ustanovením § 35, odst. 2 ex. ř. i pro soudní exekuci.
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Nr. 18749 -

Der Kliigerin wurde durch die Zahlungsaufforderung gema S § 264
Abs. 1, Z. 5 des Ges. Slg. Nr. 76/1927 im Wortlaut der Beilage mf Kund~
machunr; Slg. Nr. 227/1936 die personliche Haftung auferlegt und es war
daher nIcht .meh,r n?twendlg, .dle emzelnen Vermogensstlicke der j<lagerin,
mlt denen Sle fur dle Steuerruckstiinde des Ehegatten haften solIte aulzuzahlen. Personliche Haftung bedeutet eine Haftun a mit dem aesamten Verb
b
mogen des Haftcnden.

čís.

-
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kové předměty žalobkyně, kterýmí měla ručiti za daňové nedoplatky manželovy. Osob ni ručení znamená ručení celým majetkem ručicího.

Čís.

Griinden:
ln seiner Revision gegen das Urteil des Kreisgerichtes in K. als Berufungsgerichtes vom 4. Juni 1943, AZ. Opr 8/43 setzte der Beklagte aus,
das Berufungsgencht. habe den liir die Entscheidung des Rechlsslreites
wlchtrgen Umstand mchl beachtet, daS dem Klager nicht bekannt war,

18749.

I ve sporech podle zákona o pracovních soudech má se řízeni v pří
padě vráceni věci dovolacím soudem soudu odvolacímu z důvodu vadnosti
řízení (§§ 496, odst. 1, čís. 2 cřs. a § 513 cřs.) omeziti jen na ty části ří

zení a rozsudku odvolacího soudu, které jsou stiženy vadou

odst. 2

(§ 496,

cřs.).

(Entsch. vom 8. Mai 1944, Rv I 181/44.)
In dem zu entscheidenden Rechtsstreit ve;lang't der KIager J. K. land··
:virtschaftlicher Arbeiter in H., von seinem Oienstgeber J. S., .L;ndwirt
m H., Schadenersatz im Betrage von 10.000 K und Zahlung cine!" Rente
in der HólIe von 221 K monatlich s. Ngb., in dem er behauptet, er sei bei
der Ar~elt vom Plerde des Beklagten verletzt worden und der Beklagte
habe dlesen Schaden dadurch verursacht, daS er den Klager aul die Bosarhgkelt <:les Plerdes nicht aulmerksam gemacht ha!.
O a sEr s tg e r i c h t (Arbeitsgericht in B.) entschied, daS der Klags-·
anspruch nicht zu Recht bestehe.
. Oas Kr e i. s g e d c h t in K. als Berufungsgericht in Arbeitsstreitigkelten anderte uber dle Berulung des Klagers mit Urteil vom 4. Juni 1943,
AZ. Opr 8/43 das angelochtene Urteil in dem Sinne ab, daS der Klagsanspruch dem Grunde nach ZUf Ganze zu Recht besteht.
Ueber die Revision des Beklagten wurde mit BeschluB des Obersten
Gerichtes vom 8. November 1943, AZ. Rv I 574/43 das abandernde Urteil
des Berulungsgerichtes aufgehoben und dem Berufungsgericht eine weitere
Verhandlung und Entscheidung aufgetragen. ln seinem neuen Urteile VOm
14. Januar ) 944 entschied das Berufungsgericht von neuem, daS der Klagsanspruch dem Grunde nach zu Recht besteh!.
. O a s O ber s t e G e r i c h t gab der Revision des Beklagten keine
Folge und bemerkte in der strittigen Frage in den

453

žalobkyni bylo platebni výzvou podle § 264, ods!. 1, čis, 5 zák. Sb.
čis. 76/1927 ve zněni přílohy k vyhlášce Sb. čís. 227/1936 uloženo osobní
ručení a nebylo proto již zapotřebí vypočítávati ještě jednotlivé majet-

Nr. 18749.
Auch in Streitigkelten nach dem Gesetz iiber die Arbeitsgerichte hal
s!c~ das ~erlahren im Falle der Zuriickweisung der Sache d\lfch das Re- .
vlslOnsgencht an das Berulungsgericht aus dem Grunde der Mangelha!tigkeit des Verfahrens (§ 496, Abs. 1, Z. 2 ZPO. und § 513 ZPO.) aul díe
durch den i\llangel betrolfenen Teile des berulungsgerichtlichen Verfahrens
und UrteHes zu beschriinken (§ 496, Abs. 2 ZPO.).

18749-

(Rozh. ze dne 8. května 1944, Rv I 181/44.)
Ve sporu, o který tu jde, domáhá se žalobce J. K., zemědělský dělník
v H., na svém zaměstnavateli J. S-ovi, rolníku v H., náhrady škody v částce
10.000 K a p'acení renty ve výši 221 K měsíčně s přísl., tvrdě, že byl kopnut při práci koněm žalovaného a že žalovaný zavinil tuto škodu tím, že
žalobce neupozornil na zlou vlastnost koně.
P r v Ý s o u d (pracovní soud v 8.) neuznal žalobní nárok po právu .
.K r a j s k Ý s o u d v K. jako odvolací soud ve sporech pracovních

změnil k žalobcovu odvolání rozsudkem ze dne 4. června 1943, zn. sp.

Opr 8/43 napadený rozsudek tak, že je žalobní nárok zcela důvodem po
právu.
' !ilejVyssl
. " 'h o sou du Ze d ne 8 . I·1K dovolání žalovaného by I
usnesemm
stopadu 1943, zn. sp. Rv I 75~/ 43 zn:~~Ujícl, r?zsudek odv~lacíh~ soudu
zrušen a odvolacímu soudu ulozeno dalsl ]ednal1l a rozhodnut!. Novym rozsudkem ze dne 14. ledna 1944 uznal odvolací soud znovu žalobní nárok
důvodem po právu.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání žalovaného a uvedl k otázce,

o niž jde,
v

důvodech:

V dovolání proti rozsudku krajského soudu v K. jako soudu odvolacího ze dne 4. června 1943, zn. sp. Opr 8/43, vytýkal žalovaný, že
odvolací soud nepřihlédl k okolnosti důležité pro rozhodnutí sporu, žežalobce věděl, že kůň Liga je na hřbetě lehtivý a že si při polecbtáni na

-
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Nr. 18749 -

č.is.

18749 -
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daB das Pfe,,1 Liga am Rlicken kitzlig isl und daB es, wenn es am Rlicke'l
gekitzelt wird, ausschliigt. In seinem aulhebenden Beschlusse vom 8. November 1943, AZ. Rv I 754/43 sprach das Revisionsgericht aus, daB dieser
Vonvurf unbegrlindet sei, da der Beklagte im Verfahren vor den Untergerích··
ten nicht behanptet habe, daB dem Klager diese Eigenschaft des Plerdes VOt
dem Unfal!e bekannt war, daB das Berulungsgericht somit c1iese Kenntnis
des KJagers nicht berlicksichtigen konnle, cla sie vom Beklagten nicht be·
hauptet wurde. Das Revisionsgericht ha! clas angefochtene Urteil jédoch
aus dem Grunde aufgehoben, daf:l das Vertahren mangelhaft gebliebell sei,
weil skh das Berulungsgerícht nicht mit der.Einwendung des Beklagten
belaf:lt hat,. »daB der Klager seinen Unfal! durch Unvorsichtigkeit verschuldete, als er sích dícht bei den Hinterbeinen des Pferdes úm dic
Strange blickte, denn wenn er die Strange beim Zaum oder am Riicken
des Plerdes erfaBt halte, halte cr sich keiner Gefahr ausgesetzt«.
Wenn das Revisionsgericht im Verfahren nach dem Gesetze uber Arbeitsstreit1gkeiten das Urteil des Berufungsgerichtes aulheb! und die Sache
an dasselbe zur neuerlichen Entscheidung z~riickverweist, ist das Berulungsgericht im weiteren Verfahren an die rechtlíche Beurteilung der Sache
gebunden, auf die sich die Entscheidung des Revisionsgerichtes stutzL
lm iibrigen gelten Hir das Revisionsverfahr"" die Bestimmungeu der ZivilprozeBordnung (§ 35, Abs. 2 des Ges. Slg. Nr. 141/1931). Nach § 513
zpo. sind die Vorschriften iiber die Beru!ung auch au! die Revision anzuwenden, soweit sích nicht Abweíchungen aus den Bestimmungen des zweiten Abschnit!es cles vierten Teiles der Zivilprozef:lordnung ergeben, lm Falle
der Riickverweisung einer Sache durch das Berulnngsgericht an das Pro-o
zef:lgericht aus dem Grunde der Mangelhaftigkeit des Ver!ahrens (§ 496,
Abs. 1, Z. 2 ZPO.) hat sich das Verfahren vor dem Prozef:lgeríchte au!
die durch den Mangel belroffenen Teile des erstgerichtlichen Verfahrens
und Urteiles Zll beschranken (§ 496, Abs. 2 ZPO.). Handelt es si ch um díc
Aufhebung eines berufungsgerichtlichen Urteiles durch das Revisionsgericht,
so gilt dieser Grundsatz Wr das weitere Verfahren vor dem Berulungsgericht (§ 513 ZPO.). Inf?lgedessen sind im Erganzungsverfahren neUe
Sach- und Beweisantrage nur zulassig, sDweit sie den Gegensta!ld der Erganzung betreffen. Deu Gegenstand der Erganzung bildete im vorliegenden
Rechtsstreit die Einwendung des Beklagten »der Kliiger habe seinen Unfall
durch seine Unvorsichtigkeit verschuldet, da er sich dicht bei den Hinterbeinen des P!erdes um die Strange biickte«, nicht auch der Umstand, daf:l
der Klager das Pferd kannte und wuf:l te, daf:l das Pferd Liga am Rlicken
. kitzlig ist, daB er daher dem Plerde hatte eine erh6hte Aufmerksamkeit schenken sollen und daf:l cr, wenn er dies nicht tat und die Ziigel in der
Niihe der Hinterbeine des Plerdesaul die Erde legte, seinen Umlal! selbst
verschuldete. Dieser Umstand wurde im aufhebenden Beschlusse des Revisionsgerichtes endgiiltig erledigt. Oas diesbeziigliche Vorbringen des Beklagten im Erganzungsverfahren war nicht zulassig und das Verfahren ist
daher nichtmangelhaft geblieben, wenn dasB~rufungsgericht es nicht berlicksichtigt und in dieser Hinsicht keine Beweise durchgefiihr: ha!.

hřbetě vyhodL Ve zrušujícím usnesení ze dne 8. list?p~du 1~43, z~. sp;
Rv I 754/43, vyslovil dovolací soud, že výtka tato I;em, duvodn~, ponevadz
žalovaný v řízení před soudy nižších stolic netvrdll, ze byla ~alobcl tal?
vlastnost koně před úrazem známa, že tudíž oclvola:í soud k tet;:, znalosti
žalobcově nemohl přihlédnouti, poněvadž nebyla zal?vanyl.", pr::dne~en~ ..
Dovolací soud však zrušil napadený rozsudek z toho cluvodu, ze, f1Zelll zustalo vadným proto, že se odv~lací soud n~za~ýv~al obranou za~van,eho
»že žalobce si úraz zavinil SVOJI neopatrnostr, kdy z se plO oprat," zhybal
v těsné blízkosti zadních nohou koně, ne??ť ~dyby uchopl~. oprate Ll uzdy
. nebo na hřbetě koně nebyl by vystaven zadnemu nebezpecl«.

°

Zruší-li dovolací soud v řízení podle zákona
sporech pracovních
rozsudek odvolacího soudu a vratí mu věc, aby o ni zr,IOVU !ozhocll, Je .od:
volací soud v dalším řízení vázán právním posOUZeUllTI ,vec!; o ,ldere Se
rozhodnutí dovolacího soudu opírá. Jinak platí o dovolaclm nzenl )us~an~
vení civilního řádu soudního (§ 35, odst. 2 zák. Sb. čís. 13}/1931. oe e
§ 513 ds jest užívati předpisu o odvolání také ph dov9 lal11 , l'0kud ne!~ou
na·evo ú~h)ilky z ustanovení druhého od~ílu čtvrté castl CIVlllllho r~dLl
J d 'ho V p'rl'padě vrácení věci odvolaclm soudem soudu prOCeSl11mLl
sou 111.
')
,
,.
. ' I pro
:
z dírvodu vadnosti řízení (§ 496, odst. 1,čís. 2 crs. ma se flZelll pree
cesnim soudem omeziti na ty části ří~eni a roz~udku ~oudu prvlllho, kter~
.
t·'
adou (§S 496 ods!. 2 crs.). Jde-ll o Zlusanl lozsudku soudl,
JSou s Izeny v
o'
cl I"
"
. řed
odvolacího soudem dovolacím, platí tato zásada. o a Slm :IZel11 , p ,.
soudem odvolacím (§ 513 ds.). V důsledku toho JSou v dop~nova~nn n;~ni řípustné nové skutkové a dukazní přednesy stran Jen o predmetu, doph1ěr!!. Předmětem doplnění řizení v souzeném spor.u ?yla obrana zalo:
vaného »že žalobce si úraz zavinil svojí

neopat:no~tI, "z"e se

pIG

?pr~te

těsné blízkosti zadních nohou koně«, IlIkollv tez okolnost, ze z~
~06cea k~ně 'znal a věděl, že kuň Liga je na ~ř~etě lec~tivý a že €:oto me~
,
at koni zvýšenou pozornost a že, kdyz ,ak neucmll a polozll oprate
venov
blízkosti zadních nohou koně, sám si úraz zavinil. Tat? okolnost
~a ľcm,~ ena s konečnou platností v zrušujícím usnesení dovolaclho soudu.
.. ]la vyr~z
'tomto směru v doplňUJ·icím řízení učiněné přednesy nebyly
Za ovanym v
,
'd I·
d k . nepřípustné a řízení se proto nes!~lo, vadnym, kdyz o vo aCl sou
111m
přihlédl a o nich dukazy neprovadel.

1 'b I
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čís.

18750 457

Čis.

Nr. 18750.

18750.

Smlouvy manželů o rodinných a majetkových poměrech, uzavřené při
zrušení manželského Společenství, nevyžaduji lormy notářského spisu,
i když se jeví na venek jako smlouvy vypočtené v § 1, písm. b) zákona ze
drte 25. července 1871, rak. ř. z. čís. 76, při čemž nesejde na tom, zda de
takovýmito smlouvami upravují majetkové poměry pro případ rozvodu či

Bei Aulhebung der ehelichen Gemeinschalt geschlossene, Familien- und
Vermogensverhiiltnisse betre!iende Vertriige der Eheleute hediirfen nicht
der Form eines Notariatsaktes, auch wenn sie nach auBen hitl als die' ;m
§ 1, Buchst, b) des Gesetzes vom 25. JuH 1871 oRGBI. Nr. 76 auigeziihlten
Vertriige ersche;nen, wobei es belanglos ist, ob durch solche Vertriige die
Vermogetlsverhiiltnisse fiir den Fall der Ehescheidung oder der Ehetl'ennung geregelt werdel1.

rozluky.

(Ents<;h. vom 8. Mai 1944, Rv II 564/43.)

(Rozh. ze dne 8. května 1944, Rv II 564/43.)

Oie am 30. August 1938 geschlossene Ehe des J. S. und der R. S-ová
wurde mit Urteil des Kreisgerichtes in O. vom 15. Mai 1942, AZ. Ck Ua
191/42 ohne Verschulden der Parteien getrennt. Noch wahrend des Bestandes der Ehe schlossen die Parteien einen miindIichen Kaufvertrag ab,
durch den J. S. der R. S-ová seme ideelle Halfte des in der Einlage Z. 120
des Katastralgebietes C. eingetragenen Hauses Nr. 67 verkaufte.

Manželstvi J. S·-a a R. S-ové, uzavřené dne 30. srpna 1938, bylo rozsudkem krajského soudu v O. ze dne 15. května 1942, zn. sp. Ck lIa 191/42
rozloučeno bez viny stran. Ještě za trvání manželstvi uzavřely strany ústní
trhovou smlouvu, jíž J. S. prodal R. S-ové svoji ideální polovici domu
čís. 57 v C., zapsaného ve vložce čís, 120 katastrálního území pro C.

ln de?1 zu .entscheidenden Rechtsstreit bea~tragt R. S-ová gegen J. S. ,
das Urtell, daG der Beklagte verpflichtet ist, eine alle Punkte des abgeschlossenen Vertrages beinhaltende Urkunde zu unterschreiben.

Ve sporu, o který tu jde, domáhá se R. S-ová proti J. S-ovi rozsudku,
že žalovaný je povinen podepsati příslušnou listinu obsahující všechny
body uzavřené smlouvy.
.

O a s Ber u f u n g s g e r i ch t wies sie ab. A u s den O r ii n dem:
Nach dem Vorbringen der Klagerin schlossen die Strei!teile noch wahrend
des Bestandes der Ehe einen Kaufvertrag hinsichtIich der ideellen HaItte
des in der Einl. Z. 120 des Orundbuches fiir das Kat.-Oebiet C. eingetrac
ge~ell I-Iauses Nr. 67 in. C. Es sind daher schon na ch der Behauptung der
Klagerm dle wesentlrchen Voraussetzungen der Vorschrift des § 1,
Buchst. b) des Oes. oROBI. Nr. 76/1871 erfiiI1t, nach welcher cin Kaufvertrag zwischen Eheleuten nur dann giiltig ist, wenn er in der Form eines
Notariatsaktes geschlossen wurde. Oas Bcrufungsgericht teiIl nich! dic Ansicht des Erstgerichtes, daB es ZUr ŮiiItigkeit eines Kaufvertrages zwischen
den StreitteiIen nicht der Form eines Notariatsaktes bedurfte da durch die
Ve;einbanmg zwischen den Eheleuten ihre Vermogensverh;Útnisse flirdie
Zelt nach der Ehetrennung geregeIl wurden, wo es zur Unterfertigung des
Vertrages kommen sollte. Es kann namlich nicht iibersehen werden, daB
die Klagerin in ihrem Vorbringen von einem hereits wahrend des Bestandes
der Ehe abgeschlossenen Kaufvertrage spricht und sich nur dadurch beschwert erachtet, daG der Beklagtc nunmehr die UnterfertiO'ung des wahrend des Bestandes der Ehe vereinbarten Vertrages verweige~t. lm Wortlaut
des § 1, Buchst. b) des Oes. oROBI. Nr. 76/1871 !indet sich kein AnhaItspunkt liir eine Auslegung dieser Oesetzesbestimmung, welehe die Unterscheldung zwischen solehen Kaufvertragen gestattet, die sich bereits wahrend des Bestandes der Eh~ auswirken, und solehen, deren Wirkungen erst
nach Beendlgung der Ehe emtreten. Von diesem Oesichtspunkt aus ist somit

.

P r v Ý s o u d žalobě vyhověl.

O a sEr s t g e r i ch t gab der Klage statt.

O d vol a c í s o u d ji zamítl. Z důvodú: Podle přednesu žalobkyně
uzavřely sporné strany, ještě za trvání manželství trhovou smlouvu. o Ideální polovině domu čís. 67 v c., zapsaného ve vl. čís .•120 po;emkove kmh~

.

kat. území C. Jsou tudíž již podle tvrzení žalobkyne splneny l09statne
náležitosti předpisu § 1, písm. b) zák. ř. z. čís. 76/1871, pod!e nehoz je tr:
hová smlouva mezi manžely jen tehdy platna, byja-Ir uzavn;na ve forme
notářského spisu. Odvolací soud nesdílí názor p;véh.o soudu, ze k p!~tn?stl
trhové smlouvy mezi spornými stranamI nebylO tre?a f~rl?,y not~rskell?
spisu ježto ujednáním mezi manžely byly upravovany JejIch majetkove
poměry až na dobu po rozluce, kdy mělo dojíti k podpi,su smlouyy. Nelz~
totiž přehlédnouti, že žalobkyně ,ve s~~m předn~su mf?Vl o !rh~ve sml~uve
již pevně za manželstvi sjedpane ~ ClÍ!. s:, jen hm SÍlzena,.z~ zalov~ny za
manželství sjednanou smlouvu nym odplra podepsaÍ!. Ve znenr § 1, plsm. b)
zák. rak. ř. z. čís. 76/1871 není opory pro výklad !ohoto zákonn~ho o ust~
novení, jenž by dovoloval rozeznávati mezi trhovyr:rl smlouvamI pusob,:
cími svými účinky již za, trvání manželství a trhovyml sr:rlou~aml, ]lchz
účinek nastane až po skončení manželstvi. S tohoto hledIska je pro posouzení oprávněnosti nároku žalobkyně tudíž rozh-od~jí~í jen ;Sk.utková
okolnost, že uzavřela se žalovaným trhovou smlouvu jeste za trvam manželstvi. žalobkyně se mýlí, domnívá-Ii se, že při úvaze o platnosti této trhové smlouvy lze použíti obdoby zákonného předpisu § 105 obč. zák. o dobrovolném rozvodu. Vždyť podle jejího skutkového přednesu jde o trhoVOll smlouvu pořádající majetkoprávní poměry sporných stran u příleži-

-
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tlir die BeurteilLlr1g des Anspruches der Klagerin nur die Tatsache entscheidend, dai) s.ie mit dem Beklagten den Kaufvertrag no ch wahrend des Be··
standes der Ehe abgeschlossen haf. Die Klagerin irrt, wenn sie annimmt,
daB bei der Beurteilung der Oliltigkeit dieses Vertrages die analoge Anwendung der Oesetzesvorschrift des § 105 abOB. iiber die freiwillige Schei
dung moglich isl. Nach ihrem talsachlichen Vorbringen han delt es sich
doeh um einen Kanfvertrag, der die vermogensrechtliehen Verhaltnisse der
Streitteile gelegentlich der Einbringung der Ehetrennungsklage wegen unjiberwindlieher Abneigung gemaB § 13, Buchs!. i) des Ehetr.-Oes. regelt,
der sieh der Beklagte nach dieser Oesetzesbesiimmung angeschlossen ha!.
Damit bei der Auslegung des § 105 abOB. in dem von der KJagerin gellendgemachten Sinne die Analogie zur Anwendung komOlen konn!e, mli!)ten
lm Ehetrennungsverfahren die Orundsatze geregelt werden, die wenigstens
teiJweise der Vorschrift des Blirgeriichen Oesetzbuches betreffend die iiber
einverstiindliches Ansuchen der Ehegatten bewilligte Scheidung entsprachen, insbesondere auch der BestimmU)lg, die festselzt, daB -die Eheleute
vor dem Oericht bestatigen mUssen, daJ) sie auch iiber ihre Vermogens-'
und Unterhaltsanspruche einverstanden sind. S.ofern die Klagerin etwa eine
gewisse Analogie aus der Bestimmung des § 1"3, Buchst. i) des Ehetr.-Oes.
abzuleiten sucht, libersieht sie nicht nur den zweiten Satz des § 13,
Buchs!. i) des Ehetr.-Oes., durch den dieser Bestimmung ein von der 'Vorschrift des § 105 abOB. vollkommen abweichender Charakter verliehen
wird, sondem au ch den letzten Absatz des § 13 des Ehetr.-Oes. und in sbesondere die Bestimmung des § 10 "der VO oROBI. Nr. 283/1897, die das
Verfahren uber die Ungliltigkeit und Trennung der Ehe regelt. Es geniigt
somit hier dic Berufungs;~erberin auf diese Gesctzesbestimmungen zu ver-·
weisen, damit ihr einleuchte, daJ3 die Bestimmung des § 105 abOB. Uber
das vorherige Einverstandnis der Ehegatien uber ihr Verm6gen vor der
freiwiIJigen Scheidung nicht analog auf soiche Falle ausge<;lehnt werden
kann, bei clenen es ZUf Ehetrennung gekommen is!. Die Klagerin kann sich
znr Unterstlitzung ihres Standpunktes mit Erlolg weder auf dic Entscheidung des ehem. Wiener Obersten Oerichtshofes Ol. U. N. F.Nr. 2102, noch
auf die Entsch. NL 1020, 10.035 Slg. O. O. berufen, die sich alle auf Vermogensvereinbarungen der Eheleute gelegentlich der freiwilligen Scheidung
gemaB § 105 abOB. beziehen. Da durch die Vereinbarung der Streitieile
liber den Verkau! und den Kaut der ideellen Halfte des Hauses Nr. 67 in C.
ohne Einhaltung der Form eines Notariatsaktes die zwingende Vorschrift
des § 1, Buchs!. b) des Oes. 6ROBl. Nr. 76/1871, deren es zum Abschlusse
eines gliltigen Kaufvertrages zwischen Eheleuten bedar!, nicht erflillt wurde,
kann die KJagerin nich! dic Befriedigung ihres Klagsanspruches auf Unterfertigung dieser ungGltigen Vereinbarung durch den Beklagten verlangen.
D a s Ob e r s t e Oer i c h t hob iiber die Revision der Klagerin das
angefochtene Urteil auf und verwiesdie Sache an das Berufungsgericht zur
neuerlichen Verhandlung und Entscheidung zurlick.
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tosti rozlukov!' žaloby pro nepřekonatelný OdPOl podle § 13, pi~m. i) rozl.
zák., k níž se žalovaný poclle tohoto zákonného u~tanovenl ~npoJ1~ Pro
použití obdoby při výkladu § 105 obč. zák. ve ~mer~ uplatnenem zalobkyní by bylo třeba, aby v řízení o rozluku m~nzelstvI byly u~raveny zasady, jež by aspoň z části byly obdobny p;edprsu. občans~,eho zakona
o rozvodu povoleném k souhlasné žádosh l11anzelu, zejmena tez ustanovelll
určující, že manželé jsou také povinni prohlásiti před soud~l11, že jS,OU d~~
hodnuti i se zřetelem na jmení a výživu, Pokud se snad z~lobkyne vsn~::
dovoditi jistou obdobu z ustanovení § 13, pí:::l. i) rozl. zak., tu pr~hhz;
nejen druhou větu § 13, písm. i) rozl. zak., JIZ je, tor:ruto ;Ist~n.ovell1 za~
chován naprosto odlišný ráz od předpisu § 195 obc. z~k., ny?rz 1 'p'osledlll.
odstavec § 13 rozl. zák. a zejména ustanovelll § 10 nar. ra~. r: z. eIs; 283/
1897, upravujícího řízení v příčině neplatnosh a rozloucelll m~nzelstvI:
Stačí tu ptoto odvolatelku poukázati na tato zákonná ~stanovelll, ,aby. jl
bylo zřejmo, že nelze analogicky rozšiřovati ustanove111 .§ 105 obc. zak.
o předchozí dohodě manželů o majetku před dobrovolnym rozvodem na
případy, při nichž došlo k rozluce manželství. žalobky.ně se také proto ~e
může s úspěchem dovolávatí k podpoře :vého stanovIska rozhod~.utr byv.
nejvyššího soudu vídeňského Ol. U. n. r. ČIS; 2102, a111 rozh; CIS. 1920,
10.035 Sb. n. s., jež se vesměs vztahUjí k l11aJetko~ym. doho,dam .man.z~lu
u příležitosti dobrovolného rozvodu podle § 105 obc. zal~,Jezto ujednamm
sporných str!n o prodeji a koupi ideálni po:ovmy. ~on:u Cl;;. 67 v C. nebyl
bez zachování formy notářského SpiSU splnen v_eh~I predpIs § 1" p1Sl11. b)
zák. ř. Z. čís. 76/1871, jehož je třeba k uzavrem,p.latn; tr~ove s~lou~y
mez) manžely, nemůže se žalob~yně ~oma,h~Í1v spInem. sveho zalobmho naroku na podpis toholo neplatneho LlJednanl zalovanym.

Ne j v y Š š i s o u d zruší I k dovoláni žalobkyně napadený rozsudek
a vrátil včc odvolacímu soudu k novému jednání a rozhodnuÍl.

-
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Z duvodů:

Aus den Grunden:
Das Beru!ungsgericht hat Zll Recht erkannt, daS der von den Streilteilen
wahrend des Bestandes der Ehe abgeschlossene Kau!vertrag nur dann als
gtiltig anerkannt werdeu konne, wenn er in der Form eines. Notariatsaktes
abgeschlossen wurde. Das Berufungsgericht ist der Ansicht, es handle si ch
nicht um einen Vertrag, der - indem er die Vermogensverhaltnisse der
Streitteile gemiiS § 105 abGB. r,egel! - nicht der Form eines Notariatsaktes bedar!, da dieser Vertrag nicht von der Regelung der vermogensrechtlichen Verhiiltnisse bei der beabsichtigten ! r e i w i II i gen S che idun g der Strei!teile, sondem bei der beabsichtigten T r e n n u n g aus
dem Grunde des in der Klage geltendgemachten Grundes nach § 13,
Buchs!. i) des Ehetr.-Ges. handle, Wr welehen Fal! die Analogie des § 105
abGB. nicht ZUf Anwendung kommen konne,
ln dieser Hinsicht irrt das Beru!ungsgericht.
Nach § I, Buchs!. b) des Ges. oRGBL Nr, 76/1871 bedur!en der Form
des Notariatsaktes nUf gewisse Vertrage zwischen Ehegatten, nicht alIe
Vertriige, Dieser Vorschrift unterliegen nur Kai1f-, Tauseh-, Renten-, Darlehens- und Anerkenntnisvertrage, d. i. Vertriige, bei denen der Kaul, der
Tausch und die iibrigen Grunde der erwahnten Vertriige Vertragsgrund
sind, Zu diesen Vertragen gehoren jedoch nicht Vereinbarungen der Ehegatíen uber Familien- und Vermogensverha1tnisse bei der Aufhebung der
ehelichen Gemeinschaft, d, i. Vereinbarungen, die si ch aul gegenseitige Abkommen oder aul die dem Ehebande entspringenden Pflichten der Ehegatten
stiitzen oder die den Zweck verfolgen, den einen oder den anderen Ehegatten !lir eine vermogensrechtliche Benachteiligung als Folge der Aul-'
hebung der ehelichen Gemeinschaft schadlos zu halten, Wenn es sieh um
Verirage dieses Inhaítes han delt, konnen sie. als Vertrage sui generis
in keinen der im § 1, Buchs!. b) zi!. Ges. taxativ aufgezahlten Vertrage
eingereiht werden, auch wenn sie nach auSen hin als die dort aufgezahlten
Vertrage erscheinen, und es liegt auch kein Grund vor, daS ein
Unterschied zwischen solchen Vertragen gemaeh1 wlirde, we1cne die
Vermogensverhaltnisse !lir den F alI der Scheidung regeln, und ebensolehen
fiir den Fal! der Ehetrennung geschlossenen Vertriigen. Es braucht in soleben Fiillen aul der strengeren Form des Notariatsaktes auch nicht im Hinblick aul die Interessen Dritíer bestanden werden, die durch das Erlordernis
der Vertragsform vor ungiiltigen Rechtsgeschiift'en zwisehen Ehegatten geschlitzt werden sollen,
Das Berufungsgericht hat sich, von einer unrichtigen Rechtsansicht gelei!et, nicht damit befaSt, ob es sich um einen Vertrag der erwiilInten Art
gehandelt hat, obwohl die Klagerin behauptet, der Vertrag habe diesen
Charakter gehabt, und obwohl da!lir auch ihre Behauptung zu sprechen
. scheint, daS die Parteien vor der Ehetrennung eine Vereinbarung getrolfen
haben, »we1che ihre Vermogensverhiiltnisse liir ·die Zei! nach der bewilligten Ehetrennung« regelt, daS die gegenstandliche Liegenschaft in das Miteigentum der Streitteile auf Grund eines !1otariellen Ehevertrages (also Zll

•

. Odvolací soud uznal, že smlouvu trhovou, kterou uzavřely sporn~ strany
za trvá ni manželství, lze jen· tehdy uznat za pla?lOU, byla-II uzavrena v;
formě notářského spisu, Odvolací soud má za to, ze nejde o smlouvu, kt~ra
_ uspořádávajíc majetkové poměry sp?rných st~an P?dle § 105 o č.
zák. _ nevyžaduje lormy notářského SpIS~, o pro!?ze P:~ sn:louva ta nejedná o uspořádání majetkoprávních pom<;ru, pr:. zamy~:ene:n dob r ovol n é m r o z vod u sporných stran, nybrz pn zamyslene r o z l,~ c e
z důvodu § 13, písm, i) rozl. zák, u~latněného žalobou; pro ten pn pad
prý nelze použít analogie § 105 obc. zak.

V tom odvolací soud pochybil.
',.,
"
Podle § 1, písm. b) zák. rak. ř, z. čís. 75/1871, vyzad~]l lormy notalského spisu pouze některé smlouvy mezi manž~ly, n:kol~v vse<;hny sml~u~r~
Předpisu tomu podléhají pouze smlouvy kupm, smenne, o, duchod], ,
půjčku a smlouvy uznávací, t. j. smlouvy, jejichž duvodem ]e ko~P:, sme~~
a ostatní důvody vyjmenovaných smluv. MeZI IJ::to sml~~vy ~sa, nep~ II
úmluvy manželu o rodinných a majetkových po~ner~ch pn ,~ruse~, manzelského společenství, !. j, úmluvy, které se zaklada]I, na ~za]emnel11 narovnání nebo pOvli1l10stech manželů, tkvících v n:anzelskem, s~azku, nebo
které mají za účel, aby byla smlouvou tomu kt;remu z m,:nz~lu po:kytn~ta
náhrada za nějaké majetkoprávní zkrácení v dusledku z,rusem manzelsk~ho
společenství. Jde-li o úmluvy toho obsahu, nelze]~ pko, smlouvy, sveho
druhu podřadit pod žádnou ze smluv vyjf!1enovanych vyčetmo v" § ~,
ísm, b) cit. zák., i když se jeví na .::e~ek ]ak~ smlo~vy tam V~pocltane,
~ není podkladu ani proto, aby byl cmen rozdll mez,l ~m!ouvaml up~avu
'ícími majetkové poměry pro případ rozvodu a ste]~yml s,::lo~~.?;ml pl~
břípad rozluky, Není třeba v takový~~ pří~a~ech trvaÍl na 'p,~'Sne]SI f?rm:;
notářského spisu ani s ohledem na za]my treÍlch ?so,b, kte:e ,l'l!ak mal' by,
požadavkem formy smluv chráněny před nepravyml ]ednamml mezI manžely,

Tím zda šlo o smlouvu uvedeného druhu, se odvolací soud, veden myl:
ným p;ávním nazíráním, nezabýval, ač tako:,ou její povahu, žalobkyne
uplatňuje a zdá se jí i napovídat tvrzení, že pred rozlukou u~avrely slla~y
dohodu, »upravujicí majetkové poměry pro dobu ~o povo,lene rozluce«, ze
nemovitost, o níž jde, dostala se do spoluv!~stnlctvl ~pornych stran ,na pO,dkladě notářské svatební smlouvy (tedy.k ueelu manzelskeho spolecenstvl):
a že ohledně této reality se strany takto dohodly ,>z příčiny shora uvedene
rozluky manželské«, dále skutečnost oběma stranami uváděná, že strany

~
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Zwecken der ehelichen Gemeinschalt) gelangt ist und daB sich die Parteien
hinsichtlich dieser Liegenschaft »aus dem Grunde der oberwahnten Ehetrennung« in dieser \Veise geeinigt haben, ferner die von beiden Parteiel!
behauptete Tatsache, daB sie in jenem Hause ihren gemeinsamen Haushalt ha!ten und daB sie dariiber verhandelten, daB .der Beklagte infolge
der Aufhebung der ehelichen Gemeinschaft und des gemeinsamen Eigentums an der bewohnten Liegenschaft die Wohnung im Hause verlassen unci
aus dem Hause auszieheq werde, und daB die ganze behauptete Vereinbarung ausschlieBlich nur zu dem Zwecke und unter der Bedingung getroffen wurde, daB es zwischen den Parteien zu der VOll Gericht rechtskraftig bewilligten Eheirennung kommen werde. In dieser Richtung wird
es Sache des Berulungsgerichtes sein, die Sache von neuem zu erortern
"nd dabei unter Umstiinden gemaB § 182 ZPO. durch Belragen der Parteien
daraul hinzuwirken, daB alle Aulschliisse gegeben werden, weIche ZUf wahrheitsgemaBen Feststellung des Tatbestandes der von den Parteien behaupteten Rechte und Anspriiche notwendig erscheinen.

měly v onam domě spole~nou ?amácnos~ a že .jednaly a !a,?, že žalavaný
v důsledku zrušení manzelskeha spo!ecens!vl a spolecneha vlastmctvl
k .obývané nemovitosti byt v damě opustí a Z damu se vystěhuje, a ž: celiJ
tvrzená dohoda se dála výlučně jen za tím účelem a pad tau padmmkou,
Že mezi stranám i dajde k pravoplatně soudem pavalené rozluce. V tam
směru bude na advalacím saudu, aby znovU věc prabral, případně při tam
půsabě padle § 182 c. ř. s. dotazováním na strany,. aby byla ~ána
všechna vysvětlení, kterých se jeví potřebí, aby skutkovy podklad prav a
nároků ·stranami tvrzených byl padle pravdy na jisto postaven.

,../

Nr. 113751.
Sind die Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten zwischen den
Miteigentiimern einer Jandwirtschaitlichen Liegenschalt nicht derart beschaffen, daB sie ihre ordentliche Bewirtschalrung in eine.71 bedeútenden
M~e beeintrlichtigen, 80 kann man s!.e nicht als dringende personliche
Grunde gelten lassen, derentwegen wal1rend des Krieges ausnabmsweise
die Aulhebung der Gemeinschaft des Eigentums gemliB !l 830 abGB. bewilligt werden Mnnte.
' .

čís.

18751.

NejsD'u-li neshody a spory mezi spoluvlastlllky zemědělské usedlosti
takové povahy, že by ve značnější mU:e brzdily její. ~ádné obhospodařo,:án~
nelze je liznati'za naléhavé osobní duvody, pro nez by bylo lze za valky
výjimečně povoliti zrušeni spoluvlastgictvi podle § 830 obč. zák.
(Rozh. ze dne '10. května 1944, Rv I 1024/43.)

(Entsch. VOnl 10. Mai 1944, Rv I 1024/43.)
Vgl. Entsch. Nr. 18649, 18690 Slg. O. G.
ln dem zu entscheidenden Rechtsstreit beantragen F. und A. K., dít
Eigentiimer zweier ideeller Viertel der in den Einlagen Z. 20, 70, 74 des
Grundbuchcs fur das Kata.stralgebiet K. eingetragenen landwirtschaltlicheil
Besitzung Ne. 5 samt Miihle und GrundsWcken in K., gegen F. und A. Z.,
die EigenWmer der zwei iibrigen ideellen Viertel der gleichen Liegenschalten, mit Urteil zuerkennen, daB die Gemeinschaft des EigentuI1Js zwischen
den Klagern und den Beklagten hinsichtlich der gemeinsamen Liegenschaf·
ten aufgehaben wird, ihren Verkauf in olfentlicher Versteigerung anzuordnen lIndden Er16s zu je einem Viertel Zll verteilen.
O a sEr s t g e r i ch t wies die Klage ab.
O a s Ber u jun g s gel' i ch t gab der Klage statt. A u s den
G r ii n den: Oas Erstgericht hat zu Recht erkannt, daB die Bedingungen
lilr die Aulhebung der Gemeinschalt des Eígentums im varIiegenden Falle
gegeben sind, ha! skh aber au ch mit der Frage befaBt, ob die Versteige-

Srov. rozh. čís. 18649, 18690 Sb .. n. s.
Ve sporu, o který tu jde, damáhají se vlastníci dvou· ideálních čtvrt~n

zemědělské usedlosti č. p. 5 s mlýnem a pazemky v K, zapsané ve vlozkách čís. 20, 70, 74 pozemkové knihy pro katastrální územi K, F. a
A. K-avi, prati vlastníkům zbývajících dvou ideálních čtvrtin těchže ne-

movitostí, F. a A. Z-avým, aby byla uznána právem, že se majetkavé společenství mezi žalabci a Žalavanými stran společných nemavitastí zrušuje, že se nařizuje jich pradej ve veřejné dražbě a výtěžek dělí pa jedné
čtvrtině.

P r v Ý s o u d zamítl žalabu.
O d vol a c í s o II d žalabě vyhověl. Z· d ů v ; d ů: Prvý soud uznal,
že podmínky zrušení majetkovéha spalečenství jsou v daném případě dány,
zabýval se však i otázkau, zda by byla dražba nemovitostí připustná vzhledem na výnos Vůdce ze 'dne 28. července 1942, Říšský zák. I, str. 481,
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rung der Liegenschaft im Hinblick au! den FtihrererlaB vom 28. Juli 1942,
RGB I. 1, S. 481, VBIRProt. S. 227, bezw. das Rundschreiben, des Reichsernahrungs_ und Landwirtschaltsministeriums vom 17. Mai 1943, Z. VI26827 zulassig ware, und gelangte Zu dem Sehlusse, daB im Hinblick au!
clie Erzeugung und ordentliche Bewirtschaftung keine Grunde vorliegen,
welehe die Auihebung der Gemeinschaft erfordern, wenn die Beklagten gut wirtschaften und es eher am Platze ware, daB die Landwirte
nicht gewechselt werden. Diesel' Schlumolgerung des Erstgerichtes kann
das Berufungsgericht nicht beipflichten. Obwohl die im Rechtsstreit einvernommenen Saehverstandigen darin llbereinstimmen, daB die Beklagten
nicht schlecht wirtschaficn, kann nicht gesagt werden, daB das zwischen
den Parteien herrschende VerhaItnis der gemeinsamen Liegenschalt zum
Vortei! ware. Die Klager haben die Liegenschaft am 14. April 1937 verlassen, seitdem bewirtschaften sie die Beklagten selbst und !lihren gegen
dic Kliiger beim Bezirksgericht in M. unter der AZ. E 88/42 Exekution
durch Zwangsversteigerung der Liegenschaft wegen 4.333 K s. Ngb. au!
Grund/ des Urteils des genannten Gerichtes vom 30. September 1936, AZ.
C 106 36, die Klager wiederum !lihren gegen die Beklagten bei demselben
Gericht unter der AZ. C 9í43 einen Oppositi,"nsstritt. J. Z., dem die Kliigel
am 6. April 1940 ihre venneintliche Forderung gegen die Beklagten im Betrage vom 25.750 K abgetreten haben, hat dieseunfer der AZ. Ck I 18/41
beim Kreisgericht in T. eingeklagt. Oaraus ist ersichmch, daB die Beklagten, obwohl sie gut wirtschaften, noeh viel Zeit und Geld aul die Fiihrung
der erwahnten eben aus dem Gesellschaftsverhaltnis entspringenden Rechtssachen verwenden mtissen; dem kann nur durch Aufhebung der Gemeinschall abgehol!en "'erden. Auch der obenzitierte FuhrererlaB setzt lest:.
»Nur wenn die Rucksichten au! die Erzeugung oder die ordnungsmaBige
Bewirtschaftung einen Wechsel (Eigentums- und Besitzwechsel) verlangen
oder zwingende personliche Grunde ihn erlordern, kann er zugelassen
werden.« Die Regelung des Gesellschaftsverhaltnisses Iiegt im Interesse
einer ruhigen Wirtschaft und ordnungsmaBigen Erzeugung, was"im gegebenen Falle einzig und allein durch die Au!hebung dieses Verhaltnisses geschehen kann. Ein solches unglinstiges gegenseitiges Verhaltnis der Gesellschalter kann gemaB § 830 abGB. durch Aulhebung der Gemeinschaft beendet werden, jedoch nicht ZUf Unzeit oder zum Nachteil der Gesellsehaller.
Auch das Erstgericht hat richtig entschieden, daB Bedingungen, derent. wegen die Aulhebung nicht bewilligt werden konnte, im vorliegenden Falle
nicht gegeben sind. Aul den gegebenen Fall kann aber aueh nicht ein allgel11eines Verbot des Wechsels des Liegenschaltsbesitzers zur Anwendung
koml11en, wic es dem FiihrererlaB vorschwebt. Als eine auch nach dem
zitierten FlihrererlaB als zulassig anzusehende Ausnahme sind auch die
lestgestellten unerlrculichen VerhiiItnisse zwischen den Streitteilen anzusehen.
O a s Ob e r s t e G e r i c h t stellte das erstgerichtliche UrteiI wieder
her.

oběžník Říšského ministerstva pro výživu
Věstnik ř. prot. str. 227 resp: na 1943
č's VI-26827 a dospěl k závěru, že

d řelni neni důvodů, které by vyžadoa zemědělstvi z.e dne 17;. kv~t~
vzhledem na vyrobu ~ radne ?SPO akd ž žalovaní hospodaří dobře a je
nebyli
S tím tlo
spIse
,
I'
d neztotožňuje. Trebaze se zna CI,
_
rem prvého soudu se"odvo aCI ~ou. lovani nehospodaří špatně, nelze říci,
šení ve sporu, ~hoduJI y tom! zte za i panuje na prospěch hospodaření
že by byl pomel', ktery me~1 s ra~a~sedlost
dubna 1937, od té doby
na společné usedlostI. Z~lobcl .OPUSt~1
t' žal~bcům u okresního soudo
hospodaří na ní žalovanr sam~ a ve ~~o~r~:ažbou nemovitosti pro 4.333 K
v M. pod zn. sr· E ~8/42 e~~ UCl n~c něho soudu z 30. záři 1936, zn. Sp.
s přís!. na zaklade rozsu u uve. ~
. u téhož soudu pod zn. sp.
C 106/36, žalobci.op.ět vedou. proi' ::l~;~~Y~stouPili dne 6. dubna 1940.
C 7/43 spor oposlčm. J. Z., J:~u
. , 6ástce 25750 K zažaloval tyto
svou domnělou pohledávku za ~a ?;an{m~~ v T Z t~ho je' zřejmé, že, ač
pod zn. sp. Ck I 18/41 u kraJs~e. ~ ou
ča~u i eněz věnovati na vežalovaní hospodaří dobře, musí. Jes~e mn.o?o
fvě ~e s olečenského podení u~edenjch. práv~ích ďáležltJStI j~~~~c~r~š:ním spJečenstvL I shora
měru, cemuz muze byt o po~o~no e n die Rlicksicht aul die Erzeugung
citovaný výnos Vůd~.e stan~vr: ."t ~~~u~g einen Wechsel (Eigentums- und
oder die ordnungsmaBlge ewrr s. e de ersonliche Grunde ihn erforg
Besitzwechsel) verlangen Od~ zWI ~ záj~u klidu hospodářstvi a řádné
dern, kann er ~ugelassen w;r en~«. e raven což se může v daném případě
výroby, aby b~1 společensky po~e~ takovýto špatný vzájemný poměr spostáti jedině zruse!"?, to~oto§ ~~~e~bČ zák zrušením společenství, avšak nilečniků lze skcncltI po e
. '~h s olečníků I prvý soud uznal
z!'ušení 'nebylo lze povoliti,
koliv v nevhodný .čas n~bo. ~ nepr~s~~ž
správně, .že t~~ove!o P? mll1 ~ P~a dan' řipad nelze však použiti ani
v souzenem pnpade ne]~ou da Y.i I
n:m~vitosti jak jej má na mysh
P?všeCvh~édh~
zázkazUY'J·~~~~YJ.~ap]~iep~U;ti
i citovaný Vůdcův výnos jest povynos II Cuv. a v ,
., . t a I
kládati i zjištěné neutěšené poměry mezI spornyml s ran m.

va!~, ~~ym~~t~le~~yst~~dbJ~~a~~~:e~~;nOvirosti

r:rěně,?i.

zás~ey'-

14

J

bl

N e j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
Qvilni rozhodnuti XXVl.
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Z d Ů vod

Aus den Grunden:

o

ln diesem Rechtsstreit wegen Aulhebung der Gemeinschaft an dne,.
landwirtschaftlichen Liegenschaft mit II ha landwirtschaltlicher Grund-.
stUcke und einer MUhle haben beide Untergerichte die Frage, ob die Klage
zur Unzeit oder zum Nachtei! der iibrigen Gesellschafter eingebracht wurde,
auch vom Gesichtspunkte der Grundsatze des Fiihrererlasses vom 28. Juli
1942, RGBl. I, S. 481, VBIRProt. S. 227 und der dazu vom Reichserniihrungs~ und Landwirtschaftsministerium erlassenen OurchlUhrungsverordnung vom 17. Mai 1943, Z. VI-26827 beurtei!t, allerdings in verschiedener Weise.
Oas Erstgericht gelangte zu der SchluBlolgerung, daB die von den
Kliigern geltendgemachten Grunde liir die Aulhebung der Gemeinschaft,
und zwar die bestehenden Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich der Bewirtschaftung der gemeinsamen Liegenschalt, welche die Beklagten nunmehr selbst bebauen, ohne den Kliigern eine Abrechnung zu erteilen und
die AnnuiUiten der biicherlichen Schulden zu zahlen, we1che die Kliiger
liir sie nicht weiter zahlen wollen, nicht erwiesen sind; daB sich aus den
Ergebnissen des Beweisverlahrens nichts lesfstellen ]jeB, was von einer .
schl ech ten Wirtschaft zeugte, daB im Gegentei! lestgestellt wurde, daB sie
die Grundstiicke gut bewirtschaften, von ihrer Hiilfte die Zinsen zahlen und
daB der Ertrag ihrer Hiillte, wie im Rechtsstreit Ck I 18/41 entschieden
wurde, durch Einrechnung der geltendgemachten Gegenlorderungen
beglichen ist, so daB hier nach dem zitierten FiihrererlaB kein Grund zur
Aulhebung der Gemeinschaft gegeben ist. Oas Berugungsgericht ist jedoch
zur gegenteiligen Ansicht gelangt und hat der Klage stattgegeben.
Oas Beru!ungsgericht hlilt niimlich dalUr, daB Rechtsstreitigkeiten zwischen den Gesellschaftern nicht im Interesse einer ordnungsmiiBigen Be- .
wirtschaltung der Liegenschaft Iiegen, wenn die Beklagten viel Zeit und
Geld aul die FUhrung der aus dem Gesellschaftsverhii1tnis entstandenen
Streitigkeiten verwenden miissen, unddaB ein solches unerlreuliches gegenseitiges Verhliltnis der Gesellschalter gemiiB § 830 abGB. ge16st werden
kann. Oas Erstgericht habe richtig entschieden, daB im vorliegenden Falle
- vom Gesichtspunkte der Beurteilung objektiver Verhiiltnisse - die Aufhebung der Gemeirischaft nicht zur Unzei! oder zum Nachtei!e der iibrigen
Oesellschafter verlangt wurde; es stehe ihr jedoch auch nicht das im
FiihrererlaB enthaltene a II gem e i n e V erb o t im Wege, das Ausnahmen zuliiBt; um eine solehe Ausnahme handle es sich eben im vorliegenden Falle, niimlich um einen dringenden personHchen Grund, den das
Berufungsgericht in dem unerquicklichen gegenseitigen Verhlilnis der
Gesellschafter und dem daraus entspringenden ungilnstigen EinfluB au!
die ordnungsmaBige Bewírtschaltung der landwir!schaltHchen Liegenschalt
und aul die Erzeugung erblickt.
Die Revisionswerher lechten diesen Rechtsstandpunkt des Berulungsgerichtes an, und zwar mit Recht.
Die Kliiger haben zwar im vorliegenden Falle hehauptet, sie wollten
nicht wei!erhin liir die Beklagten Annuitiiten und Zinsen von der auld.en

ů:

. ' . s olečenstvi k zemědělské usedlosti s 11 h~
V tomto sporu o ~lUsen~. Posuzovaly oba nižší soudy otázku, je-a
zemědělskýsh pozemk~o~nn; yčna~n\rebo na újmu ostatních sp?leč~ikú, též
y v' nosU z 28. července 1942, RIssky zak; I,
žaloba. podan,a v ne~
s hledIska ~asad ~udco~a
227 a provádějíciho nařízeni vydan,eha
o
str. 481,_yest~llk r.. prt : tS:ri, pr~ vy'živu a zemědělství ze 17. kvetna
..- k němu RlsskylTI mtnlS el s v
~
1943, čís. VI-26827, ovšem odchylne.
.

l

,
.'
'e ne·sou prokázány žalobci uplatňovan!;
Prvý soud dospel k zaveru,. z
j eshod o hospodaření na společné
důvody pro zrušení spol~čens,tvl, a to npodař? z níž nedávají žalobcům vyusedlosti, na niž ,žaloval1l.nyl1l ~a.~1 os h dluhů které žalobci za ně nadále
účtování, neplat~ al1l anu.ltr ~k,l1l r~~;~niho řiz~ni nedalo zjistiti nic. co by
nechtějí platItI; ze se z vls e u Pd' , ba naopak bylo zjištěno, že po··
svědčilo o jejich špatnem h ospo arem, ,
.
latí a okud jo"e o výzemky dobř~ Obh?S~odařuj~ ~or~;;n s~~ta~\~~:;: ~amítatých proti pohlenos z polovmy, ze I,e tent
y
Ck I 18/41 takže tu není podle
o
dávek, jak b~lo uznVa!'d ;eá sdg~~d~"k:~rušeni spoleČenství. Odvolací soud
cltovaneho vynosu u c v "
•
•
. 'I
.
dospěÍ však k opačnému zaveru a zalobe vyhove .

•

•

Oovolatelé napadají toto právní stanovisko odvolacího soudu, a to
• I né anuity
právem.
h ."
. V souzeném případě tvrdili sice ,žalobci, že nec t;Jl za za o~a t h _
a úrokv z dluhu hypotekárně. zajištěného na společnych nemovl os ec
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gemeinsamen. Liegenschaften hypothekarisch sichergestellten Schulá bezahlen, ihre Behauptung wurde jed och widerlegt, denn es wurde !estgestellt, dass die Beklagten die Zin sen von ihrer Hal!te bezahlt haben. Die
Beklagten haben zwar den Klagern den au! sie entfallenden Teil des Ertrages nicht abgefiihrt, dies geschah aber deshalb, weil sie gegen sie, wie
im Rechtsstreit AZ. Ck I 18(41 nachgewiesen wurde, ihren Anspruch ubersteigende Gegenforderungen hatten. Die Meinungsverschiedenheiten und
Streitigkeiten zwischen den Gesellschaftern;wie sie von den Untergerichten
festgestellt wurden, sind, auch wenn sie nicht im Interesse einer ordnungsmaBigen und ruhigen Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Liegenschaf! gelegen sind, nicht solcher Art, daB sie die ordentliche B.ewirtschaftung in einem bedeutenden MaBe beeintrachtigen wurden, wenn
nachgewiesen wurde, daB die Beklagten die GrundstUcke ordentlich angebaut haben und gut bewirtschaften. Wenn die Muhle beh5rdlich geschlossen ist und die Klager sich bereits seit dem Jahre 1937 an den Arbeiten' auf der gemeinsamen Liegenschaft· nicht beteiligen und auch sonst
in keiner Weise zur Hebung ihres Ertrages oder zur Verbesserung des Zustandes der Gebaude beitragen, wenn sie weder behaupten, daB diese
PfIicht lediglich die Beklagten auf sich genommen haben und sie dauernd
vernachlassigen, noch die Beilegung der Zwistigkeiten im Sinne der
§§ 835 u. ff. abGB. versucht haben, so kann man diese ungeregelten
Gesellschaf!sverhiiltnisse und die daraus entstandenen Streitigkeiten
nicht als 'dringende personIiche ·GrUnde gelten lassen, derentwegen
wahrend des Krieges ausnahmsweise die Aufhebung der Gemeinschaft im
Sinne des § 830 abGB. bewiIIigt werden konnte. Was die Frage anlangt,
ob die Klage zur Unzeit oder zumNachtei! der ubrigen Miteigentilmer eingebracht wurde, legt das Revisionsgericht die eben zitierte Gesetzesbestimmung vom Gesichtspunkte der im FUhrererlaB vom 28. Juli 1942,
RGBI. I, S. 481, VBIRPro!. S. 227 hervorgehobenen Grundsatze und Intentionen aus, wie bereits in einigen vom Revisicnsgericht in Rechtsstreitigkeiten wegen Teilung der Gemeinschaft des Eigentums in letzter Zeit gefallten Entscheidungen auslUhrlich dargelegt wurde.
Nr. 18752.

.dále platiti' jejich tvrzeni bylo však vyvráceno, neboť, b)llo zjištděn?;/Ie ~a
lovani úroky ze své polovice mají zaplaceny. žalov~m sice ne? va" ':' za~
I b o část výnosu na ně připadající, stalo se to vsak proto, ze ~el~ proti
~mC~~ájemné pohledávky jejich nárok převyšující, jak" bylo prokaza~o .v.e
s oru ztl. sp. Ck í 18/41. Neshody a ~'p0ry" ~e7;' spolec~lky, Jak byly lll:r.=
lmi soudy zjištěny, i když nej~ou v zajmu radneho ~ khdneho "obhos~?da,
" 'ní zemědělské usedlosti, prece Jen nejsou tak~ve po~a~y, z~ by radn:
~~;os odařování ve značnější míře brzdily, bylo-ll pro"~azano, ze, z~l~van!
" poz emky řádně obdělány a dobře na nich hospodan. Je-h mlyn uredne
maJl y
"alobc,' se j'iž od roku 1937 prací na společné usedlosti nezúčast
uzavren a z
" 't
b d
•.
"..
. ,. ak k zvětšení j'ej'ího vy'nosu nebo zlepsem s avu u ov nepnnUJI, am JIn
•
.
b'" I
' ., t vale
spivají, ani netvrdí, že povinnost tu prevz~h, na se e Jen za ovan. a jl ~ , I
zanedbáva' í ani že se pokusiIí o urovnam neshod po~le §§" 835 a ,1~S.
obč. zák., jn'elze tyto mezi nimi neurov~ané společe;l~ke pomery a z ~IC~
vzešlé spory uznati za naléhavé osobní ~uvody, pro nez by, b§yl~i~e tač v~~f
výjimečně povoliti zrušení společenstvl podle ustanov.em
o,, •.
Dovolací soud, pokud jde o otázku, je-li žaloba pod~na ~ nev~od~y cas
nebo na újmu ostatních spoluvlastníků, vykládá po~lez c0~vane z2a: o!,n.é
ustanoveni s hlediska zásad a intenci vytčených ve vynosu .udce z .. : ce,vence 1942 Říšský zák. I, str. 481, Věstník ř. pro!. str. 227, Jak bylo jlZ obšírně dovodě nO v několika rozhodnutích dovolacím soudem ve sporech
o rozděleni slloluvlastnictví v poslední době vydaných.
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18752.

Ein Abkommen, durch das ,ieh die beteiligten Versicherungsanstalten
gegenseitig verpllichtet haben, ihre Versicherung zU IOsen, wenn nachgewiesen' wird, daS ihre Versicherung spliter vereinbart wurde, unď die filr
diese Versicherung bezahlte Priimie zuriickzuzahkn, ist ein Vertrag zn Gunsten des Versicherungsnehmers, bei dem es zu einer Doppelversicherung
gekomrnen ist. Der Versicherungsnehmer erlangt unmitlelbar das Rechf,
vom Versprechenden Erfiillung zu lordem (§.88t abGB.).

Dohoda, již se zúčastněné ~ji~ť.(.lVny ~~!e~ně za~ázaly, že z~i
své pojištěni bude-Ii prokázáno, ze JejIch poJIstent bylo SJ7dnáno pozdep,
a že prémie' zaplacená na toto pojištěni bU.d~ vflíce~~, .le, smI?Uvou ve.
prospěch pojistníka, u něhož dojde. k~, ~vojnem? ,popstem. POjIstník t~
nabývá přlmého práva žádati na shbuJlcutI spinem zavazku (§ 881 obě.
zák.I).

Ha! die Versicherungsanstalt, díe den spateren Versicherungsvertrag
abgescWossen hat, ihre VerbindIichkeit aus einem 50lchen Abkommen nich!
erlilllt, 50 ist der Versicherungsnehmer, bei dem es zu einer Doppelversicherung gekommen ist, berechtigt, seinen Anspruch aus der zn seinen

Nespinila-Ii pojišťovna uzavi'evši pozdější pojistnou smlouvu, svůj
závazek z takovéto dohody, je pojistník, u něhož došlo ~e dvoj~ému poiištěn~ oprávněn uplatňovati svůj náro~ z ?oh~d~, uzav.,rené v jeho pr?j
spěch, žalobou o ~ácenj zaplacené pojlstne premle z dUvodu, ze pozcteJ
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Gunsten getrolfenen Vereinbarung mit Klage aut Riickzahlung der bezahh
ten Versicherungspriimie atls dem Grunde geltend Ztl machen, daB der
. spater abgeschlossene Versicherungsvertrag erloschen sei, oder sich gegen
de!.! ~nspruch der V~rsicherungsanstalt au! Bez!ffilung der Versicherungspra!111e alts dem spater abgeschlossenen Verslcherungsvertrag mit dem
Z~isc~en~ntrag au!. Feststellung zu wehren, daB der Versicherungsvertrag
ml! oRuckslcht aul dle getrolfene. Vereinbarung nicht zu Recht besteht.

uzavřená pojistná smlouva zanikla! .~ebo ~e I?roti .!1ár~ku pojišťovn~ ~~
zaplacení pojistné prémie z pozdeJ. uzavrene pOJlstne smlouvy braml!
mezitímním návrhem určovacím, že pojistná smlouva netrvá vzhledem

(Entsch. vom 10. Mai 1944, Rv II 486/43.)

(Rozh. ze dne 10. května 1944, Rv II 485/43.)

J. und R. S. ware'n ursprlinglich bei der Versichcrungsanstalt X. gegen
Brandschaden versichert, und zwar auf Grund der Polizze Nr. 13 ..... auf
83.780 K bis zum 30. September 1941. Am 30. Mai 1935 unterschrieben
die S. der Versicherungsanstalt Y. einen ebenfalls auf 83.780 K lautenden
Feuerversicherungsantrag. Der Beginn der Gilltigkeit dieses Versicherungsvertra~e~ wu:de zum 30. September 1941, d. i. bis zum Tage des Ablaufes
der Gultlgkelt der Poltzze Nr. 13 ..... bei der Versicherungsanstalt X.
hinausgeschoben. Den Versicherungsantrag )'om 30. Mai 1935 nahm die
Versicherungsanstalt Y. mit Schreiben vom 13. Junl 1935 an und steIlte
den S.am 13. Apríl 1937 die Versicherungspolizze aus. Am 23. Marz 1937
unterschrieben dle S. einen auf den Betrag von 85.580 K lautenden welteren
Versicherungsantrag liir die Versicherungsgesellschaft X. mit dem 30. September 1937 als Beginn der Versicherung filr die Zeit bis zum 30. September 1949 und es wurde ihnen die Versicherungspolizze Nr. 17 .... ausgefolgt. Die Klindigung dieser Versicherungspolizze durch die S. wurde von
der Versicherungsanstalt X. nicht angenommen. Die S. zahlten die Versicherungspramie pilnktlich bis. zun; 30. September 1941 worauf sie die .
'
.
weitere Bezahlung ablehnten. ,
lm vorliege~den Rechtsstreit
~nd R, S. Ole Bezahlung der

verlangt die Versichemngsanstalt X. von
ersten am 30. September 1941 fiilligen
Pran,ne von der Pohzze Nr. 17 ..... Die Beklagten, an deren Seite die
Verslcherungsanstalt Y. als l'IIebenintervenientin aetreten ist wehrten sich
einerseits damit, der streitgegenstandliche Versi~herungsve':trag sei nicht
gUltlg. abgeschlossen worden, andersei!s in Uebereinstimmung mi! dem
V~rbf1n.ge": der Nebenintervenientin damlt, die Versicherungsanstalt X.
(dle Klagenn) sel an den BeschluS des stan di gen Ausschusses der. . . .. er
V~rslcherungsanstalten vom 8. Mai 1940 betrellend die Beseitigung der
,Palle der Doppelverslcherung gebunden. Die Beklagten stellten den Zwischenantrag au! Feststellung, daS der Versicherungsvertrag Nr. 17 .....
mcht zu Recht bestehí.

J.

I? a sEr s t gel' i c h t

,

k

dohodě

po právu.

J. a R, S-o~i byli původně pojištěni proti ~?~áru u pojišťovny, X.,
a to pojistkou čls.13: .... na 83.78? ,K ~o 3?: :a~l 1941;?ne 30. kvetna
1935 podepsal! S-ovi návrh na pozar11l pOjlstenl, rovnez na 83.780 K
pojišťovně Y. Počátek platnosti této pojistné smlouvy byl odložen na
30. záři ICl41, t. j. do dne vypršení platnosti pojistky čís. 13 ..... u pojišťovny X. Pojistný návrh ze dne 30. května 193,5 přijala pojišťovna_V.
dopisem ze dne 13. ,června 1935 a vystavila S-ovYU;,dne13. ,du~na 1937
pojistku. Dne 23. brezna 1937 podepsal! S-OVl dalsl pOjlstny navrh pro
pojišťovnu X. na částku 85.580 K s počátkem pojištěni 30. září 1937
na dobu do 30. září 1949 a byla jim vydána pojistka čís. 17 ..... výpověď této pojistky S-ovými nebyla pojišťovnou X. přijata. S-ov i platili
řádně pojistnQu prémii až do 30. září 1941, načež placení odmítli.

Ve sporu, o který tu jde, domáhá se pojišťovna X. na J. a R. S-ových
zaplacení prvé prémie z pojistky 17 ..... splatné dne 30. září 1941.
žalovaní, na jichž stranu přistoupila jako vedlejší intervenientka pOjlSťovna Y., se hájili jednak tím, že pojistná smlouva, o mž jde v tomto
sporu, nebyla platně uzavřena, jednak v souhlase s přednesem vedlejší
intervenientky tím, 'že je pojišťovna X. (žalobkyně) vázána usnesením
stálého výboru -enskýcb pojišťoven ze dne 8. května '1940 o odstraňo
vání případů dvojného pojištění. Žalovaní vznesli mezitímni návrh na
určení, že pojistná smlouva čís. 17 ..... ~ení po právu.

gab. dem Feststellungsantrag mit Zwischenurtell st~tt und sprach au s, daB mit der weiteren Verhandlung liber die
Klage blS ZUl' Rechtskraft des Zwischenurteils zugewartet wird.

P r v Ý s o u d vyhověl mezitímním rozsudkem návrhu na určení a
vyslovil, že s dalšim jednáním o žalobě bude sečkáno až do pravoplatnosti m",zitímního rozsudku.

D a s Ber u f u 11 g S g e r i chi wies liber die Berufung der Klagerin
dert Zwischenantrag auf Feststellung ab.
,

O cl v o I a c í s o u d k odvolání žalobkyně mezitímní návrh na určeni
zamítl.

-

-
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D a s O ber s leG e r i c h t stellte Uber die Revision der Beklagten
das Urteil des Erslgerichles wieder her.

N e j v y Š š í s o u d obnovil k dovolání žalovaných rozsudek prvého
soudu.
Z

Aus den GrUnde'n:
Die Revision isl begrUndet.
Die Beklagten machten im Rechtsstreit vor allem Einwendungen geltend, nach welchen sie bezweilelten, dag es zwischen ihnen und der Klligerin iiberhaupt zu einem gUltlgen Versicherungsvertrag gekommen ist,
auSerdem machten sie aber auch die Einwendung aus dem zwischen den
Versicherungsanstalten am 8. Mai 1940 getroffenen Abkommen Uber die
Art des Vorgehens der am Vertrage beteiligten Versicherungsanstalten
bei der Beseitigung der Doppelversicherung geltend.
Wlihrend das Erstgericht, indem es alle Einwendungen der Beklagten
gegen die GUltigkeit des mi! der Klligerin abgeschlosenen VersicherungsvertragesbegrUndet land, Uber den von ihnen gestellten Zwischenantrag
aul Feststellung entschied, daS der Versicherungsvertrag nicht zu Recht
bestehe, liillte das Berulungsgericht die gegenteilige Entscheidung, indem
es die Einwendungen der Beklagten gegen die GUltigkeitdes Versicherungsvertrages nicht fUr gerechtfertigt erachtete und hinsichtlich der aus
dem zitierten Abkommen der Versicherungsanstalten abgeleiteten Einwendung den Standpunkt vertritt, dag sie aul. die Beurteilung der Frage der
GUltigkei! des mit der klagenden Partei abgeschlossenen Versicherungsvertrages ohne EinfluS bleiben mUsse.
Da die Revision das angelochtene Urtei! aus dem Grunde der unrichtigen rechtlichen Beurteilung nur insolem anlicht, als es sich um die Erledigung der zuletzt erwahnten Einwendung der Beklagten handelt, kommt
es im Revisionsverlahren nur no ch dar aul an, ob sich die beklagte Partei
zur Begriindung des von ihr geslelten Zwischenantrages aul Feststellung,
daS die von den Parteien abschlossene Versicherungspolizze Nr. 17 .....
nicht zu Recht besteht, aul die von den Versicherungsanstalten getroffene
Vereinbarung vom 8. Mai 1940 Uber die Beseitigung der Doppelversicherung beru!en kann oder nich!.
Durch das erwahnte Abkommen verpllichteten ~h die Versicherungsanstalten gegenseitig, aul welehe Weise sie kUnftighin die Falle der Doppelversicherung erle~igen werden. Ausgehend vom Grundsatz der Ancien"itat verpflichteten si ch die am Vertrage beteiligten Versicherungsanstalten
z~r Uisung ihrer Versicherung, wenn nachgewiesen wird, daS,ihre Verslcherung spater vereinbart wurde, sowie zur RUckzahlung der au! diese
Versicherung bezahlten Versicherungspramie.
.
Dieses Abkommen ist im Hinblick aul die darin enthaltene Neben-,
vereinbarung, insbesondere darUber, daS die Versicherungsanstalt, díe den
spater abgeschlossenen Versicherungsvertrag IOsen soli, dem Versicherungsnehmer die bereits bezahlte Pramie zurUckzahlen wird, ein Vertrag.
zuguns!en Dritler (§ 881 abGB.),' d. i. zugunsten derjenigen Versi cherungsnehmer, bei denen es Zll einer Doppelversicherung gekommen 1st.

důvodu:

Dovolání je duvodné.
Žalovaní vznesli za sporu především námitky, jimiž brali v pochybnost že vůbec došlo mezi nimi a žalobkyní k platné pojistné smlouvě,
mim~ to však uplatňovali i námitku z dohody mezi ~?jišťovnami ze dn",
8. května 1940 uzavřené o tom, jak budou tyto pOj1sťovny na smlouvé
zúčastněné postupovati při odstraňování dvojného pojištění.
Kdežto prvý soud, shledav všechny náI?it.ky žalovan~c~ ~roti platnosti pojistné smlouvy uzavřené s žalovanyml opodst.~tne~yml, rozhodl
o mezitímním určovacím návrhu jimi vzneseném, že pOj1stna smlouva netrvá po právu. rozhodl odvolací soud opačně, ježto neuznal námitky žalovaných proťi platnosti pojistné smlouv~.•důvodnými" a, pokud ~'e tÝ~Í!
námitky.odvozené ze zmíněné dohody p~jlsťoven, zastava .stan;ovlsko, ze
musi zůstati bez vlivu na posouzení otazky platnosh pOj1stne smlouvy
s žalujici stranou uzavřené.

•
ježto dovoláni broji proti napadenému rozsudku z důvodu právní
mylnosti, jen pokud jde o vyřízení posléz. uvedené n~mitky žalova~ých,
jde v dovolacím řízení již jen o to, může-ll se žalo~ana ~.trana ~ oduvodně ni mezitímního určovacího návrhu jí vzneseného, ze pOJIstka ČlS. 17 ....
mezi stranami uzavřená nepozůstává po právu, dovolávati dohody
z 8. května 1940, uzavřené mezi pojišťovnami o odstraňování dvojného
pojištění čili nic.
.
Zmíněnou dohodou se pojišťovny navzájem zavazuji, jakým způsobem
budou napříště řešiti případy dvojného pojištění. Vycházejíce ze zásady
ancienity zavazují' se v ní pojišťovny na smlouvě zúčastněné, že zruší
své pojištěni, budecli prokázáno, že jeji~.h P?jišt~ni. by~o sjednán~.později,
a byla-Ii na toto pojištění zaplacena pOjlstna prem!e, ze bude pOjlsťovnou

llrácena.

.

Dohoda ta, hledíc k vedlejšímu ujednání v ní obsaž~.nému, zejména
o tom, že pojišťovna, jež má zrušiti později uzavř.~n,:u pOJistnou smlouvu,
vrátí pojistníkovi zaplacenou již pojistnou préml1, je smlouvou ve prospěch osob třetích (§ 881 obč. zák.), t. j. pojistníků, u nichž dojde ke
dvojnému pojišt~ní. Jak ze zně~í" tak. ,z ~čelu z?,íně~~ dohody plyn~: ,že
třetí osoba (poJIstník) tu nabyva pnmeho pr'lva zad ah na shbujlClm

-
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Sowohl aus dem Wortlaut, als au ch aus dem Zweck des erwahnten Abkommens ergibt sich, daB der Dritte (der Versicherungsnehmer) unmittelbar das
Recht erIangt, vom Versprechenden Erftillung zu lordern, da die Leistung
hauptsachlich ihm zum Vortei! gereichen soli (§ 881, Abs. 2 abGB.).

splněni závazku, ježto plněni má býti hlavně jemu ke prospěchu (§ 881,

Daher ist nach Ansicht des Revisionsgerichtes die Auslegung dieses
Abkommens durch das' Berulungsgericht unrichtig, es mUsse zum Zwecke
der Geltendmachung 'des erwahnten Abkommens eine besondere Vereinbarung betre!fs der Liisung des spater abgeschlossenen Versicherungsvertrages getroffen werden. Die L6sung des spater abgeschlossenen Versicherung~vertrages war nicht einer besonderen Vereinbarung zwischen
den betelhgten Verslcherungsanstalten vorbehalten, denn diese haben
ausdrUcklich die Verpllichtung iibernommen, den spater abgeschlossenen
Vertrag zu losen und dem Versicherungsnehmer dic bezahlte Pramie
zuriick?uzahlen. Die Erfiillung dieser Ubernommenen Verpflichtung hat
somlt zur Voraussetzung, daB dle Verslcherungsanstalt von der Doppelversicherung Kenntnis erlangt und au! Grund' der von der anderen Versicherungsanstalt abge!orderten schriftlichen Belege feststellt, daB ihr
Verslcherungsvertrag spater abgeschlossen wU1;de. Zur L6sung des Vertrages und Ruckzahlung der Versicherungspriimie kommt es hier bereits
auf Grund des erwahnten Abkommens und es bedarf keiher weiteren Abmachung betreffs der L6sung. lm gegenteiIigen Falle, d. i, wenn die L6sung des spa teren Versicherungsvertrages von einer Abmachung zwischen
den Versicherungsanstalten oder zwischen der Versicherungsanstalt die
'den sPateren Versicherungsvertrag abgeschlossen hat, und zwischen' dem
Verslcherungsnehmer ~bhangen sollte, wiirde durch die Weigerung der
Vers~cherungsanstalt, eme Verembarung betreffs der L6sung des spateren
Verslcherungsvertrages zu treffen, der durch das Abkommen der Versich~rungsanstalten beabsichtigte Zweck der Vereinfachung des Vorganges
bel Beselhgung der Doppelversicherung im Interesse der Versicherungsnehmer vereitelt werden. Ein anschauliches Beispiel hieftir ist auch dieser
langwierige kostspielige Rechtsstrei!.

Neni proto podle názoru dovo!~cí~o soudu ,:;p,rávný }~klad této dohody odvolacím soudem, že b~ k uee!un~ uplat!1':'IY ZI!1ll1e~1e dohody bylo
třeba uzavříti zvláštní ujednám o zrusel1l pozdejsl pOjlstne smlouvx" ~ru
šení později uzavřené pojistné smlouvy nebylo tu vyhrazeno zvlastmmu
ujednáni mezi zúčastněnými pojišťovnar:1i, neboť t:tt? v~slov,ně ~řevzaly
závazek, že zruší smlouvu později uzavre;ro.u a vrah pOjlstl;lkovl, zaplacenou prémii. Je tedy před pokladen; splne.~I, t~hoto.. prevzateho zav,azku,
aby se pojišťovna dověděla o dvolnem pOI:stem a, zjlst;la s~. po~le plsemných dokladů vyžádaných od druhé pOjlštovny, ~e j~jl P.~llst?a s;nlouva
byla později uzavřena. K;' ~r~šení smlouvy a. vrace~1 ~Ojlst!:e pr~nlle. t~
dochází pak již podle zmll1ene dohody a nem zapo!re~1 dalsl!;~. uje?."an!
o zrušení. V opačném. příp,:dě, !.. j. mě}~-Ii by. zrusem PozdeIS.I"pOjlstne
smlouvy záviseti na dohade mezI pOjlstovnaml ~ebo mezI pOjlsťovnou,
uzavřevší pozdější pojistnou smlouvu, a pOjlstmkem, byl by odporem
pojišťovny uzavříti ujednání o zruše?í pozdější pojistnésI?lou~y zmařen
účel dohodou pojišťoven sledovany stran Z] e dno d u sen I postupu
při odstraňováni dvojného pojištění v zájmu pojistníku, Toho názorným
příkladem je i tento dlouho trvající nákladný spor.

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daB der Versicherungsnehmer
seinen. Anspr~ch aUs einem zu seinen Gunsten abgeschlossenen Vertrage,
lalIs dle Verslcherungsanstalt, die den spateren Versicherungsvertrag abgeschlosen hat, ihre Verpflichtung, nicht erflilIt hat, in der Fonn einer
Leistungsklage,das ist einer Klage au! Ruckzahlungder bereits bezahlten
Versicherungspr~mie aus dem Grunde des Erl6schens des spater abgesehlosenen Verslcherungsvertrages im Sinne des erwahnten Vertrages zug~nsten Drilter g~ltend machen kann; dabei wird das Gericht prajudizielI
dle Frage enlschelden mussen, ob dieser spatere Versicherungsvertrag zu
Recht besteht oder nich!. Daraus ergibt sich, daB sich der Versicherungsnehmer gegen den Ansprueh der VersicherungsanstaJt auf Bezahlung der
Versicherungspramie von dem spater abgeschlossenen Versicherungsvertra~, durch den es zur Doppelversicherung gekommen ist, auch mit dem
ZWIschenantrag auf FeststelIung wehren kann, daB der Versicherungsvertrag nicht zu Recht besteht, da es sich um einen spater abgeschlossenen Vertrag handelt, der von der Klagerin im Sinne des zitierten Ab-

Nelze pochybovati o tom, že p~ns,tník může ,:;vůJ nárok,,~~ sn;louvy
v jeho prospěch uzavřené, pa~-h pOjlst~)Vna,. uzavrevs~ I:0zdejSI pOjlst~o~
smlouvu svůj závazek nesplmla uplatnova!r ve lorme zaloby na pInem,
to jest n~ vrácení zaplacené již pojistné prémie z důvodu, že poz~ěji uzavřená pojistná smlouva zanikla podle z~níl:ě~.é ~o~~~y v~ prospe~h, osob
třetích; při tom si soud bude muset pr~l,ud~elalne reslt otazk:r' trva-I; ta~o
, pozdější pojistná smlouva po právu čIlI me .. Z toho plyn~, ze se po]~~tl1ll~
může proti nároku pojišťovny na zap!acem pOI!S~ne prel,-::e z, pOjl~t~e
smlouvy později uzavřené, kterou dosl o k dvo]ne.r.nu pO]lstem, bramt!
i vznesením mezitímního určovacího návrhu, že pO]lstná smlouva nelrva
po právu, ježto jde o smlouvu později uzavřenou, ,která měla ,býti žalobkyní podle zmíněné dohody zrušena a pojistná premle mu vracena.
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kommens geliist werden und nach welchem ihm die Versicherungspramie
zurilckgezahlt werden sollte.
Die Einwendung .der Beklagten, der ~wischen ihnen und der Kliígerin
abgeschloss~ne Verslcherun~.svertrag S:'I e111 spater abgeschlosener VerIra.!$, den che.. Klagenn zu losen verplhchtet war, betrifft demnach di e
Gui. t I g k e I t ge~ Versicherungsvertrages, aus dem aul Bezahlung der
V~rslcherungspramle geklagt wlrd, und das Berulungsgericht hatle sich
mlt Ihr von dlesem Geslchtspunkte aus befassen sollen. Oas Abkommen
hat ~n si ch allerdings nicht die UngUltigkeit des spater abgeschlossenen
~erslcherungsvertrages ZUl' Folge, aber der Anspruch au! Liisung des Versl~~e:ungsvertrages uml au! Riickzahlung der bezahlten Versicherungsp~amle, der dem Verslcherungsnehmer daraus entspringt, wenn allerdings
dle.. vertraghchen '(oraussetzungen lUl' die Entstehung dieses Anspruches
erlullt slOd, kann eme.Tatsache bilden, die dem Weiterbestande des spiiter
abge.schlossenen Vertra~es lm. Wege s!eht, mdem er ihm gegenUber llem
~erslcherungsnehmer dle Wlfks~mkelt mmmt, soba Id diesel' Anspruch
"egen dle Ve~slcherungs.anstalt mlt Grund geltend gemaCht wurde, und
daher auch .,dle Entscheldung herbellUhren kann, daS der spatere Verslcherungsvertrag nicht Zll Recht besteht.
Zwischen den Parteien ist unbestritlen daS es si ch um einen FaH
d~r DOPl?elversicherunghandelt; die Feststellung des Erstgerichtes, dáS
dle Ve:slcherungsanst~lt Y. den Versicherungsantrag der Beklagten mit
Zuschnft vom 13. JU111 1935 angenommen hat, blieb in der Berulung unangelochten; unangelochten blieb auch seine Rechtsansicht daS es damit
z~m Abschlusse eines Versicherungsvertrages gekommen i~t, obwohl die
dlesbezughche Poh~ze den Beklagtel) erst spater ausgestellt und zugestellt wurde. Daher 1st auch dle Rechtslolgerung des Erstgerichtes richtig,
daS der den !3eklagten am 30. Marz 1937 zugestellte Versicherungsvertrag der V.erslcherungsanst~1t X. Nr. 17 ..... der spater abgeschlossene
Vertrag sel. Als solcher halte er von der Klagerin aul Gnrnd des oben
er~ah~ten Abkommens geliist werden soHen, wenn dariiber zwischen der
Klagenn und der Nebenintervenientin bereits vor dem Rechtsstreit verhandelt wurde, und daher macht die beklagte Partei mit Recht ihren Ansl?fUch au~ ~em Abkommen vom 9. Mai 1940 als einer Tatsache geltend,
dle der Gultlgk~lt des mlt der Klagerin spater abgeschlossenen Versicherungsvertrages lm Wege stehl. Da es sich hier Itur um eine Rechtslrage
handelte, wurde der. R~vision der Beklagten Folge gegeben und das angelochtene Urtell, wle lm Ausspruch angelUhrt, abgeandert (§ 510 ZPO.).
Nr. 18753.

Die Dienstbarkeit. des !reien Zu- und Abganges Uber den dienenden
ZIIl11 Flusse erhscht, wenn der FluBlaul bei der Reguliemng in der
WelSe verlegt wurde, daB zwischen dem Flusse und dem dienenden
Gmn~7~ein fremdes Grundstiick entstanden ist, uber das dem Eigentiimer
!les friiheren herrschenden Gmndes kein Wegerecht zusteht.
Oru~d

(Entsch. vom 10. Mai 1944, Rv II 80/44.)

Námitka žalovaných, že pojistná smlouva mezi nimi a žalobkyní uzaje smlouvou později uzavřenou, kterou byla žalobkyně povinna
zrušiti, týká se podle toho p I a t n o s t i pojistné smlouvy, z niž je ža~
lováno o zaplacení pojistné prémie, a odvolací soud měl se jí z tohoto
hlediska zabývati. Dohoda sama o sobě nemá. ovšem v zápětí neplatnost
pojistné smlouvy později uzavřené; avšak nárok, který z ní pojistníkovi
vzejde jednak. na zrušení pojistné smlouvy, jednak na vrácení pojistné
prémie, byla-Ii zaplacena, jsou-Ii ovšem splněny smluvni předpoklady
vzniku tohoto nároku, může býti skutečností, která brání dalšímu trvání
později uzavřené smlouvy, zbavujic jí účinnosti vůči pojistnikovi, jakmile
nárok ten byl vůči pojišťovně důvodně uplatněn, a může tedy býti i dů
vodem, aby se uznalo, že pozdější pojistná smlouva netrvá po právu.

vřená

9
Mezi stranami není sporno, že jde o případ dvojného pojištěni; zjištěni
prvého soudu o tom, že pojíšťovna' Y. přijala pojistný návrh žalovaných
přípisem ze dne 13. června 1935, zůstalo odvoláním nenapadeno; nebyl
napaden ani jeho právní závěr, že tím došlo k uzavření pojistné smlouvy,
třebas pojistk"a o ní byla vystavena a doručena žalovaným až později.
Je proto správný i právní závěr prvélio soudu, že pojístná smlóuva pojišťovny X. čís. 17 ..... , doručená žalovaným 30. března 1937, je smlouvou později uzavřenou. Jako taková měla býti žalobkyní podle dohody
shora zmíněné zrušena, když o tom bylo mezi žalobkyní a vedlejší intervenientkou již před sporem jednáno, a proto se právem dovolává žalovaná
strana svého nároku z ,dOhody ze dne 8. května 1940 jako skutečnosti,
bránící platnosti pojistné smlouvy s žalobkyní později uzavřené. Ježto
tu šlo pouze o otázku právní, bylo dovolání žalov"né vyhověno a napa, dený rozsudek změněn,.iak je ve výroku uvedeno (§ 510 c. ř. s.).

čls.

18753.

. Služebnost volného přichodu a odchodu přes služebný pozemek k řece
Z8nillá, byl-Ii tok řelcy přeložen při regulaci tak, že mezi ní a služebným
pozemkem vznikl cizí pozemel" po němž nemá vlastnili dřívějšího panuj/clho pozemku práva choditi.
.
{Rozh. ze dne 10. kvělna1944, Rv II 80/44.)
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Au! ~em in der Einlage Z. 1718 des ~at.-Gebiet:s L. eingetragenen
Grundstuck K. Z. 873/5, dessen Elgentumenn A. K-ova 1St, als herrschendem Grunde und au! dem in der Einlage Z. 226 des Kat.-Gebietes L. eingetra,genen GrundsWck. K. Z. 873/1, dessen EigenWmerin M. B-ová isl,
als dlenendem Grund~ 1St laut Kaufvertrag vom 27. Dezember 1916 eine
Dlenstbarkelt emverlelbt, au! Grund welcher den EigenWmern des herrschenden Grundes und deren Rechtsnachtolgern das Recht des treien Zuund Abgang~s Uber das GrundsWck Nr. 873/1 durch eine im Zaune angebrachte Tur blS zum Flusse M. und zurUck zum Zwecke des Wasserschoptens oder ~u beliebigen anderen hiiuslichen oder persiinlichen Zwekken, ~nd ~war "m gerader und kUrzester Richtung zum Flusse M. zusteht
u~d dle Elgentumer des herrschenden Grundes berechtigt sind am Rande
dleses. Grundstuckes. aut eigene Kosten eine Treppe mit der e'ntsprechen,
ln L. ublrchen Holzzlmmerung zu ernchten. Zur Zeit der Begriindung der
Dlenstbarkelt, vor der Regulierung des Flusses M., Wh rte das alte Bet!
des.Flusses M. so, dal3 es in einem Bogen den dienenden Grund Nr. 873/1
beruhrte. Nach DurchWhrung der Regulierung in den Jahren 1928 bis
1932 wurde das Betí des Flusses M. ausgerichtet und ein ueues Bet! au!
den Grundstiicken privater EigenW~er eingerichtet, wiihrend das aufgelassene Flul3betí abverkauft wurde und jetzt: Eigentum der J. und M. M.
lsl, so dal3 slch jetzl zwischen dem dienenden Grunde nach dem neuen
Flul3lauf des Flusses M. das GrundsWck Parz. Nr. 287/2 betindet. Au
dlesem Grundstucke slehl A. K. kein Wegerecht zu.
lm vorliegenden Rechlsslreit b,antragl die Eigentumerin des dienenden .Grundes M. B-ová gegen den Eigentumer des herrschenden Grundes
1: dle Feslslellun\i, dal3 die Dienstbarkeit des freien Zu- und Abganges
uber das m der Emlage Z. 226 des Kat.-Gebietes L. eingetragene Grundstuck der klagenden Partei K. Z. 873/1 bis zum Flusse M. und zurilck
zugunsten des in der Einlage Z. 1718 des Kat.-Gebie!"" L. als herrschenden Gutes emgetragenen Grundstlickes K. Z. 873/5 in L. infolge Unterganges der Sache, zu deren Gutlsten sie ausgelibt wurde, erloschen is!
2. dal3 der Beklagte. verpflichtet ist, sich des Begehens und Betreten;
des Grundstlickes KZ. 873/1 zu enthalten und zu dulden, dal3 in der Einlage Z. 226 des Kat.-Gebietes L. die Dienslbarkeit des freien Zu- und
Abganges Uber das Grundstiick KZ. 873/1 geliischt wird.
D a sEr s t g e r i c h t gab der Klage statl.
D a s Ber u f u n g s"g e r i c h t gab der Berufung des Beklagten keine
Folge. A u s d ~ n G run den: Das Berufungsgericht stimmt mit .dem
Erstgencht dann liberein,. dal3. die strittig~ Dienstbarkeit infolge der
Zw.eckloslgkelt ~nd Unmoglrchkelt lhrer Ausiibung erioschen ist. Die das
Erloschen der Dlenstba'.keit betreffenden Vorschriften sind im § 524 bi,
529 abGB. enthal!en. Fur den vorlregenden FalJ komml nur die Vorschrift
~es § 524 abGB. in Betrachl. Der § 525 abGB. liil3t si ch auf den vor"egenden FalJ nicht anwenden, weil er nur eine Vorschrift enthiilt die
den ~alJ der vorUbergehenden Unmiiglichkeit der Auslibung der Di~nst
harkelt regel! (Klang 1/2, S. 422 bei .§ 525). Da es sich in der vorliégen~
den Sache um dle dauernde Unmoghchkell der Ausubung der Dienslbar-
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Na pozemku čís. kat. 873/5 zal?saném ve vložce čís. 1718k~t. územi
L j"Ž je ve vlastnictví A. K-a, Je Jako na pozemku panujlclm, a na
p~ze;;'ku kat. čís. 873/1 ~a~sané111 ve vložce čis~ 226. kat. ú~emi L., jo;ž
íe ve vlastnictví M. B-ove, Jako na í'0zemku sluz~bnem, vlozena r;!l z,~
kladě kupní smlouvy ze dne 27:.p.rosmc~ 1916. sl~zebn.ost, p~dle ~IZ pnsluši vlastníkům pozemku panujlc~ho a jich pravnrm n,,:~tupcum I?re,s po~
zemek čís. 873/1 právo volného pnchodu a odchodu dvrrka1111 u1111stenyml
v plotě až k řece M. a zpět za úč~lem č~pání ~?d~ anebo. z":J,,:kýmk.ohv
účelem domácím neb osobnrm, a Sice smerem pnmym a neJbhzslm k rece
,',1., a vlastníci panujícího pozemku jsou op~ávn~ni. zříditi sj v,břehu !ohoto
pozemku na své náklady schodky s pnslusnym vydrevenrm, Jak Je
v L. obvyklé. V době zřízení služebnosti, před regulaCi řeky M., vedlo
staré řečiště řeky M. tak, že se obloukem dotýkalo služebného pozemku
čís. 873/1. Po provedené regulaci v letech 1928 až 1932 bylo řečiště
řeky M. vypřímeno a zřízeno nové koryto na pozemcích soukrDmých
vlastníků, zatím co zrušené korylo, resp. řečiště bylo odprodáno a Je nyní
ve vlastnictví J. a M. M-o_::ých, takže se nyní nachází mezi P?zemkem
služebným a novým tokem řeky M. pozemek pare. Č. 287/2. Pres tento
pozemek nepřisluši A. K-ovi právo chodíti.

.

.
Ve sporu o který tu jde, domáhá se vlastnice služebného pozemku
M. B-ová p;oti vlas!~iku panujícího poz,emku A. K-ovi 1. ~jišt~n!, ~e
služebnost volného pnchodu a odchodu pres pozemek strany zalujlcl ČlS.
kat. 873/1, zapsaný ve vložce čís. 226 kat. územi L: až k řece M. a zpět
ve prospěch pozemku čís. kat. 873/5 v L. zapsaného ve vložce čís. 171~
kat. území L., jako statku panujícího, zanikla zánikem předmět~, k v~h
němuž byla vykonávána, 2. že žalovaný je povinen zdržeti se Jakékohv
chůze a vstupu na pozemek čít. kat. 873/1 a trpěti, aby ve vložce čís. 226
kat. území L. byla služebnost volného příchodu a odchodu přes pozemek
čít. kat. 873/1 vymazána.

P r vÝ soud

vyhověl žalobě.

O d vol a c í s o u d nevyhověl odvoláni žalovaného. Z d ů vod ů:
Odvolací soud souhlasí s prvým soudem, že sporná služebnost zanikla ná~
sledkem.bezúčelnosti a .1)emoŽllosti výkonu. Předpisy .o zániku služebnostI
jsou" obsaženy v §§ 524 až 529 obč. zák. Pro souzenou věc př}cházI
v úvahu jen předpis § 524 obč. zák. § 525 obě. zák. nelze na souzeny
případ použíti, poněvadž obsahuje jen předpis, uprávující případ pře
chodného znemožnění výkonu služebnosti (Klang, 1/2, str. 422 u § 525).
Poněvadž v souzené věci jde o trvalou nemožnost výkonu služebnosti,
platí zde předpis § 14470bč. zák. Podle § 524 obě. zák. zanikají služebnosti tak, jak se podle 3. a 4. hlavy třetího dílu zrušují práva a závazky.
V souzené věci sice nezanikl ani panujíci ani služebný pozemek, zániku

r
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keit handelt, gilt hier die Vorschrift des § 1447 abGB. Nach § 524 abGB.
erl6schen Oienstbarkeilen auf diejenigen Arten,. wodurch nach dem 3.
und 4. Hauptstiick des drilten Teiles Rechte und Verbindlichkeiten Uberhaupt aufgehoben werden. In der vorliegenden Sache ist zwar weder der
herrschende no ch der dienende Grund untergegangen, dem Untergange
des herrschenden Grundes kommt aber die Zwecklosigkeit der Oienstbarkeit und die Unm6glichkeil der Auslibung der Oienstbarkeit gleich
(Klang 1/2, S. 422 zum § 525, Rouček-Sedláček II, S. 920, Mayrl, S, 511
und Entsch. Nr. 10172 Slg. O. 0,.). Die festgestellte Aenderung der Verhaltnisse hat liberdies verursacht, daB die strittige Oienstbarkeil dem
herrschenden Grunde nicht mehr die Vorteile gewahrt, derenthalben sie
begrUndet wurde. Auch dies halte im Hinblick auf die Vorschrift des
§ 484 abGB. zm Folge, dai3 die strittige Oienstbarkeit erloschen ist
(Klang 1/2, S. 421 zum § 524). Die Tatsache, welche das Erloschen der
Oienstbarkeit verursacht hat, bildet den Titel zur Los'chung der au! diese
Art erroschenen Oienstbarkeit im Grundbuch (Klang 1/2, S,. 422 zum
§ 524). Wenn diese Tatsache striltig ist und der Eigentilmer des herrschenden Grundstiickes sich weigert, die Urkunde Zll unterschreiben, auf
Grund welcher der Eigenti1mer des dienenden Grunde s die Loschung der
so erloschenen Oienstbarkeit im Grundbuch .verlangen konnte (§§ 26, 27,
31, 32 GBG.), ist der Eigenti1mer des dienenden Grundes berechtigt,
im ProzeBwege ein Urtei! Zll beantragen, das den Exekutionstitel zur Erwirkung der Loschllng der in dieser Weise erloschenen Oienstbarkeit im
Grundbucli im Wege der Exekution birdet (§ 350 EO.).
O a s O ber s t e O, e r i c h t gab der Revision des Beklagten keine
Folge.
A u s den O, r li n den:
Nach der allgemeinen Bestimmung des § 524 abGB. erloschen Oienstbarkeiten iiberhaupt au! diejenigen Arten, wodurch na ch dem drilten und
vier!en Hauptstiick des dritten Teiles Rechte und Verbindlichlieiten aufgehoben werden. Nach der besonderen Bestimmung des § 525 abGB.
steU! zwar der Untergang des dienstbaren oder herrschenden Grundes
die Oienstbarkeit ein, soba Id aber der Grund oder das Gebaude wieder in den vorigen Sland gesetz isl, erhalt die Servilut wieder ihre
vorige Wirksamkeit. Oiebesondere Bestimmung des § 525 abGB.
kann also nur bei einem voriibergehenden Untergang des dienen"
den oder herrschenden Grundes zur Anwendung kommen. Sonst, also
auch bei einem dauernden Untergang des dienenden oder herrsche'nden
Grundes, kann hinsichtlich des Er16schens der Oienstbarkeit nm die "'or- schrift des § 524 abGB. angewendet werden. Dem Er16schen kommt die
Un,?oglichkeit der Ausiibung der Oienstbarkeit oder ihre Zwecklosigkeit
glelch.
)
/~
. In der vorliegenden Sache handelt es sich um die Oienstbarkeit des
freien Zu- und, Abganges iiber das GrundstiickParz. Nr. 873/1 als dienenden Grund bis zum Flusse M. und zurUck zugunsten des GrundstUckes
Kát. Z. 873/5 als herrschenden Grundes, und zwar zum Zwecke des
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., 'ho ozemku se však rovná bezúčelnost služebnosti a nemožnosti
p~nUjlCl I ~ bnosti (Klang 1/2 str. 422 k § 525, Rouček-Sedláček II,
vykonu s uze
"
S b ) Z·"'· , měna
str. 920 Mayr 1., str. 511 a ro~h ..č~s. 1017~
: n. s.. Ils,ena ~
_
• , \ mě toho způsobila, ze ]lz sporna sluzebnost neposkytuje pa
pO~'~ru ro , ku vy' hOdy k Vůli nimž byla zřízena. I to mělo vzhledem
nUjlClmU
ze
m,
. , I' b t
'kl
• d . p o484
obč. zák. za následek, ze sporna s uze nos zam a
\1~~ ;'f/2,§str. 421 k § 524). Skute.čn?st, ~terá z~ůsobila zánik služeb~osti ge titulem pro výmaz takto zamkle sluze?nosh (KI~ng, 1/2!, ~tr. 422
k §' ~24). Jestliže je tato .skutečnost spo~?a a vlastmk ~anujlc!ho pok
zdráhá podepsati hstmu podle mz by se vlastmk sluzebneho
zem Uk se mohl domoci vym' azu takto zaniklé služebnosti (§§ 26, 27, 31,
pozem
' k opravnen,
"
32
knih.u zák.) , je vlastník služebnehopoz~m.u
•do t?a'hati'
, se
sporem rozsudk~, kterf by t~ořil exekučm. htul pro vymozem vymazu
takto zaniklé sluzebnosh exekucI (§ 350 ex. r.),
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání žalovaného.
Z

důvodů:

Podle . všeobecného ustanovení § 524 obč. zá~. zani~aj} sl~žebnos,ti

vůbec tak, jak se podle třetí a čtvr~é hlavy tře~iho, dllu zr~sup pray~ a za-

vazky. Podle zvláštního ustanovem §.525 obc: za~. St~Vl sice zamk slu• ebného nebo panujícího pozemku sluzebnost, Jakmile vsa.k pozemek nebo
~udova jsou' ~pět uvedeny v předešlý stav , nabude sluzebnost za.~e ~vé
dřívější moci. Zvláštního ustanovení § 525 obč; ,zák. lze tedy jJouzlh len
při přechodném zániku služebného nebo Ea?UjlClho pozemku. Jl~~~, te~y .
.' ř' trvalém zániku služebného nebo panUjlClho pozemku, lze pouzlh ? za~~~ služebnosti jen předpisu § 524 obč. zák. Zániku se rovná nemoznost
•
výkonu služebnosti nebo její ~ezúčelnost.
V souzené věci jde O služebnost volnéh? př}ch?du. a odchodu ,pres
ozemek parc. čís. 873/1 jako pozemek sluzebny az k re~e, M. a zpe~ ve
~rospěch pozemku čís. kat. 873/5 j~ko, nemovitosti, p,anUjlCl, a to z~ uče
lem čerpání vody nebo za jakýmkohv učeleiJ1 dom~~~m nebo ?sobmm. ,
Podle § 484 obč. zák. se ~:smí ~,Iužeb~ost, rozSlfoval!, ~plse se ,musl,
pokud to dovolují povaha a ucel jellho zn zem, obmezova.tl. Spoma slu:
žebnost předpokládala sousedství služebn,ého P?zem~u s rekou M: Kdy~
byl její tok při regulaci přeložen a mezI 111 a sluzebn.ym ~ozemkem .Je nyn!
cizi pozemek, po kterém nemá žalovaný dokonce am pra~o chodi?, nema
žalovaný již přímý, ba ani nepřímý přístup k ře~e M. a vykon sluzebnosh
se s..tal trvale nemožným a služebnost trvale be~učelnou.
čis.

18754,

Vyživov~cí nárok zletilého manž-:l~kého .dítět~ p.r?ti, otc~ jest uplat/í~
vaH pořadem práva, i když bylo zleble manzelske díte uplne zbaveno sveprávnosti.
(Rozh. ze dne ll. května 1944, R II 74/44.)
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Matka a opatrovnice K. H-a ml., narozeného dne 16. ledna 1922 a zbaveného pro slabomyslnost zcela svéprávnosti, navrhla v nesporném řízení,
aby bylo otci K. H-ovi st. uloženo placení výživného.
O pat r o v nic k Ý s o u d. uznal K. H-a' st. povinným platiti počínajíc
dnem 3. ledna 1944 320 K měsíčně.
Rek u r sní s o II d zrušil z podnětu rekursu K. H-a st. napadené usnepro zmatečnost podle § 41, odst. 2, písm. d) zák. čis. 100/1931 Sb,.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu opatrovníce a opatrovníka k čínu K. H-a ml.
Z

důvodů:

Podle stálého rozhodování nejvyššího soudu (srov. zejmena rozh.
4625, 9689 Sb. n. s.), jest uplatňovati vyživovací nárok z I et i I é h o manželského dítěte proti otci pořadem práva. Toto stanovisko
bylo zastáváno již bývalým rakouským nejvyšším soudním dvorem (srov.
plenissimární rozhodnutí ze dne 19. října 1915, č. j. Pres. 365/15, zapsané do knihy judikátů pod čís. 237, uveřeíněné v úřední sbírce Nowak
pod čis. 1664).'
.
čís.: 3676,

To platí i v případě, že zletilé manželské dítě bylo pro slabomyslnost
úplně zbaveno svéprávnosti, jako je tomu v projednávané věci. Osoba,
zbavená pro slabomyslnost úplně svéprávnosti, je ovšem též pod zvláštni
ochranou zákona (§ 21 obč. zák.). Avšak úvahy, jež vedou k tomu, aby
o. nároku nezletilého dítěte proti manželskému otci na poskytování výživneho bylo rozhodováno v nesporném řízení, neplatí v projednávané věci.
~ osob zletilých jest zásadně předpokládati, že 'nejsou odkázány na výZIVU osob podle zákona k poskytování výživy. povinných. Nastane-Ii výjimečný případ, kdy zletilé dítě vzhledem ke svým osobním poměrům potře
bUJe poskytování výživy od osoby k tomu povinné, k čemuž mohou zavdati
podnět různé příčiny, zejména zdravotní stav dítěte, nelze o takovém ná-·
roku rozhodovati v nespornéI1).,.ř.ízení, a to ani v případě duševní choroby
dítěte.

čís.

18755.

Zadavatel díla může platně projeviti soUhlas s převodem nakladatelského práva i tehdy, když o něj nebyl dosavadním nakladatelem požádán
formou doporučeného dopisu (§ 29 zák; o sml. nakl. čís. 106/1923 Sb.).
Je nerozhodné, že zadavatel projevil souhlas s převodem nakladatelského
práva teprve dodatečně.
Nejde-li ani o fixní smlouvu nebo o smlouvu ji na roveň postavenou
(§ 20, ods!. 2, zákona o právu autorském čís. 218/1926 Sb.) ani o ně
který případů uvedených v § 20, ods!. 1, pasl. věta téhož ~ákona. neopravnuje okolnost, že nakladatel nesplnil závazek vydati dílo ve smluvené

.z

483

lhůtě sama o sobě zadavatele k odstoupení od uzavřené smlouvy bez poskytduli dodateěné lhůty.
'
(Rozh. z~ dne ll. května 1944, Rv II 579/43.)
»Spolek spisovatelů v N.« získal výhradni právo pro první a ~alší vy:
dání knihy X. V-a "Z.«. Počátkem dubna .1941 uvol.ml ».Sp~lek splsovatelu
v N.« druhé vydání knihy "Z.« nakladatelI M. S-OVl, s clmz pro-tevII autor
X. Y. souhlas dopisem ze dne 22. dubna 1941. Kmhu "Z.« vsak vydal
v druhém vydání i nakladatel J. L.
Ve sporu, o který tu jde, doniáhá se M. S. prot! .I. L-ovi vydánír~z~
sudku že Žalobci přísluší výhradní nakladatelske pravo k druhému vydam
, a rOLŠiřováni knihy "Z.« X. Y -a v knižnim vydání a že žalovaný j~ ~o
vinen zdržeti se jakéhokoliv zásahu do tohoto práva žalobcova, zejmena
dalšího vydávání, rozmnožování a rozšiřování knihy "Z.« v knižním ~y
dáni žalovaný se hájí mimo jiné jednak tím, že se převod nakladatelskeho
práv~ na žalobce nestal platně pro nedostatek autorova· souhlasu, jednak,
že autor zrušil dopisem ze dne 24. července 1941 nakladatelskou smlouvu
s žalobcem, když tento nevydal knihu "Z.« podle úmluvy v jarním období

loku 1941.
P r v Ý s o u d zamítl žalobu.

O d vol a•c í s o u d žalobě vyhověl.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání žalovaného.

Z

důvodů:

Podle zjištění odvolacího soudu uvolnil spolek spisovatelů v N., jenž
byl s X. Y-em pokud jde o jeho dílo ':Z.« v nakladatelské.m po?,~ru,. druh~
vydání tohoto díla pro žalobce a take X. Y. zadal druh,,; vydanl teto .sve
knihy žalobci. Z těchto zjištění; z nichž je patrno, že pk spolek SpISOvatelú v N., tak i X. Y. souhlasili s tím, aby druhé vydání dila "Z.« pořídil
místo spolku spisovatelů v N. žalobce, vyplývá, že žalobce nabyl nakladatelského oprávnění k tomuto dílu, a to ať už na základě samostatné n~
kladatelské smlouvy uzavřené přímo s X;. Y -em za souhlasu spolku SPIsovatelů v N. jako dosavadního oprávněného nakladatele (§ 2 zák. o naklad. sml. čís. 106/1923 Sb.), či převodem od spolku spisovatelů v N. za
souhlasu zadavatele X. Y -a podle § 29 uved. zák.
V jakém pořadí byl souhlas žalobci udělen, je nerozhodno. Směro
datné je jen, že jak nakladatel, tak i autor byli shodni v tom, aby dilo
vydal žalobce.
Také okolnost, že souhlas od X. V-a získal přímo žálobce a že Y.
nebyl o souhlas dotázán formou doporučeného dopisu, je nerozhodná, a to
i s hlediska § 29 zák. o nakl. sml. Ustanovení to~ot~ předp!su o .doporučeném dopise má jen ten význam, že nastane ~ravnr d.om~e?ka, ~e -:adavatel odpírá souhlas 's převodem nakladatelskych opravnenr na JIneho
31'
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nakladatele, když neodpoví do dvou měsíců na doporučený dopis, jímž ho
nakladatel požádal o Bouhlas s převodem; že by však zadavatel mohl
platně projeviti souhlas s převodem nakladatelského práva jedině tehdy
k~yž o to. byl. požá~án dosa~adním nakladatelem, a to formou doporuče~
ne,ho dOpISU, jak ma za to zalovaný, z ustanovení toho nelze dovoditi.
Vyzva zadavatele doporučeným dopisem je tedy jen podmínkou zmíněné
právní praesumpce, níkoliv však podmínkou pro platné udělení souhlasu.
Žalovanému nelze přisvě;lčiti ani v tom, že X. Y. byl oprávněn od
smlouvy se žalobcem odstoupiti bez poskytnutí dodatečné lhůty, když žalobce nevydal dílo v jarním období 1941, jak se zavázal.
Podle § 20 autor. zák. čís. 218/1926 Sb., jehož ustanovení nastoupila
na místo § 32 zák. o nakl. sml. (§ 20, odst. 5 autor. zák.), může původce
(~adavatel) v případě, že druhá strana, jíž přenechal výkon svého práva,
zav~zek ve .smluvené lhůtě bez jeho viny nesplnila, žádati bud' za splnění
a nahradu skody a nebo od smlouvy ustoupiti po předchozím poskytnutí
dodatečné lhůty. Jen v případech, že druhé straně není možno vůbec záv~~ek splniti, že splnění odmítla, nebo má-Ii původce (zadavatel) zvláštní
zalem na tom, aby ihned od smlouvy odstoupil, není povinen poskytnouti
Ihutu k dodatečnému plnění. Dodatečná lhůta nepadá mimo to v úvahu
v případech t. zv, smluv fixních a smluv jim na roveň postavených, t. j.
takových, kde bylo splnění v čase přesně určeném nebo do lhůty přesně
stanovené pods~atnou součástí smlouvy pod následky odstupu od smlouvy
nebo kde vychazí z povahy smlouvy a z účelu plnění, zavázanému známého, že by opožděním původce (zadavatel) ztratil zájem na plnění. U takových s,?l?v, ji~h~ podstatou je, že jsou podmíněny včasným plněním,
takze plnenl opozdené nelze pokládati za splnění smlouvy, musí původce
(zadavatel), d~uhé smluvní straně bez odkladu, jakmile smluvená lhůta
prošla, oznamlh, zda chce na splnění smlouvy setrvati, jinak se má za to,
ze od smlouvy odstoupil.
, Nakladatelskou smlouvu, opravňující žalobce k druhému. vydání Y-ova
dtl,: »2.«, nelz~ .zařaditi pod žádnou z uvedených právě smluv, od nichž
m,ozno od;;t?UPlh bez předchozího poskytnutí přiměřené lhůty k dodateč
nemu pinem.
, ~ kdyby bylospr5vné tvrzení žalovaného, že žalobce měl podle ujed~an,l s Y-em vyda~ ~nihu »2.« v jarním období 1941, nedošlo by ke zrusem smlouvy, kdyz zalobce v tomto období knihu nevydal neboť žalovaný ani netvrdí, že plnění v uvedeném období bylo smlu~eno pod ná~Iedky ods!upu, od sml.ouvy. An!.z povahy ~ebo účelu smlouvy nevyplývá,
~,e. by Op?zdemm ztratIl J. Y. zaj.em na vydaní. O takový případ by mohlo
lIlI na pnklad vtehdy, kdyby knIha měla býti vydána k určitému jubileu
a po~. O t~m, ~e X. Y. neztratIl zájpem na: vydání knihy, třebaže k vydáni
ne~~slo v !arnlm období ~941, svědčí nejlépe skutečnost, že její vydání
sv~nl 24. cervenCe 1941 zalovanému. Žalobci nestalo se ani nemožným
kmhu vydati, ani vydání její neodmítl. Okolnost, že žalobce nesplnil záva~ek ~~ s!lll~~ené lhůtě, nemohla by konečně sama o sobě opodstatniti
am zvlastm zajem, který by X. Y-a opravňoval k tomu, aby od smlouvy
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, valobcem odstoupil bez poskytnutí dodatečné lhůty, když hned na to
se
z vydání téhož díla· žalovanému. !est proto sou hl aSI:
't' s od
'
zadal
vo lavclll~
, dem že dopisem X. V-a ze dne 24. cervence 1941 nedoslo ke zrus~m
sO~lad;telské smlouvy, opravňující žalobce k vydání kmhy »2.«, lezto
~a Y. nedodržel podmínek stanovených § 20 zák. čís. 218/1926 Sb.
čís.

18756.

Platnost sjednané licenční smlouvy (§§ 20, 21 patentniho zákona čis.
30/1897 ř. z.) a důvody pro její zrušen! jest, posw;ovati podle obsah~
smlouvy a podle obecných ustanoveni obcanskeho prava (§§ 869, 879 a J.
obč. zák.).
AnÍ dočasná nemožnost plněni vzniklá zt~tou mož~osti výro.by pa~en:
tovaného předmětu v tuzemsku, kterou však vyrobce n~Jen nezavlllll, ny~rz
kterou se suažil odstraniti, ani omezeni rozsahu vyroby patentovan~o
předmětu v důsledku mimořádných válečných poměrů nejsou, nebylo-h to
smluveno, důvody pro zrušeni celé licenčni smlouvy.
(Rozh. ze dne 15. května 1944, Rv I 1095/43.)
M. N. vynalezl zvláštní druh násypných kamen, přihlásil ~vój vyná1e;
a byl mU ud~en patentním úřadem patent Čí~...,'. Dne 19. února 193
uzavřel M. N. s firmou »A.« smlouvu o vyuzlh patentu, a tato smlou~a
byla zapsána v patentním rejstříku. Smlouva byla pro M. N-a nevypoveditelnou.
Ve sporu, O který tu jde, domáhá se M. N. proti firmě »A.«; ~by bylo
uznáno právem, že smlouvá uzavřená dne 19. ú~ora 1~37 mez! zaJobcem
a žalovanou firmou o výlučné licenci k patentu ČIS .... Je v pinem rozsa~u
neplatná a že žalovaná je po~inna .souhlasiti s t~~, aby byl proveden vymaz její licence, zapsané u zalobcova patentu, CIS .... , ,nebo, 3'b~ byl~
uznáno právem, že se licenční smlouva z. 19. unor~ !937 ,?z,:vrevna mez!
žalující a žalovanou stranou k patentu ~IS .... zrusuje a ze Je zal ovana,
strana povinna souhlasiti s výmazem licence zapsané pro Ul u patentu .
čís ....
P r v Ý s o u d žalobu zam!t!. 2 d ů v.o d ů: Žal?bce se domáhá zjištění, že smlouva ze dne 19. unora 1937 le neplatna, a to 1. Pro ned~:
státe k konsensu (ježto žalovaná chtěla prý uzavříti Iicenč!,í smlouyu, al1l~
by ji vznikla povinnost vyráběti kamna), 2. je~to se na zalobco~e str~ne
sběhl omyl o podstatných okolnostech smlUvlllCh (§ 871 obč. zak.); z~
lobce prý se domníval, že podpisuje smlouvu, jejíž koncept mu ~y~ zaslan
jako příloha dopisu ze dne 26. února 1936 ~ ze n:~ sm~?uva z~ru~uJe ročni
minimální licenci 100.000 K, 3. že žalovana vyuzlla pr~ uzavrem smlouvy
finanční tísně žalobcovy, 4. že smlouva je contra bonos mores, vvzhledem
k nevypověditelnosti, 5. poněvadž žalovaná t~m, ž~ př~st~l~ vyrabe~, konkludentně smlouvu vypověděla. V tétosouvlslostr uvadl zalobce, ze t.oto
jednáni žalované strany je důle~itým důvodem k rozvázání smlouvy. MImo
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dl § 9 18 obč. zák. důvodem' k odstoupení od
smlouvu, muzer~~le1IžfI~v:né. Je však třeba, aby dlužník,! byla P?skytsmlouvy P!? P, lhůta k dodatečnému plnění a pohroženo odstoupenlm od
nuta pnmerena
. _ t d' • žalované pohrozil odstoupením od smlouvy
,
.. ď b b I třeba
mlouvy žalobce anI ne vr I, ze
s v "·d I dodatečnou lhůtu k plnění. V každem pnpa ,e . y y o. 'd' r
a ze Jl r a ca žalovaná je pokud se plnění týče, v prodlel1l, t. J. odp~vl a-;
:koUlna,t, z' okolnosti pr~ které neplní, a je-Ii proto smlouva pro zalob~~
zalovana za
'bonos mores V tom směru zjistil soud ze sveneúnosnou va proto conKtra
O L-a' že žalovaná hledala po ztrátě své
M-aa·
ťOf-aF N-a
,
I
dec, Vl 'na;t~lé ~ásledk~m územních změn na podzim roku 1938, za sp~ utovarny,
l b " k' obJ'ekl pro vy'robu J'ednala s llrmou P., us1l0" bení ža o cova nep y
,
, 'č I
~~~: o příděl suroviny (železa) k výrobě kamen, podepsalaI za tl,? u k~y~
b' d ' k
10 000 kusů kamen aby on dosta surovmu,
•
~ia~~~~~l~ J~s~~ž~I~~aná' proto, že ve druhém a třetÍl~ čtvrtletí '~;;~n~~i
I v' robcem ve státě. Později konala 'výzkumy a po usy s na. ,
by a y. (tremolitem) a když se pokusy rozbily o nedost~tek kvah~~l ~~h~,
h~~;~~lla ke zkouškám s hmotami keramickými! vyrábl, po~ud Jl ~nde~
p t "I stačí kamna kachlová podle patentu zalobcova. Prechodne z,~
ma en~ ~es ~mezení v' roby stalo se tedy vlivem všeobe~ný.~~, hosp?darstkayehnI,
p., pu'sObe/y'ch válkou a .nelze
straně žalovane pncltatI, ze by
s yc. pomeru z
.
zastaveni nebo obmezení výroby zavlmla.
O d vol a c í s o u d nevyhověl žalobcovu odvolání.
N e j v y š'š i s o u d nevyhověl žalobcovu dovolání.
o •

to se žalobce domáhá zrušení smlouvy proto, 'že prý žalovaná strana v odporu se smlouvou kamen nevyrábí, čímž se smlouva stala pro žalujíc!
stranu dodatečně nepřiměřenou a nemožnou a znamenala by pro ni vzhledem k vyloučení vypověditelností nepřiměřenou tvrdost.
Není sporné, že žalovaná po uzavření smlouvy kamna skutečně vyráběla a že se za tím účelem zařídila i na seriávou výrobu. Tvrzení žalobcovo, že žalovaná strana smlouvou nemínila na sebe vzíti povinnost vyráběti a že smlouvu uzavírala, aby patent žalobcův sabotovala, je v přímém
rozporu s jeho vlastním tvrzením, že žalovaná strana- »použila žalobcova
vynálezu k tomu, aby si zařídila velmi výnosné odvětví své výroby v Z.«
a že žalovaná strana na patentu žalobcově vydělávala značné částky. Ze
svědectví O. F-a vzal soud za zjištěno, že žalovaná vyrobila a prodala
celkem asi 11.000 kusů kamen, a že žalobce obdržel na licenčním poplatku
od žalované téměř 180.000 K. Sám žalobce doznává ve svém přednesu, že
od žalované strany obdržel na licenčních poplatcích 169.505 K. Z toho a
zejména z účelu, k jakému smlouva byla uzavřena, nepochybně vyplývá,
že se žalovaná smlouvou zavázala vyrábětí kamna podle žalobcova patentu tak, aby to odpovídalo poptávce na trhu, což bylo zajisté i úmyslem
žalobcovým. Nelze tedy mluviti v tom směru" o nedostatku konsensu. žalobce měl tedy případně podle smlouvy právo vymáhati na žalované straně
plnění smlouvy (i žalobou) anebo požadovati náhradu za nesplněni této
výrobní povinnosti, případně za ostatních podminek uvedených v § 918
obč. zák. by mohl pro neplnění od smlouvy odstoupiti.
Pokud jde o žalobcem uplatňované důvody zmatečnosti smlouvy ze dne
19. února 1937 pro omyl a z důvodu podle § 879, odst. 1 a odsl. 2, čís. 4
obč. zák. nezjistil prvý soud vůbec skutkových předpokladů uplatňované
neplatnosti.
K otázce nevypověditelnosti smlouvy uvedl prvý soud mimo jiné. Pramenem nespokojenosti žalobcovy, jak vyplývá z jeho přednesu, je, že žalovaná zastavila, resp. obmezila výrobu a prodej kamen ve válečných letech. Tím se prý staly jeho závazky »neúměrnými a nepřičitatelnými«.
"To je však okolnost, která nastala dlouho po uzavření smlouvy a kterou
strany při uzavírání smlouvy patrně nepředvídaly. Tato okolnost nemůže
však působiti nazpět, a nelze tvrdití,že smlouva nebyla proto uzavřena
platně a že je tedy ex tunc neplatná. Ustanovení o nevypověditelností
smlouvy se strany žalobcovy nebylo neúměrné závazkům, jež na sebe vzala
žalovaná strana. Zavázala-Ii se vyrábětí,. aby patentu využitkovala, zaří
dila-Ii si, jak strany souhlasně uvádějí, seriovou výrobu, organisovala-Ii reklamu a prodej, je zcela odůvodněné, že si vyhradila nevypověditelnost
smlouvy se strany žalobcovy. Ze svědectví ing. A. H-a a O. F-a soud
zjistil, že žalovaná provedla četná zlepšení kamen, žalobcem konstruova c
ných, což si vyžádalo značné práce, času i nákladů, Jeví se proto požadavek žalované, aby smlouva byla se strany žalobcovy nevypověditelná,
tím přiměřenější a hospodářsky odůvodněnější.
K uplatňovanému nároku na zrušení smlouvy uvedl soud prvé stolice:
Porušila-Ii žalovaná smluvní povinnost vyrábět a neplní-li se své strany

"

Z

důvodů:

Dovolání se nepodařilo dolíčiti, že licenční sl11,louva, uzavře?á s~orn.ý~~
stranami dne 19. února 1937, je. neplatná od puvodu, aneb ze z e JS
alespoň důvody pro její zrušení.
.
,
v
Patentní zákon, kter~ ~e svých §§,20 a 21 ~~~~\n~eh~en~~~n~~I~~~~:

~~f:~~ťJ~nb~: ~~~~~v~ \i\;db;a;o~:~~á~~~f:~~í ú~ravě st;a~ a pla:nost

sednané licenční smlouvy nutno proto posouditI pod!e. o~ecnyc~ us anoJ,
dle ktery'ch ve spoJ" ení s glatnými ustanovel1ll!1l hcenčl1l smlouvy
vel1l, po
.
'"
v"
nutno posouditi i důvody pro JeJI- zrusem.
.
Pokud jde především o neplatnost licenční smlouvy spornych stran ,~e
dn 19 února 1937 napadá žalobce smlouvu pro nedostatek vsmluv.n~ o
ko~sen~u .aro r~zpor s dobrými mr§av§7J VY~r ,~sn)ě : :;~~~~e~~~~lt:í~
lobcovy snerovacl povaha smlouvy,
o . za . .
. d' v
na něž Žalobce ve svém dovolání při doličování neplatnosti s~louvy Je e
odkazu"e není však patrno v kterém směru při smlouvě nedoslo ke sm uv,
kJ '
(§ 869 obl zák.) a touto námitkou dovolatelovou se nelze
mmu onsensu
'I' Č'
I
v rozporu
roto blíže zab§vati. Otázku, zda je sporna Icen ~l", sm o~vva
~ dobrými mravy, řešily pak správně nižší sou~y a Jep~~ za:,er~ v uvedeném směru nemohou býti otřeseny úvahou, z~ :,el11 pz duvo ,u ,pro ne~
vypověditelnost ·smlouvy. se strany žalobce, kdyz 1l1vesbce, ktere zalovana

t
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podnikla za účelem. seriové výroby patentovaných kamen žalobcových a
jejich prodeje, byly již uhraženy. I kdyby toto tvrzení dlovolatelovo byb
pravdivé, jde o skutečnost, která nastala až po sjednání smlouvy a které
tedy nelze použít k řešení otázky, zda smlouva je neplatná od původu.
Zánik, zrušení sjednané licenční smlouvy, doličuje .žalobce především
poukazem.k tomu, že žalovaná.nevyrábí kamna podle patentu žalobcova,
ač prý pro takový případ bylo sjednáno zrušení smlouvy. Nižší soudy nezjistily však ujednání takové výminky a vzhledem k dalšímu zjištění niž.ších soudů, že žalovaná vyrábí, pokud jí vzhledem k mimořádným pomě
rům stačí příděl materiálu, podle žalobcova patentu kachlová kamna, není
ani zapotřebí zkoumati, zda prve uvedené zjištění je vadné, jak má za to
dovolate!. Podle zjištění právě uvedeného nedošlo totiž ke splnění výminky
žalobcem tvrzené, i kdyby k jejímu ujednání skutečně došlo.
Vzhledem k tomuto zjištění není též zapotřebí řešiti otázku, zda podle
ujednané licenční smlouvy možno na žalované požadovati, aby výrobu kamen podle patentu žalobcova nezanedbávala a zda hy měl žalobce nárok
na zrušení smlouvy proto, že žalovaná nevyrábi podle jeho patentu.
Podle toho, co řečeno, padá však i námitka žalobcova, že licenční
smlouva zanikla podle § 1447 obč. zák., ježto prý žalnvaná ztratila možnost v tuzemsku vyrábět a že je tedy na její straně dána nemožnost plnění.
Vždy( žalovaná podle zjištění nižších soudů vyrábí kamna podle patentu
žalobcova, ať již ve vlastní továrně či jinde ve mzdě, a šlo proto na podzim 1938 jen o dočasnou nemožnost plnění, kterou žalovaná nezavinila a
kte:ou se naopak snažila podle zjištěni nižších soudů i za pomoci žalobcovy odstraniti. Taková nemožnost není však důvodem pro znršení celé
smlouvy. Omezený rozsah výroby patentovaných kamen v důsledku mimořádných válečných poměru jde na újmu obou stran. Ty zůstávají dále
smlouvou vázány, neboť licenčni smlouva i za změněných poměrů, při
zmenšené výrobě, plní svůj účel a neohrožuje udržení patentu (§§ 21 a 21
pat. zák.). Nelze ani právem tvrdit, že mezi vzájemným plněnim stran došlo
ke křiklavému nepoměru. Je důsledkem platných smluvních ustanovení a
válečných poměrů, že žalobce, jehož povinnosí k placení patenlI,ích poc
platků trvá, je snížením výroby snad více dotčen než žalovaná. Zda žalovaná zadržuje právem licenční poplatky náležející žalobci z výroby a prodeje patentovaných kamen nyní vyráběných, není předmětem tohoto sporu.
čis.

tehdy když je číslice propuštěných sama o sobě značná, nýbrž i tehdy.
když ~e jeví značoou v poměru k celkové číslici zaměstnanců. Propuštěni
pak je i tehdy současné, jeví-Ii se propouštění ve svém souhrnu jako opatření jedno:né, jedním a týmž motivem odůvodněné, aníž je nezbytně nutno,
aby bylo uskutečněno v jedíném kalendářním dni.
.
(Rozh. ze dne 15.

května

1944, Rv I 1151/43.)

Připisem ze dne 10. července 1942 nařidilo ministerstvo zemědělství
českomoravskému svazu pro hospodaření obílím snížiti počet
zaměstnaneC! o nejméně 10%. Připisem ze dne 14. srpna 1942 prohlásilo
uvedené ministerstvo prozatím souhlas s propuštěním toliko 35 zaměst
nanců, třebaže tento počet nedosahoval kvoty 10% všech zaměstnanců.
V přípisu na totéž ministerstvo ze dne 15. srpna 1942 oznámil Svaz, že
tímto dnem rozvázal služebni poměr se 45 zaměstnanci a připisem ze dne
27. srpna 1942, že rozvázal služební poměr celkem s 52 zaměstnanci, což
při celkovém počtu zaměstnanců Svazu ke dni 1. srpna 1942 činilo naři
zených 10% celkového počtu zaměstnanců. Zprávou ze dne 28. července
1943 ministerstvo zemědělstvi a lesnictví toto snížení počtu zaměstnancu
Svazu schválilo. Dne 14. srpna 1942 obdržel zaměstnanec Svazu A. L. vý-.
pověd' ke cjni 30. záři 1942. Ježto však byla výpověď A. L-ovi pozdě doručena, ozn.mri! mu Svaz dopisem ze dne 5. září 1942, že L-ův pracovní
poměr končí teprve dnem 31. prosince 1942.

a lesnictví

Ve sporu, o kt.erý tu jde, domáhá se A. L. proti Českomoravskému svazu
pro hospodaření obilím v Praze zaplacení částky 11.490 K s přis!. na služ·ném za dobu od 1. ledna 1943 do 30. června 1943 a tvrdi, že daná mu
výpověd' je pro nedostatek souhlasu úřadu práce neplatná.
Žalobu zamitly soudy vše c h tří s t o I i c, n c j v y Š š i s o u d uvedl
k otázkám, o něž jde,
v

důvodecJi:

V souzené věci jde o to, zda se propuštění žalobcovo stalo
úředně nařízeného hromadného propuštěni ve smyslu § 24, odsl. 2,
nař: čís. 154/1942Sb.~

v rámci
písm. b)

Podle přípisu presidia ministerstva zemědělství a lesnictvi ze dne
28. července 1943 bylo timto ministerstvem připisem ze dne 10. července
1942 na říz e n o snížení osobniho stavu zaměstnanců žalovaného Svazu
nejméně o 10%. Šlo tedy o nařízeni a nikoli o pouhé doporučení úřadu,
jak mylně tvrdí dovoláni, a to o nařízení úřadu k tomu oprávněného, neboť
podle § 12 nař. čís. 13/1941 Sb. ve zněni čl. I nař. čis. 70/1942 Sb. vykonává ministerstvo zemědělstvi a lesnictví dozor nad Svazem. Toto dozorčí
právo ministerstva je podle novelisovaného zněni citovaného ustanovení
všeobecné, není ničím omezeno a je proto do něho zahrnoutí i právo uprac
vovali výši osobního stavu zaměslnanců žalovaného Svazu. Pokud žalobce

18757.

propuštěni zaměstnanců ve smyslu
května 1942, čís. 154 Sb.,
netli rozhoduj/ci, zda je snižení osobniho stavu označeno ve výměru správního úřadu (ministerstva) jako hromadné propuštěni, nýbrž rozhodné je,
zda bylo nařizeno snížetli osobniho stavu v takovém rozsahu, aby mOhlo
býti pokládáno za hromadné propuštětti.

Pro otázku, zda jde o hromadné

§ 24, odst. 2, pism. b) vládního nařízeni ze dne 4.

Takové propuštění je tu tehdy, jde-li ó sou č a s né propuštěni znač
i h o počtu zaměstnancil. O roačnější počet zaměsfuancú jde nejen

něj š
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v odvolání tvrdí, že minísterstvo nebylo k takovému namení oprávněno,
stačí poukázati na to, že dovolání vychází v tomto směru ze znění citovaného § 12 před jeho novelisací.
Nezálcii na tom, zda ministerstvo označilo snížení osobního stavu za
hromadné propuštění, rozhodné je jen, zda bylo nařízeno snížení osobního
stavu v takovém rozsahu, aby mohlo býti pokládáno za hromadné propuštění.
.
Hromadné propuštění znamená jako protiklad propouštění jednotlivců·
propuštění většího počtu zaměstnanců. Musí jíti o značnější počet propuštění současných. Počet je však značnější nejen, když číslice propuště
ných je sama o sobě značná, nýbrž i tehdy, když se jeví značnou v poměru k úhrnné číslici zaměstnanců. Propuštění, jak již zmíněno, musí bý!;
současná. O tom však lze podle povahy věci mluviti i tehdy, když se propouštění jevi ve svém souhrnu jako opatření jednotné, jedním a týmž motivem odflVodněné, aniž je nezbytně nutno, aby bylo uskutečněno vjediněm kalendářním dni.
"
Ministerstvo nařidilo sníženi osobního stavu zaměstnanců žalovaného
Svazu o 10%, tedy o značný počet v poměru.ok celku. Toto nařízení propouštění bylo provedeno tak, že bylO opatřením jednotným, neboť z pří
pisu žalovaného Svazu ze dne 27. srpna 1942 na presidium ministerstva
zemědělstvi a lesnictví plyne, že žalovaný Svaz dal v důsledku tohoto nařízení od 1. srpna 1942 výpověď 52 zaměstnancům, a 10, jak plyne z při
pojeného jich seznamu, i žalobci.
šlo tedy o hromadné propuštění a byla žalobci dána výpověď v rámci
nařízeného hromadného propuštění. Na tom nic nemění aní nesporná skutečnost, že pro opožděné doručení této výpovědí dal Svaz žalobci druhou
výpověď k 31. prosinci 1942 a že teprve tímto dnem a nikoli 30. zářím
1942 skončil jeho služební poměr, neboť z citovaného přípísu ze dne 27.
srpna 1942 plyne, že motivem výpovědí žalobcovy bylo ministerstvem nař[
zené propuštění, tedy týž jako u osiatních 51 zaměstnanců uvedených v seznamu, připojeném k tomuto přípísu. I časově je pokládatí výpověď žalobcovu za jednotnou s druhými výpověďmi, neboť žalovaný Svaz se pokusil
dáti žalobci výpověď k témuž dní jako ostatním 51 zaměstnancům, a když
pro opožděné doručení nenabyla tato výpověď účínností, byla mu dána
výpověď k nejbližšímu příštímu termínu a nelze proto říci, že by byla
odložena na poměrně dlouhé časové období.
Nezáleží na tom, že úřad práce podle výměrů ze dne 2. července 1943
a 13, Července 1943 dal k propuštění žalobcovu též svůj souhlas, neboť
souhlas ten byl vzhledem na výše uvedené a na předpís § 24, odst. 2,
písm. b) nař. čís. 154/1942 Sb. zbytečný.
Otázkou, zda pří hromadném propuštění podle § 24, ods!. 2, písm. b)
nař. čís. 154/1942 Sb. je dáti zákonnou výpověď čí zda lze pracovní po-.
měr zrušití bez výpovědi, netřeba se obírati, neboť i v případě, že by bylo
možno zrušiti pracovní poměr bez výpovědi, nepozbylo by hromadné pro. puštění dáním zákonné" výpovědi své povahy hromadného propuštění.
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" čís. 18758;
Je-Ii nájemním předmětem garáž, lze po nájemníkově smrti nájemni
$mlouvu vypověděli podle všeobecných ustanovení občanského práva a
civilního řádu soudního, třebas nájemní smlouva spadala pod ustanoveni
vládJ1ího nařízení ze dne 26. června 1941, čís. 248 Sb.
(Rozh. ze dne 16.

'I

li

1

května

1944, Rl 171/44.)

K. K. měl najatu garáž v domě č. p. 181 v S., který náleží Kampeličce
v S. Když K. K. dne 24. února 1941 zemřel,. vstoupil do této nájemní
smlouvy jako dědíc synovec K-ův J. K. Oopísem ze dne 12. července 1943
dala pronajimatelka J. K-ovi mimosoudní výpověď, a to jako dědíci po
zemřelém K. K-ovi ke dni 30. září 1943, se stěhovacím termínem do
14. října 1943.
Ve včas podaných námitkách proti výpovědi namitl J. K., že nájemní
poměr podléhá ochl'aně podle vl. nař. čís, 248/1941 Sb.
P r v Ý s o u d výpověď zrušil. Z d ů vod ů: Z pozůstalosiního spiSll
okresního soudu v R. zn. sp. O 91/41 zjístil soud, že K. K. zemřel dne
24. února 1941 v S., že žalovanému bylo odkázáno mimo jiné auto značky
»P.« s příslušenstvím ve velké garáží Kampeličky v S., že žalovaný je mimo
to podle ode"zdaci listiny dědicem ze zákona po zemřelém k jedné pětině
pozůstalosti a že ·pozůstalost byla odevzdána usnesením ze dne 13. srpna
1941. Podle tohoto zjíštění, jakož i podle souhlasného přednesu stran
vstoupi!" žalovaný jako dědic po zemřelém K. K-ovi do nájemní smlouvy
se žalující stranou a žalovaný převzal nájemní smlouvu stran garáže tak,
ja~ tato byla uzavřena se zůstavitelem, a to dnem odevzdání pozůstalosti,
t. J. dnem 13. srpna 1941, případně doručením odevzdací listiny. Smlouva
nájemní nebyla tedy smrtí zůstavitele zrušena (§ 1116a obč. zák.) a nejedná se ani o novou nájemní smlouvu a žalovaná strana požívá stejné
ochrany jako zůstavitel a po něm neodevzdaná pozůstalost (rozh. čís. 10287
Sb. n. s.). Podle § 1 vl. nař. čís. 248/1941 Sb. se vztahuj! předpisy zákona
o ochraně nájemníků, pokud se týkají výpovědi, soudní příslušnosti a ří
zení o svolení k výpovědi, na všechny nájemní a podnájemní smlouvy o bytech, částech bytů nebo o jiných místnostech a je tedy chráněn i nájem
garáže. Nařízení nabylo platnosti dnem 1. července 1941 a byla jím
v tomto případě ,hráněna neodevzdaná pozůstalost, stejně jako by jím byl
býval chráněn zůstavitel. Ochrany je tudíž zúčastněn í žalovaný, jelikož se
jedná o tutéž nájemní smlouvu, jak ji uzavřel zůstavítel a není důvodu pro
to, aby žalovaný byl z ochrany vyloučen. žalující strana nemohla dáti výpověď podle ustanovení druhé věty § 1116 a) obč. zák.
O d vol a c í s o u d zrušil k odvolání žalobkyně napadený rozsudek
a, vyhradiv právní moc, vrátí! věc soudu prvé stolice k dalšímu jednání
__"" ,:ozh~dnutí. Z d ů vod ů: Ze zjištěného stavu věcí plyne, že otázku, zda
naJemnt smlouva podléhá ochraně zákona, jest řešiti podle ustanovení § 1)"
zák. čís. 44/1928 Sb. o ochraně nájemníků, ve znění vyhlášky minísterstva
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socíální péče ze dne 24. března 1934, čís. 62 Sb., jehož platnost nastala
v důsledku vl. nař. čís. 248/1941 Sb. ode dne 1. července 1941. Tímto
ustanovením je upraven přechod práv z nájemní smlouvy na dědice nájemníkovy a sice tak, že po smrti nájemníkově vstoupí v' nájemní smlouvu
o bytu přislušníci jeho rodiny, bydleli-li v jeho bytě v době jeho smrti alespol'i již tři měsíce, nemajíce vlastního bytu. Není-li takovýchto osob, nebo
jde-li o jiné místností než byty, spravuje se přechod práv z nájemní smlouv~
na dědíce nájemníkovy a poměr mezi dědici a pronajimatelem ustanovenínll .
práva občanského. Stručný smysl tohoto ustanovení tedy je, že v případech,
ve kterých se nejedná o byt nebo nezůstali-li po zemřelém nájemníku bytu
příslušníci jeho rodiny, oprávněni ke vstupu v nájemní smlouvu, ochrana
zákona smrtí nájemníkovou· úplně zaniká a nájemní poměr se právně nadále posuzuje podle pravidelných předpisů práva občanského tak, jakob'y
zemřelý nájemník vůbec pod ochranou zákona nebyl (rozh. čís. 16812 SB.
ll. s.). Poněvadž žalovaný jako synovec není přislušníkem rodiny zůstavi
telovy (§ 25, odst. 2 cit. zák.) a nejde o byt, platí pro nájemní smlouvu,
ve kterou žalovaný - i když jako dědic - vstoupil, pravidelné předpisy
zákona občanského a civilního řádu soudního, upravující další trvání a
zrušení nájemních smluv, na kterou se však .zákon o ochraně nájemníků
vůbec nevztahuje. Ochrana by zanikla s ohledem na nedostatek podmínek
§ 6, odst. 1, věta prvá cit. zák. i tehdy, kdyby byl zůstavitel zemřel po
J. červenci 1941, kdy vdůs!edku vL nař. čís. 248/1941 Sb. smlouva ohledně
garáže by ochraně podléhala.
Neivyšš í s oud

nevyhověl

rekursu.

Důvody:

Rekurs není

opodstatněn.

Z ustanovení § 1 vl. nař. čís. 248/1941 Sb., zejména z' ustill1ovení, že
zákon o ochraně nájemníků platí pro výpovědi všech nájemních nebo
podnájemních smluv nejen o bytech a částech bytů, nýbrž í o .jiných míslnoste ch, nelze dovozovati, že ustanovení § 6, odst. 1, věta: prvni zákona
oochr. náj. ve znění vyhlášky ministerstva sociální péče čís. 62/1934
Sb. bylo změněno v ten smysl, že se vztahuje nejen na byty a jejich části,
nýbrž i na jiné místnosti nežli byty. Vl. nař. čís. 248/1941 Sb. platí sice
pro výpovědi všech nájemních smluv o bytech, částech bytů a o jiných
místnostech, avšak ve smyslu § 1 jen podle ustanovení platného zákona
o ochraně nájemníků. Dlužno proto otázku přechodu práv z nájemního
.poměru, podléhajícího ochraně nájemníků, po smrti nájemníkově posuzovati podle § 6, odst. 1 zák, O ochr. náj., který předpokládá, že jde o byt
a o příslušníky rodíny nájemníkovy, kteří v jeho bytě v době jeho smrti
alespoň již tři měsíce bydleli a vlastního bytu nemají. Tyto předpoklady
nejsou u žalovaného dány, neboť jde o pokračování v nájemním poměru
ke garáži. V takovém případě spravuje se podle § 6, ods!. 1, věta druhá
zákona o ochraně nájemníků, přechod práv z nájemní smlouvy spadající
pod ustanovení vl. nař. čís. 248/1941 Sb., na dědice nájemníkovy a poměr

mezí dědici a pronajimatelem ustanovenimi práva občanského. Odvolací
soud dospěl proto ke správnému právnímu závěm, že předmětná nájemní
. smlouva mohla býti vypovězena i mimosoudní výpovědí podle všeobec·
ných ustanovení občanského práva a civilního řádu soudního.
čís.

18759.

I když není v rozhodnuti úřadu práce přesně rozlišen výrok, skutková
podstata a odůvodnění a tyto části rozhodnuti nejsou místně odděleny, je
náležitostem výměru správního. úřadu podle § 68 vládního nařízení ze dne
13. ledna 1928, čís. 8 Sb. učiněno zadost lim, jsou-Ii obsah rozhodnuti a
jeho zevní úprava takové, aby byla straně, která s nún není spokojena, poskytnuta; pokud je přípustný opravný prostředek, možnost· řádné obrany.
Podá-Ii zaměstnavatel žádost o souhlas k výpovědi zaměstnance, je
zaměs1nanec zúčastněnou stranou. Dokud nebyli všichni, kdo jsou v tomto
řízeni stranou, vyrozuměni, není výměr úřadu práce pravopla\ný a soud je
oprávněn přezkoumávati otázku, zda je k výpovědi pracovnlho poměru
třeba souhlasu úřadu práce.

i

Za účinnosti vládního nařízení ze dne 4. května '1942, čís. 154 Sb. je
tteba k výpovědi vedlejšího zaměstnání souhlasu úřadu práce.

•

(Rozh. ze dne 17.

května

1944, Rv 1 260/43.)

Soudni výpovědí ze dne 25. září 1942, zn. sp. V IV 65/42 bylo J. D-ovi,
domovníku v domě č. p. 45 v B., jehož vlastníky jsou V. a Z. S-ovi, uloženo vyklidití domovnický byt (ve výpovědi blíže určený) a odevzdati jej
vypovídajícím do 14. ledna 1943. Rozhodnutím ze dne 14. října 1942 nevyhověl úřad práce žádosti V. a Z. S-ových o schválení zrušení domov- .
nického poměru D-ova z toho důvodu, ježto prý D. vykonával domovnické
práce jako vedlější zaměstnání a není prý proto schváleni třeba.
P r v Ý s o u d nevyhověl námitce žalovaného, že ke zrušení domovnického poměru bylo třeba za právni účinnosti vládního nařízení čís. 154/
1942 Sb. souhlasu úřaqu práce a ponechal výpověď v platnosti.
. O d vol a c í s bud nevyhověl odvolání žalovaného. Z d ů vod ů:
Odvolatel pokládá řízení provedené prvým soudem za vadné proto, že
prvý soud připus1iJ a provedl cukaz potvrzením úřadu práce ze dne 1. října
1942 a vzal z něho za zjištěno, že k výpovědi domovnického poměru žalovaného nebylo třeba souhlasu úřadu práce, ač jde o otázku ryze právní,
o níž neměl prvý soud připouštěti důkazu, nýbrž měl si prý sám vl. naŤ.
čís. J54/1942 Sb. vyložiti a neměl se spokojiti s výkladem úřadu práce,
k ~ěm~žv tento není příslušný. Mimo to prý nejde o výměr, jenž by byl dorucen I zalovanému, a žalovaný neměl možnost se z něho odvolati. Než tu
odvolatel především přehlíží, že prvý soud neučinil ziištění, jak je vytýkáno.
Prvý soud z výměru úřadu práce pouze zjistil, a to právem, že úřad práce
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nevyhověl žádosti žalobců o schválení výpovědí, o kterou jde, a jak toto
svoje rozhodnutí úřad práce odůvodnil. Nezjišťuje tedy prvý soud z potvrzení úřadu práce, že nebylo k výpovědi souhlasu pracovního úřadu třeba,
nýbrž pouze obsah tohoto potvrzení. Pokud pak prvý soud dospívá z onoho
zjištění k závěru, jde o pravní názor z učiněného zjištění, jejž lze napadati
jen odvolacím důvodem nesprávného právního posouzení. Odvolatel pře
hliží ustanovení § 27, čís. 3 vl. nař. čís. 154/1942 Sb., podle něhož, je-Ii
pochybnost o tom, zda je souhlas k přijetí nebo výpovědi z pracovniho
poměru nutný, rozhoduje s konečnou platností úřad práce příslušný podle
sídla závodu. Že v daném případě pochybnost taková byla, je patrno jíž
ze sporných tvrzení stran. Neponechalo tedý uvedené vládní nařízení v pochybných případech rozhodování o nutnosti souhlasu úřadu práce výklad
soudu, nýbrž vyhradilo rozhodnutí o tom jen pracovnímu úřadu. Nepochybil
tedy prvý soud, když provedl důkaz uvedeným potvrzením a je proto výtka
vadnosti řízení lichá. Pod výtkou nesprávného právního posouzení odvolatel zevrubně doličuje, že je za právní účínnosti vl. nař. čís. 154/1942 Sb.
třeba k rozvázání i vedlejšího zaměstnáni podle § 23 cit. vl. nař. souhlasu
úřadu práce, ježto prý vl. nař. čis. 46/1941 Sb. ve znění vl. nař. čís. 10/
1942 Sb., bylo vl. nař. čís. 154/1942 Sb. zrušena a otázka nutnosti souhlasu úřadu práce v § 24 cit. nař. nově upravena. Nutnost tohoto souhlasu
vyvozuje i z citace §§ 8, 11 až 13 zák. čís. 82/1920 Sb. v § 23, odst. 3
cit. vl. nař., ježto prý v daném případě nejde o výpověď z důvodů uvedených V citovaných předpisech domovnického zákona. Než, jak již bylo naznačeno, odvolatel přehlíží ustanovení § 27, čís. 3 cit. vl. nař., podle něhož
o tom, je-Ii k výpovědi třeba souhlasu, rozhoduje příslušný pracovní úřad,
a to s konečnou platností. Ježto uvedeným potvrzením rozhodl úřad práce,
o jehož místní příslušnosti nevzešly pochybností, v této otázce jako úřad
výlučně příslušný, neměl prvý soud ani možnosti, zabývati se otázkou nutnosti souhlasu úřadu práce k výpovědi a první soud správně posoudil věc
po stránce právní, dospěv k závěru, že v daném případě nebylo souhlasu
úřadu práce k výpovědi třeba.
Ne j vy Š š í s o u d zrušil k dovolání žalovaného výpověď ze dne
25. září 1942.

Z

důvodů:

V souzené věci jde předem o to, zda rozhodnutí pracovního úřadu
v Praze ze dne 14. října 1942, .č. j.... je vůbec výměrem, když nebyl(}
označeno výslovně jako. »rozhodnutÍ« a když neobsahuje zvláště »výrok«,
v němž by byla rozhodnuta sporná otázka, a zvlášť »odůvodněnÍ«.
Ř'zení pracovních úřadů není samostatně upraveno, zejména nebylo výslovně stanoveno,. že platí pro ně ustanovení vl. nař. čís. 8/1928 Sb. Leč
zásad určených ve vl. nař. čís. 8/1928 Sb. jest užíti obdobně i pro fízení
tl pracovních úřadů. Lze proto také podle § 68 cit. naŤ. posuzovati náležitosti, které má míti každý výměr pracovního úřadu.
Podle tohoto ustanovení má rozhodnutí každého správního úřadu a tedy
i pracovního úřadu obsahovati »výrok« a, pokud není jinak stanoven(},

»odůvodněnÍ«, v němž dlužno shrnouti výsledky řízeni a právniho posouvěci. Přesného rozlišováni mezi výrokem, skutkovou podstatou a odlivodněním a místního oddělení těchto částí rozhodnutí se nevyžaduje. Stačí,
jsou-Ii obsah rozhodnutí a jeho zevní 'úprava takové, aby straně, která

zení

s ním není spokojena, byla poskytnuta možnost, aby se proti rozhodnutí
bránila, je-Ii Ovšem opravný prostředek přípustný (Boh. čís. 11.667/
35).
Že by shora uvedené rozhodnutí pracovního úřadu po té či oné stránce
těmto požadavkům nevyhovovalo, žalovaný ani netvrdí. Skutečnost, že
dotčené rozhodnutí pracovního úřadu nemá zvláštní »výrok« a zvláštní
»odúvodnění«, je vzhledem na výše uvedené pro jeho povahu jako výměru
bezvýznamná.
Rovněž nezáleží na tom, že toto rozhodnutí nebylo výslovně označeno
jako výměr, neboť právní povaha tohoto rozhodnutí plyne z jeho obsahu,
Je proto dotčené rozhodnutí pracovního úřadu jeho výměi-em.
Dále je posouditi, o čem pracovní úřad v tomto svém výměru rozhodl.
Výměr tento byl vydán na žádost žalobců ze dne 1. října 1942, aby jim byl
udělen souhlas k výpovědi, kterou dali dne 25. září 1942 žalovanému. Pracovní úřad vyřídil tuto žádost dne 14. řijna 1942 a výměr doručený žalobcllm má toto doslovné znění: »lhrem Ailsuchen um L6sung des Arbeitsverhaltnisses mít lhrem Hausbesorger J. D. kann nicht durchgefiihrt werden da diese.Stelle als Nebenberul zu betrachten ist und deshalb die L6sung des Arbeitsverhaltnisses bedar! keiner Zustimmung des Arbeitsamtes. Wie ich festgestellt habe, ist D. beschaftigt beí der St. Oasanstalt«,
Plyne tedy z obsahu tohoto výměru, že pracovní úřad rozhodoval podle
§ 23 vl. nař. čis. 154/1942 Sb. - n'eboť za účinnosti tohoto nařízení byla'
výpověď dána o tom, zda má býti dán žalobcům souhlas k výpovědi.
Rozhodl pak v tom smyslu, že i vyžádáni souhlasu v daném případě vůbec
není třeba, poněvadž jde o vedlejší zaměstnání. Byla by tedy otázka potřeby souhlasu i pro soudy závazně rozhodnuta (rozh. čís. 18.148 Sb. n. s.),
. ovšem za dalšího předpokladu, že je tento výměr pracovního úřadu pravoplatný.
Je proto třeba obírati se další otázkou, zda dotčený výměr pracovního
úřadu je pravoplatný. Jak již bylo výše dolíčeno, není sice řízení u úřadu
práce zvláště upraveno, platí však přece pro ně aspoň analogicky ustanovení vl. nař. čís. 8/1928 Sb. To zdtlraznil opětovně ve svých rozhodnutích i nejvyšší správní soud, a zvláště zdůraznil, že v případě, že podá
zaměstnavatel žádost o souhlas k výpovědi, je i zaměstnanec zúčastněnou
stranou. Všichni, kdož jsou stranou v řízení, mají pak býti přizváni k ří
zení, a mají býti vyrozuměni o rozhodnutí; nestačí jen vyrozumění osoby,
.
která vyvolala svým zákrokem úřední jednání (Boh. čís. 11.827).
řádně

Je tedy v souzené věci prvním předpokladem pro pravoplatnost spor.
ného výměru úřadu práce, že tento výměr byl také úřadem práce žalovaném" jako straně v řízení o udělení souhlasu k výpovědi od tohoto úřadu
don'čen, noboť teprve doručenimpísemného vyhotovení rozhodnutí zúčast
něným stranám platí rozhodnutí za vydané, nebylo-Ii ústně prohlášeno
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v přítomnosti stran. To by platilo i v případě, kdyby proti rozhodl.lUtí. n,:byl připuštěn opravný prostředek, nebol o tom by musel dotyčny vymer
obsahovatí poučení (analogie §§ 72 a 71, odst. 1 vl. nař. čís. 8/1928 Sb.).
V tom směru však zůstalo nepopřeno, že žalovanému dotčený výměr doručen nebyl a že se o něm žalovaný dověděl teprve při ústním jednání,
konaném dne 15. října 1942 v prvé stolici, kdy tento výměr byl předložen.
Nemůže proto již z tohoto důvodu býti sporný výměr pravoplatný a netřeba se obírati dalšími vývody dovolání, jimiž toto doličuje, že výměr není
pravoplatný.
Vzhledem na dotčený nedostatek pravoplatného výměru úřadu práce
jsou soudy oprávněny, aby v souzené věci zkoumaly, zda k sporné výpovědi bylo třeba souhlasu úřadu práce čili nic.
Vl. nař. čís. 323/1939 Sb. a čís. 46/1941 Sb. ve znění vl. nař. čís. 10/
1942 Sb. stanovíla v § 2, odst. 2, čís. 7 resp. v § 16, odst. 2, čís. 5, že
není třeba souhlasu při výpovědi (při rozvázání) pracovního poměru při
pracích, které se konají jen příležitostně nebo jako vedlejší zaměstnání a
nepodléhají proto povinnému nemocenskému pojištění.
Vl. nař. čís. 154/1942 Sb., jež nastoupilo na místo dotčených vládních
nařízení a nově látku tu upravilo, tuto výjímku již neobsahuje; nutno
z toho usouditi, že za jeho účinnosti i vedlejší zaměstnání je jím chrán~no
a že k vypovězení vedlejšího zaměstnání je třeba souhlasu úřadu prace.
Chybí tedy v souzeném případě k účinností výpovědi potřebný souhlas
pracovního úřadu (§ 23, odst. 2 vl. nař. čís. 154/1942 Sb.) a bylo již proto
dovoláni vyhověno a sporná výpověď zrušena.
Poněvadž bylo dovolání vyhověno jíž pro právní mylnost, netřeba se
vývody dovolání s hlediska § 503, čís. 2 a 3 c. ř. s. obíratí pro nerOZhodnost.
čís.
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Záleží-Ii závazek prodatelův při koupi podle čl. 337 a násl. obch. zák.
nejen v dodáni určitého zboží, nýbrž i v provedeni díla (dodání a položení
podlah), nezprošťuje se prodatel v případě kupiteIova prodlení v přijeti
svépomocným prodejem (čl. 343 obch. zák.) cel é h o svého závazku.
Odepře-Ii věřitel dlužníkem nabízené plnění jen toho času, projeví však
ochotu přijmouti je později, s čímž dlužnlk souhlasi, nejde o odepření plnění
věřitelem, jež by zakládalo jeho prodlení v přijeti plnění ve smyslu § 1419
obč. zák. a čl. 343 obch. zák.
'
Prodlení věřitelovo nastává jen tehdy, odmltne-Ii plnění, které mu bylo
dlužníkem nabídnuto řád n Ý m způsobem. D1užnlk je povinen učiniti vše,
aby se plněni umožnilo, a to tak, aby byl splněn hospodářský účel, Iderý
měly strany pYi uzavírání smlouvy na mysli a pro který byla smlouva uzavřena. Při tom jsou obě strany povinny zachovávati zásadu poctivosti vzájemného styku a obchodní slušnosti.
Musil-Ii se kupítel domáhati proctatelova plněni sporem, nabízí prodatel
kupiteli plnění, k němuž byl pravoplalně odsouzen, řádně jen tehdy, učiní-ii
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tak hledíc k okolnostem li takové době a za takových podmínek, aby byl
pro kupitele splněn hospodářský účel smlouvy.
(Rozh. ze dne 18.

května

1944, Rv I 73/44.)

firma f. se zavázala dodati staviteli A. S-ovi v době mezi I. a 15. ří.i
nem 1939 400 m' la bukovýcll vlyskových podlah za cenu 43 K za 1 m' #"
a 860 m' lIa dubových vlyskových podlah za cenu 57 K za I m' včetně
položení a řádného přibiti vlysků n~ p!ipraveno~ h:ubou po.dl~hu, ol!što~
vání kol zdí dubovými lištami normalnr vehkostl, prehoblovanl a oČlstenr
položené podlahy a dalších s tim spojených prací. Mezi smluvními stran,am}
však došlo k neshodám, které vedly ke sporu zn. sp. Ck II 17/39, v nemz
byla firma F. uznána rozsudkem krajského soudu v Ch., jenž ?abyl právní
moci rozsudkem nejvyššího soudu ze dne 16. ledna 1941, povmnou dodatI
A. S-ovi uvedené množství podlah v ujednané ceně včetně jich položeni do
14 dnů pod exekuci. Dopisem ze dne 7. února 1941 oznámil A. S. firmě F.,
aby dodala podlahy na stavbu školy v H., kde budou odborníkem převzaty
a uloženy. V témže dopíse sděloval A. S., že za tehdejšího sychravého počasí nelze podlahy pokládati, že stavba není pro položení ještě připravena
a žádal, aby odeslání podlah bylo alespoň den před dodánim avisováno
za tím účelem, aby A. S. mohl vyslati včas úředníka a vyrozumět odborníka, který podlahy přhezme a ukáže místo, kde budou ukládány. Stran
položení pa.ket vymínil si A. S. oznámení dalších disposic fírmě F. Dne
ll. února 1941 oznámila firma f. A. S-ovi, že přiveze podlahy do H. Dne
25. únOra 1941 dovezla firma F. jedno nákladní auto s podlahami, tyto
však nebyly složeny na novostavbě školy v H. pro nebezpečí zkázy a
z těchže důvodů ani ve skladišti zasilatelské firmy S. Na to se strany dohodly, že sí firma F. odveze podlahy zpět a plnění bylo odsunuto na dobu
pozdější. Po hezvýsledné korespondenci provedla firma F. dne 3. června
1941 svépomocný prodej podle čl. 343, ods!. 2 obch. zák. Dne 8. srpna
1941 vedl A. S. proti firmě F. podle pravoplatného rozsudku krajského
sOijdu v Ch. zn. sp. Ck II 17/39 exekuci svolením k vymožení dodání 400 m'
la bukových vlyskových podlah a 860 m2 Ila dubových vlyskových podlah
včetně položení u jiných firem na náklady povinné strany.
Ve sporu, o který tu jde, domáhá se firma F. proti A. S-ovi vydání
rozsudku 1. že nárok žqlovaného na dodání 400 m2 la bukových vlyskových podlah za cenu 43 K za 1 m' a 860 m' Ua dubových vlyskových
podlah za cenu 57 K za I m' včetně položení do 14 dnů pod exekucí,
pominul podle § 35 ex. ř. skutečnostmi nastalými po vzniku exekučního
titulu, 2. že vedená exekuce je 'nepřípustná.
Žalobu zamitly soudy vše c h tří s t o I i c, n e i vy š š í s o u d
uvedl
v

důvodech:

K vydobyti plnění, k němuž byla žalující strana odsouzena ve sporu
zn. sp. Ck II 17/36, byla žalovanému povolena exekuce podle § 353 ex.

r,
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jejíhož zrušení se žalující strana domáhá žalobou podle § 35 ex. ř. na tom
že se svého závazku, uloženého jí exekučním titulem, zprostila
tím, že plnění žalovanému nabídla a, když tento nepřijetím plnění octl se
v prodleni, provedla svépomocný prodej podle čl. 343, odst. 2 obch. zák.
Podle exekučního titulu je žalující firma zavázána dodati žalovanému
400 m' bukových a 860 m2 dubových· vlyskových podlah včetně položení
do 14 dnů pod exekucí. Závazek žalující strany spočivá nejen v dodání
určitého zboží, nýbrž i v provedení dila, totiž položeni podlah. Proto, i
kdyby byl býval žalovaný in mora accipiendi, nemohl by býti svépomocný'
prodej podle čl. 343 obch. zák. úkonem, zprošťujícím žalující stranu c eI é h o jejího závazku, neboť tím mohla býti snad nahrazena povinnost do- .
dání parket, zůstal by však nesplněn závazek položení podlah.
. Nehle~ě však k tomu, nebylo zde pro svépomocný prodej první podmmky, totIŽ prodlení žalovaného v přijetí plnění ve smyslu § 1419 obč. zák.
a čl. 343 obch. zák.
Předevšim nelze považovati za odepřeni plnění, když věřitel odepře
plnění jen toho času, projeví však ochotu přijmouti nabízené později a
dlužnik se s tím spokojí.
Jak ze zjištění rozsudků nižšich soudů vyplývá - a zjištění tato ne?yla dovoláním .otřesena - došlo dne 25. IÍnora 1941 nakonec k tomu, že
zalovaný souhlasil s tím, aby si žalující strana odv.ezla parkety za účelem
uskladnění do svých řádně temperovaných skladišť. Tim bylo oboustrannou
dohodou plnění, nabídnuté dne 25. února 1941, odsunuto na dobu pozdější
a nemůže proto žalující strana nepřevzetí plnění žalovaným z tohoto dne
uplatňovati jako neoprávněné odepření.
.
Kromě Joho nastává prodlení věřitele jen tehdy, když odmítne plnění,
které mu bylo dlužnikem nabídnuto řád n Ý m z p ů s o b e m. Dlužnik
musí Se své strany učiniti všechno, aby se plnění umožnilo, a to tak, aby
byl splněn hospodářský účel, který strany při uzavírání smlouvy měly na
mysh. a pro který byla smlouva uzavřena. Při tom obě strany mu si zachavavaÍI v § 863, odst. 2, § 914 obč. zák. a čl. 279 obch, zák. vytčenou a pn;
poměr mezi stranami platnou zásadu poctivosti a obchodní slušnosti vzájemného styku.
V souzeném sporu spočíval závazek žalovaného jednak v odevzdání
materiálu většího množství, určité kvality a speciálního hospodMského
účelu, j~dnak v manipulaci s tímto materiálem tak, aby sloužil k tomu,
k čemu Je určen a k čemu byl objednán, totiž aby byl vložen do stavby,
aby tam vytvořil součást této stavby. Jak plyne z výsledku sporu Ck II 17/39,
zavázala se žalující firma platně k plněni, uvedenému v exekučním titulu
a její odepřeni splnění smlouvy stalo se protiprávně. Jde' - jak soud prvé
stolice správně uvedl - o dodávku díla, možného jen za určitých před
pokladů,. j~~ je tomu u. stavby, j.ejiž připrava vyžaduje určité lhůty a jíž
lze ~rovadeh Jen za určItého ročl1Iho PO.ČáSí. Musila-Ii žalovaná strana toto
pr.o.h~~ávn.ě odepřené plnění v~máhati sporem, na jehož trvání nemohla
m~h. zadne.ho vlivu, a nemohla-II v době pravoplatného rozhodnutí sporu
mlŤ! se sve strany vše připraveno k přijetí plQěni tak, jak by byla mohla_
základě,
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míti v případě, že by žalujicí strana byla řádně plnila podle smlouvy, musí
žalující nabídnouti plnění podle rozsudku v době a za podmínek, aby pro
žalovaného - pokud by ovšem tomuto nebylo lze vytknouti neodůvodně
nou liknavost při spolupůsobení s jeho strany - splněn byl hospodářský
účel smlouvy, to jest v souzeném případě, aby mohl parket použíti pro
zřízení bezvadné podlahy.
Bylo proto povinnosti žalující strany - chtěla-li plniti jak jí bylo rozsudkem uloženo - aby předem v přiměřené lhůtě sdělila žalovanému, že
mu zamýšli dovézti vlyskové podlahy a je ihned do stavby položiti, a aby
vyčkala jeho sdělení.
Jestliže pak žalující strana neučinila ani to nejmenší, co bylo lze od ní
v zájmu smluvní slušnosti požadovati, totiž nevyrozuměla předem žalovaného a žalovaný pro přijetí plněni se své strany bez vlastní viny nebyl
připraven, právem nepřijal úkony zástupce žalující firmy ze drie 25. ÚnOra
1941 jako plnění, přiznané mu exekučním titulem, a bylo by i vedlejší,
kdyby se odvezení nákladu parket zpět do skladiště firmy F. a spol. nestalo po obapolné dohodě.
Z řečeného tedy vyplývá, že to, co žalující strana nabídla, dne 25. února
1941 jako plnění z exekučního titulu, nebylo plněním řád n Ý m z p ů s ob e m, právem bylo žalovaným odmítnuto a v důsledku toho - což je peg
tento spor jedině rozhodujíci - nedošlo k z pro š t ě n í žalující strany
jejího závazku.
žalovanÝ ani po 25. únoru 1941 neoctl se v prodlení, neboť žalující
strana žalovaného k přijetí plnění s udělením přiměřené lhůty nevybídla.
Dopis z 13. května 1941 žádnOU nabidku neobsahuje a výzvy dané dopisy
ze,,l4. května 1941 a 29. května 1941 žalující strana neuposlechla.
Na zásadách výše vytčených a na souzený případ použitých nemůže'
nic měniti, že nejde u žalujicí strany o plněni dobrovolné, nýbrž o plněni
uložené rozsudkem.
Rozsudkem nebyl založen mezi stranami nový právní poměr, nýbrž byio
jim, způsobem pro strany nyní závazným, vysloveno, že mezi nimi vznikl
již v minulosti právní poměr toho obsahu, jak byl tehdejším žalobcem nyní žalovaným - tvrzen a prokázán. Timto deklarovánim toho, co už
zde bylo, nemůže býti žalovaný uveden do nepříznívější sítuace, nežli by
byl v případě, že by došlo k splněni smlouvy bez·soudního zákroku, neboť
by, to znamenalo výhodu pro liknavého a soudem k plnění převzatých povinností doháněného dlužníka. Vyslovil-li proto rozsudek, že je dlužník povinen plnití do 14 dnů pod exekucí (§ 409 c. ř. s.), má to v souzené věci
ten význam (§ 914 obč. zák. čl. 279 obch. zák), že věřitel nemůže na
dlužníka před uplynutím této lhůty nastoupil, nikoliv však, že by dlužník
mohl využíti této lhůty k tomu, aby se vůči věřiteli bez vlastní viny k při
jetí k plnění nepřipravenému vymkl ze závazku plniti to a tak, jak byl podle
smlouvy povinen a rozsudkem -odsouzen.
žalovanému .byla. pravoplatně povolena exe!<uce »svolením k vymožení
dodání vlyskových podlah, včetně položení, u jiných firem na náklady povinné strany atd.«, a o zrušení této exekuce jde. Neni věcí žalující strany,
32·
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zda podle nynějších předpisů vázaného hospodářstvi je dodáni o položeni
parket připustné a za jakých podminek, když podle povolení exekuce nebude na ni, aby sama parkety dodala a položila, nýbrž toto stane se od
firmy jiné a žalujicí strana ponese. jen náklady s tim spojené.
čís.

18761.

V řízení o zbavení svéprávnosti není proti usneseni soudu prvé stolice,
jímž byl účastniku řízení uložen pořádkový trest a jež bylo rekursním soudem potvrzeno, dalšiho opravného prostředku.
(Rozh. ze dne 18. května 1944, R II 87/44.)
Ve věci zbavení svéprávnosti R. K-a uložil s o udp r v é s t o I i c e
R. K-ovi pořádkový trest 250 K, ježto se bez omluvy nedostavil k roku
stanovenému ke zkoumání jeho duševního stavu.
Rek u r sní s o u d

nevyhověl

rekursu R; K-a.

Ne j v y Š š í s o u d odmHl dovolací rekurs K-ův.
Důvody:

Podle ustanovení § 49, odst. 4 ř. o zbav. svépr. není' proti usnesení
potvrzenému rekursním soudem přípustný další opravný prostředek. Toto
ustanovení je obsaženo v § 49 ř. o zbav. svépr., jenž jedná v odstavci
prvém o rekursu d o u sne sen í o.z b a ven í s v é p r á v n o s t i. Byla-Ii
pře d p i sem řád u o z b a ven í s v é p r á v n o s t i 'vyslovena zásada
nepřípustnosti dovolacího rekursu do souhlasných usnesení nižších soudů
pří úpravě opravných prostředků do usnesení, zda jest vysloviti zbavení
svéprávnosti čili nic, kteréžto usnesení je nejzávažnější z usnesení, jež
mohou býti vydána v řízení o zbavení svéprávnosti, tím spíše platí tato zásada v projednávané věci, kde jde jen o to, zda má býti stěžovateli uložen
pořádkový trest, ježto se nedostavil k roku, položenému ke zkoumání jeho
duševního stavu.
Ustanovení § 46, odst. 2 zák. čís. 100/1931 Sb. nepfichází v úvahu,
ježto, jak shora dolíčeno, je otázka přípustnosti dovolacího rekursu do
. souhlasných usnesení nižšich soudů upravena v řádu o zbavení svéprávnosti odchylně (sr. § 56, odst. I ř. o zbav. svépr.).
čís.

18763.

Ve sporu .1írazové pojišťovny' pmti podnikateli o náhradu podle § 41),
odst. 1 úrazového zákonll" není soud vázán výměrem 1írazové pojíšťov~y,
jímž byla matce usmrceného pojištěnce přiznána podle § 7, písm. b) 1írazového zákona ascendentuí renta,. pokud jde o otázku, zda. usmrcený po-

jištěfiec podstatně přispíval

k

výživě

své matky a zda její nuznost nepo-

minula.
(Rozh. ze dne 22.

května

1944, Rv II 56/44.)

Dne 9. dubna 1941 přišel při práci v kamenolomu v K. o život J. S.
Nájemce lomu v K. J. M. byl rozsudkem trestniho soudu ze dne 25. září
1941, zn. sp. Tk III 888/41 uznán vinným přečinem proti bezpečnosti života, který spáchal tím, že počátkem dubna 1941 zahájil v lomu odstřelo, vací práce, aniž se postaralo řádné čištění po výstřelu a o to, aby byl lom
stupňovitě upraven, neohlásil odpovědného dozorce živnostenskému úřadu
a nepožádal do konce .srpna 1940 o kolaudaci, jak mu bylo výměrem okresního úřadu nařízeno. Usnesením nejvyššiho soudu ze dne 30. května 1942
byl mu trest zvýšen a uložen nepodmínečně vzhledem na lehkomyslnost,
s jakou zanedbával nařizení, sloužící k zabezpečení tělesné neporušenosti
zaměstnanclt při práci v lomech. Výměrem ze dne 25. listopadu 1942 při
znala 'Úrazová pojišťovna v B. matce usmrceného· J. š-a, J. Š-ové ascendentní důchod ve výši 170 K 80 h měsíčně a zaplatila Okresní nemocenské
pojišťovně v B. pohřebné za pojištěnce 1.170 K.
Ve sporu, o který tu jde, domáhá se 'Úrazová pojišťovna v B. na podnikateli lomu J. M-ovi zaplacení částky 29.845 K 25 h s přísl., jež je náhradou za pohřebné 1.170 K a renty kapitalisované částkou 28.675 K 25 li.
žalovaný se hájil mimo jiné tím, že usmrcený J. Š. nepřispíval k výživě
své matky a že tato není v nouzi.
Niž š í s o u d Y vyhověly žalobě v celém rozsahu.
O d vol a c i s o u d vyslovil v d ů vod ech svého rozsudku tento
právní názor: žalobkyně neposkytla J. Š-ové odškodné omylem nebo pře
hlédnutím, nýbrž byla k poskytnutí důchodu povinna podle § 7, písm. b)
úraz. zák., podle něho.ž patří ascendentům usmrceného pojištěnce důchod,
přispíval-Ii pojištěnec před svou smrtí podstatně k jejich výživě; tento dů
chod jim patři až do jejich smrti nebo až do doby, kdy pomine jejich nuznost. Jak odvolací soud přizjišťuje ze spisu žalobkyně, vyšetřovala tato
jako. správní úřad rodinné, výdělkové a majetkové poměiy J. š-ové dotaze,!, u obecního úřadu v K. a II okresního úřadu v B. a zjistila, že usmrcený
J. S. přispíval podstatně k výživě své matky J: Š-ové a že ona je v nouzi.
Soud není oprávněn toto zjištění žalobkyně přezkoumávati, neboť jde o její
správní akt.
N ~j v Y š š í s o u d zrušil k dovolání žalovaného mimo částky 1.170 K,
ohledně níž nevyhověl dovolání, napadený rozsudek i rozsudek prvéhb
soudu a uložil soudu prvé stolice další jednání a rozhodnutí.
Z

důvodů;

Podle § 45, odst. 1 úraz. zák. je podnikatel,
nebo hrubým zaviněním, povinen poskytnouti
nění, jež bude nucena hraditi podle tohoto
zjištění soudú nižších stolic, že žalobkyně

který způsobil úraz úmyslně
pojišťovně vl'škeré odškodzákona. Dovolání nenapadá
vyplatila právem pohřebné
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v částce 1.170 K Není proto dovolání, pokud napadá rozsudek odvolacího
·soudu v části potvrzující rozsudek soudu 'prvé stolice vyhovující žalobě,
v tomto směnl. odůvodněno.
Žalobní nárok na náhradu ascendentní renty byl by po právu, kdyby

pozůstalá matka měla na tento důchod skutečně nárok podle § 7, pism. b)
úraz. zák. Výměr správního výboru pojišťovny ze dne 25. listopadu 1941,
čís .... , jímž byla pozůstalé matce přiznána ascendentní renta, nenahrazuje
soudní důkaz a soudní zjištění toho, že zesnulý
Š. přispíval podstatně
k výživě své matky, ani toho, že nuznost matky nepominula. Není proto,
p o k u d set Ý čet é t o o t á z k y, pro soud závazným. Opačný názor
soudů nižších stolic je mylný.
.

J.

žalující strana navrhla o tom, že zemřelý pojištěne.c přispíval podstatně
k výživě své matky J. Š-ové a že nuznost této dosud nepominula, důkaz
vyšetrením okresního úřadu v N., obecního úřadu v K, úmrtním vysvěd
čením a svědkem S. K-em. žalovaný vede o svém tvrzení, že zemřelý J. Š.
své matce na výživu ničím nepřispíval á'že to, co své matce ze mzdy dával,
dostal od ní v plné hodnotě ve .stravě a bytu zpět, a o tom, že J. Š-ová
v nouzi není, důkaz výslechem svědka P-a, dotazem na obec v K o ma~ jetkových poměrech J. Š-ové a dotazem na Ústřední scciální pojišťovnu
v Praze o tom, že J. Š-ová požívá důchod a důkaz výslechem stran. Soud
prvé stolice připustil a provedl důkazy spisy žalující pojišťovny a výslechem svědka P-a. Ostatní žalovaným navrhované důkazy nepřipustil. Z provedených důkazů neučinil soud prvé stolice žádných skutkových zjištěni.
Tento postup napadl žalovaný v odvolání výtkou neúplnosti řízeni. Odvd~
lací soud učínil sice z důkazů soudem prvé stolice provedených skutkové
zjištění, nevyřídil však námitku žalovaného, že zemřelý J. Š. d~stával za
to, 'co ze svého platu matce dával, plnou protihodnotu ve stravě a bytu.
V tomto směru odvolací soud věc neobjasnil ani příslušná zjištění neučínil.
Bez toho však nelze učiniti bezpečný závěr o rozhodné okolnosti zda J. Š.
pHšpíval své matce podstatně k výživě. Bylo proto napadený (ozsudek a
ježto vada tato postihuje i řízeni soudu prvé stolice i f{)zsúdek prvého
soudu .zrušiti a věc vrátiti soudu prvé stolice, aby o. ní v mezích zrušení
znova Jednala rozhodl.
čís.

l8764.

Zaměstnavatel, který nahradil podle § 1313 a), 1315 obč. zák. Škodu
způsobenou zaměstnancem třetl osobě, má proti zaměstnanci nárok podle

§ 1358

obč.

~

zák.

Plátce' cizího dluhu podle§ 1358 obě •. zák. nemá proti dlužníku náiok
na vedlejší náklady,které mu vznikly plněním. Takovýmito vedlejšlmi náklady jsou útraty sporu, v němž se věřitel domáhá na ručiteli zaplacení
své pohledávky.
(Rozh, ze dne 22.

května

1944, Rv II 76/44.)

K odstavci 2. srovn. rozh. čís. 9825 Sb. n. s.
Ve sporu zn. sp. Ck II 177/40 byl instalatér F. S. uznán povinným
zaplatiti stavebníkovi J-ovi částku 13.913 K 15 h z toh? důvodu, ,že vinou
zaměstnance S-ova F. P-a zaplavIla voda z vodovodmho potrubl budovu
novostavby, na níž F. P. pracoval jako S-ův zaměstnanec a způsobila
škodu v uvedené výši. Vedle částky 13.913 K 15 h byl F. S. povinen zaplatiti J-ovi i útr~ty pravoplatně skončené~.? spor~.a ,úroky ..: ,kapitálu,.a
zaplatil celkem častku 29.629 K 10 h, na mz mu pnspela pOjlstovna z duvodu pojistného krytí částkou 10.410 K 45 h.
Ve sporu, o který tu jde, domáhá se F. S. na svém zaměstnanci F. P-ovi
u pracovniho soudu náhrady škody v částce 19.218 K 65 h s přís!. (I. j.
29.629 K 10 h - 10.410 K 45 h),
P r v Ý s o u d vyhově! žalobě co do částky 17.647 K 75 h, jinak ji
zamítl.
O d vol a c í s o u d zamítl k odvolání žalovaného žalobu s další část
kou 10.917 K 35 h s přísl.Z d ů vod ů: žalobní nárok je důvodný podle
§ 1358 obč. zák. Podle tohoto předpisu je odvolatel povinen nahraditi ža'
lobci dluh, který tento za něho zaplatil. Tímto dluhem je částka 13.913 K
15 h a úrok z ní 707 K 25 h, ovšem po srážce 7.840 K, kterou na ni zaplatila k úhradě škody pojišťovna, tedy částka 6.780 K 40 h. Pokud žalobce
požaduje náhradu zaplaceného znalečného 2.700 K, útrat svého zastupování ve spo·ru s J-em v částce 11.563 K 10 h, rozsudečného 125 K a útrat
stížnosti 335 K 60 h, není žaloba odůvodněna. Tyto útraty nebyly dluhem
odvolateI.e, který za něho zaplatil žalobce, nýbrž dluhem žalobcovým. Poněvadž p'ak žalobce netvrdil a neprokázal jiný právní důvod, který,m by
byl odůvodněn jeho nárok na náhradu těchto útrat vůči odvolateli, není
odvolatel povinen mu L tyto .částky nahraditi (rozh. čís. 9825 Sb. n. s.,
Rouček-Sedláček, VI str. 43 k § 1358).
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl žádnému z pDdaných dovolání a uvedl
v

důvodech:

K dovolání žalovaného:
Odvolací soud nepochybil, když souzenou věc posuzoval podle usta"
novení § 1358 obč. zák. I když je toto ustanovení uvedeno mezi těmi, která
pojednávají o rukOjemství, nevztahuje se pouze na rukojemství, nýbrž rOzsah jeho je širší, neboť sem patří všechny případy, když je někdo akceso:
. ricky zavázán platiti cizí dluh. Jde tedy v těchto případech o dluh formálne
vlastní, materiálně cizí a patří sem též případy, kdy zaměstnavatel, nahradiv ve smyslu §§ 1313 a 1315 obč. zák. škodu. způsobenou zaměstnanc
cem, domáhá se na tomto náhrady. Žalobce. uplatnil také tento. subrogačni
regres jako právní důvod zažalovaného nároku. Tím stávají se bezpřed
mětné vývody dovolání, pokud se žalovaný snaží dolíčiti, že se žalobce
vlastně domáhá náhrady nepřímé škody.
Plněním podle § 1358 obě. zák. vstupuje rukojmí, pokud plnil, na místo
dosavadního věřitele. Subrogace má za účel, aby mu byly nahrazeny ná-
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plnění, pokud
nákladům patří též
případě nárok.

klady

jimi byla pohledávka věřitelova zrušena. K takovýl1t
úrokl z odškodného, na něž měl věřitel v souzeném

K dovolání žalobce:
jak bylo dolíčeno v rozboru dovolacích důvodů žalovaného, jde o subrogační regres žalobcův protí žalovanému ve smyslu § 1358 obč. zák.
Podle tohoto zákonného ustanovení je plátce oprávněn žádati na dlužníku
náhradu zaplaceného dluhu. Vstupuje tedy do práv věřitelových. Právní
postavení dlužníka se tím nemění; má platití to, co měl dříve platiti vě
řiteli. V důsledku toho není dlužník povinen platiti plátci vedlejší náklady
které tomuto vznikly plněním podle § 1358 obč. zák. a plátce nemá proti
dlužníku na tyto vedlejší náklady nárok ..útraty sporu, v němž se věřitel
domáhal na žalobci zaplacení své pohledávky, nebyly dluhem žalovaného.
žalobce je neplatil za žalovaného, nýbrž za sebe a nemůže je proto od žalovaného požadovati.
čís.

Vyhláška z 8.

18765.

května

~~Iniclva zaměstnanéh.o

1941 o mzdových a pracovních podmínkách
ve stavebnictví, Úřední list ze ,dne 9. května 1941,

108.
Vzdalenost rozhodnou podle čl. XVII, čís. 2 uvedené vyhlášky pro nárok
na eestné jest počítati v případě, že je dělník poslán ze sidla podniku na
staveniště mimo sidloPQdniku, od hranic obce sídla podniku k. hranicim
obce staveniště, a v případě, že byl původně přijat na staveniště mimo sídlo
podniku a poté poslán na jiné staveniště, od hranic obce původního pracoviště k hranicím obce nového pracoviště..,
Ve Velké Praze jest desítikilometrovou vzdálenost počítati od hraníc
Velké Prahy (§ 3 zák. čís. 114/1920 Sb.).
'
CIS.

(Rozh. ze dne 23.

května

1944, Rv I 227/44.)

F. L.. pracuje u firmy H. a L v Praze jako kopač od ledna 1943 s úkolovou mzdou. Původně byl přijat fírmou H. a L.na· staveniště v Malešicích, odkud byl dne 17. května 1943 poslán na staveniště v Jinonicích.
Bydlištěm F. 1.-a je Libeň.
.
Ve sporu, O který tu jde, domáhá se F. L. na firmě H. a L. zaplacení
780 K s přísl. na cestném, které prý mu přísluši ve výši 5 K denně. ža- .
lovaná firma se hájila tím, že jak dřívější staveniště v Malešících tak i nynější sta~eniště v Jinonicích jsou v sídle podniku žalované strany, jímž
. Jest Velka Praha, a rovryěž bydliště žalobcovo a staveniště jsou ve Velké
Praze.
P r v Ý s o II d žalobu zamítl.
O d vol a c í s o u d žalobě vyhověl. Z d Ů v o.d ů: Prvý soud vycházel z názoru, že pracovní místo, sídlo podniku i bydliště žalobcovo
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jsou v jednom místě, totiž ve Velké Praze. Leč odvolaci soud tento názor
nesdílí. úmyslem při vydáváni vyhlášky ze dne 8. května 1941. Úřed. list
čís. 350 z r. 1941 bylo hraditi stavebním dělnikům cestné, pokud zaměst
navatel neopatří možnost bezplatné dopravy. Cestu podniká dělnik denně
ze svého bydliště na staveniště. Protože je zjištěno, že od bytu žalobcova
ke staveništi v Jinonicích je více než 10 km, totiž 11.7 km, nutno se zabývati námitkou, že jde o Velkou Prahu. V čl. XVII, čís. 3 v českém textu
citované vyhlášky se rozlišuje bydliště a staveniště, jsou-Ii ve stejném
místě; vzdálenost je měřiti od hranic obce na pracoviště. V německém
textu se však praví: »von der Stadt, bezw. Ortsgrenze ZUf Arbeitsstelle«.
Je tu nesou lad mezi českým a německým textem a německý text nenaznačuje, žé by šlo o hranice města, protože za slovem »Stadt« není dě
lící znaménko na znamení, že by výraz »Grenze« patřil i k tomuto slovu.
Odvolací soud však zastává právní názor, že Velkou Prahu nelze podle
léto vyhlášky pokládati za jedno město, nýbrž místem ve smyslu Jéto vyhlášky jsou městské. obce, dříve samostatné obce, sdružené nyní ve Vel. kou Prahu. žalobce podniká cestu z Libně do Jinonic, a to tam 11.7 km
a zpět rovněž 11.7 km, při čemž nejkratší vzdálenost je po trati tramvaje
a trolejbusu. Ze sídla firmy ve vnitřní Praze do Jinonic není vzdálenost
větší než 10 km; to je však nerozhodno, protože tuto cestu žalobce nepodniká,. nýbrž cestuje ze svého bytu do Jinonic, aniž se musil stavěti
v sídle firmy. .
Ne j v y Š š í s o u d obnovil k dovoláni žalované rozsudek prvého
soudu.

.

Z důvodů:
Dovolatelka uplatnila! právem dovolací důvOd podle § 503, čís. 4.c. ř. s.
Podle čl. XVII, čís. 1 vyhlášky z 8. května 1941, čís .. 350, uveřejněné
v čís. 108 úřed. listu z 9. května 1941, mají dělníci nárok na cestné ve
dvou případech; 1. jsou-Ii posláni ze sídla podniku na staveniště mimo
sídlo podniku, 2. byli-Ii prvotně příjati na staveniště mimo sídlo podniku
a jsou-Ii pak posláni na jiné staveniště. Dělníci, přijatí pro venkovské staveniště mim.o sídlo podniku, nemají nároku na cestné.
Podmínkol1 nároku na cestné je podle čl. XVII, čís. 2 této vyhlášky
vzdálenost alespoň .1 O km, a to v případě, shora ad 1 jmenovaném, o cl
s í d I a pod n i k u, v případě, shora ad 2. jmenovaném, od p r a cov i š t ě.
Za vzdálen.ost podle čl. XVII, čís. 2 této vyhlášky se považuje podle
čl. XV!!, čís. 3 téže vyhlášky nejkratší použivatelná cesta »od něho, přic
padně od hranic obce na pracoviště«. Slova »od něho« se vztahuji na pří
pad, shora ad I.imenovaný, slova »od hranic obce« na případ, shora ad 2.
jmenovaný.
Slova »von der Stadl« v německém znění čl. XVII, čís, 3 této vyhlášky
znamenají totéž co slova »od něho« v českém znění a slova »von der Ortsgrenze totéž co slova »od hranic obce«.

-
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Slova »von der Stadt, bezw. Ortsgrenze« se vztahují na slova »von dem
Sitze des Betriebes, bezw. des ursprlinglichen Arbeitsplatzes«. v čl. XVII,
čís. 2 vyhlášky.
V druhém případě je výslovně stanoveno, že Se vzdálenost po čitá od
hranic obce. V prvém případě to sice není výslovně stanoveno, ale i slova
»od něho«, t. j. od sídla podniku (»von der Stadt«, f\ »von dem Sitze des
Betriebes«). sluší vykládati stejně, tudíž tak, že i tu se počítá vzdálenost
od hranic obce, ve které je sídlo podniku. Měla-li by se vzdálenost poČÍ
tati odchylně, musilo by to býti ve vyhlášce výslovně stanoveno, jak je tomu
na př. v čl. V vyhlášky z 10. října 1941, čís. 836, med. list. čís. 240/1941,
podle něhož se vzdálenost počítá o d st ř e d u místa bydliště, v hlavním
městě Praze od středu městské čtvrti, ke středu staveniště, stavebnímu·
dílu nebo úseku.
Obcí, od jejiž hranic se ]lodle čl. XVII vyhlášky čís. 350/1941 (med.
list čís. 108/1941) vzdálenost počítá, sluší ve Velké Praze rozuměti ji celou podle §. 1 zák. čís. 114/1"920 Sb. Měla-Ii by se vzdálenost ve Velké
Praze počítati od hranic jejích jednotlivých čtvrtí, musilo by.to býti ve vyhlášce výslovně stanoveno, jak je tomu ve vyhlášce čís. 836/1941 (Úřed.
list čís. 240/1941).
:
Vzdálenost podle vyhlášky čís. 350/194( sluší tudíž počítati v případě
shora,ad 1. jmenovaném od hraníc obce sídla podniku, ve Velké Praze
od hranic Velké Prahy, v případě, Shora ad 2 jmenovaném, od hranic obce
původního pracoviště, ve Velké Praze od hraníc Velké Prahy, v případě
prvním k hranicím obce staveniště, ve Velké Praze k hranicím Velké Prahy,
v případě druhém ke hranicím obce nového pracovíště, ve Velké Praze
k hranicím Velké Prahy. Jestliže bydliště a staveníště jsou ve steiném místě,
cestné se podle druhé věty čl. XVI!, čís. 3 vyhlášky čís. 350/ 1941 neplatí.
Neplatí se tudíž ani, jsou-Ii obě ve Velké Praze.
. Protože souzené věcí sídlo podniku žalované, původni i nové pracoviště i bydliště žalobcovo jsou vesměs ve Velké Praze, nemá žalobce nároku na cestné.
o

o

v
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Předsevzal-li dlužník částečně bezplatné právní jednáni (jednání smíšené) v úmyslu xkracovaclm a byl-Ii tento jeho úmysl druhé straně znám
nebo musil~li jí býti znám, lze dlužníkovu pní,vnlmu jednání odporovali
i podle § 2 odp. ř., jsou-li dáuy i ostatní předpoklady tohoto ustanoveni.

Byl-Ii si dlužník i jeho věřitel vědomi toho, že hodnota věci, které dlužník postnpuje věřiteli na úhrapu jeho, třebas pravé a splatné, pohledávky,
je mnohem vyjíŠí než kolík se z této hodnoty započítává na věřitelovu po_
hledávku, nejde o pouhé nadržování věřiteli, nýbrž - jsou-Ii splněny i
ostatní podmínky - o zkrácení věřitelů podle § 2 odp. ř.
(Rozh. ze dne 24. května 1944, Rv I 280/44.)

Srov. rozh.

čís.

16420 Sb. n. s.

F. T. dlužil P. S-ovi částku 6.532 K 60 h. Podle kupni smlouvy uzamezi F. T-em a P. S-em převzal P. S. od F. T-a šicí·stroj, radio,
jízdní kolo, kulečník s tágy, koulemi a věšákem na tága a gramofon. Za
to odepsal P. S. ze své pohledávky ve prosp~ch F. T-a
K. ye ,s'p'0r~
zn. sp. Ck la 592/35 domohli se dne 23. unora 1938 Jmi T -OV! v:~'ltele
B. M. a F. K. proti němu rozsudku na zaplacení 5.418 K 80 h s pnsl. a
vedli na základě něho pod zn. sp. E 146/42 mobilární exekuci, v níž za- '
bavili u dlužníka F. T-a opět se nacházející radio, šici stroj a jízdní kolo.
vřené

!:2PO

Ve sporu, o který tu jde, domáhá s~ P. S. pro!i B:. ~-ovi a. F. K~ovi
rozsudku, že exekuce zn. sp. E 146/42 Je stran radia, slc!ho stroje a jIzd~
ního kola nepřípustná. žalovaní se hájili tím, že kupní smlouva mez!
F. T-em a P. S-em je odporovatelná podle odpůrčího řádu.
P r v Ý s o u d žalobě vyhověl.
O d vol a c í s o u d žalobu zamítl.
N e i v y š š í s o u Od nevyhověl žalobcovu dovoláni.
Z

•

důvodů:

. NáZOr dovolatele, že právnímu jednání částečně bezplatnému (t. zv.
jednáni smíšenému), lze odpúovati. jen z~ ~řed~o~la~ů § 4 odp. ř;, není
správný. Tomu je tak Jen, nebylo-Ir takove Jednal1! predsevzato v umysI~
zkracovacím. Bylo-Ii však dlužníkem předsevzato v tomto úmyslu a druhe
straně byl tento úmysl znám nebo musil býti znám, lze tomuto právnímu
jednání odpolovatr - jsou-li tu ostatní předpoklady tohoto ustanoveni -;-;
i podle § 2 odp. ř., jenž se vztahuje na práv~í jednání bez ro.zdilu, tud!:
i na právní jednání bezplatné neb smíšené. Umysl zkracova~! ;t~ s.!~a~e
dlužnika a vědomost o něm na straně dovolatele byl v souzene vec! zjIsteu
tím že odvolaci soud dovozuje z výsledků jednáni a provedených důkazů,
že dovolatel žádal F. T-a, jemuž poskytl zápůjčku, aby mu dal sporné věci
k částečné úhradě jeho pohledávky, a to proto, ze jiní jeho věřitelé ony
věci u T -a exekučně zabavovali. Dovolatel dále marně namítá, že právním
jednáním. jemuž je odporováno, byl uhrazen pravý a splatný dluh dlužníka F. i-a.u dovola!ele aniž tu byly pletichy jmenovaných. Leč o úhradě,
jíž byl kryt dluh F. T -~, lze mluviti jen, když se dovolateli jakd-věřiteli
F.T-a nedostalo na majetkové hodnotě od dlužníka více, než čin i majetková
hodnota toho nač měl ",lrok. V souzené věci tomu tak nebylo. Podle zjištění
nižších soudr1 byly sporné věci započteny jen v hodnotě mnohem nižší
než skutečně měly na pohledávku dovolatele a dovolatel i F. T. si byli
toho vědomi. Právním jednáním obou byla tudíž aktiva F. T -a zmenšena
o více než byla imenšena jeho pasiva, a nejde již jen o pouhé nadržováni,
nýbrž také o zkrácení věřitelů předpokládané v § 2 odp. ř. a lze tomu odpOrovati ~a podmínek v dotčeném předpisu stanovených (srov. rozh.
čís. 16420 Sb. n. s.).
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Byla-Ii v dohodě mezi stavebníkem a vlastníkem po;<oemku, jež předchá
zela stavbě na cizím pozemku, vyj~dřena shodná vůle stran, aby vlastnické
právo k pozemku přešlo na stavebníka, jde o smluvní zcizení nemovitosti,
k jehož platnosti je třeba úředního souhlasu podle vládního nařízení ze dne
9. října 1938, čís. 218 Sb.
(Rozh. ze dne 24.

května

1944, Rv II 466/43.)

J. B. je knihovním vlastníkem parcely čís. 572, zahrada, vložka čís. 116
pozemkové knihy kat. území F. J. B. souhlasil, aby si J. Š. postavil na této
parcele pekárnu. Plocha, která mohla býti podle uvedené dohody z parcely čís. 572 zastavena, činí 73 m'. J. Š. si na pozemku pekárnu postavil.
Ve sporu, o který tu jde, domáhá· se J. Š., aby bylo proti J. B-ovi
uznáno právem, že žalovaný je povinen proti zaplacení částky 1.022 K souhlasiti s tím, aby byla z nemovitosti, zapsané ve vl. čís. 116 kat. území F.,
a sice z parc.ely čís. 572 odepsána část nem9vitosti ve výměře 73 m' (v žalobní žádosti blíže označena), zapsána do nové vložky, která bude pro ni
zřízena, a vloženo na ni vlastnické právo pro žalobce.
Niž š í s o u d y zamítly žalobu. O d vol a c í s o u d uvedl v· d ů
vod ech: Je nesporné, že parcela čís. 572 je zahradou a část této parcely, na které si žalobce poslavil pekárnu, je stavební parcelou, neboí"
podle obsahu žaloby. a nesporného přednes4 stran bylo úředně povoleno
vystavěti na této části pekárnu. Podle § I vl. nař. čís. 218/1938 Sb., prodlouženého vl. nař. čís. 26/193911, čís. 80/1940, čís. 461/1940 a čís. 443/
1941 Sb. je ke smluvnímu zcizení nemovitostí zemědělských a stavebních
parcel zapotřebí souhlasu okresního úřadu. Podle § 2 cit. nař. rozumí se
zemědělskou nemovitostí i phrada. Žalobce ani netvrdil, že převod nemovitosti na něho byl schválen okresním úřadem. Přéd tímto schválením sežalobce nemůže domáhati převodu vlastnického práva ke sporné nemovitosti, nýbrž mohl by jen žalovati na to, aby žalovaný byl uznán povinným
podepsati trhovou smlouvu nebo vyhotoviti a podepsati trhovou smlouvu
o zcizení nemovitosti, uvedené v žalobě. Žalobce by musil takovou trhovou
smlouvu předložiti okresnímu úřadu ke schválení a teprve po jejím schválení by se mohl domáhati převodu vlastnického práva způsobem, uvedeným v žalobní žádosti. Předpisů vl. nař. čís. 218/1938 Sb. je dbáti z úřední
povinnosti v každém období sporu, i když žádná ze sporných stran se jich
nedovolává. Žalobce sice založil žalobu na ustanovení § 418 obč. zák., ale
I v takovém případě je třeba k převodu nemovitosti schválení okresního
ú~adu, neboť jinak by tímto způsobem bylo lze obcházeti předpisy vl. nat
ČlS. 2Hl/líl38 Sb. Prodavatel a kupitel pozemku, jehož -zcizení l'ooléhá
schválení okresního úřadu podle vl. nař. čís. 218/1938 Sb., by se totiž mohli
k obcházení jeho předpisu domluviti. Kúpitel pozemku by si postavil s pro~
datelovým souhlasem nějakou stavbu na prodatelově pozemku, zaplatil mu
za pozemek ujednanou cenu a dosáhl podle ustanovení § 418 ,obč. zák.

509

vlastnictví zastavěného pozemku bez ~chvá~ení správníh? úřadu. yčelem
.t
ného vládního nařízení j'e aby kazdy prevod nemovItostI v nem uveCI
ova podléhal kontrole okresního
'd
. kd yz' se prevo
' d d'"
clených
úřa u, 1
eje p odlp,
ustanovení § 418 obč. zák.
, ,
N e j V Yš š i s o u cl nevyhověl žalobcovu dovolan!.
Z dltvodů:
K odůvodnění st~noviska, že v souzené věci nebylo P?5řebí s~uhlasu
okresního úřadu podle vl. nař. čís. 218/:938 Sb., nem~ze se z~lobce
s úspěchem dovolávati ustanove~í § 4!8 ok zak., a toho, ze tento pr;dpl~,
upravuje nabytí vlastnického prava puvodlllm, zpusobem, a, to nabyv~~~
vlastnictví bez právního jednání. Jak Ialobce sam ve ~poru p.rednesl a n1Z~1
soudy zjistily, provedl žalobce stavbu na poze~ku zalovaneho ~ jeho, vyslovným předchozím souhlase~. V t~kových pr~padech. n~lz~ vsak. vubec
použiti předpisu § 418 obč. zak., je~z naopak predpoklada, ze.lllezl vlast:
níkem pozemku a stavebníkem nedoslo o pozemku, pokud se tyče o stavbe
na něm k předchozí dohodě (roz~. čís. 17.862',14.345 Sb. n. s.). Byla-II
tu předchozí dohoda mezi stavebmkem a vlastnlkem pozemku o. provedenI
stavby, nemůže stavebník nabýtí vlastnictví.k zastavěnému poze~ku podle
§ 418.obč. zák., nýbrž jen podle obsa?u ?I1é .dohody. Pokud by JI byla vyjádřena shodná vůle stran, aby vl~stmcke pravo k poz~mku preslo na s!avebníka, šlo Il'y o smluvní zClzem nemovltosÍl, k jehoz platnosh se vy~a
duje úřední souhlas podle vl. nař. ps. 218/1938 Sb. Pn nedostatku teto.
náležitosti byla žaloba právem zamltnuta.
čís.

18768.

Jde-li o dům v Brně, pro který bylo staveb~í povol~i vydá~o za. plat:
nosli brněnského stavebního řádu je jeho majitel povmen udrzova!t obCI
nepřevzatý chodník, i l<dyž pozen'rek, na kterém byl chodník zřízen, ne~i
jeho vlastnictvím.
'
Udržování chodníku ve smyslu § 99, čís. 2 stavebnlho řádu brněnského
zahrnuje i jeho čištění a posypávání.
(Rozh. ze dne 24. května 1944,Rv II 91/44.)
Srov. rozh.

čÍs.

18422 Sb. n. s.

Ve sporu, o který tu jde, domáhá se E. N-ová proti B. K-ové, majitelce
domu v Brně a jeji domovnici B. V-ové náhrady škody v č~stce ?6.000 K
s přís!., kterou prý utrpěla při pádu na kluzkém, obCÍ neprevzatem chodníku před domem B. K-ové.
. .
P r v iJ s o u d neuznal žalobu důvodem po právu.
O d vol a c Í s o u d uznal k odvolání žalobkyně .žalobní nárok po
..
právu proti oběma žalovaným.
Ne j v y Š š Í s o u d nevyhověl dovolání žalovaných.
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Z duvodu:

čis.

1&769.

zalované pOVaZUjl za nesprávný především právní názor napadenéh'J
rozsudku, že ručí za následky úrazu na chodníku před domem první žalované proto, že nedbaly předpisu §§ 99 brněnského stav. ř. o udržování
chodníků. Vyvozují, že tento předpis tu neplati, a to jednak proto, že před
pokládá, že je· majitel domu také vlastnikem chodníku, na kterém došlo
k úrazu, při čemž poukazuji na rozh, čís. 18.422 Sb. n. s., a jednak prý
proto, že se udržováním chodníku míní jen jeho udržování po stránce technické a nikoliv i jeho čištění od naledí a pod. zalovaným však nelzedátí
. za pravdu.
V případě projednávaném ve zmíněném rozhodnuti šlo o chodník v če
chách před starým domem, který byl majitelem domu jen předlážděn. Chodník byl veřejným statkem, nebyl nikdy vlastnictvím majitele domu a nebyl
také jím zřízen, takže ani jeho zřízením nenabyl majitel domu žádného
práva s ním nakládati a nebyl-Ii jeho vlastníkem, nemohl jej předati obcí .

. Obsah katastrálních operátů je toliko součástí důkamlho materiálu, na
jehož podkladě rozhoduje pozůstalostní soud, zda je pozůstalost projednati
podle zákona o dědické posloupnosti v rolnické usedlosti (zák. čís. 68/
1908 z. z. čes.).
Soud se však při tomto rozhodnuti nemuže spokojiti jen s iormálnim
obsahem kalastrálnich operátů, neshodujíclm se se skutečným stavem,
nýbrž musí vzí(j za základ čistý skutečný katastrální výnos usedlosti ke dni
zuslavitelova úmrtí, třebas by tento byl zjištěn až dodatečně po smrti zů
stavitelově a zapsán katastrálnÚll měřickým úřadem teprve později do pozemkového katastru. Účinnost tohoto zápisu, stanovená v !i 72 vládnlho
nařizení ze dne 23. května 1930, čís. 64 Sb. pro účely úřadů iinančních,
může býti podle okolnosti případu bez významu pro rozhodnutí pozůsta
loslnlho soudu o tom, má-Ii se pozůslalost projednati podle předpisů zákona o dědické posloupnosti v rolnické usedlosti.

V souzeném případě jde však o dům v Brně, pro který bylo stavební
povolení vydáno za platnosti brněnského stavebního řádu a platí tu proto
neobmezené ustanpvení, že' majitelka domu je povinna udržovati dosud nepřevzatý chodníli, i když pozemek na kterém byl chodník zřizen, nebyl
jejím vlastnictvím (srov. rozh.~čK 12.869, 13.117, 16.003 Sb. n. s.).

(Rozh. ze dne 25. květn~ 1944, R I 126/44.)

•

Pokud jde o druhou otázku, zda je majitelka domu povinna podle § 99
brněnského stav. ř. vůbec udržovati chodník tak, aby se hodil ke svému
účelu, a tedy jej i čistit a posypávat nebo toliká udržovat po stránce stavebnětechnické, nemají ani v' tom žalované pravdu. Stavební řád sám totiž
tuto povinnost nijak neomezuje. Není proto duvodu, aby bylo upuštěno od

dosavadní praxe, vycházející z toho, že udržování chodníku zahrnuje i jeho
čištění a posypávání (rozh. čís. 16.003 Sb. n. s.).
Byla-li však žalovaná majitelka domu povinna starati se o bezpečnost
podle ustanovení stavebního řádu a zanedbala-li tuto povinnost, je
zavázána podle § 1311 obč. zák. k náhradě škody vzniklé úrazem, nedokázala-Ii, že by i bez tohoto opominuti došlo k úrazu. Není tudíž potřebí
zabývat se dále ještě také tím, zda byla zavázána k čištění chodníku
i podle ustanovení domovního řádu, jímž byla v rámci stavebního řádu její
povinnost podrobněji upravena.
chůze

Tím, že žalovaná majitelka uložila čištění a posypávání chodníku žalované domovnicí,nezprostila ~e zákonného ručení, i kdyby tato domov- .
Díce byla zdatnou osobóu podle § 1315 obč. zák. Již v rozh. čís. 11.928,
12.318 a 18.057 Sb. n. s. bylo vyloženo, že zákonné ručení za úraz nelze
přenésti prostě na jiné osoby, nýbrž že majitelé domu ručÍ' za osoby, kterým svěřila čištění a posypáváni chodníku, nedokáží-li, že samí také na
toto čištění a posypávání dohlédli a učinili vše, co ke splnění jejích povinnosti lze rozumně od ních požadovati. ze by v tom směru žalovaná majitelka něco zařídila, to v první stolici nebylo tvrzeno. Ručí proto obě žálované za následky úrazu.

Srovn. rozh.

čís.

6444 Sb. n. s.

V pozůstalostním řízení po K. Z-ovi, rolníku ve V. č. p. 25, zemřelém
dne 4. ledna ,.l943 bez zanechání posledního pořízení, navrhla pozůstalá
manželka L. Z-ová, aby pozustalost po K. Z-ovi byla projednána ve smyslu
ustanovení zákona o dědické posloupnosti v rolnické usedlosti. Usedlost
Č. p. 25 ve V. má výměru 6 ha 7 a a 69 m' a čistý katastrální výnos je
74.88 K. L. Z-ová požádala katastráfní měřický úřad v M. o přezkoušení
jakostních tříd pozemků patřících do pozůstalosti a u pozůstalostního soudu
navrhla, aby do té doby, než bude. její žádost katastrálním úřadem vyří
zena (v letuich měsících 1943), bylo projednání pozůstalosti odloženo.
P r v Ý s o u d žádosti vyhověl.
Rek u r sní s o u d návrh L. Z-ové na odklad pozůstalostního řízení
k rekursům dědiců F. Z-a a A. Z-ové zamítl a uloží I prvému soudu, aby
v projednání pozustalosti pokračoval. Z d ů vod u: Pro posouzení, zda jde
o střední rolnickou usedlost. ve smyslu § 1 zák. čís. 68/1908 z. z. čes. je
rozhodnou doba zůstavitelova úmrtí. Podle této doby jest posuzovatí i všechny podmínky pro rozhodnutí o tom důležíté. Dodatečné přezKoušení jakostních tříd pozemků patřících do pozůstalostí, nemůže nic změnití na
tom, že v době zůstavitelova úmrtí nečinil čistý výnos pozemků patřících
do pozůstalostí 100 K. Odložil proto pozůstalostní soud projednání poztistalosti neprávem (srov. § 72 vl. nař. čls. 64/1930 Sb.).
N! j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu' rekursu L. Z-ové.
/
Důvody:

RÚursní soud založil napadené usnesení na názoru, že čistý výnos pojde-li o statek střední velikosti, musí býti
ve kterém zápis a záznam změn má účin-

zemků, rozhodný pro posouzení,
zjištěn z pozemkového katastru,
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. nost teprve ode dne, k němuž se údaje pozemkového katastru uzavíra'í t .
zpravidla ke koncI roku, ve kterém bylo podáno hlás'enl' zrn'
bl,. ].
kon'
'"
't' ,
eny ne o vyano ]e]I vy:,e re~I (§ 72 pro~. nař. ke katastrálnímu zákonu čís, 64 .
193,0 Sb.), takze, pry k dodatečnemu přezkoušení jakostních tříd oze
patnclch do pozustalosti, nelze přihlížeti. S tímto názorem nelze foUhi~~~~'
Jak dovodil nejvyšší soud v rozh. čís. 6444 Sb n s na kt'
1.
uka
dl'
ť k '
. ..,
ere se po'k ťUJe'h uzno o az u. zda jde o usedlost střední velikosti řešiti podle
S ,u ccne O st~vu usedlosŤI v,den zůstavitelova úmrtí nikoliv podle čistéh~
~~7~~.u, zjevneho z katastrálních operátů, se skutečn'ostí se však neshodu-

!

stráf~~va~ek' rozhč~dnutí

sice pochází z doby před účinností nového katao za ona IS, 177/1927 Sb., neni však důvodů b
d'"
~~zustala v platnosti též za jeho účinnosti. Podle §' ~í~~ en)a z~~ada
CIS. 68/1908 Z. z. čes je rozhodn'
','
. ' a ~a ona.
pO,zůst~lost podle tohoto zákona, kr~st~~fnt~ý~~~e~~š~~a de:~:r~~~~~ati
~~~o~rze~~ost pokládati. za ro!nickoů usedlost stř~dni velikostí ~e sm~s~~
o za ona, rozhoduje pozustajostni soud, vyslechnuv obecní př.edstavens tvo a znalce (§ 1 odst 5 't' 'k) J
.
't o t l"k
, , : . ; CI , za . . e tedy obsah· katastrálních ope~~uud ~o~ho~;~UČ~!1 gukaZ11l!1O m~teriálu, na jehož podkladě pozůstalostní
s formálním
o~ ~e ovsem pn t?I?to rozhodnutí nemůže spokojiti jen
musí odle llc ~ sa ,em, neshoduj1clm s,e. Se s~utečným stavem, nýbrž
tast
,§ 23 zak. ČI.S. IOO/193! Sb. VZll! za zaklad skutečný čistý ka~
111 ,vynos u~e~loSl! ke dni zustavitelova úmrtí třebas bY' tento byl
~j!~CI;, a~ dodatecne po s~:ti zůstavitelově a zapsán katastrálním měřic-··
zrpisuur~t:n~v te~rve ~ozdel' do pozemkového katastru. 'Účinnost tohoto
o

f

111

,r,

!\

.. ,[3'

můžep~k proe~~z~o~~~~~~~~ů~t:l~sf~fhv~ ~~~dEr~ ~;~y~!:~ú finanč?ích,

losttpr?!eddnatbl podle předpisů o statcích
nos 1 pnpa u ez podstatného významu.

středni

veliko;ti být:
.'

sp~lI~z~~~

.-

čistl~Ud

prvé sdtolice proto s?rá~n~ zahájil šetření k zjištění skuteČného
o vynosu otazem u přrslusneho katastrálního
k'h ..
~1~~~l pprá?bhO zá~tupce dědi~ky, ,uplatňující náPadniC~e~!r~v~,oa~ag~da~
, o, re nou
provedem zmen v pozemkovém katastru.
.
, Nez presto nelze dovolacímu rekursu vyhověti neboť rekurs '
v..

?~~~j~dI~in~~~;gs~a~ss~rs;~L.~~o;~~1 s6~~v~:eYu~~~~ta~s,tnímu sj~;~,~da~;

1!g:ta~:P~~;~ná P,oz~stalos~ bez ohledu

na

uplatněné n~~~~n~~k~ !r~~~ ~~.~ .

.~~;!~~~:~~~ v{~~~~~~~~:d~:~~~~~~~~{~t!i~!1:~í~í~~~ty~~i~ř~d~t~~i p~~l~
správný

čistý katastrální výnos

v

době zů'stavi:el~~:r~!mrtf. soudusděhl

čís.

18]70.

niCk~~h~~t:ok~~~~vťt~~n~n!t~!Ií~etir~
žád~sti o vkl~d převodu vlastu {e 111 ovne zapsat1émupředkupnímu

právu a nemůže, neprokázal-li žadatel zánik tohoto práva listinami, povoliti vklad pro jmou osobu, než pro tu, pro kterou zni předkupni právo.
. Byl-Ii neprávem povolen vklad převodu vlastnického práva bez ohledu
na právo předkupní, je ten, pro něhož je vloženo předkupni právo, oprávněn odporovati stížností povolení vkladu.
(Rozh. ze dne 25.
Srov. rozh.

čís.

května

1944, R I 179/44.)

10.819 Sb. n. s.

K n i h o v n í s o u d, okresní soud v K., povolil K. K-ové na základě
spisu vklad vlastnického práva k ideální polovině nemovitostí,
ve vložce čís; 2 pozemkové knihy kat. území U. dosud J. K-ovL

notářského
připsaných

Rek u r s n i s o u d zamítl k rekursu V. K-a knihovní žádost. Z d ů
vod ů: Ve vložce čís, 2 pozemkové knihy Ú. je pod C 58 vloženo před
kupní právo pro rekurenta. Toto předkupní právo stěžovatelovo bylo v pozemkové knize vloženo a trvalo v době podání žádosti za převod vlaslnictvI,
aniž vycházelo z knihy pozemkové nebo aniž bylo předepsaným způso
bem prokázáno, že právo to zaniklo. Za toho stavu věci nemohla tedy býti
nemovitost zatížená předkupním právem převedena na jinou osobu než rekurenta (rozh. čís. 10.819 Sb. n. s.),
Ne j vy š'§ í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu K. K-ové.
Z

důvodů:

Rekursní soud posoudil věc správně po stránce právní a sluši poukázali
na důvody napadeného usnesení. K vývodům dovolací stížnosti se podotýká toto: Jak nejvyšší soud dovodil již v rozh.čís. 991 a 10819 Sb, n. s.
(srov, také judikát býv. rak. nejv, soudního dvora čís, 68 a rozh. čís. 9304
Sb. n, s.), na něž se poukazuje, je knihovní soudce povinen přihlížeti
z úřadu k předkupnímu právu knihovně zapsanému a nemůže povolíti vklad
převodu vlastnického práva k nemovitosti, zatížené předkupním právem pro
Fnou osobu, než pro tu, pro kterou zní předkupní právo, neprokázal-li
žadatel zánik t011oto práva listinami. Nejvyšší soud neshledává důvodu
uchýliti se ód této praxe a schváliti opačný názor, zastávaný částí právní
teorie, opírající se hlavně o slovné znění § 1079 obč. zák. Z tohoto zákonného ustanoveni vyplývá, že lze od třetího nabyvatele, na něhož byla pře
vedena nemovitost s ignorováním vloženého prá\:a předkupního, požadovati vrácení, při čemž je upraven rozsah tohoto nároku podle kvality držby
nabyvatelovy. Byl-li neprávem povolen vklad převodu vlastnického práva
bez ohledu na právo předkupni, nelze upříti osobě, pro. kterou je před
kupní právo vloženo. a která byla tudíž tímto postupem knihovního soudu
ye svých právech přímo dotčena, právo stížností odporovati povolení
vkladu a domáhatí se tudíž obnoveni dřfvějšího knihovního stavu. Vždyť
vkladem před kupního práva se změnilo osobní právo předkupní v právo
věcné a může býti tedy uplatněno jako takové proti třetímu držiteli neCiviln! rozhodnuti XXVI.
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movitosti (§§ 1079, 443 obč. zák.). Nelze při svědčiti názoru dovolací stě
žovatelky, že mohlo býtí právG osoby oprávněné z předkupního práva
uplatněno jen sporem.
čis. 18771.

.Byl-Ii ~c;>z~~ek P~ého. soudu. z:unítající žalobu odvolacÚD soudem

znt~n, pocma zalovan~ Jednomeslčn/ lhůta k pvdání žalOby o obnovu

z du~od~ podle § 53?, C1S. 7 C. ř. s. teprve ode dne vydání, pokud se týče
donlc~Ul poté vyd~eho, jemu nepříznivého rozsudku, třebas se dověděl
o novy~h. sku!.k0vy~h okolnostech a průvodních prostředcích již v době
po vydáni zrusovaC1ho usnesení a před vydáním (doručením) nepříznivého
rozsudku.
•
(Rozh. ze dne 31. května 1944, Rv I 350/44.)
Srov. rozh. čís. 18559 Sb. n. s.
Rozsudkem ~kresní~o soudu v ·P. ze dne' 23. května 1942, zn. sp. C III
13/42 byla zanlltn~ta zaloba M. F-ové protí K. F-ovi o 7.298 K s přísl.
UsneseOlm odvolaclho soudu ze dne .3. prosínce 1942 byl tento rozsudek
k o?volání M. F-ové zrušen. K rekursu K. F-a bylo však zrušovací usnesen~ odvolacího soudu nejvyšším soudem usnesením ze dne 3. června 1943
zruseno a odvolacímu soudu uloženo nové jednání a rozhodnutí. Odvolací
s~ud vydal pa~ dne I. července 1943 mezitímní rozsudek, jímž byl žalobní
narok uznan duvodem po právu. Tento rozsudek byl K. F-oví doručen dne
13. července. 1943.
Žalobou podanou dne 31. července 1943 u odvolacího soudu, domáhá
se K. F. obnovy sporu zn. sp. C lil 13/42 z duvodu podle § 530, čís. 7 c. ř. s.
O d vol a c í ~ o u d za';lítl žalobu v podstatě z toho duvodu, že ji
K. F. ~epodal do Jednoho me~lce ode dne 9. května 1943, kdy se dozvěděl
o . no~yc.h skutečnostech a dukazech, které uplatňuje jako důvod obnovy
nybrz az 31. července 1943.
'
. Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání žalobce a uvedl k otázce',
o niž jde,
v důvodech:
I,'o.kud jde .o. ot~zku, je:1i žaloba o obnovu podána včas, právem napad~ ~alobce pr~vnl stan.ovlsko od,:olacího soudu, který má žalobu za
opo~denou, hledlc. k dobe, kdy se zalobce dověděl o nových okolnostech
a dukazech (9. kvetna 1943), a k době podání žaloby o obnovu (31. července 1943).
.
o Podle § 534, odst. 1 a2, čís. 4.c. ř. s. se počítá konečná jednoměsíční
Ihuta k podant zaloby o obnovu, jde-li o duvod obnovy podle § 530, čís. 7
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c. ř. s. ode dne, kterého byla' strana s to, aby u soudu uvedla skutkové
okolnosti a průvod ni prostředky, o nichž nabyla vědomosti.
Nesejde proto na· tom, že se žalobce dověděl o nových skutkových
okolnostech a průvodních prostředcích dne 9. května 1943, tedy v době,
kdy řízení ve sporu zn. sp. C lil 13/42 bylo již v prvé stolici skončeno,
a to příznívým pro něho rozsudkem. Rozhodným je pro počátek jednoměsíční lhůty jen, zda je mohl u soudu uvésti, pokud o jeho opravném
prostředku do nepříznivého mu zrušovacího u sne sen í odvolacího soudu
nebylo rozhodnuto. Otázku tu dlužno zodpověděti záporně, neboť žalobu
o obnovu lze podati jen proti řízeni skončenému ve věci ne pří z n i v Ý ln
rozsudkem (§ 530, věta prvá c. ř. s.).
Mezitimní rozsudek žalobci nepříznivý byl však odvolacím soudem
vydán teprve dne 1. července 1943, jak zustalo mezi stranami nesporným,
a byl mu doručen dne 13. července 1943, jak bylo zjištěno v napadeném
rozsudku. Žaloba o obnovu podaná .31. července 1943, jak patrno ze spisu,
je tedy podána včas.
.
V dalšíll! dovodil nejvyšší soud, že žalobce mohl uplatniti okolnosti a
prúvody uváděné· v žalobě o obnovu již v základnim sporu a že tudiž nejsou splněny předpoklady pro povolení' obnovy podle § 530, posl. odst.

c.

ř.

s.

•

čís.

18772.

Zemřel-Ii manžel dcery, jež uplatňuje proti otci nárok na zřízení věna,
teprve poté, kdy již. soud' prvé stolice rozhodl o .jejím návrhu na určení
věna, nemá zrušení manželství vlivu na uplatňovaný nárok.
Nebylo-Ii manželské společenství rodičů dcery uplatňující nárok na
zřízení věna pvrušeno, je dopis, v němž se dcera obrací se svým sdělením
o zamýšleném sňatku na své rodiče, řádným uvědoměním rodičů ve smyslu
§ 1222 obč. zák., i když byl dopis adresován jen na matku.

(Rozh. ze dne 31.
Srov. rozh.

čís.

května

1944, R II 58/44.)

18077 Sb. n. s.

Návrhem z roku ·1942 domáhá se manželská dcera P. S-a O. S-ovil,
v roce 1939 provdaná K-ová, na svém otci zřízeni věna v částce 20.000 K.
J. S. namítal, že se navrhovatelka provdala bez vědomí a souhlasu rodičů.
P r V Ý s o u cl uložil usnesením ze dne 6. května 1943 J. S-ovi, aby
vyplatil do 14 dnú pod exekuci navrhovatelce jako věno částku 4.750 K
s přísl.
Rek u r sní s o u cl zamitl usnesením ze dne 31. prosince 1943 k rekursu J. S-a návrh O. KCové. Z cl II vod ll: O. K-ová při svém výslechu,
nařízeném rekursním soudem uvedla, že sdělení o zamýšleném sňatku
,F. K-em učinila několik dní před sňatkem, t. j. někdy v říjnu 1939, dopIsem adresovaným pouze na matku, že se však v dopíse obracela se
33-
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svým sdělením na oba rodiče. Jde tudíž o to, zda si vzhledem na předpis
§ 1222 obč. zák. uchovala nárok na věno proti svému otci, když byl dopis
adresován toliko matce. V § 1222 obč. zák. se totiž mluví o rodičích,
z čehož vyplývá, že uvědoměni mají býti otec i matka. Podle výsledku
provedených důkazů netřeba míti pochybnosti o tom, že matka navrhovatelky.o zamýšleném sňatku své dcery byla předem uvědoměna. I když
lze míti za to, že matka vyrozuměla navrhovatelčina otce, nutno přece,
hledíc na obsah rozh. čís. 1495, 4675 a 8417 Sb. n. s. a na okolnosti pří
padu trvati na požadavku, aby navrhovatelka podala přesvědčivý důkaz
o tom, že otce předem O sňatku uvědomila. Zvláštní okolnosti souzeného
případu, jež nutí soud, aby trval na plném důkazu, záleží v tom, že podle
údajů svědků J. a J. S-ových odstěhovala se navrhovatelka ke svému pozdějšímu manželovi F. K-ovi již před sňatkem, bez vědomí rodičů tím způ
sobem, že jednou v neděli odejela do 8., odkud se již domů nevrátila. Za
těchto okolností byla navrhovatelka, pomýšlela-Ii na to, vystoupiti později
proti otci J. S-ovi s nárokem na vyplacení věna, povinna postarati se o řádné
uvědomění svého otce, případně zjednati si jistotu, že uvědomění zasiané
matce bylo dále sděleno otci. V naznačeném směru nebyl podán v řízení
žádný důkaz; ani navrhovatelka, ač byl próveden důkaz jejím výslechem,
neuvedla, zda se aspoň ze sdělení své matky dověděla, že tató oznámila
navrhovatelčino sdělení i J. S-ovi, a jak ten se vyjádřil. J. S. uvedl, že se
o sňatku své. dcery dověděl od maI1želky asi za půl roku po sňatku. Ježto
v řízení nebyl podán důkaz o uvědomění J. S-a o sňatku. navrhovatelky
s F. K-em, nelze J. S-ovi ukládati povinnost k výplatě věna navrhovatelce.
Že se J. S. se sňatkem své dcery s K. K-em dodatečně smířil, je s hledíska
§ 1222 obč. zák. nerozhodné. K těmto důvodům přistupuje ještě další dů
vod. Odpůrce oznámil podáním ze dne 29. října 1943 soudu, že F. K.,
manžel navrhovatelky, zemřel dne 7. října 1943. Skutečnost tato byla
osvědčena úmrtním oznámením a výpisem z úmrtní matriky. Ve svém podání upozorňuje odpůrce na výklady v komentáři k občanskému zákonu
Rouček-Sedláček, kde je ve výkladu k § 1222 obč. zák. vysloveno minění,
že dcera může žádati o přínos jen po dobu trvání manželství. Jestliže manželství zaniklo dříve než byl přínos vyplacen, odpadá veškerý nárok. Po- .
dobnou zásadu lze vyčísti i z výkladů komentáře Klangova, III, str. 1220.
Podle právě uvedených výkladů zákona nemůže si navrhovatelka činiti
nárok na výplatu věna v době, když úmrtím F. K-a její manželství zaniklo.
Zánik jejího nároku na výplatu věna důsledkem zániku manželství je pochopitelným následkem vzhledem na účelovou povahu věna, které je určeno
pro muže na úlevu v nákladech, spojených s manželským společenstvím
(§ 1218 obč. zák.). Oznámení o úmrtí F. K-a se stalo sice po vydání napadeného usnesení. I když však jde o novotu nastalou po vydání prvého
rozhodnutí, nelze okolnosti, že manželství navrhovatelky bylo zrušeno,
v rekursním řízeni nedbati, nebo jde o okolnost, která mění rozhodujícím
způsobem skutkový, a tím i právní stav, posuzovaného případu. (Mrština:
Zákon o základnleh ustanoveních soudního řízení nesporného, str. 205.)
(Pokračování

viz na straně 577.)

N e j v y Š š í s o u d zruš!1 k r~k~rsu O:' K-ové napadené usnesení
a uložil rekursnímu soudu nove ]ednam a rozhodnutI.
Z důvodů:
DovolaCÍmu rekursu je předevšim přisvědčiti, že na souze.ný. nárok
nemůže již míti vliv úmrtí F. K-a, m~nžela, navrh5lvatelky. ISe zr~~enr manžels tvi navrhovatelčina úmrtím m~nzel?vym doslo tOÍlz a:, 7. ;l]na 19~3,
' po rozhodnutí soudu 'prvOl sto Irce a nelze proto v nzenl Opl avnem
t edy az
,
. s k utecnos
•
t'I a pruvo
od'
ve
"'hl"e'l'
pn IZ , k této skutečnosti , nebo! nove .
, , ,
t" y JSout d
smyslu § 40 zák. Sb. čís. 100/1931 v řízenI rekursOl;n pn~us ·ne len po u ,
k d zde byly v době rozhodnutí soudu prvm stolrce (srov. rozh.
gí~uI2.815, 13.171, 13.175 Sb. n. s.). So~.zený.ppp.ad ~ení pak amtak
". 'cny' aby ať j'iž pro osobní povahu ucastmku nzem, anebo pro druh
vYJ1me
,,.
t'
t I"
. hod
souzeného nároku bylo nutno přihlédnouÍl k novo e na~ a e a~ po JOZ
nutí soudu první stoJice, ať jde již o skutečnos~ pro n~rok s~m .sebe roz~
hodnější. Vždyť jde v souzené věci v podstate o ma]etkovy Harok mezI
zletilými a svéprávnými osobami.
.
Dovolacímu rekursu je rovněž přisvědčiti, že nárok navrhov~telk~
nelze zamítnouti ani proto, že se snad navrhovatel~a provdala bez vedor;l1
nebo proti vůli otce (§ 1222 obč. zAk.) .. Reku!·sm so~d nepochybuje, :e
matka navrhovatelčina byla o zamyslenem sna~ku prede~,: dC,erou. uvedoména. Ne"í však důvodu k pochybnostem,.ze. o zamysle~em snatku
dcery byl ve smyslu § 1222 obč. zák. uvědo.me~ I otec, o,~pur;e. o.0pIS,
v němž se navrhovatelka obrací se ~vÝ1J2 sde!e~lm ~. ~amyslenem snatku
na své rodiče, je považovati za řádn,e uvedomenl rodlcu,ve :mysl~. § 1~2?
obč. zák., i když dopis byl adresovan jen ;na matku. ž~dnym z uC!"stnrku
není tvrzeno, že by manželské společenstvl navrhovatelcrnych rodlCu by.lo
nějak porušeno, že by tak dceřin d?pls adres~vanl' matce nemohl byÍl
považován za vyrozuměníobo.u rod!cu, anebo ze by snad navrhovatelka
chtěla svým dopisem vyrozumeÍl tolrko matku.
čis.

18773.

Vedl-li vymáhající věřitel exekuci zabavenlm a přikázánlm dlužníkovy
pobledávkyk vybrání podle §§ 294 a 303 ex. f., ač šlo o po?ledávk~. u.vedenou v § 296 ex. f., je poddlužník opráyněn ~ reku~~ proh p()v~lujtClmu
usnesení, a to jak pokud jde o zabavet1l, tak I zpenezeni pohledávky.
(Rozh. ze dne 1. června 1944, Rl 199/44.)
Srovn. rozh. čís. 3983 Sb. n. s.
~

E. H-ová vedla proti A. M-ové exekuci mimo jiné i zabaveníw pohledávky 3.300 K, kterou má povinná proti spořitelně v. Ch. ,:d~v?du vkladu
na vkladní knížce čís .... , znějící na jméno A. M-ova, a pnkazanrm zabavené pohledávky k vybrání až do výše vykonatelné pohledávky.
._.
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E x e k u ční s o u d exekuci povolil.
Rek u r sní s o u d zamítl exekuční návrh, pokud se týkal pohledávky
na vkladní knížce spořitelny v Ch. Z d ů vod ů: Předmětem navrhované
exekuce je pohledávka povinné strany na vkladní knížce spořitelny v Ch.
Takovou exekuci nelze vésti podle § 294 ex. ř., nýbrž podle § 296 ex. ř.;
přikázání takto zabavené pohledávky upravuje § 305 ex. ř. Prvý soud proto
neprávem vyhověl návrhu vymáhajíCÍ strany, povoliv žádanou exekuci. zabavením a přikázáním k vybrání podle §§ 294, 303 ex. ř., ač šlo o pohledávku uvedenou v § 296 ex. ř.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacimu rekursu.
Z

důvodů:

Vymáhající věřitelka má za to, že poddlužnice nebyla oprávněna k rekursu do usnesení prvého soudu, pokud se zabývalo pohledávkou dlužnice
u spořitelny V Ch.. Leč neprávem. Podle rozhodování nejvyššího soudu
(sr. rozh. čís. 3983 Sb. n. s.) přísluší poddlužníku rekursní právo nejen
. tehdy, když ho povolení exekuce protiprávně zatěžuje nebo se mu udělují
neoprávněné příkazy, nýbrž i tehdy, když povolení exekuce neodpovídá
zákonu, a to i v tom případě, když dlužnik: sám povolení exekuce rekursem nenapadá. Byla proto poddlužnice oprávněna k rekursu do usnesení
prvého soudu, jímž byla povolena exekuce zabavením pohledávky povinné
strany protí poddlužniku, spořitelně v Ch. v částce plus minus. 3.300 K,
kterou prý má povinná strana proti této spořitelně z důvodu uloženého
obnosu na vkladní knížce spořitelny v Ch. čís .... , znějící na jméno
A. M-ová. Že toto povolení exekuce neodpovídalo zákonu, vystihl správně
rekursni soud, poukázav na § 296 ex. ř. Ježto je 'přípustné zpeněženi jen
pohledávky zabavené a zabavení pohledávky neodpovídalo v projednávané
věci zákonu, právem napadl poddlužník v rekursu též zpeněžení pohledávky povolené usnesením prvého soudu.
čís.

18774.

Je neplatná vedlejší úmluva stran obsažená v trhové smlouvě o nemovitosti potřebujíCÍ ke své platnosti schváleni správního úřadu podle vládního nařízení 7.e dne 9. října 1938, čís. 218 Sb., že prodatel ponechá v pří
padě neschválení smlouvy správním úřadem kupiteli nemovitost v užíváni
na tak dlouho, až bude lze uzavlrati kupní smlouvy volně bez schválení
správního úřadu.
(Rozh. ze dne l.

června

1944, RvI/ 53/44.)

Kupní smlouvou ze dne 17. července 1941 prodala a odevzdala ll. Z-ová
A. H-ové svůj pozemek parc. čís. 1887 - role, zapsaný ve vložce čís. 1912
pozemkové knihy katastrálního území B. Z podnětu· této smlouvy uzavřely
strany ještě vedlejší úmluvu, podle níž se V. Z-ová zavázala ponechati prodávaný pozemek kupiteIce A. H-ově v užívání i v tom případě, kdyby pří-

.
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. .'
TI trhovou smlouvu s hlediska vl. nař. čís. ~18~
slušný správm ura.ct nes~h~ I kd prodeje nemovitosti nebudou podlehal!
1938 Sb., a to az do o y,
Y
schválení.
,.
d áhá se V. Z-ová proti A. H-ové .vydáni
Ve sporu, ? ktery, tu Jde, i~~ zdržeti se jakéhokoliv užívání, vstup~
rozsudku, že zalova~a J~ ~~~7 zap·saného ve vložce čís. 1912 pozemkove
a disposic na pO~hem ,u ml; B '
k.h katastralm o uze I .
ni Y d '
h tří s t o I i c.
2alobě vyhověly sou Y v sec
N e j v y Š š í s o u d uvedl
v důvodec.,lI:
. ..",
I ." ' I
stran že žalobkyně ponechá
Jde o po~ouzenJ .z]1stene ved e]sl u~ uV:ozemk~ nebude podle vl. Hař;
rO případ, ze kupm smlouva o spo;nem .' úřadem žalované sporny
~íS. 218/l93~S? ."chválena Pří~IU~?b~d~kr:~n~~pní smlo~vy uza~íral voln,ě
pozemek v UZlvalll na, tak ,~Io~h
dl této dohody měla tudíž zalobkyne,
bez schválení o~reslllho ur~ ~i o n~byla _ kterýžto případ, jak je nec
i kdyby kupní smloyva sc, va e~~ tovatí užívání sporného pozemku, ta~
sporno, nastal - zalovane l~ .Y a to až schválení nebude již zapotřebl,
. ako by byla kupní smlouv~ p a r:~'
á orn' pozemek dále jako
~ kterémžto případě, b~, ovsem ;1Z;~~u:al~~~~ž ~bsah~, po případě znovu
, i ~ další zjištěné okolnosti, že strany
vlastni ce na '!aklade teze kUplll .
rávě vysvětluje lim, že žalovaná
ujednané. Tento ú,?ysl str~n)e, z]ev,ny
nejednaly o úplate za UŽ1valll, c~z se Pozemku užívati jako kupitelka
. měla přes ode~ř~?í sChv,álení kUP""bs~IO~VYs~ formálně kupitelkou a vlast~
. za vyplacenou ]IZ kUplll cenu; :re t aze Yaž schválení nebude již zapotřebl.
nicí spornéh~ ,?ozem,ku byla s,~ ~ eprve, o niž se opírá žalovaná, směřuje
Z toho je zre]1110, ze v:~le]s:. umluva, schválení okresního úřadu hospok obcházení zákona, chteJlc pn~ott ~~z I nař Sb čís. 218/1938 býti při
dářský účinek, který mo~1 z~ p ~nos ;h~·úřad~ a·že je proto tolo vedlejší
veden platně jen se schvalelllm ob~es~lk Dovol~telka neprávem vytýká, .že
nejednaly o úplatě za užívání, je len
ujednání neplat~é podle § ~79
zjištění odvol~clho soudu" z: s r~~olatelka zde přehlíží jednak, že byl?
ničím nedolozenou, domnen o~i .,? dohodu aby také přednesla její úplny
na ní kdvž namltla onu ve e]sl
, '
ú latě za užívání musil
obsah; takŽe, když retvrdila, že ~e stal~v~mJ~~v~ s~ nestala, a jed~ak, že
odvolací soud vyc?azeÍ1, z toho, z~ t~~ěd' žalované slyšené k důkazu jako
dotčené zji~těn!. Je opre~ol Oh vY~ala obsah vedlejší úmluvy, ale nezmístrana, ktera pn tomto vys ec u u
,,",
.
nila se·o ujednání zvláštní úplaty za UZlvalll.
t t ' . 'tě z ]·iné úvahy.
··'t"
dl ·ší úmluvy plyne os a ne Jes
"
Neplatnost Z]IS ene ve eJ,
,o
odní kupní smlouva v pn-Úmluva ta souvisí nerozlučne s uml~VOt1" ze ~~:dem nabude účinnosti, až
padě neschválení kupní sm~??~y o r~~llI~ouviSí tudíž nerozlučně se záschválení takovéh? ne.b~~e ]1z z~poo:~~~k žalované v budoucností. Ježto
t hu]·e na veškerá smluvní zcizení
vazkem žalobkyne zCIZIlI ,spornySbP
Však § 1 vl. nař. čís. 218/1938
. se vz a
37'
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tam uvedených nemovitostí ·bez rozdílu, zda má býti provedeno 'hn d
b
tepl;,e
a
zda jdeo. smlouvu
n:n
,.,0 predbeznou smlouvu kupnl, Je 1 prevzetí uvedenéM závazku'" o
O
~tatek
.schválení okresního úřadu neplatné a J'e tudíž také z tot d?e d mluva
v. "
•
• , ,
I '
o uvo u
o UZlvanl SOUV1S1Cl neroz ucně s ní neplatná (§ 879 obč. zák.).
U,

~,budoucnosti,

b~z. r~zd~u,

-

čís,

kuP~f. ~ili

á

18775:

Nedobrovolné započtení proti pohledávce chráněné před zaba '
odle
'
v
n~ o oehran'e mzdy ze dne 30. října 1940, ŘÍšský. zák, I str verutn
1451
P . naříze'
Je pnpustno Jen co do nechráněné části příjmu ne\Jo platu mu' na 'rove'
poslaveného,'
n
(Plenární rozhodnutí ze dne 3. června 1944, Pres. 55/43.)

V p,osled~í době byl vysloven v jistém případě řešeném nejvyšším so .
?em ,?azor"
nedobrovolné
pro,ti
na
Je pnpu~~ne Jen, pokud trto nároky p'~esahují částky, jež nelze zabaviti
podle nanzem ze dne 30. flJna 1940, R)sský zák I str 1451 upravu"' 'I
'ednotně
'
. , . (nařízení
,
,
o ch ranu pracovm'h o d'uc h odu pred
zabavením
oJ'CllO
b·
venl mzdy 1940).
za a
, Naproti tomu byl v jiném rozhodnutí dříve vydaném ~platť1ěn názo
z~ nedobrovolné započtení není disposicí ve smyslu § 293 ex ř n 'b ' '
nIm ze, způ~o~ů 'plnění a že je tudíž přípustné i proti pohieciáv?á~z J~ ci
exekucl c h r a n e n y m . '
.
pre

z~

započtení

nárokům

plnění výměn~u

J

J'

Pro :ento r.ozp?r v jud!katuře ~ředloži1 druhý president nejvyššího
vec zesllenemu sena tu, ktery se usnesl na právní větě uvede '
v cele tohoto rozhodnutí..
'
ne

so~du

Důvody:
v.
Nařízením o zabavení mzdy byl zrušen zákon ze dne 15' dub a 1920
CIS. 314 Sb, ve znění zák, čís. 177/1924 Sb. o exekuci na pl~ty a n 'sl' :
zaměstnan,ctl a jejich pozů~talých, dále §§ 292, 330 a 372 ex, ř, :~§u~;;;;
a,~?,l ex,.c. s~ ~ostalo nov~ho znění (sr. § 13, odst. 1 až:.l cit. nař.). Z dři·
~~JslSh predplsu o ochrane platů před zabavením zůstává po vydán' nar~zent ~ zabavení m~dy V.y,latno~ti toliko § 293 ex. ř, a podle § 11, o~st. 4
c~, n~r, ustanovelll POJlstovaclch, zaopatřovacích a jinakých zakonných
p~edplsů o zabavení nároků určitého druhu, O ochraně těchto zvlá' ln' h
n~roků n~platí tudíž ustanovenI nařízení' o zabavení mzdy ny'brž pf' Sl ~c,
redplsy Jed
'h z,a' k
' a nanzelll,
. . ,upravujících
.
lS usne
onu
tyto, zvláštní nároky
. ~otl'IVyC
P
Jsou t? ~eJmena § 43 zakona ze dne 28. prosince 1887 čís. 1/1888 rak' '
ve znenl vl. nař. ze dne 2L prosince 1943 čís 1/1944' Sb § 139 'k' r, z,
d 9'"
92
'
,..,
. za ze
. ne ...nJna 1 4, Č1S. 221 Sb. o pojištění zaměstnanců pro případ nem'oci
',nvahd,ty a s!áří (srov. rozh. ~.ís; 184~? ~b. n. s.), § 46 zák. ze dne 21:
unora 1929, Č1S. 26 Sb. o penslJlllm pO]lštení zaměstnanců ve vyšších služ-

čís.
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bách, k němuž přistupuje § 41 vl. n";ř. ze dn,: 9, čer~ence 19~!: čis. 3?5,Sb,
o nemocenském pojištění soukromych zamestnancu ve vyss~~h, s!uzbach,
§§ 22 23 vl. nař. ze dne 15. března 1943, ČIS. 70 Sb. o pOI,stelll u brat ský~h pokladen, které· nastoupilo na místo zrušeného zákona ze dne
ľL července 1922, čís. 242 o pojíštění u báňskýc~ bratrských ~?,kladen
(srov. rozh. čís. 18189 S,b.~. s-l, a §§ 74, 75 ~L naL.ze dne 8. z~fl.19~3,
čís. 247 Sb. o zaopatřelll valečnych poskozencu, kterym byly zruseny dnvější zákopy této věci se týkající, mezi nimi i zákon ze dne 20. února 1920,
čÍs,

142 Sb.
podle toho přichází pro otázku, zda a pokud je přípustné nedobrovolné započtení proti pohledávce, na niž se vztahuje nařízení ze dne 30. října
1940. Říšský zák. I, str, 1451, v úvahu pouze ustanovení tohoto nařízení a

§ 293 ex.

ř.
.
Nikde v těchto ustanoveních však není o započtení zmínky a jde tudiž
o to zda lze nedobrovolné započtení hledíc k jeho právní povaze a právním' účinkům, ják se podávají z §§ 1438 a násl. obl:, zák., zařaditi mezi
"jiná jednání«, která jsou podle § 293 ex, ř, právně neúčinná,
Za tím ú,čelem je nejdříve třeba přezkoumati, zda se něco změnilo na
dlužníkově ochraně, zejména na její intensitě poskytnuté mu § 293 ex. L,
tím, že se §§ 290 až 291 ex: ř., které jsou jeho součástí, dostalo ·nařízením
o zabavení mzdy nového obsahu, a že byl § 292 ex. ř, vůbec zrUšen.
Podle § 290--292 ex. ř, ve znění před vydáním nařízení o zabavení
mzdy a podle zákonů, na které se v těchto případech odkazovalo, bylY vyloučeny z exekuce buďto zcela nebo alespoň zčásti některé dlužníkovy
pohledávky. Všechna tato ustanovení směřovala k ochraně dlužníka přede
vším v zájmu veřejném, aby bylo zajíštěno splnění účelu, kterému byla
chráněná dlužníkova pohledávka určena buď svou povahou nebo výslovným zákonným ustanovením. šlo tu zvláště o zajíštění nutné -dlužníkovy'
výživy, opatřované z chráněných pohledávek.
Nařízením o zabavení mzdy jsou rovněž chráněny před zabavením nároky, které jsou buď pracovním příjmem ve smyslu § 1 cít. nař. nebo sice
jinými platy, ale sloužícími stejně jako. pracovní příjmy dlužníkově vyzlve
(§ 2 cit. nař.). Ochrana záleží v tom, že jsou tyto nároky prohlášeny za
nezabavitelné bud' vůbec nebo jen do poloviny (§ 3 cit. naL), nebo jen
do určité výše (§§ 5, 6, 8, 11 cit. nař.), nebo jsou zabavitelny jen podmíněně (§ 4),
Rozdíl mezi dosud platnými předpisy a nařízením o zabavení mzdy záleží v širším rozsahu. úpravy zabavení a hlavně ve zvýšení nezabavitelné
části platu.
Z toho je naproti dřívějšímu .právnímu stavu patrná snaha po z v ýš e n í ochrany dlužníka,
.
.
Byl-Ii tudíž .nařízením o zabavení mzdy ponechán § 293 ex ř. v platnosti, nejen že se změnou §§ 290 a 291 ex, ř., pokud se týče zrušením
§ 292 ex. ř. níc nezměnilo na jeho významu pro ochranu dlužníka, nýbrž
. naopak jest tento předpis vyložiti spíše rozšiřujícím způsobem v duchu zákonodárcovy snahy po zvýšené dlužníkově ochraně.
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To, co bylo uvedeno však platí nepoch bně

.

~~itti ~~Čic~1 ~90~::h ř. ~ynějŠíh~ zněn!. Otá~kOU, ~~~zfzeo §vi~~a~: W. ~;~
(sr. § 293 d)' ex. ř. gro 9ř~š:~~:·ž~~~e~st~!~~í.není třeba se tu zabývati

Pokud jde o právní povahu a
' ''č'
je v novější právní vědě i jUdikatlrav~~ u In~ dnedobrovo:ného započtení
pokládá za zvláštní způsob plnění re ~ekem
da, v tom, ze se započtení
hledávky započtením zálež'
t a :am, u po e avky. Plnění a zánik popředpokladů vzájemnou po~l~dá~~~ ~e kje?~ I?ohledávk~. ruší za určitých
se však rozcházejí v otázce co pů b~ í j~ o,~~ tomu pn placení. Mínění
mínky. Podnět k této rů ' . ,so, I en? ~ mek ~ Jak,é jsou jeho pod§ 1438 obč. zák.: »..... zn~~!én~~oru zavdava ,hla,vne ,zne?f po~lední věty
Jde o. to, nastává-li zap;Čtení slm;as~~o~ sj,o,?e pu~~bl vZ~jemn,e placení«,
jemných pohledávek, jež jsou způsobilé k ;~ ~g~ ~m ,stret~uŤIm se vzá, P , m (lpSO lure compensaturl, či je-li k tomu zapotř b' . T
započtení ex nunc či ex tunc Ju~l::t e proj~vu,,~~le a nastávají-li účinky
nou částí nauk na stanovisk',
ura, netvyssI o soudu stojí s převáž
tatelných pOhlldávek n 'brž ~~ ze n:,stačI stretnut! se vzájemných započi
dovolala (sr, rozh, čÍs. 082 21 i~ t~;~~, ~~ř3~e dna ze, stran započtení
souhlasu druhé strany nezál~ží B 'I I' "k ',4837 a J, Sb. n, s,). Na
""
. y 0- I vsa pravo k zapoc't '
I t '
ZruSI se vzaJemné pohledávky J'iž
b' t . b
em, up a neno,
a s účink d d b kd
o so e, 'J, ez soudcovskeho výroku
'! o, o y, y se pohledávky střetly (rozh, čís, 12133 Sb
)
Z pravmch Jednání, která 'so
§ 2
'"
" n. s. ,
(»opatření učiněná ostu
J u v
93 ex, f· pnkladmo Jmenována
»jiná jednání« lde/' pem, poukazem, zastavemm«), by plynulo že za
lze pokládati toliko ~ri~~~ J'~~n~~Y~~ !~~otol předpisu bezúčinná, bylo by
,
"
I, e r I e e chraněné pohledávky neboť
jen ten m"'
ex ř., tře~~~ ~ j~d:~Ni~~~~~~ ~~~~~b~~ ei~po~o~a,ti. Obdo?ně j~k~ § 293
rak. ř. z, ve znění vl. nař. čís. 1/1944 Sb YJ§ad~~JI I ~ 43, zak. ČlS. 1/1888
,",
9 zak. ČIS. 221/1924 Sb.,
§ 46 zák. čís, 26/1929 Sb §
čís. 70/1943 Sb Kd b
",. 4!, vl. nar. ČIS, 365/1941 Sb. § 22 vl nař
, ,
.
y y Se pnhhzelo pouze k "
'"
'. '
n~m uvedených příkladmo v § 293
'
pravnl pova::e pravnlch Jed,ex, r" ,ne?ylo by tudlz lze pod tento
predpis zařaditi 'ednostrann'
na chráněnou pohledávku. y projev d I u z n I k a uplatňujícího započtení
Leč při úvaze zda je n d b l '
je ve smyslu § 293 ex ř p~á~n~o~~ ?č~ z~poč,t,ení/j}ným jednáním«, které
účinné, nemůže rozhociov~ti vzhlede u I~ne" pnpa ne po~ud je právně ne!ované některým pohledávkám nař' m, vyzn~mu ~ravm ochrany, poskyJ;nč' prkávní povaha nedobrovoln~~~nl~apoo~:en~ven~y,mbrzz,dYJ,ah§ 293 ~x. ř.:
II 1 II y.
'
e o pravnI
Záleží-li, jak shora uvedeno
",.

\f

r

r

~1~~~~k~et!~~j:k~~~I~~~vuka /ušÍ ;~a~~~itý~~e~ř:~tl~;gj~;~je~~~~č~g!

zcela nebo zčásti ;třetnuvš! ;eP~~c:I~ld ;n:mena,.to ze započtením zanikají
řitelům dlužného plnění J'eho' b
hal'v y, ~,n~z by se dostalo jejich vě'
,
z
.
y
mo
I POUZIŤ! podle své vůle
Naprotl tomu je nepochyb'
'č I
'.
. .
míněného vyloučení pohledá ~ym u,~ em uplné!,o, ~~stečného nebo pod_o
ve , na nez se vztahuje nanzení ze dne 30. října

1940, Rišský zák. I,str. 1451, z exekuce, zabrániti, a to donucujícím způso
bem, aby bylo plnění z těchto pohledávek použito k exekučnímu uspokojeni věřitelů příjemce tohoto plnění (t. j, věřitele chráněné pohledávky).
Tím má býti dosaženo, aby plnění z chráněné pohledávky bylo zachováno
pro výživu věřitele této pohledávky. Smyslem § 293 ex, ř. pak je zabrániti
sankCÍ' právní bezúčinnosti tam výslovně uvedených a jiných právních jednáni, aby plnění z chráněných pohledávek nebylo příjemci odňato jiným
způsobem než exekucí.
Vzhledem k právnímu účinku nedobrovolného započtení a k účelu nařízeni o zabavení mzdy a § 293 ex, f" odnímá se - hehledí-Ii se k výjimečným připadům, o nichž bude řeč započtením vzájemné pohledávky
na pohledávku chráněnou tato pohledávka účelu, který je ji podle nařízeni
o zabavení mzdy vyhrazen, stejně, jako je tomu u právních jednání,. která
jsou uvedena v § 293 ex. ř. přikladmo. Jest tudíž nedobrovolné započtení
zásadně podřaditi pod »jiná jednání« ve smyslu § 293 ex, ř,
Chráněná pohledávka neodnímá se však svému účelu při platu předem
vybraném nebo při zálohách na plat, třebas se oprávněnému příjemci nedostane"\' době splatnosti plnění odpovídajícího této pohledávce nebo oné
její části, která by musila zůstati při exekuci nedotčena (rozh, čís. 11807
Sb. n. s.).
.
Ježto se. v těchto případech a podle okolnosti ani v případech, kdy
dlužníku chráněné pohledávky vzniká samostatná pohledávka, na př, při
zápůjčkách, které mají hospodářský význam záloh, neodnímá chráněná
pohledávka svému účelu, není důvodu, aby bylb zaúčtovánI, pokud se týče
nedobrovolné započtení pokládáno za nepřípustné ve smyslu § 293 ex. ř,"
Nehledí-Ii se však k těmto zvláštním případům je nedobrovolné zapoc
čtení proti pohledávce chráněné před zabavením podle nařízení o ochraně
mzdy ze dne 30. října 1940, Říšský zák. I, str. 1451 přípustno jen co do nechráněné části příjmu nebo platu mu na roveň postaveného.
Tato právní zásada platí všude, kde může dojíti k setkání započitatel
ných pohledávek, z nichž alespoň jedna je pohledávkou chráněnou. K setkání pak může dojíti 'zejména ve sporu, i exekučním (§ 35 ex. ř., srov.
rozh. čís. 3539, 3623, 7322, 10711 Sb. n. s.), i mimo spol', za exekučního
řizení i mimo exekuci, v konkursu a ve vyrovnání v rámci zvláštních pro
konkursní a vyrovnací řizení platných předpisů o započtení.
čís.

18776.

Za nejbližší rozhodnuti, s nimž lze spojití stížnost prdti usnesení, proti
není dovolen samostatný opravný prostředek, nelze pokládati USltesení, júnž prvý soud odmltJ podle § 523 c. ř. s, jako nepřípustný u něho
podaný rekurs· právě z toho duvodu, že byl podán proti usneseni, proti
němuž neni podle ustanovení civitního soudnlho řádu samostatný opravný
prostředek dovolen,
němuž

(Rozh. ze dne 7.

června

1944, R I 215/44.)
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Usnesením vydaným při ústním jednání konaném dne 2. prosince 1940
ve sporu žalobce B. Š-a proti žalovanému V. š-ovi o 10.000 K nepřipustil
soud otázky žalovaného na znalce.
Rekurs žalovaného proti tomuto usnesení p r v Ý s ou d odmitl usnesenim ze dne 10. prosince 1943.
. žalovan~ podal jednak rekurs proti odmítacímu usnesení ze dne 10. prosmce 1943, Jednak proti usnesení ze dne 2. prosince 1943.
. Rek u r sní s o u d nevyhověl rekursu proti usnesení ze dne' 1O. prosmce 1943 a odmítl rekurs proti usnesení ze dne 2. prosince 1943.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu žalovaného.
Z

důvodů:

~od!e § ?15 c. ř. s. mohou strany v případech, ve kterých není dovolen

P~?tJ nekteremu usnesení samostatný opravný prostředek, uplatniti svou
~!lZnost na tot? ~svnesení ?~ravným prostředkem podaným proti nejbližSImu rozhodnu lI, Jez lze bralI v odpor. Za takové nejbližší rozhodnutí však
nelze poklá~ati usnesení, jímž SOU? pOdle § 523 c. ř. s. odmítl jako nepři
pustny.~ neh? pvoda~ý rekurs prave z toho.-důvodu, že byl podán proti
us~evselll, prolI ne,muz podle ustanovení civilního řádu soudního není při
pusten sa~ostatny vopr,avný pro,středek: Podal-Ii stěžovatel proti předpisu
§ 515 c. r. s. odlozeny opravny prostredek samostatně lze sice usnesení
o vodmítnu!í toh.ovto opravné?? pro~tředk~ ?dporovati rekursem (§ 514
c', r. s.), aysak stezovatel ?emuze dosahnoutr vecného vyřízení s ním spoje"neho odm~tnutého .opravneho prostředku, není-Ii rekursu vyhověno. Neboť
ro.zhodnulI rek~rslllho soudu, ze samostatně podaný odložený opravný pro,stredek bylvpravevm ve smyslu § 52~ c. ř. s. jako nepřípustný odmítnut,
s~mov o s?,be vylucuje, aby tento odmltnutý opravný prostředek byl zároveň
yecne vynzen.
čis.

18777.

Bylo-li za sporu rozvedené manželky proti manželovi aby byl notátský SPis obsahující dědickou smlouvu a vzájemnou poslední vůli manželů
prohlasen za !rušený, manželstvi sporných stran pravoplatně z viny manzelovy rozlouceno, pozbyla manželka právní zájem na požadovanéni určeni
ve smyslu § 228 c. ř. s.
(Rozh. ze dne 8. června 1944, Rv I 180/44.)
Srovn. rozh. čís. 9508 Sb. n, s,
F. F, a M. F-ová vuz,avřeli manželství dne 24. listopadu 1930, Dne
8: lIstopad;; ! ?30 ,~zavrelI spolu ve ~ormě notářského spisu smlouvu dě
dICkou a zndIII vzajemnou pos~ední vuli. Rozsudkem ze dne 16. září 1942,
zn. sJ" Ck la 259/42 bylo manzelství F-ových rozvedeno z viny žalovaného
manzela F. F-a,

Žalobou podanou v prvé polovině roku 1943 domáhá se M. F-ová pr.?t~
F. F-ovi zjištění, že se notářský spís ze, dr;e. 8. hstoPvadu 1930,. ~bs~huJICI
ď di kou smlouvu a vzájemnou posledm vuh, prohlasu]e za zruseny,
e ~o zahájení tohoto sporu bylo manželství sporných stra~ rozsudkem
ze dne 27. července 1943, zn. sp. Ck la 128/43 pravoplatne rozloučeno
z viny žalovaného F. F-a.
soud
Žalobu zamítly soudy vše c h tř í s t o I i c. Ne i v y š š í
.uvedl
v d ů vod ech:
žalobkyně se v tomto sporu d~máhá prohlášení n~tářského spis~, o?,sahujícího dědickou smlouvu a vza]emnou p?sledn~ ~uh, ,~a Zl,useny. ~Ju~
tedy o určovaCÍ žalobu podle § 228 c. ř. s., pn ktere ]e z urednI povmnostr
zkoumati především, zda je dán právní zájem žalobkyně na _tom, abyvo p?žadovaném určení bylo soudem co nejdříve rozhodrluto, ,zalobkrne oduvodnila tento svůj právní zájem v žalobě tím, že manželstvI sporn~ch s~raI:
bvlo rozvedeno z viny žalovaného a že žal~vaný odepře~ uznaÍl 3'ru:,e~"
uvedené smlouvy. Při ústním jednání dne 8. zaří 1943 pak ~alobvkyne p~ea
nesla že manželství stran bylo pravoplatně rozloučeno z vmy zvalovane~o,
Tím' ovšem odpadl jakýkoliv právní zájem žalobkyně na poza?ovanem
určení neboť pozbyla oprávněni, které jí poskyto>:alo ustanovem § 1264
obč. ;ák., a "dvolací soud správně odk~"al žalo?ky~i na předpis § 12?,6
obč. zák., podle kterého se nepřipouští, aby nevmny manzel mohl v pnpadě rozluky žádati zrušení svatebníCh smluv.
čís.

18778.

Vyhláška ze dne 4. října 1940, úřední list čís. 233 o úpravě mzdových
a pracovních podmínek v živnostech ~ekařs~ch. v ,
v '"
Tato vyhláška je, i pokud upravuje praCt no.:OI, kryta ~!"ocnuJtcnn
ustanovením § 1 vládnlho nařizení ze dne 21. pr0Sll!C€ 1939, CI~: 330 Sb.,
nebyl jí však změněn§ 8 zákona ze dne 19. prostOce 1918, cts. 91 Sb.
o osmihodinové době pracovní.
'
(Rozh. ze dne 13.
Srov. rozh.

čís.

června

1944, Rv I 228/44.)

18193, 18540 Sb. n. s.

M. B. je zaměstnán u firmy N. jako pekařsk~ dělník va .odpracov~1 vdob~
od 26. řijna 1942 do 3. března 1943 628 hodm v nocmch hodmach, t. J.
v době od 22 hod. do 4 hod, ráno, a v další době od 4. března 194) ,do
10. dubna 1943 116 hodin v nočních hodinách, celkem tedy 744 nocnrch
hodin. 50% příplatek pří jeho týdenní mzdě, hrubých 320 K, činí 3.33 K
'
za hodinu.
Ve sporu, o který tu jde, domáhá se M. B. u pracovního soudu 3~
firmě N. zaplacení částky 2.477 K 50 h na příplatcích za 744 hodm nocm
práce.
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žalobě bylo vyhověno soudy vše c h
N e j v y Š š í s o u d uvedl

v

tří

s t o I i c.

důvodech:

.' Dovolací soud řešil právní otázku, o niž jde i v tomto ,sporu, v rozh.
18193 a 18540 Sb. n. s. a nemá důvodu, aby se od názoru tam vysloveného odchýlil. Vzhledem k vývodům dovoláni se podotýká:
Vyhláška ministra sociální a zdravotní správy o úpravě mzdových a
pracovních podmíl!ek v živnostech pekařských byla vydána dne 4. října
1940, tedy v době, kdy jako základní norma o pracovní době, její délce
a rozdělení i na noc platily základní zákonné normy zák. čís. 91/1918 Sb.
a vl. nař. čís. 334/1940 Sb. Vyhláška byla vydána podle § 1 vl. nař.
čís .. ,330/1939 o státním řízení mzdové politiky, jenž stanovil, že ministr
soclalní a zdravotní správy může provésti všechna nutná opatření k splnění
uvedeného úkolu, zejména může stanoviti se závaznou účinností mzdy a
platy zaměstnanců a upraviti všeobecné pracovní podmínky pokud se tý'
kají délky pracovní doby nebo výměry dovolené.
Pro zodpovědění otázky sporu, nutno si předem ujasniti dvě předchozí:
1. zda byla vyhláška ze 4. října 1940, pokud upravovala i práci noční
kryta zmocňujícím ustanovením § 1 vl. nař. čís. 330/1939 Sb.;
.'
.2. zda je v této vyhlášce jasným a žádnou 'pochybnost nevzbuzujícím
zpusobem vysloveno, že se mění i § 8 zák. čís. 91/1918 Sb.
• V.prvém směru přes určité pochybnosti vzhledem ke stylisaci § 1 vl.
nar. CIS. 33?/19~~ Sb; - úprava všeob;cných pracovních podmínek, p 0kud se tykap delky pracovnl doby neb výměry dovo·
len é - zaujala praxe celkem stanovisko, že mzdovou vyhláškou mohou
býti upraveny i jiné pracovní podmínky než mzdy délka pracovní doby a
výměra dovolené. Argumentuje se hlavně slůvkeu{ »zejména«, z něhož je
patrno, že výpočet ten není taxativní.
Pokud se týče druhé otázky, nutno předem poukázati na citované již
vl.. na~. čís. 334/1940. Ač »délka pracovní doby« byla výslovně v § 1 vl.
nar. ČlS. 330/1939 Sb. uvedena, přece zákonodárce uznal za potřebné pro
příslušné vyhlášky o jejím prodloužení stanovití podklad ve zvláštním vládním nařízení. Že se mění zákon noční práce podle § 8 zák. čís. 91/1918 Sb.,
pokud nejde o některou tam stanovenou výjimku, výslovně v dotčené vy~Iáš~e vysloveno není. Také z ustanovení § 4, odst. 1 a 2 nelze seznati
]asne úmysl derogační. V odstavci prvním je jen vysloveno, co se považUle za práci noční - asi totéž co řečeno v § 8, odst. 1 s určitou změnou,
V od.stavci druhém téhož paragrafu je jen vyslovena zásada, že zaměst~
nanCl jsou povinni pracovati v rámci této vyhlášky z příkazu zaměstna
vatele i v noci. To musili i za platnosti zák. čís. 91/1918 Sb., ježto jim nepříslušelo zkoumati, zda si zaměstnavatel' opatřil svolení, nebo zda jde
o přechodné nutné opravy (srov. podobné rozh. čís. 6314 Sb. n.s.). Pak
obsahuje vyhláška ze dne 4. října 1940 již jen v § 5, odst. 1 ustanovení
o 50% příplatku za výjimečně konanou práci noční.
.
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Srovnají-li se tato ustanovení vY!,,!ášky, n,elz~ ~ nic~ bezpečně s~znati
-úmysl derogační a soud proto nemu~e vy~h,azeh .1edl~e z ustanovem ~o
tčené vyhlášky, nýbrž z ní a v~dle nI plahclho zak. ČlS. 91/1918 Sb., Jak
to učinil v řečených rozhodnuhch.
Že pozdější zákonná norma, t. j. vl. nař; Sb., čís. 287/1942, u dospělý.ch
již neob~~huje př~dpisy obdobného § 8 zak. ČlS. 91/1918 Sb, - na vecI
nic nertluze ;zmemh.
čís.

18779.

Zaměstnanec Městských podniků pražSkých (dříve .Elektrických ~:

ruku hlavního města Prahy) nemá nárok na bilanční odmenU!lll rok, v nemz

byl z jakéhokoli důvodu zaměstnán ve skutečnosti jinde, byť by to bylo
jen u jiného úřadu hlavnlho města Prahy.
(Rozh. ze dne 13. června 1944, Rv 1315/44.)
j. Š. je definitivním řidičem a průvodčím Městských po?niků pražských
(dříve Elektrických podniků hlavního ~ěsta ~rahyt Zamestnavatel n~vy
platil J. š-ovi za rok 1942 bilanční odmenu, ac mu ]1 od roku 1927 kaz?oročně vyplácel, a to z toho důvodu, že J. Š. neprac.oval v r~ce 1942 u Mestských podniků. pražských, nýbrž v cenovém a zasobovaclm odboru hlavního města Prahy.
.
Ve sporu, o který tu jde, domáhá se J. š. na Městských podnicích pražských zaplacení 1.200 K bilanční odměny za rok 1942. • .
.. .
P r a c o v n í s o u d žalobě vyhověl. Z d ů vod u: Soud z]lshl
z Úpravy vedlejších služebních příjmů zaměstnanc~ neúřed,:!cký~ pro
rok 1942,.že podle §_13 může primátor k návrhu komise. pro ~estske po~~
rtiky pražské povoliti za přičinění o zdárný výsle?ek v ~I1ančn;m r?c~ a pn
příznivém bilančním výsledku .odměnu pod 'podmmk?u, ,ze potrebna ,;hrada
je ~zákonem předepsaným zpusobem .schv~lena. Pravm, n~roky _n~ )akoukoliv odměnu nesmějí býti jakýmkohv zpusobem zakladany. Totez ustanovení obsahuje Regelung der dienstlichen Nebenbeziige der Angestellten
der Stadtw~rke Prag (ausser Beamten) in Dauerstellung pro ro~ 1943
v § 6. žalobci byla vyplácena bilanční ~dm~n~ již od ro~u 1.~~7, byť I V růz
ných částkách, a stala se tak podle stalé ,ludlkatu!y n;]vys.~lho soudu ~ou
částí žalobcových požitků, Nelze proto Jeho sluzebm pozltky za sluzebního poměru zmenšovati. Schválení nadřízené?o správního ú,řadu bylo u~ě
leno, jak bylo shora zjištěno, takže byl~ splnena také podm!nka § ~12 zak.
čís. 103/1926 Sb. Ustanovením § 13 lupravy bylo .dano .vseob~~~e ~moc
něni k výplatě bilanční odměny. Primátor nemohl ~alobcl .odepnh vyplat~
bilanční odměny, neboť žalobce byl zaměst~a~c~ zalovane str,~nr po cely
rok a nepracoval. pro ni jen proto, že byl pnkazan, k prac,:~ v, ]lnem obor,;
a nepracoval tedy pro žalovanou stranu bez sveho za~mem. ,!stano'(em
posledního ogstavce § 13 Úpravy, že právní nároky. na ],a~ou.kohv odm~?,;
nesmějí býti jakýmkoliv. způsobem zakládány,nemu~e m;h ~h~u ..~a trVa]ICl
již nárok žalobcův. Bilanční odměna byla poskytovana zalobcl ]IZ za plat-
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nosti zák. čís. 103/1926 Sb. a stala se proto součástí platu. Vyloučiti nárok
žalobcův mohl by zaměstnavatel jen z vážného důvodu, který zde není dán.
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 žalobcovu dovolání.
Z

dŮVOdů:

Žalobce sám v žalobě tvrdil, že Se bilanční odměna vyplácela podle

us~esení správní rady Elektrických podniků hlavního města Pr,ahy, nyní

Mestských podniků pražských. Taková bilanční odměna se tudíž vztaho_vala jen na zaměstnance těchto podniků a předpokládala skutečné zaměst c
nání u nich. Žalobce' však sám uznal v žalobě, že v roce 1942 za který
Se domáhá bilanční odměny, byl zaměstnán v cenovém a zá~obovacím
od.bor u . Tv;dil sice, že zůstal zaměstnancem Elektrických podniků a dosta val od mch plat, ale na tom nesejde, když u nich nebyl také skutečně
z~městn,án. Nesejde ani na tom';" že šlo o cenový a zásobovací odbor hlavmho mesta Prahy, -protože bilanční odměna se nevztahovala na zaměst
nanc~ ~Iavnfho města Prahy vůbec, nýbrž jen .na zaměstnance Elektrických
eOdmku, v mcp také skutečně zaměstnané. Nesejde ani na tom, proč byl
z~lo~c~ v roce 1942.skutečně zaměstnán jinde než u Elektrických podniků,
nybrz jen na tom, ze nebyl skutečně zaměstnán u nich, nýbrž jínde. Že
bIlanční odměna v určitém podniku předpokládá skutečné zaměstnání v něm
plyne již z povahy její jako,remunerace.
'
. Žalobci proto bilanční odměna za rok 1942 nepřísluší bez ohledu na
Upravu vedlejších služebních příjmů zaměstnanců neúřednických Elektrických podniků hlavního města Prahy, schválenou výnosem zemského presid~nta ze d?e 28. října 1941, čís. 2353 ai 41, odd. 2, tím méně pak podle
nI. BIlančnl. odměna podle ní předpokládala jednak přičinění a zdárný výsledek v bIlančním roce, jednak příznivý výsledek bilanční. Tomu sluší
r~zuměti tak, že tu jednak musil býti příznivý bilanční výsledek elektrickyc,h pod~lku, jed,~ak. ~řtčměn~ zaměstnancovo a zdárný výsledek jeho při
čmem o JejIch pnzmvy btlancní vysledek. Nestačí tedy, že žalobce byl
I V roce 1942 jejich zaměstnancem, když ve skutečnosti u nich nepracoval
a tedy s~ ani nemohl přičiniti se zdárným výsledkem o jejich příznivý bilančnl vysledek. Na tom, zdali a jak se přičiňoval jinde, nesejde. Žalobce
am netvrdIl, že se přičinil se zdárným výsledkem o jejich příznivý bilanční
výsledek a že měly příznivý bilanční výsledek. Bylo. na něm, aby to tvrdil
a prokázal. Ale nesejde ani na tom, že tak neučinil, když sám uznal, že
v roce 1942 nebyl u Elektrických podniků skutečně zaměstnán, neboť pak
se ani nemohl přičiniti se zdárným výsledkem o jejich příznivý výsledek
a .nezáleží na tom, zdali Elektrické podniky měly či neměly příznivý bilanční
~ysle~ek. Netřeba se prot,l zabývati dalším ustanovením § 13 cit. Úpravy,
ze p;a~ní nároky na jaké~oliv odměny nesmějí býti jakýmkoliv způsobem
zakl~dany. Předcházející ustanovení § 13 téže úpravy se netýká bilančních
odmen, nýbrž mimořádných individuálních odměn za mimořádné úkony
nebo prác~, jež ostatně rovněž předpokládaly skutečné zaměstnání zaměst
nancovo u Elektrických podniků.
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Jednal-Ii procesní soud v advokátském sporu po té, kdy stranou zmocadvokát pozbyl práva vykonávati advokacii, s úředním substitutem,
který mu byl ustanoven (§ 28, písm. 11) adv. ř.), jako se zástupcem strany,
není řízení provedené s úředním substitutem zmatečné podle § 477, čís. 4
c. ř. s., nýbrž vadné. Vadu záležející v nedostatku plné moci lze odstraniti
dodatečným udělenÚ11 plné moci substitutu a schválením dosav.adního vedení rozepře.
I když žalobce urči! v žalobní žádosti svou pohledávku, pro niž má btt
prohlášena smlOuva uzavřená mezi dlužulkem a žalovaným podle § 2 odp. r.
za bezúčinnou jen číselně a neuvedl proti komu mu pohledávka přísluší,
po případě p~dle ,kterého exekučního titulu mu přísluš~ není ještě proto
žalobní žádost podle okolnosti neurčitou.
něný

(Rozh. ze dne 14. června 1944, Rv II 200/43.)
Srovn . .rozh. čís. 16277, 16527 Sb. n. s.'
Ve sporu, o který tu jde, domáhá se žalobkyně Veronika K-ová proti
žalované Anděle. K-ové vydání tohoto rozsudku: 1. Právní jednání P?dle
postupni smlouvy ze dne 20. května 1939 a dodatku k ní ze dne 26. kvetna
1939, podle níž Marie K-ová převedla na žalovanou Andělu K-ovou nemovitosti, připsa"né jí v pozemkové knize, a podle níž si sama vyhradila
bezplatné a doživotní právo výměnku k postoupeným nemovitostem, je bezúčinné; 2. žalovaná Anděla"K-ová je povinna trpěti, aby se žalující stralla
uspokojila pro svojrpohledávku 10.000 K s 5% úroky od 1. ledna 1936
do zaplacení, 5.120 K 10 h, 558 K 15 h, 129 K 20 h z nemovitostí, které
byly dříve připsány Marii K-ové.
P r v Ý 's o u d vyhověl žalobě.

"o d vol a c í s o u d zamítl k odvoláni žalované žalobu. Z d ů v. od ů:
Žaloba měla býti již prvým soudem zamítnuta pro neurčitost žalobní žádosti, ježto žalobkyně neoznačila v žalobrií žádosti přesně pohledávku,
pro kterou má býti prohlášena bezúčinnost postupní smlouvy ze dne 20.
května 1939 a dodatku k ní ze dne 26. května 1939. Žalobkyně se totiž
spokojila jen číselným určením své pohledávky,aniž vytkla, proti komu
jí tato pohledávka přísluší, po případě podle kterého exekučního titulu.
Převzal-li tedy prvý soud neurčitý žalobní petit do svého rozsudku, pochybil, neboť jeho rozsudek je neurčitý a exekučně neproveditelný (rozh.
čís. 16277 Sb. rl. s.). Při řešeni otázky neurčitosti žalobního petitu (§ 226
c. ř. s.) nelze přihlížeti k tomu, co je uvedeno v důvodech žaloby, neboť
jen rozsudkový výrok nabývá právní moci, takže to, co v něm není uvedeno, není exekučním titulem. Poněvadž pak musí soud z moci úřední při
hlížeti k tomu, aby žalobní žádost vyhovovala požadavku určitosti, bylo
odvoláni vyhověti, třebaže odvolatelka neurčitost žalobního petitu nevytýkala, a bylo napadený rozsudek změniti tak, že se žaloba zamítá (srov.
rozh. čís. 12032 Sb. n. s.).
.
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N e j v y Š š í s o u d zrušil k odvolání žalobkyně napadený rozsudek a
vrátil věc o?volacímu soudu k novému jednání a rozhodnutí.
K otázkam, o něž jde, uvedl nejvyšší soud
v

důvodech:

Ž~!?bkyni zastupoval Dr. J. F., advokát v N., podle plné moci ze dne
?6. ~an 1940 .. Dr. J .. F. p.ozbyl, dn~ 4; listopadu 1942, tudíž po posledním
ust~lm jednam v prv~ stohcl a tesne pred vynesením rozsudku soudem prvé
st.ohce ze .dne .12. hstopadu 1942 práva vykonávati advokacií podle § 3,
p;sm. g) zak. ČI.S. 40/1922 Sb. Rozsudek byl již doručen Dr. J. S-ovi, advo~
k~tu vN., ktery byl ustanoven úředním zástupcem Dr. J. F-a podle § 28
plsm. h) adv. r. a který pak podal též jménem žalobkyně odvolací sdělení
a o~tat~í p,odání, ~níž však vykázal pln?u ?loc udělenou mu přímo žalobkY~I, nybrz .odvolavaje se tohko na to, ze Je úředním substítutem Dr. F-a.
Avsak subshtut stanovený podle § 28, písm. h) adv. ř. není oprávněn pokračovah v provozu kanceláře a véstí dále věci mandantů (srovn. sdělení
mlOlSters~va spravedlnosti č~s. 41 ve yě~tníku 1942, str. 125). Jde o případ
§ 160 c. r.s., kdy se advokat, zmocneny stranou, stal nezpusobílým stranu
zastupovatI a nastalo ex leg~ přerušení řízení.podle tohoto zákonného usta- ~
novení potud, až strana zřídila jiného advokáta a advokát ten oznámil odpůr.c:i ,s~é zři~ení a zár~veň. pokračoval v řízení. Dovolacímu soudu bylo
tudn reslÍ! otazku, zda hm, ze odvolací soud, aniž byly zjednány tyto před
poklady pro pokračování v řízení, jednal dále, a to na straně žalobkyně
s Dr.
S:em jako jejím. právním zástupcem, nenastala zmatečnost
tohot? nz~.m p.?~le, § f77, ČIS. 4 C. ř. s., jak nejvyšší soud rozhodl v obdobnem pnpade resenem v rozh. čís. 16527 Sb. n. s. V daném případě však
o takovou zmatečnost nejde.
.
Předpoklade~ zma!e~n?sti po?le § 477, čís. 4 c. ř. s. je, že nezákonný
postup soudu mel v. zapeh ne~oznost, aby strana před soudem projednával~, a n~nl proto dan tento duvod zmatečnosti tehdy, jestliže straně přes
n:zakonny postup soudu bylo přece možno, aby se jednání účastnila. Jesthze tedy st.rán.a ne.byla nezákonným postupem soudu z jednání z cel a vyloučena, nybrz tohko do té míry v jednání omezena, že to mohlo míti vliv
na ,způsob. a ~ozsa~ je~~ání ve spo~u, nejde o zmatečnost podle § 477, čís. 4
c. r. s., nybrz bud o ]lnou zmatecnost nebo o vadu řízení jež může vésti
ke zrušení r~zsudku i řízení stiženého touto vadou. V so~zené věci však
nenastalo all1 to,' ani on? Vždyť za žalobkyni jednal advokát, jenž byl
ustan?ven p.?dle.§ 28, pIS';''' b) adv. ř .. substitutem jejímu právnímu záSt~pCl, JellO} pravo vykonavah advokacl! zaniklo. Tento substitut nevy. ka~al se ovs.em tehdy procesní plnou mocí udělenou mu přímo žalobkyní
a~s~k takova plná moc mohla ještě býti předložena, čímž by bylo celé jed~
nanI vykonane nezmocněným substitutem jménem žalobkyně touto schváleno. DOku,d nebylo jisto, že plná moc, pokud se týče uvedené schválení
n~?ud: udele?o, nebylo lze říci, že porušení § 160 c. ř. s .. mělo v daném
pflp~de za n~s!edek napros.toU ne~ožnost, aby strana před soudem proje.dn~~ala, all! z~ nastalo vube~ ~ejaké omezení v jednání na její straně,
vzdyt naopak vsechny procesllJ ukony byly substitutem provedeny, a to,

J

bude-Ii mu dodatečně udělena plná moc, jménem žalobkyně. Vzhledem
k nedostatku plné moci ve spise nastala toliko pochybnost, zda substitut
nezastupoval žalobkyni ve sporu jako nezmocněný jednatel a nebylo tudíž
důvodu, aby dodatečným udělením plné moci substitutu a schválením dosavadního vedení rozepře nebyla tato vada zhojena, když zákon sám tuto
možnost v určitých v podstatě obdobných případech výslovně připouští
(§§ 38, odst. 2, 477, čís. 5 a posl. odst. c. ř. s.). Dovolací soud dal proto
prvému soudu při kaz, aby bylo žalující straně uloženo předložiti plnou moc
znějící na Dr. J. S-a. Tomuto příkazu žalobkyně v dané jí lhůtě vyhověla
předložením plné moci pro Dr. J. S-a vydané jíž dne 26. června 1942.
Z toho je zřejmo, že porušení předpisu § 160, odsť. 2 c ř. s. nemělo za
následek zmatečnost řízení podle § 477, čís. 4 c. ř. s., ani jinou zmatečnost,
k níž by bylo dovolacímu soudu přihlížeti z moci úřední, a lze dovolání
vyříditi věcně.

žalobkyně

~

vytýká v něm dovolací důvod právní mylnosti podle § 503,
čís. 4 c. ř. s. právem.
Odvolací soud zamítl změnou rozsudku prvého soudu žalobu pro neurčitost žalobní žádosti, poněvadž žalobkyně neoznačila v žalobní žádosti
přesně pohledávku, pro kterou má býti prohlášena bezúčinnost postupní
smlouvy ze dne 20. května 1939 a dodatku k ní ze dne 26. května 1939.
žalobkyně se totiž spokojila jen číselným určením své pohledávky, amz
vytkla, proti komu jí tato pohledávka přísluší, po případě podle kterého
exekučního titulu. !,.eč tento právní názor není správný. Kdo .ie dlužníkem
vykonatelné pohledávky, vysvítá z prvního odstavce žalobní prosby, v.níž
se žalobkyně důsledkem svého odpůrčího nároku domáhá uznání relatIVní
bezúčinnosti postupní smlouvy mezi M. K-ovou a žalovanou, jíž se žalobkyně cítí zkrácena v právu na uspokojení své pohledávky. Uvažuje-lí se,
že podle § 20dp. ř., o nějž je žaloba opřena, lze odporovati jen právním
jednáním žalovaného s dlužníkem a že část žalobAího petitu domáhajícího
se pro vykonatelnou pohledávku žalobkyně uspokojení na nemovitostech
zcizených M. K-ovou, je jen logickým důsledkem prvé části žalobní prosby,
pokud jí má býti žalobkyni umožněna exekuce na majetek, zcizený odporovatelným a tudíž proti žalobkyni b~zúčinným právním jednáním dlužmce,
je nade vši pochybnost jasno, a to i pro soudce povolujícího exekuci, při
hlíží-lí, jak je jeho povinností k celému žalobnímu petitu, pokud se t~če
jemu vyhovujícímu rozsudkovému výroku, že vykonatelná pohledávka, jež
má býti uspokojena .z majetku nyní náležejícího žalované, může býti jen
pohledávka žalobkyně za zcizitelkou uvedenou v první části žalobní prosby,
tudíž za Marií K-ovou, a nebylo zapotřebí dalšího jejího označení v druhé
části žalobní prosby. ~Rozh. čís. 16277 Sb. n. s., jehož se odvolací soud dovolává, má na mysli případ, že osoba dlužníka vykonatelné pohledávky
žalobcovy není ze žalobního petitu vůbec zřejma, nýbrž jen z důvodů žaloby, a proto se na souzenou věc nehodí. Odvolací soud důsledkem svého
mylného stanoviska se nezabýval všemi výtkami činěnými v odvolání
žalované. Nézbylo proto než dovolání vyhověti tak, že se rozsupek odvolacího soudu zrušuje a věc se vrací odvolacímu soudu k novému jednání
a rozhodnutí.
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!,~dpiSU všech společníkŮ! veřejné obchodní společnosti na opovědi
k zap'su do ?bcho~o rejstříku je třeba jen tehdy, jde-li o zápis skuteč
nostI uVedenych,v c1•. 86 a 87 obclt. zák. Při vystoupení společníka (čl. 129 .
odst. .3, obch. zak.) )e ~apro.ti
na rejstříkovém soudu, aby uvážil, či
opověct. mu za danych pomeru stacl, aby byla opovídaná skutečnost učí
nena zjevnou a aby tím bylo vyhověno zásadám na nichž spočívá vedeni
'
obchodního rejstříku.
•. ~ejstřikový, soud !UUže provésti výmaz vystoupivšího společníka z -vereJne obchodn! ~p~lecnosti jen !ehdy, když má osvědčeno, že se má podle
doho~y , spolecu.ku ,ve. smysl~ ~1. 127 obch. zák. i po vystoupení jednoho
. spolecntl~a se zbylyml spole5:."'ky, ve společnosti dále pokračovati. Není-Ii
toh?to predpokladu pro dalsl trvaní společnosti, může dojíti jen k zápisu
zrusen! společnosti, likvidační firmy a likvidátorů nikoliv jen k výmazu
"
vystouplého společníka.
o

tomu.,

(Rozh. ze dne 16.

června

19M, R I 189/44.)

Veřejnými společníky firmy F. a M. byli původně Jan F., František F.,
Jan M. a Josef ~. Veřejný společ~ík Ir~ntišek F. ze společnosti vystoupil
a toto vys!o~pem bylo pravoplatne zjlsteno rozsudkem vydaným ve sporu
mezI spolecmkem Janem F-em a Františkem F-em zn. sp. Ck II 3/41 (srov.
rozh .• č~s. 18585 Sb. n. s.). žalobce ve sporu zn. sp. Ck II 3/41, veřejný
spolecmk Jan ,F., . p~dal po pravoplatném skončení sporu rejstříkovému
soudu sIce ]m.el;em hrm~. F. a M., avšak pouze jím podepsanou žádost
o vym~~ spolecmka Frantlska F-a (žalovaného ve sporu zn. sp. Ck II 3/41)
2 re]stnku.
P r v Ý s o u d žádosti vyhověl.

R ~ k u r S n ~ s o u,d zru~il k rekursu Františka F-a a Josefa M-a napadene usnesenI a ulozI! prvemu soudu, aby o návrhu dále jednal a znovu
r<:zhodl. Z d Ů v,o d~: Ve sporu zn. sp. Ck II 3/41 žaloval Jan F. Fran~ .
tl~ka !'-a o uz~ani, ze !,ran!išek F. jako veřejný společnik z firmy vystoupIl a ze Je povm~n z ~u':.~du tohoto v"stoupení svoliti k zápisu .svého výmazu v obchod~!m reJstnku u uvedené fIrmy. Mezi stranami, t. j. mezi
Janem a FrantIskem F-em bylo nesporným že František F. vypověděl
h nllě F. a M. ,a jejím spol~čník~m píse~ně své 'společenství ke dni 31. pros.nce J 937. Tlm, ze bylo zalobe vyhoveno, nebylo na právech a na poměru
mezI osta.tními spoJ:Čl)í~y nic změněno, zejména nenahradil rozsudek nutný
podpIS vsech spolecmku ve smyslu čl. 88 obch. zák. Nelze přehližeti že
spor byl veden poUze mezi dvěma společníky, a to podle zásady projed~ací
platné ve sporn~m .~ízení, takže předmětem rozhodování stal se jen před
ne,seny sk:,tk~vy de] a. k.onečné návrhy, jak je učinili tito dva společníci.
Vymaz vere]neho spolecmka pro vystoupení následkem dané výpovědi musí
v.šak r:dpo':.ídati zásadě pr~vd!vos~ a. m~sí tomu předcházeti v případ,ě poireby nzem nesporne, v nemz vysetrovaní rozhodných skutečností děje se·

j

593

. podle zásady vyšetřovací z úřední moci. Je proto třeba, aby žádost byla
podepsána všemi veřejnými společníky, a aby jejich podpisy byly ověřeny·
a pak teprve soud vyřídí tuto žádost v nesporném řízení podle' zásady vyhledávací (§ 23 zák .. čís. 1O()/1931 Sb.), při čemž musí dbáti o to, aby
nebylo ujednáno právní jednání bez těch, jichž svolení je k jeho platnosti
třeba (§ 24 cit. zák.). Protože žádost o výmaz veřejného společníka Františka F-a byla sice podána jménem firmy, ale pouze jediným společníkem
Janem F-em, aniž k ní byly připojeny ověřené podpisy všech ostatních společníků (čl. 87 a 88 obch. zák.), pochybil prvý soud, když žádosti vyhověl. Vzhledem k obsahu uvedeného rozsudku bude na prvém soudu, aby
z úřední moci vyšetřil skutečný stav mezi společníky, a aby zjistil, zda
podle údajů všech společníků není František F. již společnikem firmy, pří
padně aby k provedeni této změny doháněl též ostatní společníky po pří
padě po řádkovými pokutami podle § 12 uvoz. zák. k obcn. zák.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu firmy F. a M.
Důvody:

Stěžovatelce je sice přisvědčiti, ž.e skutečnost, že František F. ze spo ..
lečnosti vystoupil, byla již pravoplatně zjištěna rozsudkem ve věci zn. sp:
C~ II 3/41 krajského soudu v J. a že rozhodnutím tím je otázka vystou··

pení Františka F. ze společnosti rozřešena nejen pro Jana F., .který byl ve
sporu žalobcem, a pro Františka F., jenž byl žalován, nýbrž i pro ostatní
společníky Josefa M-II a Jana M-a.
Stěžovatelka má pravdu i v tom, že předpisy čl. 87 a 88 obcl!. ~k., podle
nichž posuzoval věc rekursn! soud, se na souzený případ nehódí. Čl. 87
obch. zák. pojednává totiž jen o změně firmy a sidla společnosti, o vstupu
nových společníků, o dodatečném udělení zástupčího práva některému společniku a o zrušení takového práva, v kterýchžto případech je ovšem podle
čl. 88, odst. I obch. zák. třeba, aby opověď byla podepsána všemi společníky. Při vystoupení společníka, o němž pojednává čl. 129, odst. 3 obch.
zák., je tomu však jinak; tam zákon nenařizuje opověď všemi společníky,
nýbrž pouze účastníky. Nemluví tu tedy zákon o všech účastnících a je
proto ponecháno rejstříkovému soudu,aby uvážil, čí opověď mu za daných
poměrů stačí, by skutečnost nepochybně nastalá byla učiněna zjevnou a
tím vyhověno bylO zásadám, na nichž spočívá vedení obchodního rejstříku
(srovn. mzh. Čís.1()625, 11829 Sb. n. s.).
Přesto však dovolacímu rekursu nelze vyhověti.
podle čl. 123, čís. 6 obch. zák. má při veřejné obchodní společnosti,
zřízené na neurčitou dobu, výpověd' daná společníkem za následek zrušení společnosti. Následek ten nenastane jen v případě čl. 127 obch. zák.
Z těchto zákonných ustanoveni' vyplývá, že rejstříkDvý soud může provésti
výmaz vystoupivšího společníka jen tehdy, když má osvědčeno, že podle
dohody společníků má býti ve společnosti i po vystoupení společníka podle
§ 121. obch. zák. dále pokračováno se zbylými společníky. Není-Ii tohoto
předpokladu pro další trváni společnosti, může dojíti jen k zápisu zrušení
Civilní rozhodnuti XXVI.
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společnosti, likvidační firmy a likvidátoru (srovn. čl. 129 a 135 obch. zák.)
a nikoliv jen k výmazu vystouplého společníka; kdyby byl proveden jen
tento výmaz, jevila by se totiž podle rejstříku věc tak, jakoby společnost
bez vystouplého společníka trvala dále, což by bylo v rozporu se zásadou
pravdivosti.
V souzeném případě nebyly však předpoklady pro další trvání společ
nosti podle čl. 127 obch. zák. osvědčeny, když opověď o vystoupení společníka Františka F-a byla podepsána jen společníkem Janem F-em a když
ve spise není založena ani společenská smlouva, z níž by bylo patrno, že
se společníci shodli, že i po vystoupení některého z nich má býti ve společnosti pokračováno se společníky zbylými, ani jinak nelze tuto okolnost
ze spisu seznati.
Pro tento nedostatek bylo tedy usnesení prvého soudu právem zrušeno.
Na soudu prvé stolice bude, aby učinil potřebné kroky k odstranění uvedeného nedostatku (čl. 129, odst. 4 obch. zák.) a 'aby pak o návrhu na
výmaz společníka Františka F-a znovu rozhodl.

čís.

18782.

Vydáni služebního a discipliaJámlho řádu' ;ústřední s{lciální pojišťov
nou podle zmocněni uděleného jí čl. I, § 8 vládního nařízeni ze dne 5. prosince 1940, čís. 76 Sb. z roku 1941, je abslraktnlm nařizenlm, jehož platnost jsou soudy oprávněny přežkoumávati. .
.
čl. I, § 8 vl. nař. čis. 76/1941 Sb. byla sice lústřednl sociáln! pújišťovna zmocněna, aby" jednostranně 'bezsoul11asu nebo i proti vůli zaměst
nanců nemocens/<ýeh pojišťoven upravila služební a platové poměry těchto
zaměstnanců, avša!{ jen v rám ci platných zá!{onů.
Ustanoveni § 2Q vydaného služebníll.o a disciplinárního řádu je, pokud
odporuje § 19 zákona ze dne
července 1934, čís. 154 Sb. o soukromých zaměstnancich, neplatné.

n.

(Rozh. ze dne 19.

1944, -Rv I 189/44.)

byla zaměstnána jako úřednice u Okresní nemocenské pov P. a pro nemoc nepracovala v době od J4.· listopadu
1942 do 17. ledna 1943, od 21. ledna 1943 do 25. ledna 1943, od 3. února
1943 do 7. března 1943, od 13. března 1943 do ll. dubna 1943, a od
3. května 1943 do 9. května 1943 a znovu onemocněla dne 24. května 1943.
Zaměstnavatelka rozvázala s V.Č-ovou služební poměr ke dni 30. června
1943. Služební řád zaměstnanců nemocenských pojišťoven má v § 20
tato ustanovení: »Nemůže-Ii zaměstnanec konati práce pro nemoc nebo
úraz, který si nezpůsobil- ani úmyslně, ani hrubou nedbalostí, podrží
právo na plat až do šesti neděl. Tato lhůta se prodlužuje u zaměstnance,
jehož pracovni poměr v pojišťovně v den onemocnění trval už nepřetr
žitě již 10 let, o 14 dní a za každých následujících 5 let o jeden týden ... «
"Při počítání doby nemoci budiž pokládána mezi ni ležící činná služba jen
tehdy za přerušeni, dosahuje-Ii nejméně poloviny předchozí doby nemoci
V.

č-ová

června

jišťovny

spojené s neschopností k práci. ,~onala-!i .se m~zi, dvě:,;,,: neb~. ví~e ~b
dobími nemoci činná služba kratslho trvam, bud tez pocltany pn vypoctu
uvedené doby nemoci jednotlivá údobí pracovní neschopnosh dohromady.«
Ve sporu, o který tu jde, domáhá se V. č-ová u pracov~ího sou~u ~a
Okresní nemocenské pojišťovně v P. zaplaceni 5.019 K s pnsI. tvrdlc, ze
každé údobí pracovní neschopnosti žalobkyně b,ylo způsobeno ruz:,Ý,mJ nemocemi a že žalovaná byla povinna zaplatrtr JI, z trtulu onemoc~em se~tr
nedělni plat. Měla prý tudiž dosta!i plat za cely ~lstopa(:.194~, 'L1n~r,,,br,e
zen duben květen a červen 1943, teay za 6 meS1CU pn svem mes)cl11m
platu 1.200' K 7.200 K, dále za 25 dnů v prosinci 1942, 13 dnů v lednu 1943
a 4 dny v červenci, celkem tedy za dalších 42 d~ů, při platu 40 K za den
celkem 1.680 K. Jelikož prý žalovaná zapl atd a zalobkynl tohko 3.861 K,
zbývá zažalovaná částka 5.019 K.
Niž š í s o u d y zamítly žalobu, o d vol a c í s o II d z těchto d ů vod ů: Ve sporu jde o to, zda tu platí ustanovení § 19 zák. čís. 154/19?4
Sb. či ustanovení § 20 služebního a disciplinárního řádu. Podle § 19 }ak:
čís. 154/1934 Sb. má onemocnělý pojištěnec nárok na plat až do se~tr
týdnú, kdežto podle § 20-1 c) cit. řádu musí býti meú dvěma onemocneními doba služby trvající aspoň polovinu před ch OZl .nemocl. P?~le n~
sporného přednesu služební doba niezi dobami, nemOCI byl~ kratsl" takze
podle služebního řádu by žalobkyně neměla nar~lm ~a po;a~ova!.'y, plat.
Vl. nař. čís. 76/1941 Sb. v čl. J, § 8 zmocnilo Us!redt;1 soclalm P?Jlst.ovnu
k vydání služebního a disciplinárního řádu, je?z yyza,~uje, schvalem ministerstva sociální a zdravotní správy. Toto vladm nanzem n5'byl? podle
čl. VI, § 4 účinnosti dnel'n vyhlášeni, t. j. 27. února !94}. S!uzeb?;1 ": diSciplinární řád se opirá o usnesení představ~nstya u~tred!1l sO~I~111l pojišťovny z 22. října a 10. prosince 1941, schvaleneho vynosem mlmsterstva
z 15. ledna 1942, č. j. P 3450-15/12. Služební a disciplinárni řád se opi:á
tedy O ustanovení čl. I, § 8 vl. nař. čís. 76/1941, S~., r;rmlst~rsky b~1 s~hva
len a nutno jej tudíž poldádati za platný a pravn~ za~az!,y. Schvalem mInisterské je správním aktem, pro soudy zava~nym! Jey soudy nemohou
přezkoumávati (rozh. čís. 17723 Sb.n. s.). Sluzebmm radem bylO modlfl~
kováno všeobecné ustanovení § 19 zák. čis. 154/1934 Sb. Toto ustano~elll
tedy neplatí pro zaměstnance podléhající ~mí~ěnému služ~bnímu a dlscl~
plinárnímu řádu. Podle právního názoru ~drIeneho ?d~o!acI,m s?~dem p~ah
tudíž pro tento spor ustanovení služebmho a ,dlsclphn3'rn;ho radu., V casových mezerách mezi nemocemi nedosáhla zalobkyne predepsane doby
činnosti a proto nemůže úspěšně brojiti proti sečtení celkové doby nemOCI,
a nemá tedy nároku na požadovaný doplatek.
Ne j vy Š š ís o u d zrušil k dovolání žalobkyně naradený rozsudek
a uložil odvolacímu soudu další jednání a nové rozhodnuh.
Z důvodů:
V souzené věci jde o to, zda zažalovaný mir,?k je posuzovati pO,dle

§ 20 služebního a discipli~árního řádu pro zamestnance nemocenskych
pojišťoven či podle § 19 zwk. ČIS. 154/1934 Sb,
38,
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Předpis § 19 zák. čis. 154/1934 Sb. je, jak plyne z ustanovení § 53 cit.
zák., předpis relativně kogentní, to jest předpis ten platí vždy, pokud
nejsou úchylky od něho pro zaměstnance příznivější. V dovolacím řízení
se již nepopírá, že citovaný předpis služebního a disciplinárního řádu je
pro zaměstnance méně výhodný než § 19 cit. zák. Může proto tento před
pis platit jen tehdy, byl-li jím platně změněn § 19 cit. zák ..

Vzhledem na námitky žalované pojišťovny je se předem obírati otázkou, zda soudům vůbec přísluší právo přezkoumávati platnost ustanovení
§ 20 služebního a disciplinárního řádu.
Vydání služebního a disciplinárního řádu bylo svěřeno čl. I § 8 nař.
čís. 76/1941 Sb. ústřední sociální pojišťovně. Podle tohoto předpisu byla
pověřena, aby upravila služebním a disciplinárním řádem, jenž vyžaduje
schválení ministerstva zdravotní a sociální správy, právní postavení zaměstnancú nemocenských pojišťoven, podmínky jich přijímání, propouštění, zpúsob služebního slibu, disciplinární stihání, jakož i služební a pensijní požitky a vůbec služební poměr.
Nejde při vydání služebního a disciplinárního řádu o akt ministerstva,
neboť mínisterstvu bylo vyhrazeno pouze schválení služebního a disciplinárního řádu, nikoli jeho vydání. Podle § .j nař. čís. 330/1939 Sb. bylo
stanovení závazných mezd a platů a úprava všeobecných pracovních poměrů vyhrazena přímo ministerstvu a nelze tedy již proto usouditi, že by
předpis čl. 1, § 8 nař. čís. 76/1941 Sb. byl doplněním nař. čÍs. 330/1939
Sb., nehledě ani k tomu, že pro tento výklad není žádné opory v slovném
znění nař. čís. 76/1941 Sb. Nařízení čís. 330/1939 Sb. pak samo podle
svého § 10 neplatí pro nemocenské pojišťovny.
Vydání služebního a disciplinárního řádu ústřední sociální pojišťovnou
však nelze ani pokládati za konkretní správní akt Ústřední sociální pojišťovny ve smyslu předpísu o správním řízení. Tato pojišťovna vykonává
sice úkony veřejné správy, avšak jen potud, pokud provádí pojištění podle
zákona o sociálním pojištění nebo zasahuje vrchnostensky v organisaci
nemocenského pojištění, které je institucí veřejného práva. Do tohoto
oboru působnosti Ústřední sociální pojišťovny však nelze zařaditi vydání
služebního a disciplinárního řádu, neboť vydáním tóhoto řádu se určují
jen podmínky služebních smluv zaměstnanců nemocenských pojišťoven,
což nespadá do žádného z výše uvedených veřejnoprávních oborů pů
sobnosti Ústřední sociální pojišťovny. Také není vydání služebního a disciplinárního řádu úpravIJu určité skutkové povahy; není aplikací právních
norem na určitý konkretní případ, nesměřuje proti zcela určitým osobám, .
nýbrž týká se okruhu osob individuálně neurčitých.
Vydání služebního a disciplinárního řádu je správně pokládati za
abstraktní nařízení, k jehož vydání byla iÚ·střední sociální pojišťovna
zmocněna podle čl. I, § 8 nař. čís. 76/1941 Sb. Platnost nařízení Sb. čís.
76/1941 ovšem soud nesmí přelOkoumávati, neboť má povahu zákonnou,
byvši vydáno podle zmocňovacího zákona, avšak naproti tomu jsou soudy
oprávněny, aby zkoumaly platnost služebního a disciplinárního řá~u, neboť přísluší jim zkoumati platnost pouhých nařízení, která nemají platnost zákonnou.
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Zmocnění jehož se dostalo ústřední sociální pojišťovně v čl. I, § 8
nař. Sb. čís. '76/1941, lze vzhledem na jeho slovné znění vykláda~i jen
tak že ústřední sociální pojišťovna byla zmocn~na, aby Jednostranne bez
soJhlasu nebo i proti vůii zaměstnanců nemocenských pojišťoven upravila služební a platové poměry těchto zaměstnanců, ovšem jen v rámci
platných zákonů.
t~mto z~oc~ění n,ení toti~ ,vůbec uv~de.no, že by, se
při tomto opatřem smela Ustredm socwlm pOjlstovna uchyht1 od platnyc~
zákonů, což by bylo nez~ytným předpoklad,em pro p}a~~ost takove
úchylky a jak se také na phklad ~talo, vJ::slov,ne v ~ ~ na::, ?IS. 13/1942.
Tohoto zákonného zmocnem se vsak Ustredm socwlm pO]1stovna, pokud
jde o § 20 služebního a disciplin,árního Jádu,. nedrž~l,a a vy~očiia z jeho
rámce· je proto ustanovem § 20 c. 1 sluz. a dlsclpl. radu, pOKud odp0rL1Je
předpisu § 19 zák. Sb. čís. 154/19~4, neplatné a žalobkyně se."právem
domáhá výplaty služného za dobu JeJI nemocI podle § 19 zak. Sb. CIS. 154/

y

.

1m~

Posoudil proto odvolací soud věc po, práv~í stránc~ mylně. ,Pro te~t?
svůj mylný právní názor se však neoblral narokem za~~bkyne, ve V;;~I,
řízení je proto též kusé a bylo napadený rozsudek ZruSIÍ1 a vec vrahtl
odvolacímu soudu, aby o ní dále jednal a znovu rozhodl (§ 35, odst. 2
zák. Sb.

čís.

131/1931).
čís.

18783,

Bez součinnosti toho, kdo byl rozsudkem uznánpovintlým vY?atiprohlášeni vUle potřebné k převodu knihovního práva,může býti ~m~ roz:
sudlru prov~den jen v řízeni exekučním, nikoli na základě pou1:le kmhovnt
žádosti v nesporném řizen!.
(Rozh. ze dne 22. června 1944, R II 122/44.)
Ve sporu zn. sp. Ck I 93/42 domo~ii se.ža~obci J. ,a A. S-ovi proti
žalovaným A. a A. P-ovým rozsudku, ze se zrusule sme~n~ smlouva ze
dne 20. prosince 1940 uzavřená mezi žalobci a žalo':.~nyml stran dom~
č. p. 1179 a zahrady č. p. 431/11 zapsaných ve vložce CIS. -:01 pozsmk~~e
knihy kat. území S. a pozemku parcely Čí~. 221/1}zapsane v,e vlozce CIS.
2.05 kat. území K. a že žalovam JSou povInnI trpeh vklad prava vlastn}ckého pro žalobce rovným dilem na nemovitostech zapsaných ve vlozce
čís. 701 pozemkové knihy kat. území S.
Po právní moci tohoto rozsudku podali J. a A. S-ovi u k n i h o v n í h o
s o II d u ž!;dost o vkla~ práva ,vlastnické~~ k nemovlt~stem zapsanym
ve vložce CIS. 701. K n I fí o v n I s o u d zadosh vyhovel.
Rek Ll r sní s o Ll d k rekurs.u A. a A. P-ových žádost zilln,ítl. Z d úvod ů: K nabytí práva vlastnického na nemovitostech zapsany.ch v 'pozemkové knize je bezpodmínečně třeba vkladu (§§ 431-433 onč. zak.),
a to i tehdy, má-Ii přejíti vlastnictví podle pravoplatnéh? rozsudku (§ 43~
oM. zák.). Tím však není řečeno, že na základě takoveho rozsudku; :byt.
i zněl na plnění, lze podati přímo 'knihovní žádost o vklad. Nemuze-h
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býti v knihovní žádosti zákonným způsobem prokázáno písemné prohlášení osob, jichž právo se má na jiného převésti, že svolují ke vkladu (§ 32,
písm. b) knih. zák.), lze způsobiti změnu ve vlastnictví k zapsaným nemovitostem pouze provedením exekuce, t. j. podáním návrhu na povolení
exekuce vkladem vlastnického práva podle § 350 ex. ř., který v odstavci
pátém praví, že dlužníkova prohlášení, kterých je podle předpisů obecného zákona knihovního třeba k zápisům, jimiž se knihovní práva zřizují
nebo zrušují, nahradí se výrokem soudu povolujícího exekuci (srov. Rou. ček-Sedláček, kom. k obč. zák., díl II., str. 588, Krčmář: Práva věcná,
str. 165, rozh. čís. 10581 a 15607 Sb. n. s.). Ježto knihovní žádost J. a A.
S-ových neobsahuje doložky vkladní podle § 32 písm. b) knih. zák. a nebyla tedy obsahem odůvodněna (§ 94, čís. 3 knih. zák.), bylo ji zamítnouti.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. J. .a A. S-ových.

o ů vod y:
Podle § 350, odst. 5 ex. ř. se nahradí dlužníkova prohlášení, kterých
je podle předpisů obecného zákona knihovního třeba k převodu knihovního práva, výrokem soudu exekuci· povolujfcího. Podle § 367 ex. ř. se
pokládá prohlášení vůle ke vkladu potřebné za vydané, jakmile rozsudek
nabyl právní moci, takže uvedená prohlášení se exekučními prostředky
nevynucují, nýbrž pros;ě se pokládají za vydaná. To platí ovšem jen v ří"
zení exekučním, nikoliv ale v řízení knihovním. Ostatně již zařazení uvedených předpisů do exekučního řádu jasně nasvědčuje tomu, že výrok
rozsudku bez součinnosti povinného může býti proveden v řízení exekuč
ním a nikoliv na základě pouhé knihovní žádosti v nesporném řizení,
není-li zároveň připojeno dobrovolné prohlášení dlužníka, jímž svoluje
k splnění svého závazku. V souzené věci nelze tak bez souhlasu povinných učiniti tím spíše, že vklad vlastnického práva podle exekučního titulu závisí na vzájemném plnění, takže nutno postupovati podle § 367,
odst. 2 ex. ř., který mluví~přímo o vymáhajícím věřiteli, tedy o řízeni
exekučním.

čís.

18784.

Jsou-Ii pro věc, jejíž náhrady se domáhá vlastnili poté, kdy se jeji
vrácení stalo vinllU toho, kdo byl povinen věc vrátit, nemožn~ přípllstny
podle cenových předpisů dvě různé ceny podle toho, zda byla koupena
před válkou či v přítomné době (brilianty), má vlastník nárok na náhradu
odpovídajíc! ceně, za niž si může skutečně opatřiti náhradní věc, která
by ukojovaIa jeho potřebu podobným způsobem, jalm věc nevrácená. Mů
že-Ii si poško·zený skutečně opatřiti náhradní věc za každou ze stanovených cen, má nárok pouze na cenu nižší.
(Rozh. ze dne 22.

června

1944, Rv I 47/44.)

H. P-ová byla rozsudkem krajského soudu v P. zn. sp. Ck VlIl 38/41
uznána povinnou vrátiti A. F-ové platinový prsten s dvěma brilianty.

P-ová však zastavila prsten F. S-ovi, který jej prodal. Exekuce na vydání
prstenu vedená podle uvedeného rozsudku zůstala proto bezvýslednou.
H. P-ová zaplatila jako náhradu škody za prsten částku 40.000 K.
Ve sporu, o který tu jde, domáhá se A. F-ová na H. P-ové náhrady
škody dalších 160.000 K s přís!.
P r v Ý s o u d zamítl žalobu. Z d ů vod ů: Soud zjistil z posudku
znalce klenotníka B. M-a, že cena briliantu o váze 1.10 karátu pohybovala
se před touto válkou od 4.000-8.000 K, při briyantu váze 1.50 karát?
mezi 15.000 a.20.000 K. Cena prstenu ve forme solIteru z plahny v ml-rových dobách činila 500 K. V případě, že by měl pro datel na briliant
vystavený účet podle předpisů, činila by cena dnes kupovaného briliantu
o 1.10 karátu 50.000 K až 100.000 K, o 1.50 karátu 70.000 K až 150.000 K.
Soud vzal za základ pro posouzení výše škodJ: pr'Cé ceny znalcel;' u;,edené, ježto žalobkyně neprokázala a ani net-:rdrla, ze by byla oprav~ena
prodati. prsten podle druhých vyššich cen. Ciní t~díž cena I?r_sten~. 1 z~
předpokládané správnosti tvrzení ža~~bních o, _vazve a kva!Ite br!lI~nt,;
maximálně 28.500 K a toliko tuto castku muze zalobkyne maxlmalne
náhradou požadovati. Tato škoda pak byla žalovanou žalobkyni zaplacením částky 40.000 K plně nahrazena.
O d vol a c i s o u d nevyhověl octvoláni žalobkyně, schváliv v podstatě právní posouzení věci prvým soudem.
Ne j v y Š š í ·s o u d zrušil k dovolání žalobky!,ě na~a~ený rozsude~
i rozsudek prvého soudu a ulOŽIl tomuto soudu nove ]ednam a rozhodnutI.

.o

•

Z důvodů:

Žalobkyně se domáhá zaplacení peněžité částky za prsten s ·~rilianty;
který jí žalovaná měla vrátiti, ale jehož vrá~ení se stalo vmou zalovane
nemožným. Žalovaná uznala žalobu co d~_~~vodu a I?rojevIla ochotu ~a
platiti žalobkyni cenu určenou znalcem. Nlzsl sou~y ZJIS!I1y z,: zn~leckeh~
posudku, že briliantu stejné jakosti jako byly br~lIanty, J~~ mela zalovan~
vrátiti, mají nyní dvoje ceny podle toho, ~da Jde o bnllanty kU'p'ovan~
před. válkou, či kupované dnes. Jde o rozdll meZI cenamI". pro !;e~ pl~!I
nařízení předsedy vlády čís. 175/1939 Sb., a•.cen~mI, _ktere se rl.dI !,_~n
zením předsedy vlády čís. 221/1939 Sb., a ~ar~zemm predsedY,n':J.vysslho
úřadu cenového čís, 137/1943 Sb. (srov. zeJmena §§.2 a 4 nar. CIS. 137/
1943 Sb. a vysvětlivky k nim otištěné v '»Cenovém zpravodajství Nejvyššího úřadu cenového«, ročník IV, str. 337 anásl.). Obě .tyto. ceny možno
považovati za odhadni ,cenu ve smyslu §§ 306, 1323 obc. zak. Jde tedy
hlavně o to, kterou z nich má žalovaná zaplatiti. Při tom nutno míti na
zřeteli, že jde o náhradu škody podle § 1323 obč. zák., jenž v prvé řadě
nařizuje,.<I!by vš~ bylo uvedeno v předešlý st.av. Teprve, )e-li natu~~\n!
náhrada nemožná, má býti nahrazena odhadm cena. Ale 1 toto peneZlte
plnění má v prvé řadě za účel zjednati poškozenému možnost opatřiti si
náhradní předmět, který by ukojoval jeho potřebu podobným způsobem,
jako předmět nevrácený. Jsoucli pro takové předměty dvě odhadní ceny,
jak je tomu v souzeném případě, nutno přiřknouti poškozenému tu cenu,

čís.
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niž ,si můž:. náhradní předmět skutečně opatřiti. Mohl-li by si náhradní
predmet o~at.nh za tu I Dnu. cel:~, p~k mu bude přiřknoutí cenu nižší, aby
P?ymn?st skudc.~v31 nebyla rozSIrovana nad nezbytnou míru. V souzeném
pnpade bylo zjlskno,. že existují dvojí ceny. Nebylo všwk zjištěno, zcla
lze na :Ihu d~statr bnlIanty za oboje ceny, zejména za onu nižší cenu
a _zda ~I t:dyzalobkyně může za peníze jí již vyplacené opatřiti náhradní
pr~d~et, CI mkoll. Nebyl tedy zjištěn skutkový podklad jehož je při tomto
pravmm posouzení věc! třeba k jejímu rozhodnutí, a proto nebylo mOžno
nap_~deny rozsudek zmemÍl a rozhodnouti ve věci samé, nýbrž bylo/nutno
~;uslh. roz~u?ky obou mžších soudů a vrátiti věc soudu prvé stolice k dalsImu ]ednaJ1l a rozhodnutí (§ 510, odst. 1 c. ř. s.).
čís.

K

otázc~ lhůty podle § 534, čís. 4 c. ř. s. v přlpadě, v němž se domáhá

obnovy sponl o určenlnemamelského otcovství z toho
duvodu, ~e nemel vzhledem k malému stáři dítěte za trvání základního
~poru, ~oznos! .!1abidnouti důkaz fysiolQgicko~biologíckou zkouškou o tom
ze d!te nemuze pro své značně odlišné fysiologické znaky pocházeti
od neho.
. Je na žalobci, a~y _v: sP~r.u ,o ~bno,,:u z tohoto důvodu před~esl, které
JSou to 1(. !~,?~re~m veel _?<,h~ne biologIcky typieké zná!llkY, které bývajl
~Ilany ded,enymt, po pnpade, aby označil onu jinou osobu již podle
Jeho tvrzeni usvědčuji z oícovstvi znaky, jež se objevily u dltěte.
(Rozh. ze dne 24.

června

1944, Rv I 67/44.)

K odst. 2 srov. rozh. čís. 18146.
Rozsud~eín okresního soudu v H. ze dne 16. září 1939 zn. sp. C 113/
39 byl uznan V. L. za olce nezl. J. S-a, narozeného mimo manželství dne
~L ~ervna 1939 z M. S-ové a bylo mu uloženo platiti' nezl. I S-ovi vy'=~.

J
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n~manzel~ký ote~

,.

Ve sp.oru,. o který tu jde, domáhá se V. L. proti nezl. J. S-ovi povolení
obnovy. ~1~e~1 ve sporu zn. sp. C 113/39 a tvrdí mimo jiné, i to, že v 'době
plo)ednaval1l spo~u zn. ~p. C 113(39 byly nezl€tilému J. S-ovi tři měsíce
a ze_ proto nem:ln;,:znost o~abldnouti důkaz fysiologicko"biologickou
.z~ouskou ~ tom, ze ~Ite nemuz:, vzhledem k odlišným fysiologickým znakum od n~ho, ~ocha.z~t, nebot tyto tehdá nebyly patrny a objevily se
teprve dorustalllm dltele.
P r v Ý s o u d vyhověl žalobě.
, O d V? l,a ,c í s o ,u d zamítl žalobu. Z cl ů vod ů: žaloba byla podana opo"de_ne. Prvl1l sou~ považoval žalobu za včasnou proto, ,že se žalobce dov.cdel teprve v kvetnu 1943 o možnosti navrhnout 1koušku fysio10JP,ck?~bl?loglckou. Na tom však nezáleží. Zákonná lhůta § 534 c. ř. s.
bez I pn duvodu podle § 530, čís. 7 c. ř. s. ode ·dne kdy byl žalobce s to
a?y u soudu _~veodl průvodní prostředky, o nichž nabyl vědomosti. Při to~
vsak nelze pnduvodu podle § 530, čís. 7 c. ř. s. přehlédnout poslední od-

stavec § 530 c. ř. s., že takový. nový důka: j.e přípust~ý jako důvod ob~
novy jen tehdy, když nemohl byt bez vmy zalObcovy pnveden k platnostr
před koncem ústního jednání. Při zkoumání včasnosti žaloby, Jež zákon
v § 538 c. ř. s. především ukládá, lze toto otázku. ponechali s!ranou.
a omeziti se na zjištění, kdy byl žalobce s to uplatl1lh u soudu pruvodm
prostředek, o který jde v tOJ1lto sporu. Podle'znaleckého posudku MUDr
P-a lze takové znalecké vyšetření provést teprve s dítětem starším třI
měsíce. Narodil-li se nezl. J. S. podle poručenských spisů zn. sp. P 69/39
dne 21. června 1939, mohlo být znalecké vyšetření žalovaného provedeno·
s úsoěchem již po 22. září 1939. Tím dnem podle názoru odvolacího soudu
začíná běžet lhůta podle § 534, čís. 4 c. ř. s. Proto je žaloba opožděná
a měla být již z tohoto důvodu odmítnuta;Ne! ~dYoby byla ža~oba p~
dána VČaS, je dalším předpokladem pro pnpustel1l dukazu zkouskou dedicko-biologickou, aby žalobce alespoň tvrdil, že mezi ním a dítětem
je tak značná určitá nepodobnost, k!erá vylučuje mož~ost, že by žaiovaný mohl být žalobcem zplozen; to zalobce a11l netvrclI ozh . ČIS. 18~46
Sb. n. s.) a' spokojuje se jen náznakem zcela neurčItým, ze znaky usvedčují z otcovství osobu zcela jinou.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání. K otázkám, o něž jde, uvedl
.

.

0·

v

důvodech:

Dovolací soud souhlasí se stanoviskem odvolacího soudu, že žaloba
o obnovu měla býti odmítnuta.z toho důvodu, že byla podána opožděně
vzhledem k předpisu § 534, $ís. 4 c. ř. s. Podle tohoto předpisu záko?3
počítá se konečná lhůta jednoho měsíce k podání žaloby o obnovu v pnpadě § 530, čís. 7 c. f. s. ode dne, kterého strana byla s to, aby uvedla
II soudu skutkové okolnosti a průvodní prostředky, o nichž nabyla vědomosti.
Uváží-li se, že se žalované dítě narodilo dne 21. června 1939 a že
žaloba o obnovu byla podána teprve dne 24. května 1943, je míti za to.,
že žalobce mohl uvésti skutkové okolnosti a průvodní prostředky, o něž
opírá žalobu o obnovu, u soudu daleko dříve než měsíc před podál;ím
žaloby o obnovu. Neopatřil-li si žalobce zavčas vědomosti o uvedenych
okolnostech a průvodních prostředcích, jde to na jeho vrub.
Odvolacímu soudu je přisvědčiti i v tom, že žalobce neopodstatnil
náležitě žalobní náro.k. V žalobě bylo jen uvedeno, te žalobce v době za~
kladního sporu vzhledem k malému 'stáří dítěte neměl moznost nabídnoutI
důkaz fysiologicko-biologickou zkouškou o tom, že dítě podle znač~ých
fysiologických znaků od žalobce odlišných nemůže od~ěho pochazetI,
poněvadž tyto znaky tehdy ještě nebyly vůbec patrny a objeVIly se teprve
nyní s dorůstáním dítěte, neboť jsou mu nyní již čtyři ro~y,_ a že zna~y
tyto usvědčují z otcovství osobu zcela/jinou. Toto tvrzenI zalobc?vo Je
zcela ·povšechné. Bylo na žalobci, aby přednesl, které JSou to v 'proJednavané věci odlišné známky biologicky typícké, které bývají znaky dědič
nými, po případě aby .oz:račil o~u_ jinou osobu c již prý ~SV_~dČl:jí z o_tcov~
ství znaky, jež se objeVIly u dltele. Tento prednes naleZl jlZ do nze11l
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obn,ovovacího, nikoliv teprve do řízení obnoveného . ~
'"
"
~enl obnovovacím je posoudítí, zda nové skutkov' , ; Jezto. Jlz ':! n-

J(§so~3~,t~'íSab7YcZP'rŮSsO)biINY
pr~lžlaldo,bce PlřízniVější roz~og~(~;~~~Ť!V:Ci
dl~I~~~.
.
. . . . a za {a e zce a pov' h 'h
d
~

v projednávané věci nemůže však soud o s~c dne, ? pre nesu žalobcova
posouditi zda důkaz
"
r z o UjlCI o povolení obnovy
by mohly

způsobiti ~rbr~~f~~g: ~ří~~i~m~t~'~~h~d~~~fn:esuvěuCvI.edh~nýc~
avm.

r

čís.

18786.

.. ,Chybl-li v žalobn! žádosti žaloby
b.
Obec
'"
Jtnv~.rozhodnutí ve. věci. hlavm má' se ~~f novu •~ . p~ohláse~i, které
~rcltosti žalobni žádosti ve smyslu § 536 "t, 5n~mf'
o:,:nemu po;;adavku
ze lze seznati z ob h 'I ll.
,CIS. tn tne c. r. s. vyhoveno tím,
hlavní žalobci jde. sa u za o y o obnoVIl, o jaké jiné rozhodnutí ve věci

(~Ienární usnesení ze dne 26. června 1944, Pres. 1092/43.)
V poslední době byl vysl
d,"
.
.
·soudem názor že nelze
' oven. ,:e vou sporech rešených nejvyšším
lobního návrh~, které 'in~a~~tnoul! ~alobl1 ,o o!'novu J;ro nedo~tatek žaseznati z obsahu žalobJy a z'alhObd~huŤ! s~ mha staŤ! ve vecI hlavlll, lze-Ii to
o nI o navr u.
V dalším případě se t l "
,
konné náležitosti žalob o brva o na pr:?nem splnení uvedené záších soudů zamítají žarob o no~u (t§ 536, CIS. 5 C. ř. s.) a rozsudkv nižP"
. u pro en o nedostatek, byly potvrzeny. •
10 tento rozpor v judikatuře
• dl "1 d h
soudu věc zesílenému senátu kt pre OZl . fUý president nejvyššího'
v čele tohoto rozhodnutí.
,'ery se usnesl na právní větě, uvedené
Důvody:

Při řešeni shora položené otázk'
"'"
§ 536 c. ř. so náležitostech z'alob y Jbe vychazetr predevslm ze znění
.'
.
. yo o novu.
CItovaný paragraf má od' d' ,
.
~ejména obsahovati, výpbčet ~~~ež~:o~~!O~, Is~noVícíb c.o m u s i . žalo~~
Je p.od čís. 5 prohlášení . k d
I za o y o. o n.ovu, mezI 111mlZ
vzatého r.ozhodnutí a k í
aJ e che se ~avrhu!e. odstranění v odpor
, .
r e Jlne lOZ odnuh ve vecI hlavní se má státi
m u ~tfn~~!;~a toto ~ákonné us!anovení, že náležitosti v něm vypočtené
o tom, že tent.o °př7k~;~~ ~~l::1e~.~ ~bsah5'vati, nemů~e ,býti pochybnosti
j a
v citovaném paragrafu tedy i na n 'I ,,: ~te c h n y nalezlt~?h, vypočtené
šení jak d l ' ·
a eZI os uvedenou pod CIS. 5 »prohlájiné' rozho~n~t~ ~~ ~~~~h~l:v~~s;~a~;~l ~~~por vzatého rozhodnutí a které

r'.

tené~u§s ~3 I i ~aloba. o obnovu z,ejmé~a obsahovati náležitosti v P OČ
loby (§ 78 ~í~' t', tre)ba Je.kPolyazovah za věc n é náležitosti téřo žaa

7

"

r

:. " r. s. a 11! o IV jen za for m á I n í náležitosti (§§ 75
7 c. r. s.), jlchz nedostatek by bylo lze odstraniti postupem podle §§

84 a 85 c. ř. s. Zákonodárce právě tím, že v § 84 c. ř. s. necituje i § 78
c. ř. s., nýbrž jen §§ 75 a 77, zřetelně rozlišuje mezi vadami formálními
a věcnými a těmto posledním přiznává daleko větší význam, nenařizuje-Ii,
aby bylo stejně z úřední moci dbáno o jejich odstranění, jak je tomu u vad
pouze formálních.
Mimo to je ještě dlužno uvážiti i to, že žaloba o .obnovu, označovaná
v literatuře též z a mim o řád n Ý op r a vn Ý pro stře dek, musi
míti kromě náležitostí pro žalobu jinak předepsaných § 226 c. ř. s. i další
náležitosti podle § 536 c. ř. s., ne z byt n é pro tuto její vytčenou povahu jako mimořádnéh.o procesního úkonu. Tyto náležitosti .odpovídají
sice v podstatě náležitostem předepsaným pro odvolání § 467 c. ř. s.
a pro dovolání § 506 c. ř. s., přece však hledíc ke zmíněné povaze žaloby
o obnovu jako mimořádného procesního úkonu dlužno ustanovení o této
žalobě §§ 530 a násl. c. ř. s., zejména tedy i § 536 c. ř. s. považovati za
ustanovení v Ý jim eč n á, která nutno jako předpis formalního práva
vykládat r e str i k t i vně. Při tomto stanovisku nelze uznati, že je vyhověno striktnímu. předpisu § 536, čís. 5 c. ř. s., že žaloba o obnovu musí
obsahovati prohlášení, jak dalece se navrhuje odstranění v .odpor vzatého
rozhodnutí a které jiné rozhodnutí ve věci hlavní se má státi, lze-li \0
seznati jen z obSáhu žaloby.
Má-li již obyčejná žaloba podle § 226 c. ř. s. kromě ostatních náležitostí obsahovati- u r č i to u ž á d o s t, a to zejména hledíc k ustanovení
§ 7 ex. ř., a nutno-li ji pro tento nedostatek věcné náležitosti zamítnouti,
platí to tím více pro žalobu o obnovu (§§ 530 a násl.), při níž nezbytnost
této náležitosti je v § 536 c. ř. s. vyjádřena nejen slovem »m u s í«, nýbrž
i slovy »jak dale.ce« a »k'eré jiné r'Ozhodnutí«, z nichž
plyne, že žalobní žádost musi býti v žalobě o ůbnovu tak určitá, aby nevzbuzovala žádných pochybností ani co rozsahu, v jakém se navrhuje
odstranění rozhodnutí, jemuž se odporuje, ani co do jiného rozhodnutí,
které v hlavní věci má býti vyneseno. Chybí-li tato zákonem požadovaná
náležitost v žalobní- žádosti, nemůže býti nahrazena ostatním' obsahem
žaloby o obnovu, tím méně pak jeho výkladem, protože soudy jsou vázány žalobní žádosti (§ 405 c. ř. s,), pokud se týče odvolacím (§§ 462,
odst. 1, 467, čís. 3 a 494, odst. 2 c. ř. s.) a dovolacím návrhem (§§ 504,
odst. 1 a 505, odst. 1, čís. 2 c. ř. s.) a nutno proto trvati na splnění uvedené zákonné náležitosti. žaloby o obnovu. Že se náležitost uvedená
v § 536, čís. 5 c. ř, s. týká žalobní žádosti a nikoli žaloby vůbec, plyne
zejména z německého znění uvedeného ustanovení (»die Erkla]ungen ...
. . . b c a n tra g t wird«).
Od případů, kdy v žalobní žádosti Žaloby o obnovu chybí vůbec prohlášení podle § 536, čís. 5 c. ř. s. je rozeznávati případy, kdy žalob ní žádost tétoobialoby o b s a ll. u j e prohlášení, jaké rozhodnutí v hlavní věci
má se státi, jestliže však toto prohlášení trpí nepřeSností nebo neúplností,
která ale nečiní žalobní žádost tak neurčitou, aby nebylo lze seznati, čeho
se žalobce v hlavní věci domáhá. V takovýcbto případech není podle
okolností konkretního případu důvodu k zamítnutí žaloby o obnovu pro
takovýto nedostatek, který lze odstraniti vhodnou IÚ'Pravou žalobní žádosti.·
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0r;rávněn! nep~minute.l~~Íi94~?ice

požadovati povinný dil je výlučně
opravnemm, Idere zanika smrti oprávr.ěného a nenáleží' tudíž
do .leho pozů8talo~ti. ,Od, o~rá::nění .P?žadovati povinný dll' jestroteznávah nárok na povmny cm, Jenz vznil,a teprve tou skutetností že jej nepominutelný dědic up!ah1il.
'
0801:)1]1>'11

(Rozh. ze dne 27.

června

1944, Rv. II 488/43.)

_ ~ne ll. ~větna 1940 .zemřel A. M, zanechav závěť, v níž ustanovil
d~dlcko.u sele!,o svého jmění svoj!, m~nželku ,vítězslavu M-ovou. Jako
zakonna dedlcka M-ova byla by pnchazela v uvahu jeho matka Amalie
M-ová, ta však nepodala dědíckou přihlášku a celá pozůstalost M-ova
byla proto .odevzdana testamentární dědičce Vítězslavě M-ové. Dne
~',Ied,na Ig~1 A~alie II,\-ová }el,!řela bez zanechání posledního pořízení.
zadnZ' z tejlch zakonnych dedlcu se k 'pozůstalostí nepřihlásil, z jejich
podnetu vsak byl pozůstalosti po Amalii M-ové zřízen opatrovník a ustanoven jím K. V.
Ve sp~ru, o který tu jde, domáhá se pozůstalost po Amálii M-ové,
za~toupena opatrovníkem K. V-em. na Vítězslavě M-ové zaplacení částkv
46.869 K s přísL, odpovídající povinnému dílu Amalie M-ové po A. M-ovL
Niž š í s o u d y 'zamítly žalobu. O d vol a c í s o u cl uvedl v d ů- .
vo ci ech: V otázce právního posouzení vyfYká odvolání napadenému
rc:zsuc!ku I~esprávnost názoru prvého' soudu, že právo nepominutelného
dedlc~, pozad?vatr povlpný díl, je jeho ryze osobním právem, které, nebylo-I: uplatneno, nestavá se součástí aktiv jeho pozůstalosti. Uvedený
pravl1I n_azo!' prv~ho soudu se zakládá na ustanovení § 531 obč. zák:,
podle nehoz poz~sb!ost zemř~lého tvoří souhrn je!lO práv a závazků,
pokud ~e nezakladajl na pomerech ryze osobních. Nemůže býti sporu
o tom, ze právo na povinný díl spočívá pouze v osobním vztahu nepomrnutelného dědice k zůstaviteli, neboť takovým dědicem může býtí jen
d~scendent, nebo ascende~t, a jde tedy o oprávnění čístě osobní. V takovem osobmm vztahu k zustaviteli je ovšem i dědic při zákonné dědícké
poslou~nos!l. Leč_ přechod dědického práva na dědice v takovém případě
upravuje vyslbvne zakon v ustanovení § 537 obč. zák. Prvý soud správně
a v souhlasu_~e zákonem (dvor. dekr. čís. 781/18;14 Sb, z. s.) i s judikaturou (!ozh .. cls. 10552 Sb, n. s.) uvedl, že nepominutelný dědic nemá postavem děal;e,n~~rž jen věřit~!e" pozůstalosti, a jde o to, kdy vzniká
nalok takoveho veotele, zda pnmo ze zákona okamžikem smrti zůsta
vitele, či jeho uplatněním. žalující strana setrvává v odvolání na tom že se
tak, děje z~ zákona okamžikem smrti zůstavítelovy poukazuje na 'to, že
s tl:nto narakem může nepominutelný dědic volně. disponovati, že jde
o narok pos_tržltelný ex:ekucí, že takový nárok je součástí jmění nepominutelne_h~ dedlce a že j: to proto nárok děditelný. Odvolání však zřejmě
n~rozhsuJe m~zl oprávnením ~ep?ml,nutelnéh? dědíc,:, požadovati povinný
d:l, . a jeho narokem na. povmny dlL Skutecnost. ze hyl nepominutelný
dedlc pomrnut, Vyjde na jevo z prohlášení posledního pořízení zůstavitele,

a

a tato skutečnost poskytuje takovému dědici možnost uplatniti svůj nárok
na povinný díl. Teprve tím, ~e nepominutelný, dědic _~pla!ní to!o, svoJe
oprávnění, dá na jevo, že se p;es ob~ah P?s!edl1l?o ponzel1l domah~, a?~
jeho oprávnění bylo respektovano, a ze pr~ve vdusledk~_ tohoto opla:,n:n~
má býti do určité míry z,lllěněr;~ to, co zust~vI,tel z~mysl_el o svem jmen!
a co projevil v posledl1lm ponzenr. V opacnem ~npade__ nep,om1l1utelny
dědic zřejmě projevuje, že je s ob~ahen; posledl1lho pO;IZe!lI, spokOjen,
i když zůstavitel nehleděl k jeho dedlckemu pravu. Opravnenl, uplatmh
nárok na povinný díl, je oprávn~ní v~lučně os_obní, neboy Je váz~no výhradně na osobu nepominutelneho, dedl,ce. ,Pred u_platn,el1lm pozad,,;v~u
'na povinný díl je tu pouze abstraktl1l opr~vn.enl, kdezt? nar~k je I;0d~lmen
právě jeho uplatněním. Nárok n~ P9v:nny dIl ne,vzmka tr:dlz mOCI zakona,
nýbrž teprve tehdy, byl-Ii opravneny!11 up!atnen. )esthze
to ~estalo,
nejde o nárok, který by náležel do jeho pozu.stalosÍl, a bťl dedltelny. Jlyak
se má věc, bylo-li zmíněné oprávnění nepomll1utelnym ~ed:cem uplatneno.
V takovém případě jde již o konkretní nárok na povll1r:Y dlL ,Teprve tento
nárol< je možno výmáhati (§§ 775 ~ násl. obě, zá!L). Z~luJICI ~trana ,poukazuje v odvolání na Ehrenzwelguv System obcal:skeho ,prava (dll ll.;
str. 544), podle něhož nárok na povinný dil je dedltelny, odstupltelny
a také zab"avitelný. žalující strana však p!~hlíží, _ž~ i citované díl? pov~
žuje takový nárok na povinný díl za soucast jmel:! nepon:lI1utelneh? dedi ce jen tehdy, byl-li smluvně uznán anebo so~dne ~pla!nen. Skl!t;cnost,
že je soudu v případě určitých nepomll1utel~ych dedlcu (nezle hly n~~o
nezvěstný nepominutelný dědic) uložena povll1no~t, postarat! se ? :aj!stční jejich povinného dlíu, znamená 'p0uz~ t?, ,ze :oud ma chran~ny~
osobám poskytnouti možnost, uplatnIÍl oprav~em, I;ozadov':Íl 'p0vll1~y dll,
a když se tak stalo zajistiti hodnotu odpovldaj1cl uplatnenemu naroku.
Ani tato okolnost t~dy nenasvědióuje správnost~ n~zo:u žalující strany;
Poněvadž nebylo sporu o tom, ~e ~e'pom!nutelna dedlck~ A;nalIe M,-ova
neuplatnila za svého života opravnel1l pozadovatr povInny .~II z pozusta~
losti po svém zemřelém synovi A. M;OVI, za~lklo toto .jej,1 ryz,: osobl1l
oprávnění její smrtí a nemohlo s.e stah součastl al,hv jej! pozustalostI,
neboť nejde o nárok děd-itelný.
N e j v y Š š í so u d nevyhověl dovolání.

:e

Z

důvodů:
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. Dovolání, uplatňující dovolací důvody po?l~ §5.o3, ~ís. 2
c. ,ř. s.,
není s to otřásti svými vývody správným a pnlehave oduvodneny~ usud~
kem odvolacího soudu, že oprávnění nepominutelného dědIce pozadov,ah
povinný díl je výlučně osobním oprávněním, které ~aniká smrtí ,opravnčného a nenáleží tudíž do jeho pozůstalostI (§ 531 obc. zak,) a Idere _nutn?
rozeznávati od nároku na povinný dil, jenž vzniká teprve tou skutecnosÍl,
že jej nepominutelný dědic uplatnil, což se v projednávané věCI nestalo.
Stačí poukázati na důvody rozsudku odvc:lacího soudu~ k!eré.. v p.od-,
statě odpovídají na veškeré vývody dovolatelcmy, pokud se tykajlpravm
otázky ve sporu rozhodované, a které dovolací soud schvalUje, a jest
k nim dodati jen toto:

606

-

Čís.
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. ,P}atné pr~~o soukromé ~.znává plnou svobodu zůstavitele, aby svým
Jn;~mrr: n,a pnpad smrtI jlondd, a ustanovení o povinném díle jsou jen
v~Eme~nym zasahe,m do J,eho. syobodné pořizovací vůle, Právě pro tuto
vYJ1mecnost~utno Je vyk!adal! uzce a se zřetelem k tomu, aby jinak zů
stav,ltel:)V~ vule byla'po~ud m?žno nejvíce šetřena. Zákon vymezuje okruh
opravnenych k [lovmm:m,u ddu na zůstavitelovy nejbližší příbuzné ve
snaze poskY,t?oulI ~ kazde~ přfpadě též jim jako osobám zůstaviteli rod~m nejblIzslm moznost zlskatr aspoň část zůstavitelova jmění. jestliže
vsak tyto O~o?y s~ůj záko~em jim. přiznaný nárok neuplatni a tím dají
najev?, aby, zu;;bvltelova vu~e pla!I!a v ~e!ém rozsahu, není příčiny, aby
t~ko~y, Opl avnenym neuplatneny narok presel na osoby, které jsou zůsta
vItelI rodem vzdálenější a často. velmi vzdálené a pro které motiv instituce
pO~!11n~hodílu nemůže platiti. je proto ryze osobním právem osob v § 762
obc. zak. Jmenovaných, zda chtějí JÍa své opo!11inutí zůstavitelem reagoval! uplatněním práva zákonein jim přiznaného čili nic,
~en když n,epomi~ute}ný dědi~ svůj nárok na povinný díl uplatnil, stává
se lIm n:po~l!nlltelny, d,edlc p~~ustalostním věřitelem, jeho pohledávka je
pak sou~asl! Jel:o J,?e111 a patn tudíž i do jeho pozůstalosti.
, Kdyz}edy, jak Je tomu v ~ouzepém připadl', nepominutelný dědic zemre!, amz 'pr~d hm nastala nektera z uvedel1ých skutečností, jež by při
vodIla vzmk jeho nároku na povinný díl, nemůže pozůstalost po něm takový vůbec nevzniknuvší nárok s úspěchem uplatňovati.
Pr? ~p~no~t je~t jlod~tknouti, že ustanovení § 780 obč, zák. nepřichá
zel.o )ln resem pravlII otazky. v projednávané věci v úvahu, ježto se vztahUje jen na potomky vyděděného dítěte,
čis.

18788.

Jde ~ ~abyti věci za plat ve smyslu § 367 obě. zák., nabyl-Ii poctivý
drzltel veCl od toho, komu ji vlastník svéřňl do užívání uschování nebo .
v kterémkoli jiném úmyslu, darem, začež sám dárce obd~oval jinou věci.
(Rozh, ze dne 28.

června

1944, Rv) 1175/43,)

~: B-ová, p:ovdaná .N~ová, obdržela v L 1936 od B. N-a zlatý prsten
s bnhal;t~m s tUTI, aby Jej N-ovi po návratu z vojenské presenční služby
zase ,vra!lla. V~r. 1~3~ darovala M, B-ová N-ův zlatý prsten R. Š-ovi,
od nehoz obdrzela S-uv prsten s monogramem, R. Š. odkázal zlatý od
B-ov~ pocházej~CÍ prsten R K-ové a této byl též tento prsten z pozi'ista~
10slI S-ovy vydan.
.
Ve sporu, o který tu jde, domáhá se B. N, na B, K-ové vydání zlatého
prstenu s briliantem,
Žalobu zamítly soudy vše c h tří 's t o I i c.
.
Ne j v y Š š í s o ud uvedl

v

důvodech:

Dovolání uplatňuje dovolací důvody podle § 503,Čís. 3 a 4 c. ř. s.
Napadá jimi závěr odvolacíh~ soudu, že nešlo o pouhé svěření věci do
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užíváni nebo úschovy, když žalobce před nastoupením vojenské služby
dal sporný prsten své nynější manželce s tím, že mu' jej po návratll z ní
vrátí, nýbrž že je nutno posuzovati toto jednání jako darování omezené
časem nebo podmínkou, že tudíž vlastnictví k spornému prstenu přešlo
tehdy na M. N-ovou, rozenou B-ovou, a že tato mohla, jako vlastnice
s prstenem disponovati a darovati jej R. Š-ovi, z jehož pozůstalosti jej
obdržela žalovaná.
'Úspěchu žaloby brání však ustanovení § 367 obč. zák., jak správně
USOlldil prvý soud, Podle tohoto předpisu zákona se ne muže vlastnická
žaloba vznésti na poctivého držitele věci movité, dokáže-Ii, že nabyl této
věci za plat od toho, komu ji žalobce sám svěřil k užívání, k uschování
nebo v kterémkoli jiném úmyslu, V takovém případě nabude poctiv5'
držitel vlastnictví a předešlý vlastník má nárok na náhradu škody jen
vůči těm, kdož jsou mu zato zodpovědnL OdvolaCÍ soud má zato, že
tohoto předpisu nelze použíti v souzeném případě, protože nezbytným
jeho předpokladem je nabytí za plat, kdežto R, Š, nabyl prstenu od
M, N-ové (tehdy ještě., svobodné Beové) darem,
Leč podle zjištění prvého soudu, na němž odvolací soud nic nezměnil,
se měla věc vpravdě tak, že zemřelý R. Š. udržoval známost s M. B-ovou
a při jedné návštěvě sí oba vyměnili vzájemně prsteny tím způsobem,
že M, B-ová dala R. Š-ovi sporný prsten a R. Š, dal jí za to svuj prsten
s monogramem. I když nelze' tuto výměnu prstenů vzhledem k vylíče
ným osobním vztahům obou jmenovaných osob považovati za směnnou
smlouvu podle §§ 1045 a násl. obč, zák., přece bylo zde dání a vzájemné
přijeti prstenu v takovém poměru závislosti, že je nutno posuzovati toto
jednání jako celek a spjltřovati v něm vzájemné darování, ve smyslu ustanovení § 942 obč, zák. V lakovém případě lze však podle téhož zákonného předpisu mluviti o darování jen potud, pokud by snad hodnota plnění jedné strany přesahovala hodnotu plnění strany druhé, jinak jde tu
však o jednání úplatné v tom smyslu, že je tím splněna náležitost § 367
obč, zák., aby nabytí svěřené věci se stalo za plat, tedy nikoliv bezplatně,
jelikož byly zjištěny též ostatní předpoklady § 367 obč, zák., právem
první soud zamítl žalobu s poukazem na toto ustanovení zákona a dovolání nemohlo býti vyhověno, třebaže odvolací soud potvrdil první
rozsudek z jiného důvodu, jímž není za tohoto stavu věci třeba ;;eblíže
oblratL
čís.

18789.

Nejde ani o nezákonnost, ani o zmatečnost (§ 46, odst. 2 zák. čís. 100/
1931 Sb.), 'nýbrž o právní posouzení věci, odkázaly-Ii nižší soudy
žadatele o zápis do obchodního rejstřiku na pořad práva, ježto se objevily rozpory o povaze Smlouvy, na základě IIÍŽ došlo k zápisu, jehož
změny se žadatel domáhá.
(Rozh, ze dne 29,
Srovn, rozh,

čís,

června

17458 Sb. n, s.

1944, R II 93/44,)
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Usnesením rejstříkového soudu ze dne 23. prosince 1926 Firm 3327 _
A V 13(1 byl~, zapsána_do rejstříku firma kupce jednotlivce Č. S, mL
v 0, a pko )el' m~lltel C, S. mL Dne 27. prosince 1926 postoupil Č, S,
mL fIrm? sve manzelce J. S-ové a navrhl zápis této změny, což se stalo
usnesemmze dne. 30. prosInce 1926, kdy byl Č. S. z rej střiku vymazán
a pko ma]1telka fIrmy zapsána J. S-ová.
, V podání ze dne 3, 'prosince 1943, žádá Č, S. o obnovení původního
zaplsu ze _dn_e 23, prosmce 192,6 a o výmaz zápisu ze dne 30, prosince
1926 ~vrde, ze !~PIS postoupem fIrmy podle podání ze dne 27, prosince
19~6 Je od pocatku neplatný, neboť žádost prý neobsahovala žádného
plavmho Í1!ulu, k postupu fIrmy bylo prý třeba formy notářského spisu
a nebyl pry uveden ani způsob vlastnického nabytí.
., Prvý s 00 u d ~ádosti nevyho~ěl a_odkázal žadatele Č, S-a na pořad
play3" Z cl u v o d U; J. ~-ova uva_dl, ze k převodu firmy nebylo potřebí
not~rskeh~ SPIS?,. Jezto prevzala vsechna pasiva, při čemž aktiva firmy
tvonly J<;J1 pemze, které d? podn~l,u vložila v. původní výši 20,000 K.
Jak Je zreJmo z obsahu navrhu C, S-a a z vY1ádření jeho manželky
J. S-?vé, jd~ o řešenf seorný~h okolností. Že si toho byl vědom i Č, 5.,
vyplyva z te o_kolnostr, ze nejprve podal dne 13. října 1943 pod zn. sp,
Ck, III 1}/43 zalobu_ proh své manželce, 'v níž se domáhá vydání rozSUQ~U, ze _postup fprevod).flfmy, na J. S-ovou, zápis její jako majitelky
a, vymaz }alobce Jako ~aJ~tele fn:m~ jsou nicotné a že J. S-ová je poVInna ~~peh, aby brl opetne zapsan pko ma]!tel a teprve po podání žaloby ucm!1 _obdob0l;' náv~h dne 3. prosince 1943, Firm 3336 -A V/13/11,
Že, skutecne tvrzem a namltky obou stran JSou sporné, vidno z obsahu
SpISU Z?' sp. ~k ll1 } 1/43. Nutno zjišťovati, zcla je pravdivé tvrzení žaI?bce, ze _projevy vule, které oba manželé učinili o převodu podniku a
flfmy na zalovanou, staly se ve srozumění na oko a z jakého důvodu zda
byla n~~nou forma notářského spisu, a O jakou smlouvu vlastně 'mezi
obema s.o.
Rek u r s n i s o u d nevyhověl i"ekursu Č, S-a,
~ e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacimu rekursu Č, S-a a k otázce
o lllZ Jde, uvedl
'
v

důvodech:

Nezákonnost a zmatečnost spatřuje stěžovatel v tom že ho mZSI
s,oudy odkázaly s ,ie~o náyrhen:r na výmaz J. S-ové, j~ko majitelky
flrn;y a ?a obnovel11 puvoulllho zaplsu na pořad práva, místo aby zjistilv
potre,bny podklad p,ro _syé rozhodnutí· samy v řízení nesporném, čímž pr~
pOrllslly ustanovelll clanku 26 obch, zak" který předpisuje oficiosní
postup rejstříkového soudu v cestě řízení nesporného,
Tato výtka není opodstatněna,
V rejstř!kových věc~ch je sice se zřetelem k § 15, odst. 2 uvoz. zák,
k ,obchodlllm~ zakonn~ku lostupovati podle předpisů O řízení nespornem, tedl;' nylll podle za,k. CIS, 100/1931 Sb, Tento zákon ponechává však
v,§ _25 ,uy~z~ nesporneho s,oud~e,. ~da, si chce právo nebo poměr, na
nemz zaVlSI Jeho rozhodnuh, ZJIStItI sam, či zda odkáže účastníky na

pořad práva, Nejde proto ani o nezákonnost, ani o zmatečnost, nýbrž
o právní posouzení věci, odkázaly-li nižší soudy stěžovatele na pořad
práva, ukázalo-li se, že mezi ním a jeho manželkou J. S-ovou jsou rozpory O povaze smlouvy, na základě níž došlo k zápisu, jehož změny se
stěžovatel domáhá (srovn, rozh. čís. 17458 Sb, n, s,).
čís,

18790.

Zápisem živnosti do živnostenského rejstříku nevzniká nový, od majitele živnosti odlišný subjekt práv a právni<:h závazků.
(Rozh, ze dne 4,

července

1944, R II 100/44.)

Ve sporu, o který tu jde, domáhá se žalující strana »Karel p" autosprávkárna v H., vdova« proti žalované straně ,» Jan V" autoškola vN"
náměstek M. V-ová v N,« zaplacení 3,255 K 90 h s přísL
P r v Ý s o u d vyhověl žalobě,
Od vol a c í s o u d zrušil k odvolání žalované strany napadený
rozsudek a žalobu odmítL Z d ů v od ů: Procesním subjektem na straně
žalující je: »Karel P., auto správkárna v H" vdova«. Toto označení žalující strany nebylo za řízení před procesním soudem změněno. Na námitku strany žalované, že žalující strana nemá tak, jak je v žalobě
označena, procesní způsobilosti, prohlásil zástupce žalující strany, že
je žalující strana zapsána v živnostenském rejstříku u okresního úřadu
v H, pod jménem »Karel P., zámečnictví a autosprávkárna«. Tuto živnost prý provozuje Růžena P-ová právem vdovským po zemřelém Karlu
P-ovi. Prohlásil dále, že nemá nic proti Jomu, bude-li jméno opraveno na
»Růžena P-ová, vdova v H" majitelka živnosti Karel p" auto správkárna
v H.« Z tohoto prohlášeni však nelze vyvoditi, že žalující stranou je
Růžena P-ová. Ani soud, ani žalovaná strana neurčuji osobu žalobcovu.
To je věcí žalobce, Ježto se označení žalobce nezměnilo, třeba vycházeti
z toho, že žalující stranou je: »Karel p" autosprávkárna v H., vdova«,
Kdyby šlo.o firmu zapsanou v obchodním rejstříku, byla by žalující
strana procesně způsobilou, Avšak žalující strana není protokol ovanou
firmou a je bk zapsána jen v živnostenském rejstřiku u okresního úřadu
v H. Tuto živnost provozuje Růžena P-ová právem vdovským, Leč zápis do živnostenského rejstříku je sám o sobě s hlediska § I c, ř. s,
právně bezvýznamriý, Podle §§ 1, 226 a 78 c, ř. s, je za stranu procesní
pokládati onu, která je jako taková na žalobě označena jménem, příjme
ním, zaměstnáním, bydlištěm a postavením ve sporu,. Podle toho vystupuje tu jako žalobce Karel P., subjekt fysický a procesně neexistující.
Dodatek »vdova« nemá pro naprostou neurčitost významu, Pro způso
bilost býti stranou je podstatné pouze to, zda jde o právní podmět, jenž
je schopen míti vlastní jmění, jako soubor práv a závazků. Ježto tyto
podmínky nejsou na straně žalující splněny, nemůže býfive sporu stranou a bylo proto její žalobu odmítnouti. Avšak i námitka odvolatelky
o neurčitosti v označení osoby žalované je správná, Zástupce žalobkyně
i tu prohlásil, že nemá nic proti tomu, bude-li jméno žalované strany
Clvilni rozhodnutí XXVI.
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opraveno na ,»Marie V-ová, N.«. Avšak o tomto prohlášeni platí tu totéž
co je shora uvedeno o straně žall)jící. žalovaná strana je v žalobě i v rozsudku uvedena jako: »Jan V., autoškola v N., náměstek Marie V-ová«.
Toto označení připouští dvojí možnost, bud' je žalovaným Jan V.sám
~ žal?ba má býti doručena Marii V-ové jako zákonnému zástupci, anebo
!so~ ~alovan~ustranou dVěo,so?y, a t<; Jan V. a Marie V-ová. Ježto oznacem zalovane Je tak neurčIte, ze z neho nelze seznati osobu žalovanou,
bylo i tu žalobu pro její neurčitost odmítnouti.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu žalující strany.
Důvody:

Odvolací soud posoudil věc správně a napadené usnesení odpovídá
zákonu i stavu věci. K vývodum rekursu se jen' dodává, že zápis do živnostenského rejstříku podle § 145 ž. ř. nelze postaviti na roveň zápisu do
obchodního rejstříku a že zápisem živnosti. do živnostenského rejstříku
nevzniká nový, od majitele živnosti odlišný, subjekt práv a právních
závazků, Tím zůstává jen majitel živnosti sám.,
Odvolací soud neměl též důvodů k postupu podle § 6 c. ř. s., neboť
závada nespočívá v souzené věci v nedostatku procesní způsobilosti osob
za strany označených, nýbrž v tom, že jako strany jsou v žalobě označeny podměty nemající vůbec právní osobnosti.
čis,

18791.

Mohl-li podnikatel koupaliště vybaveného skluzavkou předpokládati,
může na skluzavce dojíti k nepřlstojnostem, ježto jl používá nedospělá mládež, je na něm, aby buď takovým nepřlstojnostem náležitým
dozorem zabránil nebo aby se nespokojil obvykl}Ó111 vybavenlm skluzavkv
nýbrž zařídil ji tak, aby platíc! návštěvnlk neutrpěl ani při nepřísto'j~
nostech újmu. Zanedbal-Ii podnikatel tuto opatrnost, ruči za škodu
,
'
'
vzniklou návštěvnlku ·úrazem,
v

ze

(Rozh. ze dne 4.

července

1944, Rv II 133/44,)

Ve sporu, o <který jde, domáhá se nezl. Z. L. proti podnikateli kon-·
B., náhrady škody ve výši 65.000 K, kterou utrpěl tím
že mu byl, když používal j1iko platící návštěvník koupáliště skluzavku'
utržen palec pravé ruky.
'
P r v Ý s ď u d zamítl žalobu.
O d vol a c í s o u d uznal mezitímním rozsudkem žalobní nárok za
jsoucí důvodem po právu. Z d ů vod ů: Odvolateli je přisvědčiti
v tom, že mu byl utržen palec pravé ruky pro, vadnou konstrukcí skluzavky, záležející v tom, že vzpěry, přidržující dOlní konec skluzavky,
byly upevněny na boční stěnu koryta právě v místech, kde skluzavka
přechází ze svislé polohy do vodorovné, a že tyto vzpěry svíraly ostrý
úhel se spodní stěnou koryta skluzavky, takže se při sjíždění po této sklupaliště, městu

zavce dostal žalobcův palec do onoho úhlu a byl uříznut. K tomu by nebylo bývalo došlo, kdyby vzpěry nebyly bývaly upevněny na madlech
koryta, nýbrž kdyby byly umístěny pod skluzavkou! aby byl úhel odstraněn. Odvolací soud nesouhlasí s úsudk,em soudu prvé stolice, že žalobce
utrpěl úraz jen proto, že třetí osoba ho strčila do zad, neboť kdyby byly
konsoly řádně umístěny, nebylo by' bývalo k žalobcovu úrazu došlo.
Jestliže podle nálezu S. K-a byla ochranná madla skluzavky vysoká jen
14.5 cm a jestliže podle nálezu téhož znalce byly konsoly upevněny na
madla ve výši asi 4 cm oe! spodní plochy koryta skluzavky, byly podle
názoru odvolacího soudu upevněny vysoko v poměru k nízké výšce madel a tím zaviněn žalobcův úraz. Je všeobecně známo, že skluzavky po-'
užívá hlavně mládež a proto musí býti skluzavka zařízena Se zvýšenou
opatrností. Návštěvníci skluzavky na koupališti žalované strany měli býti
upozorněni, že nesmějí dávati ruce zevně skluzavky, aby se neporanili
o ostrý úhel, který tvořily konsoly s vnějšími stěnami skluzavky. Poně
vadž žalovaná strana neupozornila návštěvníky skluza'fky a tedy ani žalobce na toto nebezpečí, dopustila se opominutí podle § 1294 obč. zák.
a je povinna nahraditi žalobci škodu, způsobenou úrazem, podle § 1295
obč. zák. Jak odvolací soud zjišťuje z výpovědi svědkyně A. D-ové, nebyla vyvěšena u skluzavky pravidla pro její používání, ani nebylo zakázáno, že se určitým způsobem na skluzavce nesmí iezditi. Tím se žalo-,
vaná strana dopustila podle názoru odvolacího soudu. dalšího zavinění,
neboť měla upozorniti všechny návštěvníky skluzavky, aby nedávali ruce,
ven z koryta, ježto se mohou poraniti o ostrý úhel, který tvořily vzpěry
s vnější stranou skluzavky. Svědek A., Š. udal, že bylo možno sjížděti na
skluzavce v jakýchkoliv polohách, i na prsou, bez nebezpečí úrazu, neboť
prý bylo vyloučeno při normálním sjížděpí, 1iby se sjíždějící dostal rúkou ke vzpěře, umístěné pod skluzavkou. Odvolací soud však nesouhlasí
s tímto svědkovým úsudkern, neboť dokud žalovaná strana neupozornila
výslovně ty, kteří používali skluzavky, na to, že nesmějí dávati ruce ven
z koryta skluzavky a že se nesmějí dotknouti vnějších stěh skluzavky,
jmenovitě ostrého úhlu, který tvořily vzpěry skluzavky, mohl každý
návštěvník skluzavky, tedy i žalobce, předpokládati, že vystrkování rukou z koryta skluzavky a dotýkání se jejích vnějších stěn není nebezpečné. Je nerozhodné, zda se žalobce sám o své újmě dotkl vnějších stěn
skluzavky, či zda do něho někdo strčil a žalobce se následkem toho zachytil vnější stěny skluzavky, neboť žalovaná strana musela počítati se
skotačením mládeže ,na skluzavce a je odpovědna také za jednání neznámé osoby, která strčila do žalobce. Nebyl-Ií žalobce upozorněn výslovně na' to, že je nebezpečné dotýkati se vnější stěny, skluzavky, mohl
se zachytiti vnější stěny skluzavky, strčila-li do něho jiná osoba. Svědek
V. M. udal, že II pokladny a v šatnách na koupališti žalované strany byl
vyvěšen lázeňský řád, podle něhož se používání skluzayky děje na vlastní
nebezpečí sjíždějícího jednotlivce. Žalovaná strana však předložila řád
pro návštěvníky veřejných lázní, plováren a koupališť a o skluzavce
v něm není zmínky. Ostatně i kdyby v lázeňském řádu byl tento dodatek,
neměl by pro rozhodnutí tohoto sporu významu, neboť takové upozornění
by bylo velmi neurčité a nebylo by lze z něho seznati, v čem spočívá ne9'
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používání skluzavky, že totiž nebezpeči hrozí od ostrého úhlu,
který tvořily vzpěry skluzavky, Žalovaná strana by musila výslovně upozornitina toto nebezpečí.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání žalovaného města.
důvodů:

Žalobce se domáhá náhrady škody vznik.lé mu z úrazu, který utrpěl
na koupališti žalovaného, na které si opatřil vstupenku, když použil pro
návštěvníky tam zřízené skluzavky. K úrazu došlo, jak město samo v odvolání připouští, tím, že do žalobce, nastoupivšího na skluzavku, někdo
strčil, takže tento, aby nevypadl, se chytil madla, ruka se mu při tom
dostala na jeho vnějši stranu a při sjíždění byl mu zachycen a uražen
palec koncem nosné konsoly vyčnívajícím 4 cm nade dno skluzavky.
Jde tu tedy o nárok na náhradu škody podle § 1298 obč. zák. Žalované město, které bylo povinno se postarat, aby bylo použití skluzavky
bezpečně, by bylo tedy zproštěno závazku k náhradě škody jen I<dyby
dokázalo, že k úrazu došlo bez jeho zavinění. Žalované město se také
tím bránilo a dovozuje, že skluzavka byla 'laková, jako jsou čelné jiné
skluzavky, a že zejména nebyla nijak vadná po stránce technické, takže
při normálním jejím použití nemohl nikdo býti poškozen. Než to k omluvě .
žalovaného v souzeném případě nestačí. Došlo-Ii totiž na skluzavce k nE- .
přístojnostem, jako v případě žalobce, a bylo-Ii na snadě předpokládati,
že k takovým nepřístojnostem lehce dojde, používala-Ii skluzavku nedospělá mládež, pak bylo na žalovaném městě, aby bud' takovým nepřístojnostem náležitým dozorem a pod: zabránilo, anebo aby se nespokojílo obvyklým vybavením skluzavky, nýbrž aby ji zařídilo tak, aby ani
při takových nepřístojnostech neutrpěl sjíždějící žádné újmy. Nestalo-Ii
se tak, není tu náležité omluvy ve smyslu§ 1298 obč. zák. a žalované
město ručí za úraz přes to, že žalobce sám netvrdil, že město mohlo se
zmíněnými nepřístojnostmi na plovárně počítati, není-Ii prokázáno, že
by k úrazu došlo i při vyličené právě opatrnosti. Pokud se v dovolání
vyvozuje, že skluzavky se používalo na vlastní nebezpečí, stačí poukázati
na důvody napadeného rozsudku.
čis. .18792.

Byla-li škoda způsobena úmyslně, lIemůže škůdce přesunouti
hrady na poškozeného odvolávaje 8el1a jeho zavinění.

část

ná-

(Rozh. ze dne 5. července 1944, Rv II 538/43.)
Srov. rozh.
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F. Š. byl rozsudkem krajského soudu v O., jako soudu odvolacího od'
SOuzen pro přestupek podle § 411 tr. z., jehož se dopustil tím, že uhodil
dne 20. června 1942 ve své dílně v K. obruČí od jízdního kola]. O-a do

levého předloktí a klíčem k centrování kola do pravého stehna a způsobil
mu tržnou ránu na levém předloktí a modřinu na pravém stehně.
Ve sporu, o který tu jde, domáhá se ].0. na F. š-ovi náhrady škody
5.438 K s přís!. Žalovaný se hájil tím, že žalobce svou škodu spoluzavíni!,
ježto si chtěl svémocně přivlastniti peníze žalovaného ze zásuvky a že při
tom žalovanému nadával, pročež se žalovaný rozčilil.
P r v Ý s o u d vyhověl žalobě co do částky 1.117 K 50 h s přísl., rOvnajicí se třem čtvrtinám zjištěného bolestného, jinak ji zamítl. K otázce
žalobcova spoluzavinění uvedl soud prvé stolice v d ů vod ech: Pokud
jde o spoluzavinění žalobcovo, jak je namítal žalovaný, je zjištěno rozsudkem odvolacího soudu trestního, že se žalovaný rozčilil nad svémocným
jednáním žalobce, když si tento chtěl u něho bráti sám ze zásuvky peníze.
Odvolací soud trestní nabyl, jak uvedeno ke konci trestního rozsudku, pře
svědčení, že žalovaný uhodil žalobce a zranění mu způsobil v rozčilení nad
jeho svémocným jednáním a vzal proto také za polehčující okolnost rozčilení. Je tedy zjištěno, že žalobce jednal tehdy svémocně, chtěje si vzíti
sám u žalovaného peníze a že tím vlastně žalovaného k nepředloženému
činu vyprovokoval. Tím je zjištěno, že žalobce skutečně svoje zranění
spoluzavínil a toto spoluzavinění oceňuje soud na jednu čtvrtinu.
O d v Q I a c í s o u d uznal k žalobcovú odvolání žalovaného povinna
zaplatiti žalobci celkem 2.613 K s přísl. K otázce spoluzavinění uvedl odbolací soud v d ů vod ech: Prvý soud zjistil, že žalovaný byl odsouzen
pro přestupek podle § 411. tr. z. a správně připojil, že soud je tímto roz. sudkem vázán. Nutno proto vycházeti z toho, že žalovaný zavinil škodu
úmyslně, tedy s vědomím a vůli (§ 1294 obč. zák.) a žalobce důvodně vytýká, že se žalovaný nemůže brániti tím, Je žalobce škodu spoluzavinil.
Nutno proto bolestné přiznati celou částkou 1.490 K, takže odvolací soud
přisoudil žalobci ještě 372 K 50 h.
Zbytek pří souzené částky se týká ušlého výdělku.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovol4ní žalovaného.

2: d II vod ů:
Dovolatel odporuje roisudku odvolacího soudu jen potud, pokud jím
nebylo uznáno na rozdělení škody podle § 1304 obč. zák. Jde o \ií přizna
ného nároku, tudíž o částku 653 K 25 h ... Uplatňujíc dovolací důvod podle
§ 503, čís. 4 c. ř. s. vytýká dovolání mylnost názoru odvolacího soudu, že
vzhledem k pravoplatnému odsouzení žalovaného pro přestupek úmyslného
lehkého poškození na těle podle § 411 tr. z. nelze uznati na žalobcovo
spoluzavínění na utrpěné škodě. Výtce nelze přisvědčití.
Napadený rozsudek právem klade důraz na to, že podle § 268 c. ř. s.
je civilní soud v tomto sporu vázán pravoplatným výrokem odsuzujícím
dovolatele pro přestupek podle § 411 tr. z. Proto nelze dbáti dovolatelova
tvrzení, že se tohoto přestupku vpravdě ani nedopustil. Z téhož důvodu
nemohou míti úspěch vývody, v nichž žalovaný vyvozuje žalobcovo spo1uzavinění z toho, že se žalobce nejdříve sám dopustil útoku na majetek ža-
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lovaného tím, že sí svémocně bral peníze z jeho zásuvky, že žalovaný by!
podle § 2, písm. g) tr. z. oprávněn čeliti tomuto útoku a že mu ,lze klástI
za vinu jen to, že při tom vykročil z mezí nutné obrany. Tento predpoklad
je vyloučen pravoplatným odsouzením dovolatele pró trestný čin (§ 411
tr. z.) spáchaný úmyslně; tím byla vyloučena spravedlivá nutná obrana,
která je podle § 2, písm. g) tr. z. důvodem vylučujícím zlý úmysl. Jestliže
trestní soud způsobem závazným i pro civilního soudce vyslovil, že žalovaný způsobil žalobci poranění úmyslně, je tím odňata půda pro uplatňo
vání námítky, která je v rozporu se základem pravoplatného trestního
nálezu.
Byla-Ii Škoda způsobena úmyslně, nemůže škůdce přesunouti část náhrady na poškozeného, odvolávaje Se na jeho zavinění. Tuto zásadu vyslovil nejvyšší soud již v rozhodnutí uveřejněném pod čís. 3344 Sb. n. s.
a dovolatel mylně má za to, že se toto rozhodnutí nehodí na souzený
případ.

čls.
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Skutečnost, že pozůstalostní soud publikoval listinu jako písemné posledni pořizení, není na překážku tomu, aby se ve sporu o platnost .p0sledního pořízeni neposoudila právní povaba této listiny jako zápisku .podle
§ 585 obč. zák.
I když po přisežném výslechu svědků ústníM posledního pořízeni nelze
zápisek ve smyslu § 585 obč. zák. učiniti přimým pramenem zjištění obsahu posledního pořízeni, má i nadále význam potnd, že může být svěd
kům při výslechu ve sporu o neplatnost posledního pořizení přečten a že
svědek může na obsah zápisku poukázati. To plati i ve sporu o neplatnost
testamentu, v němž otázka obsahu projevu vůle zůstavitelovy přišla teprve
na přetřes.

(Rozh. ze dne 6.

července

1944, Rv I 1155/43.)

"
Dne 10. února 1942 zemřela v B. M. H-ová zanechavši poslední ponzení· v němž ustanovila dědici svého jmění své syny M. a J. H-ovy. K tomut~ pořízení došlo tím způsobem, že zůstavitelka dala zavolati starostu
J. O-a, dále S. J-a, J. H-a a J. K-a, aby před nimi projevila svou posledni
·vůli. Všichni jmenovaní byli současně přitomni, když zůstavitelka projevovala ústně svoji poslední vůli, kterou S. J. podle diktátu sta~osty J. O-a
napsal ve formě písemné poslední vůle. Všichni listinu podepsah, pouze dv.a
však s doložkou svědčicí o jejich vlastnosti jako svědků poslední vůle. Pozůstalostní soud vyslechl svědky posledního pořízení přísežně a uznal poslední pořízení M. H-ové za platné ústní poslední pořízení.
.
Ve sporu, o který tu jde, domáhají se zákonní dědic!, děti. po přede
mřelém zůstavitelčinu synu N. H-ovi, nezl. N. a D. H-OVI, proli testamentárním dědicůmM. a J. H-ovým zjištění, že pOSlední pořízení ze dne
10. února 1942 je neplatné.

Žalobu zamítly s o u d Y vše c h tří s I o I i c.
Ne j vy Š š í s o u d uvedl k otázce, o niž jde,
v

důvodech:

Jak dovodil nejvyšší soud již v důvodech plen. rozh., uveř. pod čís. 1538
Sb. n. s., je zpravidla zůstaviteli lhostejné, zda bude jeho poslední vůle
uznána ve formě jím zvolené či ve formě, kterou sice nezamýšlel, která však
skutečně byla splněna. Jen výjimečně mohou určité úvahy vésti zůstavitele
k tomu, že se rozhodne pro určitou formu a každou ,iinou formu úmyslně
vyloučí. Poněvadž však je pravidlem, že pro zůstavitele není podstatnou
určitá forma, nýbrž účel, nutno uložiti důkaz o opačné zůstavitelově vůli
podle všeobecných procesních zásad tomu, kdo tvrdí, že byla zde výjimka
z pravidla, totiž tomu, kdo popírá, že by písemné poslední pořízení mohlo
obstáti jako ústní poslední pořízení. V souzeném případě však žalobcové
neprokázali, ba ani netvrdili, že zůstavitelka chtěla vyloučiti každou jinou
než písemnou formu posledního pořízení. Je lhostejné, že se ani nemluvilo
o tom, že zůstavitelka zamýšlí pořizovati ústně a že zejména sama neprojevila ani výslovně, ani mlčky úmysl poříditi ústně, a že si také svědkové
neuvědomili, že jde o ústní poslední pořízení, když si podrobná ustanovení
ani nezapamatovali. Vždyť podle zjištění nižších soudů zůstavitelka proje7
vila před svědky svou poslední vůli, svědkové vyslechli její projev, který
S. J. podle diktátu J. O-a napsal ve shodě s ústním projevem zůstavitelči
ným. Tuto listinu, na kterou se jenom dva svědci podepsali s doložkou
poukazující na jejich svědeckou funkci, kdežto J. O. se podepsal jako starosta a připOjil k podpisu obecní pečeť a S .
se podepsal jako zapisovatel, nelze považovati za platné allografní poslední pořízení (§ 579 obč.
zák., rozh. čís. 690,834, 1110,1287,6214 a j. Sb. n. s.). Leč nelze shledati důvodu, aby listina nebyla považována za zápisek po rozumu § 585
obč. zák., když zůstavitelka podle zjištění nižších soudů přede všemi
svědky na listině podepsanými ústně svou poslední vůli projevila a jsou
splněny také ostatní podmínky ústního posledního pořízení. Míní-Ii dovolatelé, že nelze považovati zmíněnou písemnost za zápisek se zřetelem
.k tomu, že podle § 65, věty 2 nesp. pat. nemohlo by dojíti k výslechu
svědků, kdyby tu byl zápisek, který by byl publikován jako písemné poslední pořízení podle ustanovení věty první téhož paragrafu, sluší uvésti,
že postup pozůstalostního soudu nemůže míti vliv na právní povahu zápisků. Ostatně svědci posledního pořízení byli vyslechnuti pozůstalostním
soudem přísežně (§ 66 nesp. pa!.). Došlo-Ii pak ovšem v pozůstalostním
řízení k přísežnému slyšení svědků posledního pořízení, je třeba jejich
shodné výpovědi, nemá-Ii se státi poslední pořízení neúčinným (§ 586 obč.
zák.). Leč i když po přísežném výslechu svědků nelze již zmíněné zápisky
učiniti přímým pramenem zjištění obsahu posledního pořízení, nepozbývají
přece zápisky všeho významu. Podle § 65, odst. 1 nesp. pa!. mohou totiž
býti svědkům v případě potřeby při výslechu přečteny. Vždyť účelem jejich
je právě osvěžení paměti svědků (§ 585 obč. zák.). Z toho pak, že zákon
dovoluje, aby zápisek zřízený O poslední vůli byl svědkům poslední vůle
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při jejich výslechu přečten, plyne logicky, že svědek muze při své výpovědi před. pozůstalostním soudem poukázati na obsah zápisku, pokud jde
o postup při projevu ústní poslední vůle, i pokud jde o její obsah. Učinil-Ii
tak, stane se obsah zápisku součástí jeho výpovědi. Totéž platí zajisté
i v tom připadě, když svědek se odvolá na obsah zápisku, při svém výslechu ve sporu o neplatnost testamentu, v němž otázka obsahu projevu
vůle zůstavitelčiny přišla teprve na přetřes. Ostatně v souzeném připadě
podle zjištění nižších soudů byl potvrzen obsah posledního pořízení v pod-

s~atě b~'Z ohledu na to, že svědci poukázali na zápisek, shodnou výpovědí
vsech ctyř svědků posledního pořízení, kteří souhlasně potvrdili, že usedlost v B. má obdržeti syn M. H., usedlost v Ch. pak syn J. H., kdežto vnuci
že mají obdržeti podíly. I když se již svědek J. ~D. nepamatuje na výši
těchto podílů, potvrdili ostatní tři svědci, že podíly ty mají činiti u každého
5.000 K.
Nižší soudy tedy posoudily věc správně, když zamítly žalobu domáhající se vyslovení neplatnosti posledního pořízení.

čís.
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Použilo-Ii několik osob při společném výdělečném podnikání společné
firmy, jsou povinny se podrobiti protokolllCi, když jsou dány předpoklady
zákona ze dne 13. října 1928, čís. 183 Sb.
(Rozh. ze dne 12.

července

1944, R I 83/44.)

K r a j s k Ý s o u dob cll o d ní v Praze vyzval dne 7 ..Iedna 1943
firtpu Jaroslav V. a Jaroslav F. v K. k opovědi firmy.,
Rek u r sní s o u d nevyhověl rekursům Jaroslava F-a a Jaroslava V-a,
vyslovil však, že se výzva týká správně Jaroslava V-a a Ja:roslava F-a.
Z d ů vod ů: Stěžovatelé uvádějí ve stížnosti, že každý z nich má svůj
vlastní živnostenský list a svůj vlastní podnik, že provozuji podnik, t. j.
karylenoprůmysl, v těsném sousedství jako dávní spolupracovníci, že však
neuzavřeli veřejnou obchodní společnost a že jde o dva podniky, třeba by
s hlediska daňového bylo jejich »podnik« (sdružení) považovati za jediný
podmět všeobecné daně výdělkové. Žádný ze stěžovatelů prý nedosahuje
ryziho výtěžku 50.000 K a žádný prý proto není povinen k opovědi, ke
které by byli oba povinni jen tehdy, kdyby pro tento, domněle společenský
podnik bylo uděleno živnostenské oprávnění jako pro veřejnou společnost,
což je však vyloučeno se zřetelem k nař. čís. 263/1939 a 397/1940 Sb.
Výtky nejsou důvodné. Rekursní soud zjišťuje jednak ze zprávy berní
správy, že nejde o firmu jednotlivců, nýbrž o veřejnou společnost nebo
o sdružení osob provozujících podnik (kamenoprůmysl) a že se stěžo
vatelé uvádějí jako společníci firmy Jaroslav V. a Jaroslav F., že každý
. z nich je majitelem podniku jednou polovinou, že tito společníci dosáhli
společného ryzího výtěžku přes 50.000 K a že mimo to v roce 1942 pře
sahoval také podíl na zisku u společníka Jaroslava F-a částku 50;000 K. o

a živnostenská komora v Praze provedeným šetřením
zjistila a soud z její zprávy také zjišťuje, že oba stěžovatelé provozují spoléčně živnost kamenickou že zařízení provozovny je společným majetkem,
že též i účetnictví podniku je vedeno společně a zaměstnanci jsou př.ihla
šováni u nemocenské pojišťovny za spol~čnost, že se ve s~ol~čné prov?~
zovně vyřizuj{ všechny zakázky společne a obchody UZaVlfa]1 spOleČl1!Cl
jak společně, tak i jednotlivě. K námitce stěžovatelů, že společníci nemají
živnostenského oprávnění pro veřejnou společnost, je uvésti, že je věcí společníků, aby si takovýto živnostenský list opatřili.
Ne j v y Š š í s O u d nevyhověl dovolacímu rekursu Jaroslava V-a a Jaroslava F-a.
'

Rovněž obchodní

Z důvodů:
Souhlasná usneseni nižších stolic napadají oba stěžovatelé pro nezákonnost a zřejmý rozpor se spisy. Použili-li stěžovatelé při svém společ
ném výdělečném podnikání společné firmy - a o tom není sporu - .pak
to způsobuje účinky spojené s veřejnou obchodní společností a musí se
podrobit protokolaci, když jsou dány předpoklady zákona čís. 183/1928 Sb.
Že se výzva k soudni protokolaci netýká firmy, nýbrž obou společníků
osobně, vyjádřil již soud druhé stolice ve svém usnesení ze dne 21, prosince 1943 zn. R Vll 200/43. Není proto třeba zabývat se úvahami s hlediska vl. nař. čís. 14/1943 Sb. o dočasných omezeních v živnostenském a
jiném výdělečném podnikání, poněvadž nejde o nový provoz, ani řešit, jaký
bvl ve skutečnosti poměr mezi společníky.
čis.
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činí-Ii si uárok na výplatu vkladu na vkladní knižce vydané některou
z osob uvedených v § 2 zákona ze dne 10. řljna 1924 čis. 239 Sb. kromě
předkladatele i osoba třetí, je peněžnj ústav, má-li pochybnosti o poctivosti předkladatelovy držby, oprávněn odepříti výplatu vkladu a složiti jej
k soudu.

(Rozh. ze dne 12. července 1944, R II 52/44.)
Srov. rozh.

čís.

16646 Sb. n. s.

Všeobecná záložna v P. odepřela záložně v M. výplatu vkladu pro
částce 22.950 K uloženého na vinkulované vkladní knížce vydané
Všeobecnou záložnou v P. a znějící na jméno R. S., ač záložna v M. udala
heslo; odepření odůvodnila tím, že si na knížku činí nárok i L. S. částku
22.950 K složila k soudu.
P r v Ý s o u cl přijal usnesením ze dne 7. prosince 1943, zn. sp. Ne
105/43 vklad do soudního deposita .
Rek u r sní s o u dnepřijal k rekursu R. S-a částku 22.950 K k soudu.
Z d ů vod ft: Ze stanov navrhovatelky, jež si rekursní soud vyžádal, je

R. S-a v
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nosti ústavu známé nesvědčí proti použití citovaného ustanoveni a nevzbuzují pochybnosti o osobě věřitelově,
Nejvyšší soud si vyžádal spisy zn. sp. Tk Vl 1:;/44 kr~jsokého ,soudu
v T, a zn, sp, Ck I 69/43 téhož soudu. Z obsahu ~echt~splsu Je ueJmo,
že orgánům záložny, řediteli R. Ž-ovi a vrchnímu učetnlmu J. N-ovl bylo
známo, za jakých okolností došlo ke zřízení vkladní knížky L.. S-em na
jméno R. S-a, nyní k realisaci předložené a bylo příkazem opatrnostI
(§ 1299 obč, zák.) , aby stěžovatel~a, když jí bylo z~á~o:,že L. S; ne~?u
hlasí s výplatou R S-ovi, dbala pn realIsaCI predlozene ]~ vkladm ,kmzky
těchto vědomostí a aby postupovala podle § 1425.obč, zak., nebot podle
toho, co uvedeno, mohla býti v nejistotě o osobě věřitelov.ě,
Otázka, zda se navrhovatelka svým postupem liberovala podle § 1425
obč. zák., není tímto rozhodnutím ovšem řešena,

zjištěno, že složitelka. je společností s ručením obmezeným a
jím~tI. vklady na vkladní knížky, při čemž doručitel vkladní

že může při
knížky platí
za ]e]lho vlastníka. Je tedy považovati vkladní knížku vydanou navrhovatelkou za papír majiteli s\čědčící (§ 1 zák. čís. 239/1924 Sb. a § 10 zák.
čís: 302(1929. Sb). Přc:.dložitele ~akové vkladní knížky je již ze zákona povazovatl za radneho dfZltele a ma mu býti vyplacena žádaná částka, pokud
výpl~tě n:jso~ na překážku důvody výslovně uvedené v § 10 cit. zák. Že
by vyplate branIlo zavedené soudní umořovací řízení nebo že by vklad byl
vázán způsobem připuštěným stanovami, nebylo ani navrhovatelkou
tv~z:no. Zákonem stanovená právní povaha vkladní knížky nemůže býti
n~e"n~na ~l1Imo ustanovení stanov autonomními podmínkami, vydanými penezmm ustavem pro vkladatele, a nemůže tudíž býti peněžní ústav v pochybnosti, komu je plniti, kdo je věřitelem, když mu byla předlóžena
vkladní knížka s uvedením hesla, jehož sdělením byla výplata vinkulována.
Nelze proto usuzovati, že jsou pro uložení knížky u soudu vážné důvody
p~o které vkla~ nelze proplatiti a tedy důvod ke složení podle § 1435 obč:
zak. nebskutecnost navrhovatelkou tvrzená, že vklad uložil někdo jíný než
předkladatel knížky a učinil v ústavu zmínku o další budoucí disposicí
vkl3'del,n, neopravňuje ústav k složení peněz na soud s účinky podle § 1425
obc. zak. (rozh. čís. 9354 Sb. n. s.). Ježto jiný důvod pro složení peněz
k soudu navrhovatelka neuvedla, rekursní soud v odpor vzaté usneseni
změnil, vyhověv důvodné stížnosti.

čís.

zletilosti.
(Rozh, ze dne 12.

července 1944, Rv II 132/44.)

Srov. jinak rozh, čís. 14799 Sb. n, s.'
Ve sporu, o který tu jde, domáhá se J. N" narozený dne 10, října 1905
z nemanželské matky f, N-ové proti J. R-ovi zjištění, že se žalovaný uznává
za žalobcova nemanželského otce,
•
Žalobě vyhověly soudy vše c h tří s tol i c, n e j vy Š š í s o u d
uvedl k otázce, o niž jde,

důvodů:

Jde o to, zda stěžovatelka měla ve smyslu § 1425 obč. zák. důležité
pro to, aby neproplati.la vkladní. knížku jejiho vydání čís. 168/1226,
znepcl. n~ obnos 22.950 K a ]méno.R. S., která jí byla předložena k realisacI zaloznou v M. pro R. S-a a aby obnos na vkladní knížce uložený složila k soudu.
.

dů~~dl

Dovolacímu rekursu je přísvědčití, že stěžova.telka měla v souzené věci
dllvody a ani ustanovení § 10 zák, čís, 302/1920 Sb, (§ 1, odst. 3
zak. CIS, 239/1934 Sb.) nebránilo tomu, aby stěžovatelka postupovala po.dle § 1425 obč, zák. V § 10 zák. čís .. 302/1920 Sb, je stanovena jen domněnka, že se každý, kdo vkladní knížku předloží, pokládá za řádného
držI!el~, i bez průk~zu totožnosti, a je dále vysloveno, že mu má býti žádana castka z klllzky vyplacena, Ustanovením tím není však vyloučeno,
neboť nejde
domněnku nevývratnou, aby ústav odepřel výplatu vkladu
tam, kde má pochybnosti o poctivé držbě (§ 326 obč, zák.) předkladatele
vkladní knížky, jak na to stěžovatelka poukazuje. též v podmínkách pro
vkladatele, otištěných na vkladní knížce, 'ústav musí totiž při správě zále~
žitostí svých a svých vkladatelů dbáti patřičné opatrnosti ve smyslu § 1299
obč, zák., případně čl. 282 obch_, zák. a ustanovení § 10 zák. čís, 302/
1920 Sb. platí proto bez výhrady jen v pravidelných případeoh, kde okol-

18796.

K žalobě o určení nemanželského otcovství není třeba předpokladů
určovací žaloby ani v tompřipadě, žaluje-li nemanželské dítě po nabytí

Ne j v y Š š í s o u d obnovil k dovolacímu rekursu složitelky usnesení
prvého soudu.
.
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důvodech:

Dovoláni nelze přisvědčiti, pokud požaduje s poukazem na rozh.
CIS, 14799 Sb. n, s. pro souzenou žalobu předpokladů určovací žaloby podle § 228 c, ř, s. Jde o žalobu podle § 163 ob~, zá~" domáhající se zjiště~í,
že se žalovaný uznává za otce žalobcova, Predmetem sporu je tedy z]1stění právního poměru mezi spornými stranami, avšak poměru rodinného,
nemanžel~kého otcovství. Jde tedy o zvláštní stalusovou žalobu z rodinného práva, ve které nemusí žalobce vůbec dokazovati svůj nutkavý právní
zájem na tom, aby tento právni poměr byl co nejdříve zjištěn, neboť tento
zájem se podává již z povahy samotného právního poměru, Nelze ani zletilému nemanželskému dítěti upírati právo, aby byl zjištěn muž, kterého je
pokládati za jehó otce, neboť i u něho je vzhledem k nezadatelnosti tohoto
práva, plynoucího z ustanovení § 163 obč, zák., takový zájem zcela přiro
zený, Zletilému nemanželskému dítěti nelze upírati, aby pátralo po osobě
svého otce, když tak neučinili, ať již z jakýchkoliv důvodil jeho zákonní
zástupcové v době jeho nezletilosti.
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Č. d. 2267/43 odpis příslušných nemovitostí z vl. čís .... zemských desk

18797.

a vymazal poznámku odpisu.
Vládní nařízení ze dne 21. března 1939, čís. 87 Sb. o správě hospodář
ských podniků a dozoru nad nimi.
Jednání nespadající do obyčejné správy podniku a převzatá vnuceným
správcem bez souhlasu úřadu, který ho ustanovil, jsou neplatná pro nedostatek zvláštního zmocněnI. Soud je povinen přihlížeti z úřední moci k tomu,
zda je při právním jednání vnuceného správce naplněno vše, co k 'jeho platnosti vyžaduje uvedené vládní nařízení.
Úřad, který je oprávněn zavésti vnucenou správu podniku a ustanoviti
vnuceného správce, .je oprávněn zakročiti před soudy a úřady sám na jeho
místě, zejména v těch připadech, kdy ustanovený vnucený správce nedbal
zákonných omezení svých oprávněnl v této funkci a kde je nutné, aby
správní úřad vystoupil na ochranu veřejného zájmu.
. Třebas došlo ke smlouvě o prodeji nemovitosti před zavedením vnucené správy na podnik, jehož součástí je prodávaná nemovitost, je. třeba
k jejímu Iroihovnlmu odevzdáni, k němuž má dojiti teprve po zavedení vnuceué správy, účasti vnuceného správce. K platnosti ptojevu soublasu vnuceného správce s trhovou smlouvou, uzavřenoU vlastníky ještě před zavedením vnucené správy, je třeba souhlasu úřadu~ který vnuceného správce
ustanovil.
V řízení o rozdělení nemovitosti podle zákona ze dne 6. února 1869
čís. 18 ř. z. převedením její části do vložky u jiného s()udu, je kaŽJdé postupně další vyřizení jednotlivýchl části jednotné žádosti závislé na před
choZlm kladném vyřízeni předchozí části žádosti. Došlo-Ii ke kladnému
vyřizení další části žádosti před pravoplatností rozhodnuti o její předeM
zející části, je právní účinnost tohoto vyřízení a zápisu na základě něho
provedeného závislé na tom,' že předchozí usnesení nabude právní moci.
(Rozh. ze dne 26.

července

1944, RII 130, 131/44.)

Kupními smlouvami ze dne 26. září 1941 a 10. prosince 1941 koupiía
firma N. od L. Z-a, vlastníka velkostatku »S.«, zapsaného ve vložce čís ....
moravských zemských desk řadu nemovitostí, většinou pozemků, patřícich
k prodanému velkostatku a zapsaných v uvedené vložce. Rozhodnutím ministerstva zemědělství a lesnictví ze dne 9. července 1942, č. j. '" byla
na velkostatek »S.« zavedena vnucená správa podle vl. nař. čís. 87/1939 Sb.
a byla v zemských deskách dne 4. srpna 1942 poznamenána.
V Iistqpadu 1943 žádala' firma N. jedinou žádostí jednak krajsk§ soud
civilni v Brně o poznámku odepsání prodaných nemovitostí z vložky čís ....
zemských desk, jednak okresní soud v B. o zřízení nové vložky.
K r a j s ký' s o u cl civ i 1 n í v Brn ě povolil pod č. d 2264/43 poznámku odepsání, okresní soud v B., jemuž krajský soud civilní v Brně
zaslal jeden stejnopis knihovní žádosti s příslušnýmí přílohamí, zřídil pod
č. d. 1845/43 pro koupené nemovitosti novou vložku čís. 2121 pozemkové
knihy katastrálního území B. Poté povolil\krajský soud civilní v. Brně pod

I

1

Proti usnesením krajského soudu civilního ,v Brně Č. d. 2264/43 a
2267/43 podal Pozemkový úřad rekur;;, Jemu~ :.ekursnI soud,
v r c h n í s o u d v Brn ě jednak v~hovel a zamltI .zad?~t fIrmy N. o ~o~
volení poznámky odepsání koupenych nemOVItostI 1 zadost. o odepsan,I
těchto nemovitostí z vložky čis .... zemských desk, zapsanych do nove
zřízené vložky pozemkové knihy ka!astráln} územ! B:, jednak .iej odmítl,
pokud se domáhal výmazu vlast11lckeho p:a~a. vloz~neho pr~ fumu, N. ~e
vložce čís. 2121 pozemkové k11lhy katastralnI uzemI B. Z d u vod u: Stežovatel právem poukazuje na význam, který",m~ po~le ,§.3 nař. ,čís. 87/
1939 Sb. zavedení vnucené správy na dISpOSIC11l opravnem vlast11lka podniku daného do správy.' Podle výkladu tohoto ustanove~~ odpočívají za
trvání správy všechna disposiční oprávnění vlastníka (d~zltele) str~~ to~
hoto podniku a jejich výkon přecházl na vnuceného ~pravce, J~~o uredne
ustanoveného zákonného zástupce držitele, a to ve vsech zalezltostech a
při všech úkonech, pokud se týkají spravovaného P?dniku. Po za~e~ení
vnucené správy a po jejím poznamenání v pozen;kove k~lze nedostava, se
vlastníku nemovitostí, jsoucí.eh pod vnucenou spravou, zpusobllostt k pravním činům. To odpovídá judikatuře nejvyššlho soudu, jak je patrno z rozh:
čís. 18222 Sb. n. s., na jehož vývody se pro stručnost odkazuje. Kup11l
smlouva, kterou bylo 'disponováno s částí nemovitostí patří~íc~ k podniku
danému do správy, je datována 26. září 1941 a ledy v dobe pred zavedením vnucené správy. Avšak ani v takovém případě nemůže býti bez souhlasu a spolupůsobení vnuceného správce a bez schválení příslušného úřadu
povolen kupiteH knihovní převod vlastnického práva k nemovitosti patřící
ke spravovanému podniku (viz cit. rozh. čís. 1~222 Sb. n. s.). Strany, ktere
uzavřely kupní smlouvu, byly si patrně věd~my rozsahu oprávnění, vnuceného správce, neboť kupní smlouva obsahUje dodatek ze dne 1. brezna
1943, v němž vnucený správce proh:ašuje, že k tét~ smlou,~ě ~ři~tup~je.
Toto prohlášení vnuceného správce vsak nebylo schvaleno pnslusnym uradem, na což rekurs správně poukazuje. Podle ustanoveni § 3, odst. 4 vl.
nař. čís. 87/1939 Sb. potřebuje totiž vnucený správce k opatřením, která
nenáležejí k obyčejnému hospodaření, jakož i ke všem zařízením zvláštní
důležitosti, zvláště' také ke zcizení spravovaného podniku, svolení úřadu.
. Úřadem příslušným k udělení takovéhO svolení je ministerstvo, do jehož
působnosti náleží podnik. Tento souhlas v daném případě nebyl vykázán.
Podle ustanovení § 94 knih. zák. smí býti povolen zápis jen za předpokladů
uvedených v témže ustanovení, zejména tehdy, když není důvodu pochybovati i osobní způsobilosti osob zúčastněných při zápisu nakládati před
mětem, jehož se zápis týká. Ježto v tomto případě jde o zcizení části nemovitostí podniku daného do správy, a poněvadž nebyl vykázán souhlas
úřadu, který ustanovil vnuceného správce, neměl prvý soud vyhověti žádosti již pro nedostatek předpokladů podle § 94, čís. 2 knih. zák. Změnil
proto rekursní soud obě napadená usnesení tak, že žádost za povolení poznámky odepsání nemovitostí, jakož i žádost za definitivní odpis těchto nemovitostí ve vložce čís .... zemských desk zamítl. Pokud se rekurs v d.al-

-

Čís.

--
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čejnému hospodaření

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu firmy N., výrok
usnesení rekursního soudu však upravil takto: Rekursu proti usnesení krajského soudu civilního v Brně Č. d. 2264/43, jímž byla povolena poznámka
odepsání části nemovitostí z vložky čís.... moravských zemských desk,
se vyhovuje a návrh na povolení poznámky odepsání nemovitostí se zamítá. V důsledku toho stanou se pravoplatností tohoto rozhodnutí bezpředmětnými další usnesení, k nimž došlo na základě povolené poznámky
odpISU těchto nemovitostí z vložky č .... zeplských desk, a to usnesení
okresního soudu v B. Č. d. 1815/43 o zřizení nové vložky čís. 2121 poz.
kl11hy kat. území B. pro uvedené nemovitosti a povolení zápisu vlastnického práva pro firmu N., jakož i usnesení krajského soudu civilního v Brně
~: d. 2267/43 o definitivním odepsání uvedených nemovitostí z vložky
CIS. . .. zemských desko Nařizuje se výmaz zápisů, k nimž došlO' podle
těchto usnesení, tudíž zrušení vložky čís. 2121 pozemkové knihy kat.
území B. u okresního soudu v B., který provede po pravoplatnosti tohoto
rozhodnutí tento zápis výmazu, a výmaz definitivního odepsání nemovitostí
shora vypočítaných z vložky čís .... zemských desko Tento zápis provede
po pravoplatnosti tohoto rozhodnutí krajský soud civilní v Brně.
•

Stěžovatelka neprávem upírá Pozemkovému úřadu pro čechy a Moravu
v Praze oprávnění k rekursu proti usnesením krajského soudu v B. z 9.
a ·10. listopadu 1943, Č. d. 2264/43 a 2267/43 poukazem na to, že vlastníka podniku pod vnucenou správou a podnik sám před soudy a úřady
zas~upuje podle ustanovení § 3, odst. 2 vl. nař. čis. 87/1939 jen vnucený
spravce.
.

. Neomezené oprávnění vnuceného správce, pokud jde jak o správu podmku, tak o zastupování vlastníka podniku, zejména též před soudy a úřady,
týká se jen záležitostí náležejících k obyčejnému hospodaření a nikoliv
i věcí, které vybočují z rámce obyčejného hospodaření, jak plyne z ustanov~ní § 3, odst. 4 cit. nař. Podle tohoto ustanovení potřebuje vnucený
spravce svolení úřadu (§ 1, odst. 1 a 3) k opatřením, která nenáležejí
k obyčejnému hospodaření, jakož i ke všem jiným zařízením zvláštní dů
ležitosti, zejména ke zcizení, knihovnímu zatížení podniku a podobným
opatřením ..
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nadřízeného úřadu s jednáním nespadajícíni k obydostává se vnucenému správci potřebného podle zákona (§ 3, odsL 1 cit. vl. nař.) zvláštního zmocněQí, aby je provedl. Z toho
je patrno, že jednání nespadající do obyčejné správy podniku, jež byla
vnuceným správcem předsevzata bez souhlasu úřadu, který hp ustanovil,
jsou neplatná, ježto vnucenému správci chybělo k nim zvláštní zmocnění.
Ježto zástupčí oprávnění vnuceného správce, třebas jeho rozsah je upraven citovaným vládním nařizením, je pouze výronem práva úřadu, který
je oprávněn zavésti vnucenou správu podniku a ustanoviti vnuceného
správce, nelze pochybovati o tom, že tento úřad je oprávněn zakročiti před
soudy a úřady sám, zejména v případech, kdy vnucený správce nedbal
zákonných omezení svých oprávnění v této funkci a kde je to nutné, aby
správní úřad vystoupil na ochranu veřejného zájmu.
Ani ve věci samé není dovolací rekurs duvodný. Již z předchozího odů
vodnění se podává závěr, že soud musí přihlížet z úřední povinnosti k tomu,
zda je při právním jednání vnuceného správce naplněno všec!íno, co vyžaduje k jeho platnosti vládní nařízení. Není tedy svolení úřadu, jež potřebuje vnucený správce k určitým právním jednáním podle § 3, odst. 4
cit. vl. nař., jen vnitřní záležitostí v poměru mezi vnuceným správcem a
úřadem, ale je to náležitost platnosti tohoto právního jednání navenek;
proto musí býti při knihovním jednání, o něž se žádá na základě takového
jednání vnuceného správce, vykázáno knihovnímu soudu i svolení úřadu
. a bez něho nelze jen na 'základě neschváleného projevu vnuceného správce
knihovní jednání povolit.
.
.
Nesejde na tom, že k smlouvě došlo ještě před zavedením vnucené
správy. K provedení smlouvy o prodeji nemovitostí je třeba odevzdání vlastnictví; k tornu dochází podle § 431 obč ..zák. teprve zápisem nabývacího
právního jednání do pozemkové knihy (vkladem, intabulací). Odevzdání
touto formou je tedy podstatnou složkou převodu vlastnictví, jemuž je
trhová smlouva jen titulem; teprve odevzdáním ztrácí dosavadní vlastník
vlastnictví a nabývá je nabyvatel. Má-li tedy dojíti k této podstatné složce
zcizení, k odevzdání vlastnictVÍ, za trvání vnucené správy, je nutně i vnucený správce účasten na jednání zcizovacím. K platnosti projevu jeho souhlasu s předchozí smlouvou uzavřenou vlastníky ještě před zavedením vnucené správy je však třeba ve smyslu předchozích vývodů svolení úřadu.
. Provedení zcizovacího jednání, totiž odevzdání prodané .nemovitosti do
vlastnictví, týká se již správy podniku za trvání vnucené správy a musí
tudíž při něm nastoupit místo vlastníka vnucený správce. Bez jeho souhlasu se smlouvou, podmíněného souhlasem úřadu, nebyly by nároky
z trhové smlouvy, která nebyla před zavedením vnucené správy provedena,
žalovatélné a vykonatelné. Poněvadž pak předpis § 431 obč. zák. stanoví
jako striktní podmínku přechodu vlastnictví odevzdání nemovitostí zápisem
do pozemkové knihY, jsou bez právního významu tornu odporující ustanovení stran v kupní smlouvě, že má vlastnictví. přejíti na nabyvatele dnem
doručení schválení kupní smlouvy, uděleného okresním hejtmanem v U.
Na tom nic nemění, že' podle smlouvy měly tím dnem přejíti - a skutečně
i přešly - na nabyvatele faktická držba a úžívání nemovitostí; poněvadž

Teprve souhlasem

ším svém obsahu domáhá, aby vlastnické právo zapsané pro firmu N. ve
vložce čis. 2121 pozemkové" knihy katastrální území B. bylo vymazáno, je
rekursní návrh nepřípustný. Tento zápis se stal podle usnesení okresního
soudu v B. Č. d. 1815/43. Jde tu o samostatné usnesení uvedeného soudu,
které lze napadnouti jen samostatným rekursem. Stěžovatel však v rekursu
toto usnesení nenapadl, takže Se nemuže domáhati změny usnesení, které
není předmětem rekursního řízení. Avšak i kdyby tak byl učinil, nebyl by
k rozhodování o tomto rekursu příslušným vrchní soud v Brně jako soud
rekursní, nýbrž krajský soud v U. Bylo proto v uvedeném směru rekurs'
odmítnouti.

Důvody:

Čís ..
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622
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přechodu držby a užívání
nepřekážel takový nutící předpis
nictví v § 431 obč. zák.

tomuto
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dnem doručení schválení okresního úřadu
zákona, jaký je dán pro přechod vlast-

Tvrzeni, že se poznámka vnucené správy nevztahovala na prodávané
nemovitosti, není ničím podloženo; podle knihovního stavu, který je v tom
směru rozhodný, postihovala poznámka vnucené spr.ávy všechny nemovitosti, zapsané ve vložce čís .... zem. desk" tudíž i nemovitosti prodané.
Věcně je tudíž rozhodnutí rekursního soudu správné. K výtkám dovo··
lacího rekursu ve formálním směru třeba uvésti toto:
Z toho, jak zákon čís. 18/1869 ř. z. upravuje v §§ 13 a násl. nzeni
o rozděleni nemovitosti převedením její části do vložky u jiného soudu,
než u něhož byla dosud oddělovaná nemovitost zapsána, se podává, že
každé postupně další vyřízení jednotlivých částí jednotné žádostí je závislé na předchozím kladném vyřízení předchozi části žádosti. Pokud došlo
ke kladnému vyřízení další části žádosti před pravoplatností rozhodnuti
o předcházející části žádosti, je právní účinnost tohoto vyřizení a zápisu
na základě něho provedeného nutně závislá na tom, že předchozí usnesení,
základ dalších usnesení, nabude právní moci. .Nedojde-li na základě opravného prostředku k tomu, aby předChozí usne'sení nabylo pravoplatnosti, je
tím vzat základ pro možnost kladného vyřízení dalších částí návrhu. V daném případě bylo tudíž třeba, aby k právni účinnosti usnesení o zřízeni,
nové vložky u okresního soudu v B. a o definitivním odepsání nemovitostí
v zemských deskách stalo se pravoplatným základní povolení k odepsání
těchto nemovitostí z vložky čis. '... zem. desko Jen s touto výhradou, která
se ,podává bez potřeby dalšího ustanovení z celého uspořádání předpisů
o řízení odlučovadm, mohou obstáti další usnesení podmíněná samým
předpisem zákona tim, že proti předchozímu úkonu není závady. Stačilo
tudíž, aby Pozemkový úřad podal úspěšný rekurs protí základnímu povolení poznámky o odepsání nemovitostí ze zemských desk; nepotřeboval
podávat rekurs proti dalším usnesením, k nimž došlo před pravoplatností
základniho rozhodnutí o povolení poznámky odepsání, tudíž ani rekurs
proti usnesení o zřízení nové vložky u okresního soudu v B., který ve skutečností ani nepodal, ani rekurs proti usnesení o defínitivním odepsání nemovitostí ze zemských desko Rekursní soud neměl tudiž odmífnout domnělý
rekurs Pozemkového úřadu protí usnesení okresního soudu v B., jak to
učiníl ve výroku a odůvodnil v předposledním odstavci důvodů svého roz,hodnutí. Správně měl ve výroku vyjádřit to, co uvedl v posledním odstavcí
svého odůvodnění: měl v důsledku zamítnutí základní částí žádostí O poznámku odpísu nemovitostí nařídit výmaz zápisů, povolených a provedených bez právní účinnosti před pravoplatností základního usnesení, tudíž
výmaz nové vložky, povolené usnesením okresního soudu v B. z 9. listopadu 1943, č. d. 1815/4~, výmaz zápisu o defínitivním odepsání nemovitostí z vložky čís .... zemských desk, povoleného usnesením krajského
soudu civilního v Brně z 10. listopadu 1943, č. d. 2261/43. Poněvadž usnesení soudu později rozhodujícího je závislé na usnesení soudu, který má
, o předchozí části žádosti dřive rozhodnout, nesejde na tom, že vrchní soud
není rekursní stolicí pro okresní soud v B.; zpúsobem, který byl právě Uve-

den, nevyřizuje mimo stanovené pořadí opravných stolic nějaký rekurs proti
rozhodnutí okresního soudu v B., který mu jurisdikčně-instančně o opravných prostředcích v .kníhovním řízení nepodléhal, ale jako oprávněná
opravná stolice proti původnímu základnímu usnesení krajského soudu civilního v Brně nařizuje jen odstranění důsledků vadného rozhodnutí svého
podřízeného soudu a uvádí vyřízení jednotné knihovní žádosti do toho
stavu, jaký tu měl být, kdyby byl prvně rozhodující soud vydal správně
základní rozhodnutí, že se nepovoluje poznámka oddělení nemovitostí. Při
tomto správném vyřízení nebylo by vůbec došlo k projednání dalších části
knihovní žádosti o zřízení nové vložky u okresního soudu v B. a o definitivní odepsání nemovitosti z vložky čís .... zemských desk, neboť okresní
soud v B. mohl s právní účinností zříditi novou vložku jen tehdy, když
proti odepsání nemovitosti z púvodní vložky není překážky. Tato překážka
byla však rozhodnutím rekursního soudu zjištěna a rozhodnutím dovolacího soudu je toto usnesení. pravoplatně schváleno, takže je nyní pravDplatně vysloveno, že proti odepsání nemovitostí z vložky čís .... zemských
desk je tu překážka, pro kterou nelze tyto nemovitosti z dosavadní vložky
odepisovati ani zřizovati pro ně novou vložku u okresního soudu v B. Aby
nevznikly pochybnosti' o tom, co se má nyní stát s nově zřízenou vložkou
u okresního soudu v B., upravil nejvyšší soud i výrok usnesení rekursního
soudu do té formy, v jaké mělo býti vydáno podle jeho věcně správného
pojetí a odůvodnění v posledním odstavci jeho rozhodnutí.
čís.

•
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Byla -li hodnota postupované nemovitosti V}'l'Ovnima hodnotou práva
doživotního výměnku postupitele a jinými závazky, jež nastupitel nemovitosti převzal postupní smlouvou, nemá nepominutelný dědic vúčí nas!upiteli
nároku na doplněni povinného dilu (§ 951 obč. zák.), třebas se hodnota
výrněnkářských dávek, plněných nastupitelem nekryla vzhledem k časnému
úmrtí výměnkáře s cenou nemovitosti.
(Rozh. ze dne 11. srpna 1944, Rv I 261/44.)
Postupní smlouvou ze dne 3. ledna 1938 postoupili dosavadní vlastníci
nemovitosti č. p. 271 a 212 v H. Jan a Jana H-ovi tyto nemovitosti své dceři
Janě K-ové za 10,000 K. Vedle toho zavázala se přejimatelka poskytovati
postupitelům výměnek v kapitalisované hodnotě 54.250 K a zaplatiti útraty
pohřbu postupitelů v částce 2.000 K.Postupované nemovitosti byly oceněny na 66.250 K. Oba postupitelé zemřeli 26. března 1943.
Ve sporu, o který tu jde, domáhá se syn Jana a Jany H-ových, F. H:,
na Janě K-ové zaplacení částky 20.000 K z důvodu povinného dílu
a tvrdí, že postoupené nemovitosti měly v době uzavření postupní smlouvy
(3. ledna 1938) hodnotu 265.000 K a že výměnek, který žalovaná do ,dne
úmrtí výměnkářú (26. března 1943) plnila, měl cenu' jen 20.000 K Vzhledem k tomu je prý žalovaná obdarována.
Clvilni rozhodnut( XXVI.

40

-

Čís.

18799 -

-

čís.

18799 -

627

626

žalobu zamítly soudy vše c h tří s t O líc.
Ne j v y Š š í s o u d uvedl k otázce, o niž jde,
v

důvodech':

Ustanovení § 951 obč. zák., o něž žalobce svůj nárok opírá, předpo
kládá, že byl porušen povínný díl darováním, jež sluší při stanovení povinného dílu ve smyslu § 785 obč. zák. včítati do pozůstalosti hodnotou,
která je rozhodná pro vpočtení podle § 794 obč. zák. žalobce spatřuje darování v postupní smlouvě ze dne 3., ledna 1938, kterou - jak nižší soudy
zjistily - postoupíIi manželé J. a J. H-ovi žalované svou usedlost za peněžitou postupní částku 10.000 K a doživotni bezplatný výměnek. Podle
zjištění prvého soudu byl návrh této postupní smlouvy schválen usnesením
ze dne 25. října 1937, zn. sp. L 4/37 ohledně postupitele Jana H-a, jenž
byl částečně zbaven svéprávnosti pro choromyslnost, při čemž byla určena
postupní cena částkou 10.000 K, výměnek oceněn na 54.250 Ka pohřebné,
které se zavázala nastupitelka ze svého zaplatiti, na 2.000 K, kdežto hodnota postoupené. usedlosti byla zjíštěna celkem částkou 66.250 K. Tyto
hodnoty jsou podstatné pro posouzení základní otázky, zda byla postupní
smlouva darováním nebo aspoň smíšeným darováním. Z okolností, že zjištěná hodnota usedlosti, kterou nastupítelka získala, rovnala se.hodnotě jejího plnění postupítelům, k němuž se smlouvou zavázala, vyplývá, že nebyla žalovaná postupní smlouvou obohacena s vůlí odstupítelů na jejich
úkor. Nešlo tedy o darování aní o smíšené darování. Z vyúčtování vzájemného plnění po záníku výměnku úmrtím odstupítelů nelze dovozovatí, že
nebyla plněním výměnku vyčerpána hodnota postoupených nemovítostí a
že s.e tedy uskutečnílo postupem nemovitostí darování, pokud jde o rozdíl
mezI cenou nemovItostí v době úmrtí výměnkářů a hodnotou výměnkář
ských dávek fakticky žalovanou plněných. Smlouva nemohla dodatečně nabýtí povahy darování, aní kdyby se zřetelem k úmrtí výměnkářů hodnota
plnění nastupitelky nekryla cenu nemovitostí, které byly smlouvou postoupeny. Vždyť smlouva o doživotní výměnek, obsažená v postupní smlouvě,
má v tomto směru povahu smlouvy odvážné ve smyslu § 1267 obč. zák.,
Ježto výše úplaty slibované odstupitelům za postoupenou usedlost závisela
na tom, kdy výměnek uhasne jejich úmrtím, a byla tedy závislou na ,budoucí událostí, o níž v době uzavření smlouvy byla zcela nejísté, kdy nastane a jak dlouho tedy povinnost plniti výměnek potrvá.
: Nebyla-li žalovaná postupní smlouvou obdarována, jsou všechna tvrzení
zalobcova, týkající se hodnoty plnění smluvních stran po uzavření postupní
smlouvy, pro rozhodnutí sporu bezvýznamná.
čís.

18799.

. ~ebyly-Ii proti mimosoudní výpovědi z nájmu podány včas námitky,
stáva sve výpověd' právně účinnou, i když nevyhovuje předpisům §§ 563,
564 c. r. s. o výpovědnich lhůtách. Při povolení exekuce na základě mimosoudní výpovědi nelze již otázku výpovědní lhůty přiváděti na přetřes.

Mimosoudní výpověd' z nájmu, v níž vypovídající hrozí vypovídanému,
_ nevyhoví-Ii výzvě k vyklízení a odevzdání najatého předmětu, zakročí
~':.oti němu soudní cestou (cestou sporu), nenl exekučním titulem, podle

§ 1, čís. 18 ex. ř.
(Rozh. ze dne 24. srpna 1944, R I 258/44.)

-~'
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Majitel domu č. p. 51 v M. M. V. vyzval dopísem svého právního zástupce ze dne 17. března 1944 nájemníky bytu v uvedeném domě F. a
A. M-ovy, aby najaté místnosti vyklidili a M. V-ovi odevzdali do 30. dubna
1944. Kdyby výzvy neuposlechli, bylo jim v dopise pohroženo tím, že by
právní zástupce V-ův proti nim zakročil soudní cestou, pokud se týče
cestou sporu. Dopis byl MCovým doručen dne 18. března 1944 a M-ovl
proti němu nepodaJí námitek.
Usnesením ze dne 25. května 1944, zn. sp. E 358/44 povolil s o u d
p r v é s t o I i c e M. V-ovi na jeho návrh proti F. a A. M-ovým exekuci
nuceným vyklizením.
Rek u r sní s o u d zamítl k rekursu povinných exekuční návrh. Z d ů
vod ů: Předpoklady údajů podle§ 562, odst. 1 c. ř. s., tudíž označení najatého předmětu a udání času, kterého nájemní smlouva se má skončiti,
byly podle dopísu vymáhající strany ze 17. března 1944 splněny. Není-však
splněn požadavek § 565, odst. 3 ~. ř. s., neboť není zachována lhůta § 563
c. ř. s. V tomto zákonném ustanovení se poukazuje na lhůty, uvedené
v § 560, čís. 1 a 2 c. ř. s. a podle § 560, odst. 2·c. ř. s. je daný případ
řešití podle výpovědního řádu pro čechy čís. 119/1934 Sb., ježto pozdější
ustanovení a novely tohoto nařízení (vl. nař. čís. 47/1937, 141/1943 a
261/1943 Sb.) nepřinesla ve znění nař. čís. 119/1934 Sb. pro tento případ
a jeho řešení žádných změn. Podle § 5 nař. čís. 119/1934 Sb. může býti
výpověď dána a při písemných výpovědích doručena v době mezi 1. a
14. lednem, dubnem, červencem nebo říjnem, nesmějí však býli zamítnuty
výpovědi, dané před počátkem lhůty výpovědní, COž je také ustanoveno
v § 563 c. ř. s. V daném případě byla mimosoudní výpověď doručena povinné straně 18. března, takže vyklizení a odevzdání najatých místností
se mohlo státi jedině v následující stěhovací lhůtě, t. j. teprve v termínu
červencovém a nikoliv, jak se stalo, již ke dni 30. dubna resp. ke dni
1. května 1944, jak nesprávně a proti zákonu vymáhající strana učinila ve
své mimosoudní písemné výpovědí ze dne 17. března 1944. Ježto tato podmínka § 565 c. ř. s. nebyla splněna,' nelze podle mimosoudní výpovědi,
o niž tu jde, povoliti exekuci, neboť mimosoudní výpověď není bez splnění
uvedené náležitosti soudně vykonatelná.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu vymáhajícího vě
řitele.
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Z d ů vod

ů:

Nelze souhlasiti s úsudkem rekursniho soudu, že vyklizení a odevzdání
sporných místností mohlo se k výpovědi, doručené dne 18. března 1944
státi jedině v následující zákonné lhůtě podle § 5 nař. čís. 119/1934 Sb.,
t. j. teprve v terminu červencovém a nikoliv, jak se stalo, již ke dni 30.
dubna, pOKud se týče 1. května 1944. Na souzený případ je použíti nař.
čís. 119/1934 ve znění nař. čís. 261/1943 Sb., jež nabylo účinnosti dne
1. řijna 1943. Podle § 1 tohoto nař. platí tento výpovědní a stěhovací řád,
vyjimaje § 8 a), odst. 1 jen potud, pokud strany neumluvily nic jiného.
Podle § 8 a), odst. 1 pak může si nájemce i bez dohody s pronajimatelem
vyhraditi měsíční placení nájemného, v kterémžto případě může výpověď
podle § 8 a), odst. 2 býti dána neb doručena v době mezi 1. a 6. každého
měsice včetně a může býti dána jen měsíčně. Z dopisu právního zástupce
dovolacího rekurenta ze 17. března 1944 nevyplývá, že strany nájemního
poměru, o nějž jde, neumluvily kratší výpovědní lhůtu, než je uvedeno ve
vÝ,povědním a stěhovacím řádě ani že nájemce nepoužil práva podle § 8 a),
odst. 1 tohoto řádu vyhraditi si i bez dohody s pronajimatelem měsíční placení nájemného. 'Úsudek rekursního soudu, že je použití lhůty uvedené v § 5
nař. čís. 119/1924 Sb., na němž v podstatě nebylo nař. čís. 261/1943 Sb.,
nic změněno, a že ve výpovědi dovolacího rekurenta nebylo dbáno lhůt uvedených v §§ 563 a 564 c. ř. s., nemá tedy opory ve spisech. V předpisech
civilního řádu soudního o mimosoudní výpovědi (§§ 565, 566) není stanoveno, že vypovidající musí v mimosoudní výpovědi udati a po případě
osvědčiti listinou modifikovanou podle § 565, odst. 3 c. ř. s., jaké lhůty
platí pro výpověď, zejména, zdil se stala neb nestala úmluva stran ve smyslu
§ 1 nař. čís. 119/1934 Sb. v novém znění, neb zda nájemce použil neb
, nepoužil práva podle § 8 a), odst. 1 tohoto nařízení, neboť tyto otázky
!/ mohou býti řešeny jen v řízení o případných námitkách vypovídaného proti
li výpovědi, v nichž by bylo též uplatněno, že při výpovědi nebylo dbáno
lhůt uvedených v §§ 563 a 564 c. ř. s. Nebyly-Ii takové námitky včas podány, jako v souzené, věci, stala se výpověď právně účinnou i když snad
nevyhovuje předpisům §§ 563 a 564 c. ř. s. Otázku výpovědní lhůty nelze
přivésti na přetřes při povolení exekuce na základě takové mimosoudní
výpovědi, o-níž jest rozhodnouti podle § 3 ex. ř. k návrhu vymáhajícího
věřitele bez předcházejícího ústního jednání a bez výslechu dlužnika.
Přesto však nelze dovolacímu rekursu vyhověti a zamítající usnesení
rekursního soudu je v podstatě správné. V dopise právního zástupce dovolacího reku renta ze dne 17. března 1944 se sice jeho odpůrce vyzývá,
aby sporné nájemní místnosti, jichž užívá, vyklidil a dovolacímu rekurentu
odevzdal do 30. dubna 1944, ale v případě, že by odpůrce této výzvě nevyhověl, je mu pohroženo jen tím, že by právní zástupce dovolaciho rekurenta byl podle daného mu příkazu nucen zakročiti proti· němu cestou
soudní, pokud se týče, jak je uvedeno ještě jednou na konci dopisu, že by
se záležitost projednávala soudně, tedy cestou sporu a ne exekuce. Tím
bylo zřejmě vyznačeno, že mimosoudní výpovědi - stala-Ii by se účinnou
-nemělo býti použito jako exekučního titulu podle §1, čís. 18 ex. ř. a
proto nemohla na jeho základě býti povólei1a navržená exekuce.

čís.

18800.

Vyhláška nejvyššího cenového úřadu ze dne 11. října·1940, č. j. 6970811/4 1944, Úřední list čís. 239 ze dne 12. října 1940.
Je-li velkoobchodník S pivem zároveň hostínským, nemá pro ono množství piva, které vytočí ve vlastnÚll hostinci, nárok na nižší cenu platnou
podle § 3 a) uvedené vyhlášky pro veíkoobchodnlky se sudovým pivem,
nýbrž je povinen zaplatiti za ně cenu platnou podl~ § 3 c) uvedené vyhlášky pro prodej piva hostincům.
(Rozh. ze dne 25. srpna 1944, Rv I 528/44.)

J. H. odebíral od pivovaru v N. pivo, které jednak rozprodával vlastním
jménem a na vlastní účet i nebezpečí dalším hostincům, jednak je čepoval
sám ve svém hostinci.
Ve sporu, o který tu jde, domáhá se J. H. proti pivovaru v N. zaplaceni
8.429 K 40 h, tvrdě, že má i po vydání vyhlášky nejvyššího cenového úřadu
ze dne ll. října 1940, č. j. 69708-11/5 1944, 'Úřed. list. čís. 239 ze dne
12. října 1940 nárok, aby mu byla jako náhrada za původně smluvenou
provisi dodáváno pivo v ceně o 36 h na litru nižší, a to bez rozdílu, zda
jde o pivo dodané žalobci pro velkoobchod či vytočené v jeho vlastním
hostinci. žalovaný pivovar naproti tomu tvrdí, že žalobci přísluší sleva jen
za pivo určené pro velkoobchod a odpírá mu proto vyplatiti zažalovanou
částku za 234 hl 25 I piva, které tento v roce 1942-1943 vyčepoval ve
vlastním hostinci.
•
žalobu zamítly soudy vše c h tř í s t o I i c.
• i
!

I:

Ne j v y Š š í s o u d uvedl k otázce, o niž jde, v
důvodech:

Jde o to, zda měl žalobce, který je velkoobchodníkem s pivem a zái hostinským vzhledem k předpisům o cenách piva, obsaženým ve
vyhlášce nejvyššího cenového úřadu ze dne 11. října 1940, č. j. 69708-11/4
1944 ('Ůřed. list čís. 239 ze dne 12. října 1940), nárok, aby mu žalovaná
strana účtovala cenu platnou pro velkoobchodníky se sudovým pivem podle
§ 3 a) uved. vyhl. i za to množství piva, které spotřeboval ve vlastním
hostinci, čÍ zda měl za pivo vytočené v hostinci zaplatiti cenu platnou pro
prodej piva hostincům podle § 3 c) vyhlášky, jež je proti ceně velkoobchodnické o 36' K na 1 hl vyšší.
Podle § 2 a) uved. vyhl. jsou ve smyslu této vyhlášky velkoobchodníky
se sudovým pivem rozdělovatelé piva sudového ve velkém, kteří pod vlastním jménem a na vlastní účet prodávají z vlastního skladu, aniž by dodávající pivovar přispíval výkony nebo náhradami na výdaje provozovací a
prodejní, hostinci pak jsou podle písm. e) téhož paragrafu podniky hostinské a výčepnické, které prodávají pivo přímým spo,třebitelům a zpravidla
musí míti úřední povolení k výčepu (i kantiny, vyjímajíc kantiny závodní).
roveň
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Nemůže být pochybností o tom, že předpoklady v § 2, písm. a) uved.
vyhlášky byly u žalobce splněny jen pokud jde o pívo, jež prodal dále pře
kupníkům, t. j. hdstincům případně kantinám, neboť jen tam jednal žal?,bce
jako rozdělovatel piva ve velkém, jak to předpokládá § 2 a). vyhl,:~ky,
kdežto pokud jde o pivo, které žalobce rozprodal ve svém hoslIncl pnmo
spotřebitelům, nelze naň hleděti jako na velkoobchodníka ve smyslu uvedené vyhlášky, nýbrž jako na hostínského podle § 2 e) vyhlášky. Nutno
proto s hledíska uvedených cenových předpísů, z nichž nelze dovoditi, že
by pro rozdělovače, kteři mají zároveň i podnik hostinský, platila ohledně
nákupní ceny piva, určeného a spotřebovaného v jejich hostinci, naproti
jiným hostinským výjimka, u žalobce rozlišovati mezi pivem, které dodal
dále překupníkům, a tím, které spotřeboval ve vlastním hostinci. Na cenu
velkoobchodnickou podle § 3 a) měl žalobce nárok jen pokud jde o pivo,
které dodal dále do mezi obchodu, kdežto jinak účtovala mu žalovaná strana
právem ceny, platné pro hostinské podle § 3 cl.
Okolnost, že snad žalovaná strana i po vydání vyhlášek nejvyššího
úřadu cenového o cenách piva účtovala žalobci ceny platné pro velkoob- .
chodníky i za pivo, jež vyčepoval 've svém hó~tinci, je pro posouzení sporu
nerozhodná, neboť i kdyby tomu tak bylo, bylo by v tom spatřovati zakázanou výhodu ve smyslu § 8 cit. vyhl., takže žalobce by se nemohl toho
k opodstatnění svého nároku dovolávati.
Také ustanovení obchodního zákona o právu samovstupu komisionáře
(čl. 376 obch. zák.) se dovolává žalobce neprávem, neboť z jeho vlastního
přednesu vyplývá, že nebyl komisionářem, neboť ten uzavírá obchody sice
svým jménem, ale na účet při kazatelův (čl. 360 obch. zák.), kdežto žalobce
sám tvrdil, že pivo od žalované strany odebrané prodával nejen vlastním
jménem, ale i na vlastní účet.
čís.

18801.

Porušoval-Ii manžel svoji vyživovací povinnost vůči manželce a přispí
val-Ii po dobu trvání manželství na vedení domácnosti pouze částkou, která
nestačila ani na jeho stravováni, takže manželka proto dosazovala na domácnost z vlastnlhovýdělku, je pro otázlru, v jaké výši má nevinná manželka po rozluce nárok na plné zadostiučinění podle § 1266 obč. zák., vziti
za základ takový stav vzájemných práva povinnosti manželů a jejich plněni,
jaké mělo podle zákona nastati při řádném a odpovědném chování obou
manželů.

(Rozh. ze dne 31. srpna 1944, Rv I 115/44:)
Srov. rozh.

čís.

15558 a 17942 Sb. n. s.

F. H-ová vydržovala manželskou domácnost s K. H-em sama ze svého
a manžel K. H. přispíval na domácnost pouze
K. Rozsudkem krajského soudu v P. ze dne
21. prosince 1942, zn. sp. Ck Vila 379/42 bylo inanželstyí H-ových pravovýdělku jako posluhovačka
měsíčni částkou 1O[}.-120

platně rozvedeno z výlučné viny K. H-a a usnesením téhož soúdu ze dne
30. dubna 1943 zn. sp. Nc XVI 907/43 bylo pravoplatně rozloučeno z viny
K. H-a.
Ve sporu, o který tu jde, domáhá se F. H-ová proti K. H-ovi žalobou
podanou dne 20. května 1943 placení 400 K měsičně na výživu.
P r v Ý s oud vyhověl žalobě co do částky 200 K, jinak ji zamítl.
O d vol a c í s o u d zamítl k odvolání žalovaného celou žalobu.
N e j v y Š š í s ou d obnovil. k dovolání žalobkyně rozsudek prvého
soudu.

Z

důvodů:

Nejvyšší soud vyložil v rozhodnutích čís. 15558 a 17942 Sb. n. s., že
plným zadostiučiněním ve smyslu § 1266 obč. zák. třeba rozuměti náhradu
skutečně utrpěné škody a přiměřené odškodné za to, co nevinné manželce
ušlo vinou m~nželovou tím, že pozbyla nároků a práv podle §§ 91,
92 obč. zák. Učelem tohoto' plného zadostiučinění je, aby nevínná manželka byla po rozluce hospodářsky postavena tak, jako by k rozluce nebyio došlo a manželství dosud trvalo. Nárok podle § 1266 obč. zák. nemůže býti po právní stránce ztotožňován s manželčiným nárokem na
poskytování výživného podle § 91 obč. zák., třebaže může býti podle okolností případu s ním obsahově shodný. PodmínKy tohoto nároku na odškodnění jsou také jiné, než podmínky nároku na výžiVné. Vždyť rozloučená
manželka rozlukou škodu vždy ani nemusí utrpěti. Její škoda nemusí také
spočívati v hodnotě ušlého výživného, když podle okolností může rozlukou
nabýti třeba zase i výhod, zbavujíc se povinnosti přispívati manželu ve
smyslu § 92 obč. zák. svou prací. Při stanovení náhrMy podle § 1266 obč.
zák. jest přihlížeti i k tomu, co je nevinná manželka případně nyní s to
samostatnou prací si vydělati, a jest jí proto náhradu za skutečně ušlou jí
výživu stanoviti v té výši, pokud se jí nedostává výživy z vlastniho výdělku. Nepřichází tu proto v úvahu zejména ani hledisko § 91 obč. zák.,
že manžel je povinen k výživě manželky bez ohledu na její vlastní výdě
lečné zdroje.
'" 9dvolací ~oud. vychváz~je z těchto zásad zamítl žalobu manželky o výzlvue ~roto, ze z]lshl, ze zalovaný po dobu trvání manželství přispíval ža10bkYl11 na vedení domácnosti toliko částkou 100 až 120 K měsíčně která
ani nestačila na jeho stravování, a žalobkyně prolo na'domácnost d~sazo
vala z vlastního výdělku, takže, když jí toto břemeno rozlukou odpadlo,
Je na tom po rozluce lépe, než tomu bylo za manželství. Má proto odvolací soud za to, že žalobkyně rozlukou neutrpěla žádné škody.
Tento výklád a použítí ustanovení § 1266 obč. zák. však nelze vzhledem k okolnost~m projednávané věci schváliti, neboť nelze manžela, z jehož
vmy bylo manzelství rozloučeno, ještě odměňovati za to, že Za manželství
neplnil řádně své povinnosti podle § 91 obč. zák. k výživě manželky a
udržování společné domácnosti, tím, že by' aní po rozluce nebyl povinen
rozloučené manželce náhradou za ušlé výživné resp. za odpadnutí zaopatřeni v manželské domácnosti ve výši, v jaké by jí bylo příslušelo, kdyby
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byl ve své manželské vyživovací povinnosti řádně plnil. Tak již bylo shora
zdůrazněno, stojí nejvyšší soud na zásadním stanovisku, že účelem plného
zadostiučinění ve smyslu § 1266 obč. zák. je, aby nevínná manželka byla
po rozluce hospodářsky postavena tak, jako by k rozluce nebylo došlo. Při
srovnávání stavu po rozluce se stavem za trvání manželství dlužno vzíti
při protiprávním porušení povinností, o něž jde v souzené věci, za .základ
takový stav vzájemných práv i povinnosti manželů a jejich skutečného
plnění, jaké pří řádném a odpovědném chování obou manželů mělo podle
zákona nastati. Pokud tedy v době spolužití manželů tu byly některé nedostatky, nemohou býti při posuzování plného ·zadostiučinění podle § 1265
obč. zák. připočteny k tíži toho z manželů, který je nezavinil.
Okolnost, že žalovaný neplnil řádně své povinnosti, uložené mu ustanovením § 91 ,obč. zák., nemůže býti k tíži žalobkyně a dlužno proto při
posuzování věci s hlediska § 1266 obč. zák. vycházeti z toho, že žalovaný
měl přispívati žalobkyni na domácnost částkou daleko vyšší nežli 100 až
120 K měsíčně, 1 když žalobkyně byla výdělečně činnou, měl-Ii, jak bylo
zjištěno soudem prvé stolice, měsíční příjem 1.300 K.
Úplným zamítnutím žaloby soudem druhé ·stolice byl potvrzen rozsudek
soudu prvé stolice, pokud byla jím zamítnuta žaloba co do požadavku, pře
sahujícího měsíčních 200 K. Bylo by proto dovolání žalobkyně ohledně
výše zadostiučinění v každém případě nepřípustné (§ 502, odst. 3 c. ř. s.)
a nelze jí proto v dovolací stolici přísouditi vyšší zadostiučinění, nehledíc
arii na to, že se ho žalobkyně nedomáhá. Pro přisouzení menší měsíčni
částky není důvodu, neboť 200 K měsíčně přísluší žalobkyni s ohledem na
její zjištěný výdělek 700 K měsíčně a její pracovní způsobilost jako zadostiučinění podle § 1266 obč .. zák. a to z titulu odpadnuvšího zaopatření
v řádné domácnosti stran. Nebylo tedy ani třeba přihlížetí k· případným
dalším důvodům, o které žalobkyně SVllj uplatněný nárok opírala.
Čís.

18802.

Opominuti doručení není v nesporném řízení důvodem zmatečnosti.
Došlo-Ii však k náhradnímu doručení tak, že doručované usnesení bylo vydáno někomu, kdo není ani domáci osobou, jež patří k rodině, ani jinou
osobou zmíněnou v § 102, odst. 1 a 2 c. ř. s. a nad to je odpůrcem adre·sáta, nelze pokládati usneseni za doručené.
(Rozh. ze dne 1.

září

1944, Rl 266/44.)

V pozůstalostní věci po J. š-ovi ml., rolníku v D. zn. sp. D 303/43 vydal
pozůstalostní soud dne 9: února 1944 usnesení, jímž mimo jiné přijal dě
dickou přihlášku ze zákona zůstavitelova otce
š-a st. a pozůstalé vdovy
A. š-ové a schválil soupis pozůstalostního majetku. Dne 20. dubna 1944
odevzdal p o z Ů s t a los t n í s u d pozůstalost zákonným děpicům
š-ovi st. a A. Š-ové,. každému jednou nedělitelnou polovinou.

J.

J.

o

!

\1
I

Rek u r sní s o u d odmítl rekurs J. š-a st. proti usnesení ze dne
9. února 1944 a zamítl jeho rekurs proti usnesení ze dne 20. dubna 1944.
Pokud jde o o d ol í tnu t í rekursu, uvedl rekursní soud v d ů v 0cI e cll: J. Š. st. na~adl v rekursu p';ot! ode~zdací listině též předcházejí;:í
usnesení ze dne 9. unOra 1944, ". ne,:,z pozus!alostlll soud p}llal leho"dedickou přihlášku i přihlášku A. s-ove a schvahl SOUpiS. Strznost smerul",
právě proti tomuto schválení soupisu. Usnesení ze dne 9. února 1944 bylo
však stěžovateli podle spisů doručeno dne 14. února 1944 a přijala je za
něho podle zpátečního lístku (bílého) A. š-ová. Ježto není předpisu, podle
něhož by usnesení to mělo býti stěžovateli doručeno do vlastních rukou
a podle spisů soud takovéto doručení také nenařídil (§ 19 zák. čís. 100/
1931 Sb.), stačilo doručení náhradní (§§ 19, 34 zák. čís. 100/1931 Sb. a
§ 102 c. ř. s.) .. Že při tom nebylo ~ostupováno ~odle t?hotopředpisu, sté~
žovatel netvrd!. Bylo-Ir snad dorucenO' takto nahradne A. S-ove, bydlrcl
v témže domě, jež je v některých směrech podle spisů odpůrcem stěžo
vatelovým, není to na závadu správnému postupu jak soudu, tak i poštovního úřadu a stěžovatel nemůže tvrdiii, že toto usnesení dosud nebylo doručeno. Bylo-Ii mu doručeno usnesení dne 14". února 1944 a obsahovalo-Ii řádné poučení o opravných prostředcích, jak jde najevo ze· spisů,
je stížnost]. š-a st. proti tomuto usnesení P?dle §§ 31 a 36 zák. čís. 100/
1931 Sb. opožděná a bylo ji tudíž .0dmítnouŤl.
Ne j vy Š š í s o u cI zrušil k odvolacímu rekursu J. š-a st. usnesení
rekursního soudu, pokud jím byl odmítnut rekurs proti usnesení pozůsta
lostního soudu ze dne 9. února 1944 a vrátil věci rekursnímu soudu, aby
po přípacIném doplněni řízení o rekursu znovu rozhodl.

Z

důvodů:

•

Dovolací rekurs J. Š-a st. proti usnesení rekursního soudu, jimž byl jeho
rekurs odmítnut, je opodstatněn.
Není sice zmatečnosti v tom, že nebylo usnesení ze dne 9. únola 1944 stě·
žovateli podle jeho tvrzení řádně doručeno. Všeobecné důvody zmatečnosti
jsou v řízení nesporném uvedeny v § 41, odst. 2 zák. čís. 100/1931 Sb.
výčetmo (rozh. čís. 11786 Sb. n."s.); opominutí doručení mezi nimi není
uvedeno. Leč došlo-li k náhradnímu doručení zmíněného usnesení způso
bem tvrzeným stěžovatelem již v rekursu, bylo-Ii totiž vydáno A. š-ové,
která není domácí osobou, jež patří k jeho rodině, ani jinou osobou v § 102,
odst. 1 a 2 c. ř. s. zmíněnou, a kterou ostatně nutno považovati v této věci
za odpůrkyni stěžovatelovu, šlo by o porušení předpisů § 103, odst. 3
c. ř. s. a § 34 zák. čís. 100/1931 Sb. (§ 88 org. zák., §§ 212, odst'. 7 a
351, odst. 3 jedno ř.), nebylo by lze považovati usnesení za doručené stě c
žovateli a jeho podání rekursu nebylo by tedy opožděné (§§ 31, odst.5,
36, odst. 1 zák. čís. 100/1931 Sb.). Rekursnímu soudu slušelo proto ·vyšetřiti všechny okolnosti pro rozhodnutí v tomto směru důležité (§ 23 cit.
zák.). Ježto Se tak nestalo a věc nebyla po této stránce probrána, bylo
nutno v tomto směru dovolacímu rekursu vyhověti a rozhodnouti, jak se
stalo (§§ 43, odst. 3, 46, odst. 3 cit. zák.).
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osledního pořízení dědicem přihiášený~ ze zákona, nýbrž j:e třeba, aby

Otázka, zda by\zůstavitel, zbavený pro slabomyslnost úplně svépráv-

~osti,. přece J>ť?~le § 567 obč. zák. způsobilý platně o svém jmění poříditi,
Je otázkou vmtřuí platnosti poslednlho pořízení, již rozhodovati nepřísluší
nespornému soudci v pozůstalostním řízeni.

(Rozh. ze dne 1. září 1944, R I 283/44.)
.?ne. ll. ledna 1944 zemřel v T. J. Š., zanechav ústní soudní poslední
ponzenl ze dne 21. června 1940 zn. sp. Nc I300/40 v něniž ustanovil univ<;rsálním dědicem N. H-a. K pozůstalosti po š-ovi s'e přihlásil jédnak N. H.
v~mmečně z testa~entu, jednak sestra zůstavitele M. M-ová výminečně ze
zakona. M. M-ova prohlásila při roku o projednání pozůstalosti že neuznáv~ po~lední vůli z 21. června 1940 za pravou a platni)u, protože prý
byl z~stav!tel od roku 1931 pro duševní chorobu nepřetržitě až do své
s~rh ~pJn,: zbaven svéprávnosti a i v době posledníhO pořizení byl zbaven
u~lvam. sveho rozumu; Krom t?ho nemá prý poslední pořízení předepsané
zakonne formy, zeJmena nema am formu sťludního ústního testamentu
ježto zůstavitelovo prohlášení nebylo pojato do protokolu tak jak se v~
skutečnosti stalo.
'
P r v Ý S o II d přijal jak dědickou přihlášku N. H-a tak i M, M-ové
a u~ožiUét?, a?y. vysto~pila ve sporu o dědické právo v ;oli žalobce a aby
v pnmerene Ihute prokazala, že podala žalobu.
Ro e k u ros n í s o u d přikáml k rekursu M. M-ovéroli žalobce N. H-ovi.
Zdu. v o ,d u: Podle §.567 obč .. zák. pl~tí o posLedním pořízení osoby, jež
by:~ u~lne zb~.vena. sve~r~vnos,h, domnenka neplatnosti, a na její poslední
pO;IZe,ll1 lze pn projednan! pozustalosti vzíti zřetel jen tehdy, byl-li napřed
~. uspechem proveden dukaz ve smyslu § 567 obč. zák. (Srovn. rozh.
CIS. 1221 Sb. n. s;J. ~Iat.nost posledního pořízení z 21. června 1940, jímž
byl .us.ta~oven U1uversalnlm de,dlc,:m N. H., Je tedy závislá na úspěšném
po dam d~kazu podle § 567 obc. zak. Tento důkaz nutno provésti ve sporu
a pokud Jej N. H. ~ep~ovede! Je p~slední pořízení zůstavitele J. Š., který
byl zbaven zcela svepravnostI, pokladatI za neplatné. Za tohoto stavu věci
jest považovati za silnější dědický titul stěžovatelky (viz blíže v rozh.
Ol. U. 66 a Ol. U. 6528 a Krčmář, Právo dědické, vyd. 1926, str. 70).
. Ne j v y Š š í s o u d obnovil k dovolacímu rekurSu N. H-a usnesení
prvého soudu.
Z

dŮVOdů:

b
10 odůvodněno, proč byla pravost ~op~ena, aby bylo pouk,az~no na, ta/ . ad které čin i popření hodnovernym, a aby bylo poprem dolozeno

Y Y'skutečnostmi' které jsou s to vzbuditi pochybnosti o pravostI
t a°kve
. . sllu
.
h
ovyml'1 o pořízení a'zeslabItI
tohoto dl"1
e acmlO dOuvo du ( roz.
pos Ie d ml
.
.
..
"k
d l ' k ' d'
čís. 17557 Sb. n. s.). V proje~na,vanem. pnp~de vsa ,ne~ve a za .onna eďčka z jakého důvodu popíra, ze projev vule obsazeny v soudmm p~oto
k~lu 'okresního soudu v K. zn. sp. Nc I 300/40, po,c.házi od z~stavltel~:
Ne'de tu tedy o popření pravosti testamentu, na nez by bylo treba VZIÍ!
zřdtel při rozdělení procesních úloh ve smyslu § 126 nesp. pat.
popření platnosti po~lední. vů'~ odůvodnila z~kon~á. děd!čka tvrzení,?,
že byl zůstavitel v dobe, kdy čmll ~oslednl P?nz~~I, ~plne ;baven. sveprávnosti, nemaje užíváni rozumu, a ze poslednl ponzen~ nem~ am pr.e,de:
psanou zákonnou for.mu soudníh? ústního testamentu, Jeztopry prohlasem
nebylo pojato do protokolu tak, Jak se stalo.
,

Jak nejvyšší soud dovodí!)iž v, rozh. čís:. 9370 ~ 1~.274 .Sb. n;. s.,.;n~že
pozllstalostní soud, rozhoduje ~ri odporuJlc~ch SI ded~ckych pnhlaskach
o poukázání dědice ua pořad pr~ya, Jenom, prez~oumatl, zd~ byla zachována vnější forma posledniho ponzem, kdezto prezkum vmtrnl Jeho platnosti je vyhražen soudci rozhodujicímu spor. Vnitřní platnosti t:stamen:u
týká se také námitka, že je poslední pořízení neplatne z to~o duvodu, ~e
iůstavitel byl nezpusobí!ý .ke ,zřízení test~me~tu, )sa. úplne zbaven. sveprávnosti pro slabomyslnost. Vzdyť osoby uplne ~vep.ravnostr. zb~v~n~ mo:
hou za 'určitých podmínek uvedených v § 567 obc. zak. o svem Jmenr take
platně pořizovati (srovn. rozh. čís. 1231,6875 Sb ..n .. s.). I když ve sp?ru
náleží tuto schopnost dokázatí tomu, kdo .se dovol~v~ platn~str posledmho
pořízení (§ 567 obč. zák.), jde přece o otazku vmtrn! ,platnosÍ! testamentu,
o níž soudce nesporný v řízení pozůstalos(ním nemuze rozhodovatI.
V náležité formě (§ 126 nesp. pat.) je sepsána závěť, nevykazující
vnějších, ihned poznatelných poklesků. V projednávané věci byl t;stament
zřízen ve formě soudního ústního testamentu podle § 588 obč. zak. Protokol zřízený o testamentu nevykazuje žádných vnějších poklesků. O takový poklesek nejde, nebylo-li snad prohlášení pojato do protokolu tak,
jak se stalo.
První soud tedy právem přikázal roli žalobkyně podle § 126 nesp. ,pat.
zákonné dědičce dovolací rekurs uplatňující nezákonnost Je opodstatnen a
není správné právní posouzení věci rozhodnutím soudu rekursniho, který
roli žalobce přikázal testamentárnímu dědici.

"

. Dědička, přihlásivší se k pozůstalosti ze zákona neuznala zůstavitelovo
P?slední pořízení ze dne 21. června 1940, zřízené ~e formě ústního soudmho testamentu, ani za pravý, ani za platný testament.
PokUd jde o popření pravosti poslední vůle, nutno uvésti, že k přesunu
pos!avenl pro budoucí Spor o právo dědické v neprospěch .dědice přihlá
seneho z posledniho pořízení nestačí pouhé bezdůvodné popření pravosti

čis.

18804.

Všeobecný výpovědni a s!ěhovaci řád pro zemi česlmu ze dne 8. května
1934, čis. 119 Sb. ve znění nařízení zemského vicepresidenta v Praze
ze dne 25.. září 1943, čis. 261 Sb,
Odchylka od zásadn! čtvl'tletnl výpovědi (§ 5, odst. 2 uved. výp. a
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stěh. ř.) nastane jen tehdy, vyhradí-li si nájemce měsíční placení nájemného

bez dohody s pronajimatelem (§ 8 a) uved. výp. a
(Rozh. ze dne 5.

září

Po'em })rodiny« uvedený v § 2, odst. 4 a § 4, odst. 1 vládního nařízení
J 26 c'ervna Í941 čís. 248 Sb. třeba vykládati ve smyslu § 25, odst. 2
dn
zee.,
h'''íků
zákona ze dne 28. března 1928, čís. 44 Sb. o oc rane naJemn .

stěh. ř.).

1944, Rv I 455/44.)

(Rozh. ze dne 5. září 1944, Rv I 589/44.)

j. Š. si podnajal od A. P-ové pokoj v bytě P-ové v domě čp. 1952 vP.,
při čemž bylo mezi stranami ujednáno, že š. bude platiti ilájemné měsíčně.
O výpovědi nebylo řeči.
Š. také platí podnájemné měs;čně.

P. D. a jeho družka F. H-ová podnajali si od L. č-ové kuchyni v bytě

J.

č-ové v domě č. p. 828 v P.

Počátkem února
soudní výpověď, jíž

1944 dala A. P-ová j. S-ovi pod zn. sp. V 11/44
bylo Š-ovi uloženo, aby podnajatý pokoj vyklidil a
vyklizený P-ové odevzdal nejpozději dne 6. března 1944. j. Š. podal námitky.
P r v Ý s o u d ponechal výpověď v účinnosti.
O d vol a c í s o u d zrušil k odvolání žalovaného výpověď pod zn. sp.
V 11/44.
Ne j v y Š š i s o u d nevyhověl dovoláni žalobkyně.
Z d

ů

vod

ů:

Odvolací soud dospěl ke správnému právnímu závěru, že ustanovení
čís. 2 nař. zem. pres. v Praze čís. 119/1934 Sb. ve znění
nař. zem. vicepresidenta v Praze čís. 261/1943 Sb., o měsíční výpovědi
platí pOuze tehdy, když si nájemce vyhradí měsíční placení nájemného bez
dohody s pronajimatelem, neplatí však, když se strany na měsíčním placeni
nájemného dohodly.
POdle § 5, odst. 2 uved. výp. a stěh. ř. pro zemí českou může býti dána·
výpověď jen čtvrtletní, nesmluvily-li strany jinou výpovědní lhUtu. Znění
§ 8 nař. čís. 261/1943 Sb. ani znění § 1 vl. nař. čís. 253/1943 Sb., na jeC
hož základě bylo vydáno naŤ. zem. vicepresidenta v Praze, čís. 261/1943
Sb., nezavdávají příčinu pochybovati o tom, že odchylka od § 5 výp. a stěil.
ř. platí jen v tom případě, když si nájemce vyhradil měsíční placení nájemného bez dohody s pronajimatelem. Neboť v § 8, odst. 2 a ve znění nař.
čís. 261/1943 Sb. se výslovně uvádí, že v tomto případě platí odchylky dále
uvedené, mezi nimiž je též odchylka, že výpověď může být elána jen mě
síční, a rovněž v § 1, odsl 2 vl. nař. čís. 253/1943 Sb. se uvádí, že v takovém případě platí, nedojde-li k jiné dohodě, pro obě strany výpovědní
IMta měsíční. Z obou nařízení tudíž plyné, že odchylka od zásadní čtvrt
letní výpovědi nastane jen, vyhradí-li si nájemce měsíční placení nájemného
bez dohody s pronajímatelem. S tímto jednostranným jednáním nájemcovým spojuje zákon újmu pro něj a výhodu pro pronajímatele., že platí mě
síční výpověď. Dvoustranným jednáním o placení nájemného není předpis
o výpovědní lhůtě dotčen.
ježto podle souhlasného přednesu stran došlo mezi nimi k ujednání
o měsíčním placení nájemného a měsíční výpověď nebyla smluvena, neplatí - pokud jde o výpovědní lhůtu - odchylka uvedená v § 8 a), odst. 2
výp. a stěh. ř. pro zemi Českou, nýbrž výpověď čtvrtletní podle § 5, odst. 2.

§ 8 a), odst. 2,

.. 1

y

Soudní výpovědí ze dne 28. února 1144, zn. sj).
52/44_ byl~ podnájemníkům P. D-ovi a F. H-ové uloženo, aby vyklIdIlI a L. c~ove odevzdali podnajatou kuchyni do 6. dubna 1944 12. hod. polednI. P. D. a
F H-ová podali námitky.
,
. Niž š í s o u d y ponechaly výpověd' v právní účinnosti. O d vol a CI
s o u d uvedl v d ů vod e,c h mimo jiné: Žalovaní uplatňuj!. též ,v o námItkách, že se na vypovídanou místnost vztahuje ochra~a naJemmku, a
proto, že prý žalovaní vedou v byt~ ~~mostatnou domacnos1. jde tu, ~ vyklad ustanovení § 2, odst. 4 vl. nar. CIS. 248/!941 Sb., co Je ro~~meÍl, vedením samostatného hospodaření v podnaj3tem obJ~ktu podnaJemmke~l
»s jeho rodinou«. Odvolání dovozuje, že se .us.tanoven! ~ 2, odst. 4 :.11. n.ar.
vztahuje i na p.odnájemníky, třeba svobodne, Jen kdyz JIm byt slouzI nejen
k ukojení potřeby bytové, nýbrž když v něm také ho.spodaří a v,edou ~o:
mácnost. S těmito vývody nelze souhlaSItI. jak plyne JIZ ze slovneho znem
citovaného ustanovení, je jím chráněn jen takový podnájemník, který buď
zcela nebo převážně místnosti zařídil, nebo takový, který vede se svou rodinou v místnostech samostatné hospodářství nebo domácnost. Pouze
v orvém případě může proto jíti o podnájemníka bez rodiny, kdoežto v druhé'm případě nestačí jen vedení hospodářství neb domácnosti, nýbrž musí
jíti o podnájemníka s rodinou. Zbývá tudíž P?soudit~ zda dlužno P?d pojem rodiny resp. přís!~š~ík~ ro~my zahrnouÍ1 I _dru;ku. Ustanovem omezující ochranu podnaJmu Je dano v § 2 vl; na;; ČIS. 248/1941 Sb. Toto
vládní nařízení odkazuje ve svém § 1 na zak.cls. 44/1928 Sb. ve zne111
vyhl. min. soc. péče čís. 62/1934 Sb. o ochraně nájemníků. Protože § 2,
odst. 4 vl. nař. čís. 248/1941 Sb. nemá odchylného ustanovení, je při výkladu pojmu rodiny resp. příslušníků rodiny užíti vše?b~cnýc~. př,e~p~sů
zákona na ochranu nájemníků, který v § 25, odst. 2 P?Clt~ k t:nslusl1lkum
rodiny manžela, příbuzné v řa?ě přímé a ~ouro~ence! l1I~oh druzk~. je te~y
správný závěr prvého soudu, ze v souzenem pnpade nejde o r~dm~, takze
nejsou dány podmínky ochrany ve smyslu § 2, odst. 4 vl. nar. ČIS. 248/
1941 Sb.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání žalovaných.

:0

Z důvodů:
Dovolací soud schvaluje právní názor odvolacího soudu, že v tom pří
padě, dovolává-li se podnájemník, který byt zcela nebo převážně nezařídil,
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ochrany z důvodu samostatného hospodářství nebo domácnosti podle § 2,
odst. 4 vL-nař. čís. 248/1941 Sb., musí prokázati, že oboje vede s rodinou,
neboť'_ění tohoto ustanovení nezůstavuje o tom pochybnosti.
Odvolací soud při tom nepochybil, když pro výklad pojmu »rodína«
použil ustanovení § 25, odst. 2 zák. o ochraně nájemníků čÍs. 44/1928 Sb.,
ve znění vyhl. mín. soc. péče čís. 62/1934 Sb. Ustanovení tohoto zákona
platí sice podle § I vl. nař. čís. 248/1941 Sb. jen, pokud se týkají výpovědi, soudní příslušností a řízení o svolení k výpovědí, avšak § 25 zák.
o ochraně nájemníků je zařazen mezi všeobecná ustanovení, takže jeho
ustanovení o 10m, kdo je rodinným příslušníkem, je použítí, pokud výklad
pojmu »rodina« přichází ve vl. nař. čís. 248/1941 Sb. v úvahu (t. j. v § 2,
odst. 4 a § 4, odst. I). Ježto tudíž zákon o ochraně nájemníků má dosud
platné ustanovení o tom, co je rozuměti rodinou, není třeba se zabývati
otázkou, jak je pojem rodiny vykládán v jiných právních normách a zda
podle společenského názoru je do rodíny zahrnuta i družka. Pokud dovolatelé uvádějí, že občanský zákon nemá přímý předpís o tom, co je rodina,
poukazuje se na § 40 obč. zák. Právní názor nižších soudů, že nejde o rodihu, žije-Ii žalovaný Vf> společné domácnosti se žalovanou jako svou družkou, nenitudíž dovoláním vyvrácen.
čís.

18806.

Bylo-Ii již pravoplatně rozhodnuto, že nemanželské matce přísluší nárok podle § 168 obč. zák., nelze jí odepříti výplatu složené zálohy, ani když
domněnka nemanželského otcovství složitelova byla mezitím otřesena.
(Rozh. ze dne 7.

září

1944, R II 83/44.)

Okresní soud v M. uložil pravoplatně R B-ovi, aby podle § 168obč.
zák. složil k soudu určitou částku pro nez!. nemanželskou matku V. V-ovou. Právní zástupce nemanželské matky vedl proti B. B-ovi exekuci a vydobyl
určité č~stky, jež jsou v jeho rukách. Ježto se zatím dne 12. ledna 1943
narodilo dítě, žádá nemanželská matka soud o povolení k výplatě.
P r v Ý s o li d návrh zamítl. Z d ů vod ů: Podle § 168 obč. zák, je
povInen ten, jehož otcovství se podle § 163 obč. zák. osvědčí, složítí zálohu u soudu. Ustanovení o tom, za jakých podmínek má soud peníze uvolniti, zákon nemá. Nepochybně má však soud peníze matce uvolniti, narodí-Ii se dítě a prokáže-Ii matka potřebu a nebude-Ii zatím doměnka
otcovství vyvrácena. V daném případě ve sporu o uznání otcovství (rozsudek zdejšího soudu ze dne 12. května 1943, zn. sp. C !II 26/43, rozsudek
krajského soudu ze dne 13. července 1943, zn. sp. Co III 91/43 a rozsudek
nejvyššího soudu ze dne 15. listopadu 1943, zn; sp. Rv II 427/43) nebyla
sice domněnka otcovství dosudpravoplatně vyvrácena, avšak byla tak hluboce otřesena, že by nebylo podle názoru soudu spravedlivé, aby soud
povolením výplaty prakticky definítívně a nezhojitelně uložil nésti povinnost podle § 168 obč. zák. osobě, o níž je s největší pravděpodobností zjištěno, že není otcem.

.

Rek u r sní s o u d n.evyllOvěl. rekurSU navrhova}elky. Z d ů vod ů:
. . z' e "řikazovacI usnesem podle § 168 obc. zak. nabylo pravm
Je spravne,
' Is k'e
.
. také Psporné že se navrhovate Ice meZI't'lm naro d'lI o nemanze
mOCI
nem
'
'
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d't
k
-:
't"
, bl' tudíž složených penez po re ova a na VyZIVU, e s ou vy'b aVll
d I e.'kla dze slehnutí. Dlužno však sou hlasIÍI
.. s d'uvo d y prve'h o sou d
'
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u, ze aVIlI.
a řeópuklad
na a y opatřeni podle. ~ I 68 obě ..za'k ., Jlmz
" , Je
. osve'd"cem ve srnys IU
~ 163 obč zák. byl mezIŤlm podle vysledku sporu zn. sp. C III 2fj/43
()Kresního ~oudu' v I. hluboce' otřesen, neb?ť v~sledky. ~revní zkoušky B.
B-a přímo vylučují z OtcoVStvl k nemanzelskemu dlteÍ! navrhovatelky.
I když tento spor po zrušovacím usnesení nejvyššího soudu zn. sp. Rv Jl
427/43 není dosud pravoplatn~ ukončen a !řeba ještě pro~~sti dědícko
biologickou zkoušku resp. po te zn~vu zkous,ku kr~vI1l, u~aze-h s~. toho
nutnost, posoudil přece prvý soud vec spravne, kdyz odeprel UV;,I?Itl slo··
žené částky podle § 168 obč. zak. v dobe, kdy stav sporu o uznam otcovství činí podle dosavadních výsledků dokazování úspěch žaloby velmí nejistým.
Ne j vy Š š í s o II d zrušil k dovolacímu rekursu navrhovatelky napadené usnesení i usnesení soudu prvé stolice a vrátil věc tomuto soudu, aby
zařídil potřebné k vydání složené částky navrhovatelce.
Důvody:

Názor nižších soudů, že nelze zálohu, složenou u soudu podle § 168
obě. zák" nemanželské matce vyplatiti, byla-Ii mezitím otřesena domněnka
otcovství, odporuje nepochybnému smyslu citovaného ustanovení zákon."
(čl. V. čís. 1 zák. čís. 251/1934 Sb. a čl. I, zák. čÍs. 314/1935 Sb.). NeJvyšší soud dovodil k důvodech plen. rozh. čís. 1537 Sb. n. 3., že nárok
podle § 168 obč. zák. je občanskoprávním nárokem na plftční předem
(srov. též § 1418 obč. zák.). Usnesením ze dne 3. listopa?u 1942, zn. sp.
Ne I 120/42, které nabylo moci práva, bylo rozhodnuto, ze navrhontelce
nárok-podle § 168 obč. zák. p~ís!uŠi. Ne~ůže již. te~.ť býh t~to. otazka
v. tomto nesporném řízení ,znoVu resena, takze zbyva JIZ Jen uvolnova11l 810že~é zálohi podle prokázané potřeby navrhovatelce. Ježto navrhovatelka
v pé'dání osvědčila, že se dítě narodilo a že nutno Ihned zapraVitI naklad.y
porodu í šestínedělí, jakož i nutné výbavy a výživy dítěte, bylo na soudu,
aby ihned zařídil, aby částka soudem určená a na o~půrc"i vydobytá, re.sp.
jím složená byla navrhovatelce vyplacena (srovn. tez duvodovou zpravu
k návrhu superrevisní komise k obč. zák. 1931, která na str. 87 zdůrazňuje,
že již z obecných zásad o povinnostech soudu plyne, že soud se má postarati, aby složené částkv bylo použito k prospěchu dítěte). Na tom ne~
může nic změniti ani okolnost, že snad pozdějí ve sporu o uznání otcOVStVI
k dítěti byly protí domněnce otcovství ve smyslu § 163 obč. zák. vedeny
protidůkazy, neboť tyto okolnosti, jak již uvedeno, nemohou změníti pra~o
platné usnesení ze dne 3. listopadu 1942, zn. sp. Nc I 120/42, ve kterem
bylo osvědčení domněnky podle § 163 obč. zák. uznáno s hledíska § 168
obč. zák. pro toto nesporné řízení za. dostačující. Ani obava odpůrcem
tvrzená a nižšímí soudy uznaná, že prý by odpůrce v případ~, že by ve
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O uznání otcovství zvítězil, musil definitivně a nezhojitelně nésti zmínáklady, ač podle zákona by k tomu nebyl povinen, nemůže brániti
vydání složené zálohy navrhovatelce, pro jejíž zajištění v její sociálně velmi
těžké situaci a právě pro obtížnost jejího postavení je určena. To plyne
z ustanovení zákona, který připouští toto zajištění jen omezeně takové ženě,
která toho potřebuje a která nevede necudný život (§ 168 obč. zák.). Ustanovení § 1042 obč. zák. pak skýtá odpůrci dostatečné zajištěníieho nároků.
Z těchto důvodů bylo dovolaCÍmu rekursu, který sice označuje své výtky
jako nesprávné použití zákona resp. rozpor se zákonem, vpravdě však provádí rekursní důvod nezákonnosti (§ 46, odst. 2 zák. čís. 100/1931 Sb.),
vyhověti, obě usnesení nižších soudů jako nezákonná zrušiti a soudu prvé
stolice uložiti, aby zařídil čeho třeba, aby navrhovatelce byly potřebné
částky vyplaceny.

sporu

něné

čís.
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K povolení exekuce vnUCenou správou nemovitosti k zajištění výživného
z odkazu není třeba ani aby exekuční titul již nabyl právní moci, ani aby
byla zavedena pro dávky již dosp.ělé exekue,e uhražovací; rovněž neplatí
obmezeni, že se zajištění. může týkati jen dávek, které se stanou splatnými
během jednoho roku. Podmínky pro povolení uvedené exekuce jsou obsaženy jen v §§ 370, 371 ex. ř.
(Rozh. ze dne 8. září 1944, R I 23-24/44.)
Poslední vůlí ze dne 22. ledna 1941 odkázal zůstavitel J. J. M. S-ové
bezplatné užívání bytu o dvou místnostech v polovině svého domu č. p. 1133
v P. a vyživovací rentu v částce 1.000 K měsíčně. J. J. zemřel dne 19. února
1941. Ve sporu zn. sp. Ck XXVII 13/42 domáhá se M. S-ová proti pozů
stalosti po J. J-ovi mi.mo' jiné zaplacení 12.000 K vyživovací renty od 19.
února 1941 do 19. února 1942 a placení částky 1.000 K měsíčně počínajíc
dnem 19. února 1942. Prvý soud žalobě vyhověl a odvolací soud rozsudkem ze dne 15. dubna 1943 napadený rozsudek potvrdil.
Po podáni dovolání (dne 13. května 1943) žalovanůu str1tnou ve sporu
Ck XXVII 13/42 navrhla M. S-ová dne 18. června 1943, aby jí byla povo1ena exekuce vnucenou správou nemovitostí pozůstalostnfch, I. j. jedné poloviny domu č. p. 1133 v P., k zajištění pohledávky 12.000 K a výživného
splatného počínajícdtiem 19. února 1942 částkou 1.000 K každého 19. dne
v měsíci z nájemného v'ybíraného z domu č. p. 1133 v P. a útrat, a to na
dobu, až bude moci býti pohledávka vymáhána uhražovací exekuCÍ, nejdéle však do 19. července 1946.
P r v Ý s o u d exekuci povolil.
Rek u r sní s o u d změnil k rekursu povinné strany napadené usneseni
tak, že zamítl návrh vymáhající věřitelky na povolení exekuce k zajištění
částek po 1.000 K měsíčně, pokud dospěji po dni podání exekučního návrhu. V d ů vod ech uvedl rekurs ní soud mimo jiné: Stěžovatelce jest
dáti za pra~du, že není k povolení zajišťovací exekuce pro dávky splatné

teprve po podání exekučni žá?osti zákonnéh? d.Ův?dvu. Podklade!" pro ~a
kové zajištěni budoucích plalu by mohlo byh jedme ustanovem § 6 zak.
čis. 4/1931 Sb. To však připouští povol~ní z~jišťov~Cí exeku~ev pro .b~
doucí dávky jen za předpokladu, že :e za~oven :a~al~je nebo Jlz ~ahaj:l.a
proti dlužni ku exekuc.e k ~ydobytí nektere dospele d~vky. V. d~?~m pnpadě však žádná uhrazovacI exekuce dosud vedena nem a vymahaj!cI str~~a
to ani netvrdí. Ustanovení § 6 nař. o zabaveni mzdy 1940 tu take nemuze
přijíti v úvahu jednak proto, že se tyká pouze výživr:ého, které. přísluší
určitým oprávněným osobám ze zákona, jednak proto, ze se vztahUje pouze
na dllchody oracovní a důchody jim na roveň postavené. Bylo proto v tomto
směru rekur~u povinné strany vyhověti a změnou napadeného usnesení zamitnouti návrh vymáhající strany na povolení zajišťovací exekuce pro
.
dávky splatné po podání exekučního návrhu.
Ne j v y Š š í s o'u d obnovil k dovolacímu rekursu vymáhající věřitelky
usnesení prvého soudu.
Z důvodů:
Stěžovatelka právem vytýká napadenému usnesení ne~právr:é. p.'áyn~ posouzení věci. V projednávané věci jde nyní jen o exekUCI k za]lstem častek
výživného, které ještě nebyly splatné v době podání návrhu na pov~lení zajišťovací exekuce, který se opírá o ustanovení § 371, čís. 1 ex. ~'. Podl~
právního stavu platného přede dnem 1. prosince 1940, kdy nabylo učmnosl!·
nařízení o zabaveni mzdy ze dne 30. října 1940, Říšský zák. I, str., 1451,
'byla omezena připustnost exekučniho zajištěni, pokud jde o příště splatné
dávky výživného a pokud nebylo osvědčeno ohrožení (§ 370 e~. ř.), na
dávky, které dospějí v přištím roce (§ 372 ex. ř.). PřI tom bylo dale ~red
pokladem pro povolení exekuce zajišťovací, že exekuční titttl, b~lo-h jím
rozhodnutí soudní, nabyl již právní moci, neboť bylo lze povohl! exekUCI
zajišťovaCÍ pro příští dávky výživného jen tehdy, když již byla k vydobytí
některé dospělé dávky vedena nebo aspoň když se zároveň zahájila (§ 6,
odsl. 1 zák. čís. 4/1931 Sb.» exekuce uhražovaCÍ k vydobytí některé dospělé dávky. Leč ustanovení § 372 ex. ř. bylo předpisem § 13, odst. 3 zmíněného nařízení o zabavení mzdy výslovně zrušeno.
Pokud nejde O nároky na výživu ze zákona označené v § 6, odst. 1 nař.
o zabavení mzdy, ani o renty, které se mají platiti pro poškození těla nebo
zdravi (§ 6, odsl. 3 cít. nař.) a pokud nejde také o zajišťovaci exekuci na
mzdu pro jinaké nároky na výživu, výchovu nebo zaopatření ve ~myslu § G
aEm. zák., jsou tedy zákonné podmínky pro povolení zajišťovací exekuce
pro dávky výživného, splatné po podání exekučniho návrhu nyní stanoveny všeobecnými předpisy, obsaženými v §§ 379 a 371 ex. ř. a nevyžaduje se ani, aby byla zavedena pro dospělou dávku exekuce uhražovací,
ani aby exekuční titul - je-li jím rozhodnutí soudní - nabyl již právni
moci, ani neplatí obmezení, že se zajištění může týkati jen dávek, které se
stanou příšlě splatnými během jednoho roku.
Ježto v projednávané věci nejde o zmíněné případy a nepřicházejí tedy
v úvahu ani předpis § 6 alim. zák. ani ustanovení § 6 nař. o zabavení mzdy,
Civilní rozhodnuH XXVI.
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předpoklady pro povolení zajišťovací exekuce ve smyslu § 371, čís. 1 ex. ř.
však byly prokázány, právem povolil prvý soud navrženou zajišťovací exekuci, i poku~ jde o částky dospívající po dni podání exekučního návrhu,
t. j. po 18. cervnu 1943. Bylo proto v tomto směru dovolacímu rekursu
vyhověti a obnoviti usnesení prvého soudu.
.
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• K navrhu na obnovu v nesporném řízení je oprávněn jen ten kdo byl
úcastníkem řízení, o jehož obnovu jde.
'
Tén, kdo vznesl v nesporném řízení návrh, je k návrhu na obnovu t0hoto řízení oprávněn jen tehdy, nebylo-li jeho návrhu vyhověno. Nezáleží
na tom, že navrhovatelem je osoba jsoucí pod zvláštní ochranou zákona.
Obnava je v nesporném řízení přípustná jen proti usnesením proti nimž
se nelze domoci nápravy řádným opravným prostředkem.
'.
(Rozh. ze dne 8.
Smvn. rozh.

čís. 18559

září 1944,

Rl 568/43.)

Sb. n. s.

Opatrovanka A. H ová byla vlastnicí pozemku čís. kat. 1542 louka, za. psaneho ve vložce čís. 394 poz. knihy pro kat. území Ž. Trhovou smlouvou
z; dne 13. srpna 1942 prodala tento pozemek, jsouc zastoupena opatrovmkem J. H-em: L. a B. M-o~ým za 165? K. Trhová smlouva byla za opa-o
trovanku schvalena usnesenu;l opatrovmckého soudu ze dne 17. listopadu
1942, z-n. sp. P 1/08. Kupltelum bylo na pozemek .vloženo právo vlastnické.
Návrhem ze dne 7. května 1943 domáhá se opatrovanka A. H-ová zas~oupen~ kolisní opatrovnicí A. J-ovou a kolisní opatrovnice A. J-ová ~Iast
nIm jmenem o.?novJ.: ří,zeni o schv~lení trhové, smlouvy ze dne 13. srpna
1942 a naVrhUjI zrusem schvalovaclho usnesenI, odepření schválení trhové
smlouvJ.:: mimo to pak zajišťovací opatření podle § 50, odst. 2 nesp. ř. a
§ 382, CIS. 6 ex. ř.
P r v Ý s o u d zamítl návrh v celém rozsahu:
R ~ k ~ r. sní S? u,d nevyhověl rekursům, jež podala A. J-ová jménem
. vlastmm I lako kolIsm opatrovníce nesvéprávné A. H-ové.
. N e j v y Š ~ í s. o ~ d nev1hověl dovolacím rekursům podaným A. J-ovou
Jednak vlastnlm jmenem, Jednak ve vlastností opatrovnice' nesvéjJrávné
A. H-ové. K otázkám, o něž jde, uvedl nejvyšší soud
v

důvodech:

Dovolací rekurs napadá především důvodem nezákonnosti názor rekursže A. H-ov~ nebyla" oprávněna k podání návrhu na obnovu
nzel1I z duvodu § 530, ČIS. 7 C. ř. s., ježto návrh na zahájení řízení, jež má
~!ho ,soud~,
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býti obnoveno, podala právě A. H-ová, zastoupená svým opatrovjlíkem
H-em, a jejímu návrhu bylo zcela vyhověno.
Stěžovatelka poukazuje na ustanovení § 17, poslední věta zák. čís. 100/
1931 Sb., podle něhož u osob, jsoucích pod zvláštní zákonnou ochranou,
má býti hleděno, aby neutrpěly újmy vinou zákonných zástupců.
podle § 49 zák. čis. 100/1931 Sb. lze obnoviti řízení obdobně z dů
vodů a za podmínek, za kterých by bylo lze domáhati se obnovy podle
ustanovení zákona v řízení sporném, pokud nenabyly práv osoby třetí. Podle rozhodnutí nejvyššího soudu je ve sporném řízení oprávněna k žalobě
o obnovu pouze strana, podlehnuvší v hlavním sporu (sr. rozh. čís. 18559
Sb. n. s.). Použije-Ii se této zásady obdobně na řízení nesporné, je ten, kdo
vznesl v nesporném řízení návrh, oprávněn k návrhu na obnovu řízení jen,
nebylo-Ii jeho návrhu vyhověno. Nezáleží na tom, že v projednávané věci
jde o osobu jsoucí pod zvláštní zákonnou ochranou. Bylo ovšem povinností
soudu, aby rozhoduje o návrhu, vzneseném osobou pod zvláštní ochranou zákona, dbal povinnosti uložené mu v § 17, poslední věta, zák. čís. 100/1931
Sb. Jakmile však usnesení, jímž bylo vyhověno návrhu osoby jsoucí pod
zvláštní ochranou zákona, nabylo právní mocí, nelze osobě takové přiznati
oprávnění, aby se obnovou řízení tedy použitím mimořádného opravného prostředku - snažila dosíci změny pravoplatného rozhodnutí. Tím
byla by vnášena do právního stavu nežádoucí nejistota.
Nebyl tudíž napadeným usnesením porušen předpis § 1(, poslední věta
ani předpis § 23, třetí věta, zák. čís. 100/1931 Sb., jak má za to dovolácí
rekurs. Dovolací soud souhlasí proto se stanoviskem rekursního soudu, že
A. H-ová nebyla oprávněna k podání návrhu na obnovu řízení.
. Pokud jde .0 zamítnutí rekursu podaného A. J-ovou vlastním jménem,
]e vycházeti především z toho, že oprávněn k podání návrhu na obnovu
řízení je jen ten, kdo byl účastníkem nesporného řízení, o jehož obnovu
jde. Vždyť i návrh na obnovu nesporného řízení je opravným prostředkem,
ovšem mimořádným, nikoliv návrhem na zahájení samostatného řízení na
původním řízení nezávislého.
Podle § 49 zák. čís. 100/1931 Sb. lze řízení obnoviti obdobně--; důvodů
a za podmínek, za kterých by bylo lze domáhati se obnovy podle ustanoveni~ákona o řízení sporném, pokud nenabyly práv osoby třetí. Platí tedy
pro povolení obnovy nesporného řízení podmínky odchylné, jsou-Ii odchylky ty odůvodněny růzností předpisů řizení nesporného ve srovnání
s předpisy řízení ve věcech sporných.
.
P.odl; § 530 c. ř, s. může býti k návrhu strany opět obnoveno řízení
skoncene rozsudk:m. Není třeba ,aby v řízení ve věcech sporných byl rozs~dek pra~o~la.tny. To plyne z úpravy opravného řízení ve věcech sporny':,h, v ~emz ]SO~ vyloučeny novoty v.řízení odvolacím (§ 482, odst. 2
c. r. s.) ,I dovolacInl (§ 504, odst. 2 c. r. sol. Jínak je tomu však v řízení
nespornem, kde lze podle § 40, odst. 1 zák. čís. 100/1931 Sb. v rekursu'
uváděti n?vé. sk~tečnosti a průvody, ,co.ž platí i pro dovolací rekurs (§ 46,
. odst. 3 teh~z z~k.). Vzhledem k prave uvedenému předpisu zákona bylo
by se v pro]ednavané věci, v níž je uplatňo;:-án důvod obnovy podle § 530,
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čís. 7 c. r. s., návrhem na obnovu hzeni domáháno toho, čeho by bylo lze
dosíci řádným opravným prostředkem, předpokládajíc ovšem, že usnesení,
proti němuž směřuje návrh na obnovu řízení, nenabylo dosud' právní moci.
Jak již uvedeno, mohla by A. J-ová býti účastnicí řízení o obnovu jen
tehdy, byla-li účastnid řízení, o jehož obnovu jde. V projednávané věci se
A. j-ová nezúčastnila řízení o schválení kupní smlouvy. jde však o to, zda
neměla býti přibrána k onomu řízení. Tuto otázku nelze však řešiti v ří
zení, o něž nyní jde, nýbrž je přisvědčiti rekursnímu soudu, že má-li
A. J-ová za to, že měla býti v řízení o schválení kupní smlouvy přizvána
jako účastnice ve smyslu§§ 6, 37 může podati stížnost do usnesení prvého
soudu ze dne 17. listopadu 1942, zn. sp. P 1/08, protože toto, nebyvši jí
doručeno, nemohlo dosud u ní nabýti právní moci. Otázku, zda je A. j-ová
účastnicí řízení o schválení kupní smlouvy, bude pak řešiti k jejímu re 2
kursu v onom řízení.
Nebude-li A. J-ová v onom řízení uznána za účastnicí řízení, nebude
oprávněna ani k návrhu na obnovu onoho řízení. Pak bude sice rozhodnutí,
jímž byla kupní slnlouva schválena, u ní pravoplatné, avšak A. J-ová nehude moci domáhati se obnovy řízení pro nedostatek oprávnění k návrhu
na obnovu řízenÍ.
Bude-li A. J-ové přiznáno v onom řízení oprávněni k rekursu do usnesení, jímž byla kupní smlouva schválena, bude jí tím přiznáno postavení
účastnice v onom řízení. A. J-ová mohla by pomocí řádného opravného
prostředku dosáhnouti v onom řízení toho, čeho se nyní domáhá návrhem
na obnovu řízení.
Není tedy A. J-ová v žádném případě oprávněna k podání návrhu na
obnovu řízení o schválení trhové smlouvy ze dne 13. srpna 1942.

čis.

18809.

dovětku s hlediska vládního nařizetú ze dne 9. října 1938,
neni na závadu, že zustavitel odkázal svoji nemovitost právě
ujednal stran této ,nemovitosti trhovou smlouvu, o jejižplatnosti nebylo v době zřízeni dovětku správnim úřadem podle uvedeného vládnlho nařízeni ještě rozhodnuto a jejiž schváleni bylo později skutečně' odepřeno.
I
I
(Rozh. ze dne 9. září 1944, R II 114/44.)

Platnosti

čís., 218 Sb.
osobě, s·niž

B. P-ová prodala M. S-ové svůj pozemek čís. 1989, louka, zapsaný ve
vL čís. 1791 kat .územi Ž. K sepisu kupní smlouvy došlo u notáře dne
21. ledna 194.1. Kupitelka vyplatila hned při podpisu smlouvy prodatelce
trhovou cenu 12.000 K, ač smlouva potřebovala ke své platnosti schválení
,správniho úřadu podle vl. naŤ. čís. 218/1938 Sb. Prodatelka B. P-ová jí
proto zároveň zřidila dlužním úpisem ze dne 21. ledna 1941 na prodávaném pozemku zástavní právo pro částku 12.000 K a dovětkem z téhož dne
pořidila o pozemku čis. 1989 tak, že jej ogkázala M. S-ové na úplné VYrovnání její pohledávky 12.ooo.K. Dne 5. března 1942 byla žádost o schvá-

, h 'slJllouvy ze dne 21. ledna 1941 zamítnuta. Mezitím zemřela dne
lem tr. ove d 1941 B. P-ová bez zanecham
, . posIed m'h o ponzenl,
. . ' k ro n'
1e
17 .. I:st?hPa udovětkU. K J'eJ'í poztl.stalosti se přihlásily ze zákona dcery
zmmene , o M P-ová M. K-ová.
'.
Narok M
. S
-ove' na vy d'am. pozemku
~. PI-90~~, z důvodu odkazu nebyl v pozůstalostním řízení po B-ové uznán
ČIS.
k' .
• d . a
a odkazovníce byla pou azana na por a prav.,
.•
',
'
Ve sporu, který tu jde, domáhá .se M. S-ova proh zalovanym M. p-o.v,:
a M. K-ové 1. zjištění platnosti dovetku ze ~ne 2}. ledna 1941: 2. ~ydam
čis 1989 louka zapsaného ve vlozce ČIS. 1791 kat. uzeml Ž. a
pozem ku
.
,
,
k ' I bk .
t • , vkladu vlastnického práva k tomuto pozem u pro za o ym v porpe~~vé knize žalované se hájily mimo jiné tim, že dne 21. ledna 1941
~Iem 'ednotne·· právní J'ednání J'ež potřebuje ke své platnosti schválení
o o
J '
.,
k b "t' I
• č· 218/
ssprávního
úřadu, připadně, že dovětek byl znzen , o eJI I v . nar. IS. ,
1938 Sb.
P r v Ý s o u d zamítl žalobu.
O d vol a c í s o u d zrušil k odvolání žalobkyně napadený :ozsudek a uložil prvému soudu, vyhradiv pr~vni moc, n?~é !ed~
nam a rozhodnutí. Z d tl. vod ů: OdvolaCI soud ~es~lh na~o:
prvého soudu, že jde v projednávaném sporu o pr~vm Je~nam,
které podléhá schváleni vl. nař čís. 218/1938 Sb .. ProdeJ ~P?rne ~:
movitosti se uskutečhil ještě před 21. lednem 1941, pk vychazl ze ZJISléní, že obě strany došly donotářské kanceláře již s hotovou věcí. zh~e_
dem na možnost, že kupní smlouva nebude schv.álena, ved.lo. se Je~n?ni
u notáře jen o otázce záruky. Záru~a se řešila. nelprve se~samm dluz~~h~
úpisu a teprve poté sama B. P-ova .~.a~r~la, z~ zalo,hky."1 I~uku od~aze,
šlo tedy o jednání o dostatečném za]1stell! penez slozenych za!obkynl. !:e
zjištěného skutkového stavu vycházi, že dne 21. I~dna 194.1 dosl o u not~re
k několika právním jednáním, že tehdy byly sepsany kup~1 snT!?uva, ~~u~n!
úpis a dovětek. Byť i měla ona právní jednání společ.ny moy~ (~a]1ste?~
pohledávky žalobkyně), šlo o právní jedná~í sat;t~statna~ k!era le treba tez
samostatně posouditi. Podstata právní:~ J,;dnam, k mm~ ~oslo dne 21.
ledna 1941, ne ni u všech stejná; ke zmell! do~etku. nem tre?a souhlasu
obou stran, kdežto ke druhým dvěma ano. Dovelek Jako proJe~ jJosle~m
vůle je právním jednáním, kterým' člověk rozhodUje o osudu čas~l sve~o
jmění pro případ smrti. Je to jednání čístě j~?n?strann~, ~teré kona ,čl?vek
sám aniž je k jeho platnosti třeba souhlasu ]1neho; prave P!O~o ta~e ]e to
jed~ání právní, které může býti kdykoliv zrušeno n~bo zmeneno t!m, ~do
je vykonal, ježto z posledního pořízení nenabude mkdo, dokud zustavlt~!
žije, právních nároků, a nejde, tedy o jedná~í smluvní. ?k.olnos!, za n!z
došlo k dovětku, je nerozhodná. Jde jen o mohv a rozhodUje len v~,e te~ta7
torova a ta zde byla projevena. Te~~át.orka se :,evz~ala moz.nosh. dovete~
kdykoliv odvolati. Nelze proto pohhzeh na dovetek Ja!'o .~a .Iednanl smluvenéa vázané jen doložením časU. Podle § 1 vl. ,nar. c~s. 2.18/19}8_ Sb;
je potřebí souhlasu okresního úřadu jen ke .smluvlllmu .zclzem ze~,edelske
nemovitosti. Dovětek však nespadá pod pOjem smluvmho ZCizeni a prot~
také toto právní jednání nespadá pod citovaný § a není k i~ho. plat~?sh
zapotřebí uvedeného souhlasu. Odvolací soud take neshledal, ze oy znze-
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ním dovětku bylo v daném případě obcházeno citované vl. nař. čís. 218/
1938 Sb. Předně byl dovětek zřízen v době, kdy byla ujednána a sepsána
kupní smlouva (21. ledna 1941) a nikoliv až v době, kdy smlouva nebyla
schválena (5. března 1942). Nebylo-li tehdy ani známo, že prodej nebude
schválen, nemohlo býti obcházeno ani citované vládní nařízení. Platnost
dovětku nebyla podmíněna tím, že kupní smlouva nebude schválena; jeho
znění nevylučovalo nápad odkazu již v případě. úmrtí i před schválením
kupní smlouvy. Citované vl. nař. čís. 218/1938 Sb. nezamýšlelo ani neustanovilo, že se ke každému převodu vyžaduje schválení, nýbrž jen ke
smluvnímu převodu;. omezuje tudíž jen volnost jednání smluvniho, nikoliv
však jednání jednostranného. Ustanovení § 1371 obč. zák. nepřichází v daném případě v úvahu, neboť nejde o jednání mezi živými, nýbrž o projev
posledního pořízení. Podle toho neposoudil prvý soud věc správně, zamítl-Ii
žalobu. Není-li však třeba schválení podle vl. nař. čís. 218/1938 Sb., bude
třeba, aby byl žalobní nárok posouzen také vzhledem k námitkám, jimiž se
prvý soud v důsledku svého jiného právního nazírání nezabýval.
Ne j vy š Š·í s o u d nevyhověl rekursům žalovaných.
D ů v od y: ..

. Stěžovatelky napadají v obou rekursech usnesení odvolacího soudu pr..
nesprávné právní posouzení věci. Leč odvolací soud posoudil věc po právní
stránce správně a sluší poukázati na důvody napadeného usnesení. K vyvrácení vývodů rekursních uvádí se pak toto:
Pokud nebyla schválena kupní smlouva, zustala věc in suspenso a vzešla ze smlouvy pro prodatelku jen vedlejší povinnost, učiniti vše, aby byl
správnímu úřadu zjednán podklad pro jeho rozhodnutí. Jinak zůstala prodatelka nadále vlastnicí pozemku a mohla s ním - zejména projevem na
případ smrti právně disponovati. Učinila-li tak dovětkem ze dne 21.
ledna 1941, nelze toto poslední pořízení s hlediska vl. nař. čís. 218/1938 Sb.
považovati za neplatné. Zmíněné vládní nařízení, jehož platnost byla opě
tovně, naposledy vl. nař. čís. 443/)941 Sb. - a to tímto bez časového obmezení - prodloužena, vztahuje se podle výslovného ustanoveni. § 1 jen
na smluvní zcízení nemovitosti a nelze jeho platnost jako právní normy povahy výjirnečné rozšiřovali také na jednostranný projev vůle, jakým je poc
sled ní pořízení, kterým vlastník určuje osud svého jmění pro dobu po své
smrti, i když jde o nemovitost. Vždyť při tomto právnim aktu nelze mluviti
. o smluvním zcizení. nemovitosti.
Splnění hospodářského účelu kupní smlouvy pro případ, že nebude
schválena, nemohlo býti zřízením dovětku samotného dosaženo. Pro žalobkyni vzešel nárok na vydání odkázaného ,jí pozemku teprve smrtí zůsta
vitelky (§§ 684, 685 a 688 obč. zák.) za předpokladu, že zůstavitelka nec
naložila s pozemkem jinak, ať již právním jednáním mezi živými či na případ smrti.
.
Okolnost, že byla kupní cena vyplacena hned při uzavření kupni smlouvy
aže byla pohledávka žalobkyně na její vrácení pro případ, že smlouva nebude schválena, zajištěna zástavním právem na nemovitosti, je nerozhodná

.
. větku zřízeného zůstavitelkou. Šlo-li účastníků,? zmí~
v otázce platl10stl do.
t aby bylo dovětkem zajištěno vrácem kupm
něné kupní smlouvy J;n ~ě j~k žalobkyně v odvolání připouští, mohlo by
ceny ve z,!,íněné~n t ~k~akupitelce odkáže pozemek, na němž byl její náro~
ujedn~nl, ,ze pr~ a e za'ištěn zástavním právem, býti snad podle okoln,ost~
na vrac;~1 kUp111 ce.~r ú~luva smlouvy zástavní, která by odporovala 'pra~n~
neplatne Jako vedleJ (§ 1371 obč zák.). Avšak o splnění tohoto ulednam
'm sp' oru neJ'de ny'brž nutno řešit jen otázku
povaze teto smlouvy
. . ho platnost v souzene
'
."
• 'h
ant o J e .
'h I kd ž B. P-ové bylo dosazenI zmtnene o
platnostI dovetku. sam?tne o. I d '\rtle nečiní tato pohnutka její poslední
učelu pohnutkou ,k pr~J~t, po\e nt~a mftže působiti neplatnost posledního
pořízení neplatnym. ab~a ~~ ~~n tehdy spočívá-Ii vůle zůstavitelova výpořízení podle §, 572 o ~. za . J '
.
hradně jen na teto mylne pohnutce.
•
Třebas byl dovětek zřízen v souvislosti s kUP,ni s?"llouvou, n~byl k~:~e
. její realisací aní její součástí, nýbrž byl samo~tatnym, Je~~ostrannym a
,
jehož právní platnost nutno také samo sta tne posuzova 1.
"

Podle náh!edu stěžovate!ky byl. ?oVě,tekr~:~z~~kzap~~~d~í z;~~;;~n~ug~~
smlouvy ktera byla neplatna, a slusI pry P
. ' k . dnostranvažóvati' ~a neplatné. N:~leddíc k. totá~tce" z~a ~~~i~í d:;~t~~elf o~J~ě, mluviti
ného projevu vul.e na pnpa smr I, ~ry, ~.
souzeném s oru ve zmívllbec o simulacI v~.smysl~. §. 916bOb~. zak., )e i~ka že posl~dní pořízení
něném tvrzení stezovat~ictne ,o s,a}e.na n.am ""\' (§ 565 obe zák.).
B P vé nespočívá na jelí prave, vazne prOJevene vu 1
.,' .
T~t;~ámitka n~byla však uplatněna v řízení před první stOltc~~4Ide dt~dl~
o novotu v opravném řízení nepřípustnou (§§ 482, odst. 2,
, o s.
<V

c. ř. s.).
.
'b' d I'" 'času
Pokud stěžovatelky dovozují, že nejde o odkaz, ny rz o . o zem d
smluvního přislíbení se zřetelem na ~záje?"ln~.plněná' POhuk~z~~e ~~;:O~n~ii
vodně ní napadeného usnesení, ktere nelvyssl sou sc va Ul·.
tv.
U
d x' 8975 J'ehož se v tomto smeru s eZO"
uveřejněné ve sblfce 01.- . po cIS.,
.
dl" ,
vatelky dovolávají, nedopadá na projednávaný spor pro Jeho zcela o Isny
skutkový stav.
čis.

18810.

Došlo-li poté, kdy byl otec zbaven otcovs~é mo~i! k takové. změně pOě
že by jejl navráceni otci bylo na. pr~y'ech dlte!~ ~e~o ze ~y ,trvalé
zbavení otce otcovské moci mělo pro dltě UClnky neprlzmve, nebra~1 nov .
úpravě poměru skutečnost, že byl otec svého času zbaven otcovske mocI
navždy ..
(Rozh. ze dne 11. září 1944, R II 169/44.)

měrů,

Pravoplatným usnesením okresního soudu v N. ze dne, 15. d~bna 193~,
zn. sp.. Nc I 74/35 byl A. H. zbaven. n a v. ž d y otcovske mocI nad nez.
B. H-em pro nekonání otcovské povmnostt.
, •
V podání ze dne 11. května 1944 tvrdil A. H., že se skutkove predpo-
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klady usneseni ze dne 15. dubna 1935 změnily a navrhl vráceni otcovské

moci.

Niž š i s o u d y návrh zamítly. Rek u r s n i s o u d uvedl v d ů v ode ch: Stěžovatel uvádí, že se poměry od doby vydání usneseni ze dne
15. dubna 1935 změnily, ježto je nyní zaměstnán a plní jako otec své alimentační povinnosti, a domáhá se z toho důvodu změny. Rekursní soud má
však za to, že pravoplatné usnesení prvého soudu o zbaveni moci otcovské
navždy vylučuje samo o sobě nový návrh otcův, aby mu byla otcovská moc
nad ditětem vrácena, poněvadž ztráta otcovské moci je nezměnítelným dů
sledkem za trvalé a naprosté opomíjení otcovské povinnosti. Je sice správné, •
že manželský otec platí na nezletíIce od 8. června 1943 výživné ve výši
300 K měsičně - od 1. ledna 1944 toto výživné bylo mu sníženo na 100 K,
ježto stěžovatel byl ze zdravotních důvodů ze svého dosavadního zaměst
nání propuštěn - avšak tato okolnost mu nepřichází k dobru, poněvadž
je to jeho zákonná povinnost, aby se staral o výživu dítěte a neučinil tím
nic více, než co zákon každému otci ukládá.
.
Ne j v y Š š í s o u d zrušil k dovolacímu rekursu A. H-a napadené Usnesení i usnesení prvého soudu a vrátil věc soudu prvé stolice k novému jede
nání a rozhodnutí.
.
Důvody:

Žádost manželského otce z ll. května 1944, aby mu byla navrácena
otcovská moc nad nezletílým jeho synem B-em, odňatá mu n a v ž d y podle
§ 177 obč. zák. usnesením okresniho soudu v N. ze dne 15. dubna 1935, "
zn. sp. Nc I 74/35, zamítly nižší soudy z toho důvodu, že vyslovení ztráty
otcovské moci navždy je ze zákona nezměnitelné:
Tento výklad předpisu § 177 obč. zák. právem napadá stěžovatel pro
nezákonnost.
Ustanoveni § 177 obč. zák. sice praví, že otcové, kteři úplně zanedbávaji výživu a výchovu svých dětí, pozbývají otcovské moci navždy. Nižši
soudy však pochybily v tom, že výraz »navždy« vyložily jako »nezměni
telně«, t. j. neodvolatelně. Soud můŽe omezit otce ve výkonu otcovské moci,
nebo mu otcovskou moc odnít na omezenou dobu nebo navždy. Z důvodů
uvedených v § 178 obč. zák. může tak učinit jen v omezeném rozsahu nebo
na čas, kdežto z příčin uvedených v § 177 obč. zák. vyslovisoud ztrátu
otcovské moci navždy. Z toho plyne jasný smysl zákonného předpisu § 177
obč. zák., že pojem »navždy« určuje jen »časově« trvalý rozsah ztráty
otcoyské moci na rozdíl od jiných mírnějších případů ztráty otcovské moci.
Otcovská moc je právo otce dítě ochraňovat a zastupovat, vyhrazené
mu zákonem na prospěch dítěte. Je tedy i toto právo jednou z povinnosti,
otci uložených pro blaho dítěte, a lze je omezit nebo odnít soudem jen,
je-li zaviněním otce, t. j. porušením jeho povinností či zneužitím práv ohroženo blaho dítěte. Odnětí nebo omezení otcovské moci je proto opatření
nesporného soudu předevšim na prospěch dítěte. Soud může podle platného práva změniti svá usnesení, která učinil při péči o osobu jsoucí pod
zvláštní ochranou zákonnou,' tím, že vydá nové rozhodnutí, když se obje-

.,
rvém rozhodnutí podstatně změnil skutk.?vý z~klad, z ,něhož
VIlo, ze s,: p~ p ázelo a kd ž je z toho patrno, že puvodne vydane op!'p!vé, opat:em ~~né (§'32 zák. čís. 100/1931 S?l .. j)ošlo-Ii by, tedr v pntren; je jlZ n;~de k takové pozdější změně pomeru, ze by na~racenr o,tcovpa?e, o ktefl:' I~ na prospěch dítěte, či naop~k, že ~y trvale zba~e~1 otc~
ske moc.' OtCI
oc i ~ělo pro dítě účinky nepříznive, nebramla by n?ve uI: rave
otco~s~eam s kII tec'nost , že otec byl svého času zbaven otcovske mOCI napomeru

b

n:

vždy.
.
.
b' I
hi
Ježto se nižší soudy, vedené mylným použitím, zákona, ne,z~ yva'y s e.
hora uvedeného tvrzením otce, že se pomery po vydanr prveho opa:
dlsk~ zrnem
s , 'Iy , byla j'eJ'ich
zrušena
a věc vrácena soudu prve
třem
. , rozhodnutí
•
,
stolice k novému projednanr a rozhodnut ..
čís.
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Smlouva s obsahem podle § 1217 obč. zák. ~epřestáv~ býlí ,st1!louvou
svatební proto že se jí zúčastnily i jiné osoby nez budouCl manzele.,
,
K žádosti ~ zrušení svatební smlouvy je v případě r?ZVOdul~:nz:=
z vin 'ednoho z manželů oprávněn jedině nevinný manz~l, (§.
" ,
'ta
zák) Bylo-li však zrušení svatebních smItW k zadosti
:anžela 'již
jsou i
osoby,
n!! svatebru
oprávněny domáhati se V~ácení, majetku, kterym pnspely k vytvorenl
. spodářského základu manzelstvl.

~6č

ry~oveno,

třetí

(Rozh. ze dne 12.

~e:neh.?
~ ?":~

zú~stně,!~

září

1944, Rv I 124/44.)

F P-ovi postoupili postupní smlouvou ze dne 5.·Iisto~adu
M· "I' sanze e . a .
. .
,
.t ti zapsane ve
1937 sepsanou ve formě notářského SpISU sve n':l.noVI?S ' .. , .
I " č's 47 a 89 poz knihy kat. územ. i M. své dcen Mam a Jejlmu .snou:
vb ozce
. K 75.220.-~-nal'ro t·I· cemuz
' pnp
... rIJ'ako
vzájemne
. FI
K- vi.
za cenu
.
,
~n,cI, hoto:ost K 10.000.- a vyhradili si výměnek v ,bpltahso,va?e hod~o~~nk 33.354.-. O rozdílu v hodnotě 31.886 K pr?hlaslh manz;l,: P-OVI,
že 'e' věnu'í dceři a F. K-ovi za tím účelem, aby 11m ~yl? um?zneno ?arolnické živnost':
uzavreII Mane p-ov:
F K dědickou smlouvu. Rozsudkem krajskeho soudu ve V., zn. sI'. C .
260/41 bylo manželst~í K-o~ých, uzavřené dne 27. lIstopadu 1937, pravoplatně rozvedeno z vyhradne vmy F. K-a.
_
.
.

sto~Jení p~stupované

Z~rovell

l~

.F.

Ve sporu, o který tujde, domáhají se manželé S. a
P-5IV1 a ,M. ~-ova
roti žalovanému F. K-ovi, 1. že se svatební, postupm, a dedlsk~ sm ouva
dne 6. listopadu 1937 prohlašuje za
2. ze
Je
trpěti vklad vlastnického práva na Jednu neod_deleuou pol~vmu nemOVItostI
zapsaných ve vl.. čís. 47 a 89 poz. knihy M. S. a F. P-ovym.,
,

~e

zrušeno~,

zalo~any povIne~

P r v Ý s o u d vyhověl žalobě jen potud, že prohlásil zazruse~ou d~!
dickou smlouvu uzavřenou dne 5. listopadu 1937. V d Ů vod e c 1, uve
.
.., Vzhledem k námitkám žalovaného zabýval se soud otazkou,
mImo
Jme:.

-
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pokud jsou žalobcí oprávněni k podání žaloby, o niž tu jde, a v jakém rOzsahu je odůvodněn uplatňovaný žalobní nárok. Z obsahu notářského spisu
je patrno, že tu jde o smlouvy dvě. Jedna se uzavírá mezi rodiči na straně
jedné a jejich dcerou Marií P-ovou a jejím ženichem F. K-em na straně
druhé (smlouva o postoupení nemovitosti nastávajícim manželům), druhá
se uzavirá mezí snoubenci F. K-em a Marií P-ovou (smlouva dědická).
Žalobce tvrdí, že manželé Š. a F. P-ovi nemají k žalobě aktivní legitimace.
Soud s ním souhlasí. Smlouva ze dne 6. listopadu 1937 je smlouvou svatební. Podle ustanov.eni § 1264 obč. zák. může za zrušeni svatebních smluv
v případě rozvodu manželstvi žádati pouze manžel, který nemá na rozvodu
viny, po připadě oba manželé, byl-li rozvod proveden buď bez viny stran
nebo z viny obou stran. Jedině tudíž man žel é mohou žádati za zrušení
svatelmích smluv. Žalobci Š. a F. P-ovi jsou však rodiči Marie K-ové a jestliže tedy opirají svou žalobu, jak z ní vyplývá, o výslovné ustanovení
§ 1264 obč. zák., nejsou k podáni žaloby legitimováni. Pokud se k odů
vodnění své legitimace k žalĎbě dovolávají výkladu citovaného paragrafu
v tom smyslu, že je jeho účelem, aby nebyl na úkor nevinného manžela
obohacen manžel, který zavinil rozbití manželstvi, mohla by je tato okolnost opravňovati nejvýše k tomu, aby požqdovali na vinném manželu to,
čím byl bezdůvodně obohacen, nikoliv však přímo k žalobě o zrusení svatební smlouvy. Ale ani žalobkyně Marie K-ová není podle názoru soudu
aktivně legitimována k žalobě, pokud se jí domáhá zrušení smlouvy postupní. Nutno tu totiž přihlížeti k tomu, že při této smlouvě tvořila ona
a žalovaný F. K. společně jednu stranu proti druhé smluvni straně, kterou'
byli její rodiče Š. a F. P-ovi. Právě z tohoto vzájemného poměru plyne, že
se nemůže žalobkyně Marie K-ová domáhati vůči svému manželu zrušení
smlouvy, kterou s nimi oběma uzavřely osoby třetí. O tom, že smlouvy
svatební mohou býti uzavřeny i za spolupůsobení třetích osob od manželů
rozdílných, není pochyby. K žalobě na zrušení smlouvy dědické, uzavřené
m.e~i Marií P~ovou a F. K-em nejsou manželé Š. a F. P-ovi rovněž legitimo-,
~am, !l to nejen hledíc k obs'lhu ustanovení § 1264 obč. zák., nýbrž i proto,
ze neJsou na této smlouvě zúčastněni ani jako strany, ani v žádném iiném
směru. Naproti tomu, pokud se žalobkyně Marie K-ová domáhala zrušení
smlouvy dědické, uzavřené se žalovaným, je žaloba důvodná, neboť není
pochyby o tom, že tu jde o smlouvu svatební ve smyslu § 1217 obč. zák.
a že tu jsou splněny podmínky ustanovení § 1264 obč. zák., když je nesporno, že manželstvi žalobkyně bylo pravoplatně rozvedeno z viny žalo,vaného F. K-a.
O d vol a c í s o u d nevyhověl odvolání žalobců, schváliv v podstatě
právní posouzeni věci soudem prvé stolice.

. l':l

ej v y š š i s o u d. změnil k dovolání žalobců napadený rozsudek,
jalmz I rozsudek prvého soudu tak, že se zrušují i svatební a postupní
smlouva uzavřená dne 6. listopadu 1937 Š. a F. P-ovými, jako postupujíCími a .že žalovaný je povinen trpěti na základě rozsudku vydaného
v. tomto sporu vklad vlastnického práva na jednu ideální polovinu nemoVItOStí zapsaných ve vložce čís. 47, 89 pozemkové knihy M. Š. a F. P-ovým.
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Z důvodů:
zda ve výroku dotčená svatební, dědická
j'de pře,devším o to'
. k t ..,
s
Vet sp oru
'smlouva ze dne 6. listopadu 1937 ]e s u ecne sm,ouvOu ':.a~
:e6~s ux~~ § 1217 obč. zák. žalovaný nebrojí již ani v dov.olací odpovedl
roli fkutkovým podkladům, z nichž odvolací soud usou~Il, ze o takovo~to
fmlouvu jde. Názor odvolacího soudu je v souhlase s na!orem vyslo~enyn;
dovolacím soudem v rozh. čís. 11462 Sb. n. s. Dotčena ~mlouv~ z.ustava
smlouvou svatební i tehdy, když nejde jen ? s~louvu ,?ezl ~la~!mml manžely, nýbrž když se jí zúčastnily i osoby tretI (srov. judlkat CIS. 239 Sb.
Nov. c. ř. čís. 1671).
. "
Nesporno je, že manželství žalovanéh? s 0:ní K-ovou l:Jylo ~ozveden~
z viny žalovaného. Nevinná manželka ma tudlz podle §. 1264 v~ty druhe
obč. zák. právo žádati zrušení svatební smlouvy a te?'y I, pokud jde o ~o:
'stup. uvedených nemovitostí. žalovaný nepřed~e~1 nejake, skutečnostI, jez
by v souzeném případě opodstatňovaly zachovam svatebmch smluv (sr~v.
rozh. čís. 397 Sb. n. s.). Nezbylo proto než zrušení těchto smluv vyslOVItI.
K žádosti o zrušení svatebních smluv je podle § 1264 věta druhá obč.
zák. oprávněn a legitimován jedině nevi~ný m.anž~l.
. •
,
Výrok o zrušení svatebmch s!?luv uČI~k~je sIce ex tunc, ma v~ak za
následek že se má oboustranně vsecko vratItJ, a to tak, aby mohl bylI obnoven pftvodní stav, tedy i půvoaní stav knih?vn~ K t~mu .~m~ř~je také
další část žalobního žádání. Pókud jde o tuto čast zalobr~:ho za~,a~l, m?hla
by jí uplatniti zá~ad?ě nevi~náo manžel~a sam~; ne~ze. vsak upnlI. k !lem.u
právo ani postupltelum manzelum P-ovym, kter~ prave ,do fondu,. jenz mel
tvořiti hospodářský základ manželství F. a Mane. K-o~ych, .vnes!1 pods~at
nou část totiž zmíněné reality. Rozvodem' manzelstvl z vmy zal~vaneho
byl účel 'tohoto fondu zmařen a práve~ žádají .manželé P-ov!, ?y JIm ?yla
vrácena a na ně zpět připsána polovlč~a realIty pos.t?upe~a zal?vanemu,
když již bylo před tím zrušení svatebmch smluv k zadostJ manzelky vysloveno.
čis.

18812.

Nedojde-Ii mezi vlastníkem, ~om~ a 0S?hou, již ,hy!. sprá~nlm ~ř,ad~
přikázánhyt, ani k dohodě o najemnem,. ~I k,!cem naj:l111!~o k. žádosti

některé ze stran správním úřadem, nevzniká mezI stranatru najemnl poměr.
(Rozh. ze dne 14. září 1944, Rv I 985/43.)
Okresní úřad v M. a obecní úřad v L přikázal A. V-ovi byt v domku
čp. 67 v L, jehož vlastníkem je O. M.
Ve sporu o který tu jde domáhá se A. V. proti O. M-ovi zjištění, že
je po práv~ nájemní smlo~va uzav!e?á ";czi ž~lovaným jako vl~st.níke~
domu Č. p. 67 v L a žalobcem s <Dcmm najemnym .800 K, .a !V rdl , ze ~a
jemné bylo stanoveno částkou 800 K dohodou mezI ~po~nyml stranamI a
že se žalovaný snaží žalobce z domu čp. 67 v L vyklIdItI.
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Niž š í s o u d y zamitly žalobu. O d,..v o I a c í s o u d uvedl v d Ů v ode c h: V souzeném případě je spornou otázka, zda vůbec mezi stranami
došlo k uzavření pravoplatné nájemní smlouvy. Nutno souhlasiti s názorem soudu prvé stolice, že ať již byl žalobci byt přikázán okresním úřadem
~~ smyslu §§ 4 a 5 opatření Stálého výboru čís. 288/1938 nebo obecním
~:adem v L. ve smyslu ustanovení § 5, odst. 2a § 10, odst. I vl. nař.
CIS. 177/1941 Sb:: p? ~~ípad~ ve smyslu § 10 vl. nař. čís. 103/1943 Sb.,
mohlo by k uzavrenl na]emm smlouvy mezi spornými stranami o nemovitost~~h čp. 67 v L. dójíti jen tehdy, kdyby se bud' strany samy dohodly
o na]emnem nebo kdyby nájemné určil k žádosti některého z účastníků
okr~sní úřad. To plyne jak z ustanovení § 1094 obč. zák., tak i z ustanovem §.5 opatření Stálého výboru čís. 288/1938 Sb., pokud se týče z ustanoveni § 5, odst. 3 a § 10, odst. 3 vl. nař. čís. 177/1941 Sb. a posléze
I ": ustan?,:en} § 10, odst. I a 2 vl. nař. čís. 103/1943 Sb., třebas toto posleze zmInene ustanovení nabylo účinnosti teprve dnem 1. května 1943 !i"
]e J'0chybn~, zda se. vztahuje též na obec L. (viz §§ 18 a 25 tohoto vl.
nar.). V otazce, zda se strany samy dohodly na nájemném, dospěl prvý
s~~~ v. napadeném rozsudku ke zjištění, že k dohodě takové nedošlo. Toto
z]ls!em'prv~~o soudu shledává odvolací soud správným. Že by byl nájemné,
]~ke m~ byh placeno, žalovanému určil okresní úřad způsobem pro strany
zavaz~.ym ve smyslu shora uvedených předpisů (§ 5 opatření Stálého výboru CIS. 288/1938 Sb., ~~. odst. 3 a § 10, odst. 3 vl. n<!ř. čís. 177/1941 Sb.,
resp. § 10,. odst. .2 yI.nar. CIS. 103/1943 Sb.), nebylo žádnou ze stran vůbec
t~:z~no_ am pr?kazano. Proto prvý soud, když z provedených důkazů správně
Z]l~lIl, ze m~Z1_ stra~aml n~došlo k ~ohodě o nájemném a jeho výši, dospěl
prav~m .~ za,:eru, ze meZl stranatn1 nedošlo ani k uzavření platné a perfektnl najemm smlouvy ve smyslu ustanovení § 1094 obč. zák.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl žalobcovu dovolání.
Z d

ů

vod ů:

Po právní stránce byla věc odvolacím soudem správně posouzena.
I kdybybylo.správné'vo~e domek č. p.?7 _v L. byl žalobci přikázán se zpět
nou pl.atnos.t~ od I.' fl]na 1942 formalne platným přikazovacím výměrem
?kres~lho uradu, _nemohlo by to míti žádný vliv na rozhodnuti 6 této
zalobe. To proto, ze je žádáno zaUTčení, že nájemní smlouva uzavřená
mezI žalovaným jako vlastníkem domu čp. 67 v·L. a žalobcem o domku
·čp. 67 s příslušenstvím za ročni nájemné 800 K trvá po právu. Odvolací
SOl1~ tu však. sp~'ávně dovodil, že úředním přikázáním bytu nevzniká ještě
mezI stranami najemní poměr, nýbrž ke vzniku nájemního poměru je třeba,
aby, me~1 stranami došlo k dohodě o nájemném (§ 1094 obč. zák.), a to
bu.~ jeJI.ch souhlasnou vůlí, nebo aby nájemné bylo k žádosti některého
z ucast11lků určeno správním úřadem (§ 5 opatření Stálého výboru čís. 288/
1_938 ~b., § 5, odst. 3 vl. nař čís. 177/1941 Sb.). Nižšími soudy bylo zjišteno, ztok doh.o.dě o. nálemn~m mezi stranami nedošlo. Že by pak nájemné
?ylo určeno k zadoslt nektere ze stran okresním úřadem, nebylo ani tvrzeno;
za10ba byla proto právem zamítnuta.
.

čís;

18813.

pozůstalost jako strana ve sporu je jedinou osobou,
přihlášenými dědici nebo správci, a může

i když je zastoupatlati jen jeden
opravný prostředek.
.
Popis vindikované věci podle § 370 obč. zák. nemusí býti tak zevrubný,
aby byla tato věc rozlišena ode všech ostatních věcí stejného druhu.
Kdy je věc individualisována ve smyslu § 370 obč. zák., řltlí se okolnostmi přípádu a povahou věci.

pena více

(Rozh. ze dne 14.

září

1944, Rv I 1110/43.)

K pozustalosti po K. K-ovi, zemřelém dne 13. května 1942 přihlásili se
Josef Š., Anna K-ová, Josef N., Karel P. a Marie B-ová jako zákonní dědi
cové a spolky »J.« a »V.« jako dědicové z posledního pořízení. Veškeré
tyto dědické přihlášky byly přijaty na soud usnesenim pozůstalostního
soudu ze dne 3. června 1942, zn. sp. O III 272/42. Správa pozůstalosti byla
svěřena Dr. A. O-ovi, právnímu zástupci dědiců Josefa š-a; Anny K-ové
a Josefa N-a a Dr. A. S-ovi, právnímu zástupci dědiců Karla P-a a
Marie B-ové.
Ve sporu, o který tu jde, domáhá se Jindřiška A-ová proti pozůstalosti
po K. K-ovi, zastoupené všemi přihlášenými dědici vydání I. jednoho koberce běhounu, 2. dvou předložek nacházejicích se ve vile čp. 99 v L.
3. šesti perských koberců, nacházejících se v bytě zemřelého K. K-a vP.,
4. jednoho koberce značky »Gynskaj«, 5. jednoho obrazu neznámého malíře poloakt - nacházejícího se v bytě zůstavitelově vP., 6. jednoho
obrazu' »~ady Hamilton«, nacházejíciho se ve vile čp. 99 v L., 7. civaceti
pěti akcií »Z.« nom. po 200 K s kupony za léta 1941 až 1944 s talony,
8. dvaceti akcií továrny »S. a B.« s kupony čís. 60--77 za léta 1942-1959
a talony a deposita čís .... , zřízeného u banky »N.« pro předměty uvedené
shora pod čís. 7, 8. Žalobní nárok na vydání cenných papírů ad 7. a 8.
odůvodnila žalobkyně tím, že si je koupila ze svých prostředků a správu
jich svěřila zůstaviteli K. K-ovi, u ostatních věcí tvrdila žalobkyně jako
titulus nabytí jednak koupi, jednak darování zůstavitelem, a jako modus
převzetí koupených pokud se týče darovaných věcí. Věci od 1.-6. pry
ponechala v bytě zůstavitelově v prozatímní úschově.
P r v Ý s o u d zamítl celou žalobu a uvedl mimo jiné v d ů vod ech
svého rozsudku. Podle ustanoveni §370 obč. zák. musí ten, kdo žaluie na
vydání věci, popsati tuto věc znaky, jimiž se rozezná od všech podobných
věcí stejného druhu. Tento požadavek individualisace věci podle ustanovení § 370 obč. zák. je ve shodě s předpisem § 226 c. ř . s., aby žalobní.
žádost byla určitá a s ustanovením § 369 obč. zák., podle něhož musí žalobce dokázat(toto~nost věci, k níž dokázal nabyti svého vlastnictví, s věci,
kterou má žalovaný ve své mOl:Í. Přípustnost vlastnické žaloby u věcí objektivně nerozeznatelných je zvlAstě upravena v § 371 obč. zák., mezi něž
patří papíry majiteli svědčící, a to ať dluhopisy či jiné papíry majiteli svěd-
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čící,

které jsou svou povahou určeny pro oběh, t. zv. papíry cirkulační. Tyto
papíry nejsou již pro nemožnost důkazů individuality resp. totožnosti pravidelně předmětem vindikace, leč jsou-li dány takové známky, ze kterých může
žalobce dokázati individualitu věci (species) na př. číslo nebo číslo a serií.
Ježto tedy žalobkyně neprovedla individualisaci zažalovaných věcí movitých
včetně cenných papírů majiteli svědčících, bylo žalobu zamítnouti bez provádění důkazů.

O d vol a c í s o u d zrušil k odvolání žalobkyně napadený rozsudek,
pokud jde o předměty ad 4.-8. a uložil soudu prvé stolice, aby po právní
moci zrušovacího usnesení/o žalobě dále jednal a rozhodl. Jinak odvolání
žalobkyně nevyhověl. Z d ů vod ů: Po stránce právní jde o žalobu vlastnickou podle ustanovení §§ 369, 370, 371 obč. zák. Musí tedy žalobkyně
tvrditi a prokázati jednak titulus a modus nabytí předmětů, jež vindikuje,
a musí tyto předměty popsati takovýmr znameními, kterými se rozeznávají
ode všech jiných předmětů téhož druhu tak, aby totožnost vindikované věci
byla nade vši pochybnost zjištěna. Věci movité se musí popsati podle individuálních znám~k. Pokud jde o cenné papíry, lze tuto identitu prokázati
zejména uvedením' čísla nebo čísla a serie, nebo vinkulací a pod. (rozh.
čís. 2720 Sb. n. s.). žaloba' uvádí tři skupiny vindikovaných předmětů.
Především jeden běhoun a dvě předložky nacházející se ve vile zemřelého
K. K-a čp. 99 v L. žalobkyně tvrdí jako titulus koupi u firmy H. Z. v P.
Titulus je právni důvod nabytí. Modus je právní způsob nabyti a tedy
splnění. I modus lze zjistití, neboť žalobkyně věci převzala a jsou nyní na
jiném místě. Také důkazy o tom jsou nabídnuty. Leč popis těchto předmětlr
. nestačí k individualisaci. Označení »běHoun« nebo »dvě předložky ve vile«,
je příliš všeobecné a nelze jím odlišiti jiné předměty téhož druhu. Udání
místa koupi nestačí po názoru soudu odvolacího samo o sobě k určení totožnosti. Identitabyla by patrna z udání rozměrů, barvy, vzoru, tvaru a pod.
Poněvadž tyto odlišující známky nebyly tvrzeny, nemá žaloba náležitosti
žaloby vlastnické a byla právem v těchto bodech zamítnuta. Právě tak byla
správně zamítnuta stran šesti perských koberců, nalézajících se v bytě zemřelého K. K-a v P., neboť tyto koberce nelze nikterak rozlišovati od jiných perských koberců. Bylo tedy odvolání, pokud jde o .položky ad 1.,
2., 3. napadeného rozsudku zamítnuto a rozsudek soudu prvé stolice v tomto
směru potvrzen. V ostatních bodech pokládá však odvolací soud odvolání
za důvodné. V žalobě uvedb žalobkyně jako titulus darování zemřelým a
jako modus tvrdí a dokazuje, že darované předměty převzala do svého
. vlastnictví a ponechala je v prozatfmní úschově v bytě zesnulého v P. a
ve vile v L. Popis těchto dalších ad 4. a 5. žaloby uvedených předmětů
je toho druhu, že jím může býti totožnost prokázána. Pokud jde o cenné
papíry, uvádí žalobkyně titulus i modus. Cenné papíry si koupila z vlast. ních prostředků a správu jich svěřila zemřelému. Rovněž přednesla a nabídla důkaz o tom, že cenné papíry jsou v depositu banky "Z.« pod čís ....
Uvedené číslo deposita u banky »Z.« odlišuje zcela bezpečně vindikované
cenné papíry od jiných papírů majiteli svědčících. Jsou tedy splněny i zde
veškeré předpoklady žaloby vlastnické. Co do předmětů ad 4., 5., 6., 7., 8.
napadeného rozsudku je tudíž odvolání oprávněno. Poněvadž pak procesní
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soud o této žalobni části dosud nejednal, je řízení neúpl~é, proč;:ž. bylo
na Padený
,. rozsudek v tomto rozsahu zrušiti a soudu procesmmu ulOZltl, aby
dále iednal..
Proti rozsudku odvolacího soudu byly podány tři samostatné opravné
rostředky, a to dědici Josefem š-em, Annou K:.ov?u a Josefem N-em., za::
~loupenými Dr. A. D-em, advokátem vP., dedrcI Karlem P-em a Mam
B-ovou, zastoupenými Dr. A. S-em, advokátem v P. a spolky »J.« a »V.«,
zastoupenými Dr. J. S-em, advokátem v P.
Ne j v y Š š í s o u dnevyhověl rekursu žalované pozůstalosti podanému
Dr. A. D-em, v zastoupení dědicÍ! Josefa š-a, Anny K-ové a Josefa N-a a
odmítl další dva podané rekursy.
. Z důvodů:
pozůstalost jako strana ve sporu je jed!nou os.ob?u, i k~yž je za~t~u
pena více přihlášenými dědici, pokud se tyče spravcI, a muze podati Jen
jeden dovolací spis (rozh. čis. 2463, 2758, 4015~ 4832, 4939; 1186~ Sb.
n. s.). Tím své oprávnění vyčerpala. Totéž platí ~ pro oopravny prostredek
rekursu. V souzéném případě však podala žalovana pozustalost, z~stoupena
třemi skupinami přihlášených dědiců, proti rozsudku, pokud se tyče usnesení odvolacího soudu jednak »dovolání resp. vd?v,ola~l reku~s«, Jednak dv~
rekursy. Právní zástupci všech tří skupin dedlcu .s]ednOhh se dodatečne
na rekursu podaném přihlášenými dědici Josefem S-em, An.nou. ~-ovou a
Josefem N-em, zastoupeným Dr. A. D-em. Jest. se p~oto zabyval! Jen o~s~
hem tohoto rekursu a ostatní dva rekursy odmrtnouh. K tomu se podotyka,
že přihlášení dědicové nejsou oprávněni zastupovat pozůstalos~, 0v~por.?jí-li
si jejich dědické přihlášky (;ozh. ~ís. ?~3! Sb;. n .. s:lv: tato .Ie rad~e z::
sloupena jen právními zastup Cl dedlcu, pnhlasrvslch se ze za~?n",
Dr. A. S-em a Dr. A. D-em, jimž byla pozůstalostním so~dem sv~rena
správa poztlstalosti podle § 145 nesp. pat. a § 810 obč. zak., a I temlto
oběma správci jen společně (kolektivně).
Ve věci samé je souhlasiti s úsudkem.odv?ladho s?wiu, že v~ projednávaném případě uvedla žalobkyně u VěCI, vy]menovany~h p.od CIS. 4.~;
žalobní žádosti, jak právní důvod, tak i .způsob nabyt; ~ve?~ vlastmctvr
k nim a že je popisem v žalobě obsaženym, dostatecne mdlvrduahsovala
k rozeznání od všech podobných věcí stejného druhu, jsoucích v detenci
žalované pozůstalosti.
V tvrzení žaloby, že koberec značky »Gynskaj«, jeden obraz neznámého
malíře poloakt, nacházející se původně ve vile čp. 99 v L., nyní v by té zů
stavit~lově v P. obraz »Lady Hamilton«, nacházejicí se ve vile čp. 99 v L.,
byly zemřelým' K. K-em, s nímž žila ve společné domácnosti, žalobkyni
darovány, že je převzala do svého vlastnictví a že)e ponechval~ v proza:
tímní úschově v bytě zesnulého a ve vile v L., pravem spatru]e odvolacr
. soud postačující tvrzení a nabídnutí důkazů o nabyt.í vlastnictví žalobky~ě
k těmto předmětům, jak co do právniho důvodu (tItulu), tak co do zpusobu nabytí (modu), i když způsob převzetí darovaných věcí do držby a
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faktické moci žalobkyně není blíže označen. Vždyť při jednotlivých věcech
toho druhu zřejmě může přicházeti v úvahu a pod »převzetím daru do
svého vlastnictvÍ" může býti rozuměno jedině hmotné odevzdání ve smyslu
§ 426 obč. zák.
Žalobkyně přednesla, že ze svých prostředků zakoupiÍa původně
100.000 K nom. 3% půjčky na obranu státu a jako vlastnice těchto cenných papírů svěřila správu tohoto svého majetku zůstaviteli jako obchodniku s větŠÍ zkušeností v oboru cenných papírů, že zůstavitel pak s jejím
souhlasem tyto cenné papíry po částech prodal a z výnosu zakoupil cenné
papíry, vindikované pod čís. 7. až 8., při čemž s ním žalobkyně zúčtovala
rozdil mezi prodejní a nákupní cenou výplatou v hotovosti. Tento přednes
nelze vykládat jinak, než jako tvrzeni vlastnictví (co do právniho důvodu
i způsobu nabytí), provedení výměny cenných papírů žalobkyni vlastnicky
náležejících a převzetí jich do držby zůstavitelem jako zmocněncem žalobkyně, jejim jménem a na jeji účet.
Ustanovení § 3700bč. zák. o popisu vindikované věci nelze vykládati
tak rigorosně, ž~ by byl nutný tak zevrubný popis zažalovaných věcí, aby
byly rozlišeny ode vše c h ostatních· věcí stejného druhu - vůbec »v~
světě« existujících. Stačí, je-Ii prokázána taková individualisace věci, aby
byla dána určitost žalobní žádosti a věc bylo možno rozéznati od věcí stejného druhu, jsoucích v držbě toho, proti komu se žalobce domáhá jejího
vydání. Požadavek individualisace ve smyslu § 370 obč. zák. řídí se okolnostmi případu a povahou věci (sr. rozh. čís. 3412, 10422 Sb. n. s.). V souzeném případě nebylo před soudem prvé stolice tvrzeno (žalovanou stranou namítáno, jak se stalo u ostatních koberců), že je v pozůstalosti více
koberců značky »Oynskaj« a více poloaktů a obrazů »Lady Hamilton«, cho~aných dříve ve vile v L., a že v depositu banky »N.« jsou uloženy též
jmé cenné papiry stejného druhu jako ty, na jichž vydání se žaluje. K dotčeným tvrzením žalované strany, předneseným teprve v opravném řízení
nelze přihlížeti.
'
Za tohoto stavu věci uznal odvolací soud popis věcí zažalovaných pod
čis. 4.-8. žalobní žádosti, jejich označeni a udání místa, kde jsou neb byly
uloženy, jak jsou v žalobě uvedeny, právem za dostatečné k odlíšení těchto
věcí od všech podobných věcí stejného druhu, jsoucích v držení žalované
pozůstalosti, a neposoudil věc pó"právni stránce nesprávně, má-Ii předpo
klady §§ 369 a 370 obě. zák. pro vlastnickou žaloou a požadavek § 226
c. ř. s. po určitosti žalobního žádání co do těchto věcí za splněny.
Jde-Ii o věci rozeznatelné (§ 370 obč. zák.) nepřichází požadavek
tvrzení a důkaz~ poslední věty § 371 obč. zák. v sou~eném případě v úvahu.
čís.
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Vyhláška ministra sociální a zdravotní správy ze dne 30. ledna 1940

uřední list čís. 24 o nejnižších mzdách a platech zaměstnanců v živnostech

hostinských a výčepnických.
. Dostalo-li se zaměstnanci mzdy zaručené mu podle § 5, odst. IV, čís.· 2

. d . hlás°ky prací na vlastní účet nemá již nároku na odměnu z prací
uve ene vy
,
...•.
ro společnou pokladnu.
p VO dOl_li zaměstnavatel o tom, a souhlaStI-lt s tlm, aby St Jeden ze zaěst e e počítal svůj podíl na příplatcích za obsluhu pndle § 5, odst. IV,
~ ~~C;latn vyššího než jaký mu zaru~je uvedená vyhláška, odpnvldá
~~.to zatTtěstnancům, klen tlm byli zkrácem.
o

(Rozll. ze dne 18. záři 1944, Rv I 240/44.)
Srovn. rozll. čís. 18583 Sb. n. s.
J. K. byl zaměstnán od 7. září 1933 do 19. dubna 194~ u J. B-a ja~ío
čišník v restauraci a kavárně B-ova hotelu v K. Od I. unora 19490 P ~
slušela K-ovi nejnižší mzda podle vyhlášky ze dne 30. I~dn.a 194?, uredm
r t čís. 24 ve výši 765 K měsíčně a kromě toho pomerny p.odll z I?%
l~ípíajkU z ceny jídel, nápojů a jiného zboží, prodávané~o naou~oel. zamest~avatelův v hotelu. Tyto připlatky se dělily po~le pomeru ":,:slc!lIch za1Učených mezd zaměstnanců, kleří byli v B-ove hote!u povere~1 obsluhou
hostů v restauraci a v kavárně. S J. K-em byl v B-ove hoshnskem podmku
aměstnán jako číšník R. P. Ač R. P-ovi příslušela rovněž mzda 765 K
~něsíčně, souhlasil J. B. s tím, aby by~ !ento zaměstnan~c. účoasten n~ výnosu

ří latků "Za obsluhu podle mzdy v castce 1145 K meslčne a ?od cel vence

~ 9.fo, kdy se R. P. stal účtujícím číšníkem, podle mzdy' ve vy~l. 1.500 K,

ač základní mzda účtujicího číšníka mě~a podle vyhl.as.ky čmll! 10?B ~.
Dne 6. srpna 1940 byla J. K-ovi přenechana na vlastm učet holelova trafika.
Ve sporu, o který tu jde, domáhá se J. K. u pracovniho soudu na J. B~ovl
zaplacení,částky 8.150 K s pťísJ. )ako PO?í1 Zo 10% ~říplatku z ceny ]IdeI
a nápojů podávaných v hostmskem podmku zalovaneho.
P r v Ý s o u d zamítl žalobu.
O d vol a c í s o u d vyhověl k žalobcovu odvolá~í žalobě stran částky
4.312 K 15 h. V d ů vod ech uvedl odvolací soud mImo JI~e: Je r:esp~rne,
že v době od I. února 1940 do I. července 1940 byli u zalo~ane~? jak?
obsluhující personál zaměstnáni R. P. a žalobce, kteří konalI prace člsmcke.
Mimo to byl u žalovaného zaměstnán J. N., kte:ý ~yl skl~pi11kem. oByl SIce
vyučen číšníkem, měl však na sta~osti sklep, t. j. v~čep pl~a, a mel z toh.o
svůj příjem a jen když bylo zapotrebí, mUSil vypomah~tI pr; obsluze hostu.
Na 10% připlatku zúčastněn nebyl. Z tohoto nesporneho pre~esu. ~::. ~d
volací soud za to, že ve shora uvedené době nebylo lze povazovatI clsmka
R. P-a za vrchniho číšnika ve smyslu Ill. části tabulky vyhlášky ze dne
30. ledna 1940, Úřední Jist čís. 24. Mohl by být za něj pO\;ažován jen tenkráte, kdyby dozíral na dva vyučené č~níky, kt~ř~ by ~yli zaměsotná~i nepřetržitě při obsluze hostů a jakotakovl by bylI učastm na r~zdelellI percentuálního příplatku. R. P. na dva číšníky nedozír!l, .lak Je ne;porno,
nýbrž jen na žalobce; N., který byl sklepníkem, nemel n~roku na pnp~~tek
za obsluhu. Nesejde na tom, že snad ojediněle. jen na kratkou dobu 1 Jinak
42
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jako číšník vypomohl. Jak číšník P., tak žalobce měli zaručenu nejnižší
mzdu měsíčně 765 K. Jen tyto mzdy mohly býti podkladem pro výpočet
účastí na 10% příplatku. Podle tabulky měl tedy žalobce dostati v měsí
cích únOr až červen 1940 polovici 10% příplatku, t. j. 14.975 K 20 h. Dostal však podle písemného potvrzení, jak zjišťuje odvolací soud z potvrzenek o tom, podepsaných žalobcem, za měsíce únOr až červen 1940 celkem
10.834 K a má tedy nárok na doplatek 4.040 K 45 h. žalovaný se bránil
proti přisouzení této částky i tím, že od 1. února 1940 byl za souhlasu
žalobce změněn poměr rozděleni 10% bříplatku tak, že za základ propočtu
tohoto 10% příplatku byla vzata u R. P-a zaručená nejnižší mzda o 380 K
vyšší a že žalobce podpisoval každý měsíc vyúčtování a prohlášení, že je
ke dni zúčtování úplně vyrovnán. Je sice pravda, že ve vyúčtování za mě
síce shora uvedené je uvedena doložka: Prohlašuji, že jsem se svými nk·
roky k dnešnímu dni vyrovnán. Leč toto prohlášení, z něhož by se mohlo
usuzovatí na to, že žalobce není oprávněn domáhati se jiných nároků, než
které mu byly přiznány podle vyúčtování s ním provedeného, je právně neúčinné hledíc k ustanovení § 5 vl. nař. čís. 330/1939 Sb., který stanoví,
že nároky zaměstnancovy plynoucí z tohoto nařízení, z vyhlášek neho ze
schválené úpravy nesmějí býti jednotlivou .'smlouvou na újmu zaměstnan
covu zkráceny, leč by k takové změně dalo souhlas ministerstvo sociální a
zdravotní správy nebo úřady jím k tomu určené. Je tedy podle názoru odvolacího soudu neúčinné i jakékoliv prohlášení žalobcovo, obsažené na vyúčtovacích blanketech, pokud by znamenalo zkrácení žalobcovy mzdy.
Stejně není podle názoru odvolacího soudu odůvodněná ani námitka žalo··
vaného, že prý žalobce souhlasil s tím, aby poměr rozdělení 10% příplatku
byl změněn ve prospěch 'druhého číšníka R. P-a tak, že tento měl míti zaručenou nejnižší mzdu o 380 K vyšší než jak stanoví tabulky, a to pokud
jde o dobu od 1. února 1940 do červenc;e 1940. Tu přichází zase v úvahu
shora uvedená vyhláška, podle níž je bez souhlasu oprávněného uřaáu Z8kazáno činiti smluvně jakékoliv změny, které by byly ke škodě zaměst
nance. Při tOni není třeba hleděti ani k tomu, že pouhý mlčky vyslechnutý
vzkaz žalovaného o tom, že P-ovi byl základ zvýšen, nelze vykládati jako
souhlas žalobcův s touto změnou. I žalovaný si byl vědom toho, že neměl
měniti základ pro, výpočet mimo tabulky, COž plyne z toho, že, jak sám
ve svém výslechu přiznal, nařídil, aby byla žalobci vyplácena mzda 'podle
tabulek, když ho žalobce v únoru 1942 o to žádal, a snažil se s ním věc
vyříditi po dobrém. Nelze proto po dobu od února 1940 do července 1940
přihlížeti k tomu, že byla podle tvrzení žalovaného smluvena změna základu pro výpočet mzdy žalobcovy odlišně od závazných tabulek ve prospěch číšníka P-a. Odvolací soud zjišťuje, že za měsíc červenec 1940 činil
10% příplatek, jenž měl býti rozdělen mezi obsluhující číšníky, 5.168 K
50 h. Na tomto příplatku participovali, jak je nesporno, od července 1940
i z~městnanci žalovaného, a to P. jako vrchní číšník se základní mzdou
1.008 K, žalobce se základní mzdou 765 K a další číšník J. S., který se
právě vyučil, se základní mzdou 360 K. Mzda žalobcova měla tedy činiti
za měsíc červenec 1940 1.861 K70 h, ježto na příplatku participoval
36.02 %. Dostal však, jak zjišťuje odvolaci soud z písemného vyúčtování
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za měsíc červenec 1940 jen 1.590 K, tedy má dostati ještě na mzdě 271 K
70 h. Pokud jde o další požadavek žalobcův na nedopla.t~y, ze I!'zdy za
dobu od srpna 1940 do března ,194.2, k!~ré ,vzm~ly rovnez hm, ze mzda
byla žalobci vypočtena na nespravne zvysenem zakladu :ozdy R. P-a, n~
shledává odvolaci soud žalobní nárok důvodným. Nem sporu o, tom, ze
žalobce dostal oej 1. srpna 1940 svoleni od žalovanéh~,. ~by pro,vo.zoval
v podniku žalovaného na svůj účet hotelovou trafI~u a vy~ezek z Ol SI sám
ponechával. Žalobce neměl nárok na to, ab~ mu zalovan~ tuto traflku ponechal. žalovaný tím umožnil žalobCi, aby mel z provozu teto .trafIk~ v P?dni ku žalovaného stálý a jistý příjem, Jmak bylo lze I z prodeje tabakovydl
výrobků vybírati 10% příplatek a ten měl býti rozděl;on, byl-h pr?v?zov~n
na účet majitele podniku, mezi zaměstnance. Odv?I~CI S?U~ doch~zl z..yysledkůprovedených důkazů a přednesů stran k zaveru, ze zalobcuv pnJ~m
z hotelové trafiky byl nejméně 200 K mě~íč.ně. Nemůže se p,roto povazovati za zkrácena, když mu žalovaný umozml a so~hlasll s h:n, aby ~ro
dával tabákové výrobky při svém zaměstnání číšmka, zisk SI ponechaval
pro sebe a taky dělal více než co by byl měl na přípla~cích, kdyby byly
rozdělovány podle tabulky. Za dobu od srpna 1940 do brezna 1942 pozaduje žalobce na nedoplatku mzdy 3.827 K 85 h. Na tabákových výrobcích
měl však příjem přes tuto žalobou žádanou č~stku a pr9to, nelze inÍh za to,
že by jiný propočet než podle tabulek byl k Jeho škode.
Ne j v y Š Š j' s o u d nevyhověl žádnému z dovolání.
Z

důvodů:

V souzené věci není sporné, že žalobcova mzda II žalovaného zál~"žela
v příplatcích za obsluhu. Mohl proto býti žalobce podle § 5, odst. IV, CI~. 1
vyhlášky ministra sociální a zdravotní sprá~y ze dne 30. le~na, 1940 Ured.
list čís. 24 placen buď prací na vlastní ucet (plsm. A dO,tceneho ustan,ovení), nebo prací pro společnou pokladnu (písm. B d?t~eneho ustanov~~I).
Pokud jde o to, z čeho se příplatek za obsluhu vyblra, ma sice ~yhlas~a
o tom ustanovení v § 5, odst. ll, uvádí však také.v § 5, .odst. IV,::!~. 2;.zc
se příplatky za obsluhu vybírají podl~ ustano~ení vydaneh9 ~,eJ,vysslm ura~
dem cenovým. Lze proto v tomto smeru pokladah za doplm:]lcl ustanov~11l
vyhlášky i předpisy nejvyššiho úřadu cenového. Podle vysvethvek obsaze.ných ve výnosu nejvyššího úřadu cenového ze dne 17. ~erve~ce 1941, .~. j.
63.911-Vf/3-1941, lze zvláštní příplatek za obsluh~ vyblrah I z cen, kurlva,
není-Ii maFlel živnosti zároveň trafIkantem;. Lze~h tedy z prodaneho, kuřiva vybírati příplatek za obsluh~, pak. mu~~ byh ZPUSO?:I? placem zaměstnance též že se mu přenecha prodej kurlva na vlastm ucet, ve smyslu
ustanovení §
odst. IV, čís. 2 písm. A) dotčené vyhlášky, ovšem nesmí
jíti o řádnou trafiku.
.
•
V souzené věci není sporné, že žalobCI byla dnem 1. srpna 1940 p~e':
nechána na vlastní účet »hotelová trafika«. Již přenecháním této domacl
trafiky byl podle citovaných ustanovení vyhlášky žalob~e odměněn a mě!
proti žalovanému další nároky jen potud, pok,ud se ~u hm nedo.stale: aspon
zaručené mzdy (§ 5, odst. IV, čÍs. 2 dotčene vyhlašky). To vsak zalobce
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ve sporu, o který tu jde, ani netvrdí, nýbrž domáhá se zažalované částky
proto, že se mu nedostalo správného podílu z příplatků na obsluhu pro
společnou pokladnu. Byl-Ii však zaplacen prací na vlastní účet, nemohl býti
vedle toho ještě placen i prací pro společnou pokladnu a nemá již proto
nárok na spornou částku.
ll. Dovolání žalovaného:
Z přednesu žalovaného plyne, že R. P .. si počítal s jeho vědomím a
souhlasem svůj podíl na příplatcích za obsluhu z platu vyššího o 380 K,
než jaký jmenovanému zaručovala vyhláška mínistra sociální a zdravotní
správy ze dne 30. ledna 1940, Úřed. list čís. 24. I když si tedy žalovaný
pro sebe nic z příplatků za obsluhu neponechal, přece jen zvýšení, které
zaručil P-ovi, bylo placeno z peněz, které příslušely ostatním zaměstnan
cům a je proto žalobce oprávněn domáhati se náhrady na žalovaném.
Podle velícího předpísu § 5, odst. IV, čís. 2 dotčené vyhlášky je rozdě
lovacím klíčem příplatků za obsluhu zaručená mzda. Odporovalo tedy ustanovení, aby R. P. počítal svůj podíl na příplatku ze základu proti vyhlášce
o 380 K vyššího, tomuto velícímu předpisu a bylo proto neplatné.
Podle § 5, odst. Vl dotčené vyhlášky je pro zařazení zaměstnance rozhodná činnost, kterou vykonává převážně. Bylo-li tedy zjištěno, že J N.
vykonával převážně práce sklepmistra a jen občas vypomáhal jako číšník,
právem ho zařadil odvolací soud do skupiny sklepmistrů a.právem usoudil,
že R. P. nebyl od 1. února 1940 do 30. června 1940 vrchním číšníkem ve
smyslu bodu lIl. mzdové a platové tabulky dotčené vyhlášky, poněvadž J. N.
jsa vlastně sklepmistrem převážně jeho dohledu nepodléhal.
Žalobcúv způsob placení byl dnem 1. srpna 1940, kdy dostal na viastní
účet hotelovou trafiku, změněn a právem proto odvolas;í soud posuzoval
samostatně dobu do a od 1. srpna 1940.
čís.

18815.

Ustanovení § 1494 obč. zák.. pndle něhož nemftže počíti promlčecí doba
proti osobám, které jsou pro nedostatek svých dušeVltích sil nezpůsobilé
samy spravovati svá práva, lze použíti jen pokud jde o promlčení takových
práv, s nimiž uvedené osoby nemohau nakládati bez spolupftsobeni zákonného zástupce, nikoli i poklid jde o práva,. jichž volná disposice je jim vy. hrazena, na př. práva, která nezletilec nabyl podle §ll 151, 246 obč. zák.
(Rozh. ze dne 18.

..

září

1944, Rv I 334/44.)

A. V-ová, narozená dne 2. prosince 1903 vstoupila počátkem r. 1922
do služby u F. S-ové. V době uzavření služební smlouvy nebyla v zaopa-·
tření svých rodičů a uzavřela též tuto smlouvu bez spolupůsobení zákon·ného zástupce, ačkoli byla v té době a po celou dobu služby - do listopadu 1942 - duševně tak zaostalá, že to podle posudku znalců odůvod
ňovalo její částečné zbavení svéprávnosti. K jejímu částečnému zbavení své-
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právnos ti došlo teprve po nabyti zletilosti usnesením okresního soudu v T.
,
.
ze dne ll. prosince 1942, zn. sp. L 22/42.
. Ve sporu, zahájeném dne 15. ledna 1943 p~dáním za~oby u pracovmh~
d domáhá se A. V-ová, zastoupena podpurcem J. c-em na F. S-ove
SOUl u, . c'a'stky 33620 K s přís!. tvrdíc, že jí žalovaná platIla mzdu do
. ,
č d 1940
zap acem
1935 pouze 400 K ročně ke stravě, od roku 1935 600 K ro -'2~ a o r. ,
;'20 K ročně ke stravě, že jí však pří~lušeb mzda daleko vyss~., ž~}ovana, se
hájila mimo jiné promlčením žalobmho na roku za dobu starsl. tn let pred
podáním žaloby.
..
..
,
P r v Ý s o u d vyhověl žalobě co do částky 7.215 K,50 h, ]mak .ll.za,mltl.
O d vol a c í s o u d odvolání žalobkyně nevyhovel; k odvol~111 zal~
vané zamítl žalobu ještě co do další, částky_ 761 K ~O h. Z _d u vod u:
Pokud jde o otázku, zda je důvodná namltka ~a~~vane, ;e JSou ~alob~u požadované nedoplatky na mzdě za dobu ~taršI tn let pr;,d podamm zalob~
promlčeny, nesouhlasí odvolací soud s vyvody napadeneho rozsudku, ]1n;IZ
prvý soud dovodil, že se na žalobkym ~zt~hu]e ustan?~enl § 1494 ~bč. zak.
a že vzhledem k němu nemohlo prom!cenl al11 zapoČltl. Ustanovem § 1494
obč. zák. lze podle jeho znění vzta?ovati pouze na osob'y' kte!é ]S?U pro
nedostatek duševních sil nezpůsobile samy spravovah sve zalezltosÍl, tedy
na nezletilce a osoby šílené nebo blbé, a to bez ohled~ na to, .zda JSou pro
šílenost nebo blbost svéprávností zbaveny Čl I11kohv, a dale vzhledem
k ustanovení § 6, odsl. 1 ř. o zbav. svépr. též na osoby, které JSou pro
duševní chorobu nebo slabomyslnost částečně zbaveny svéprávnostI (§ 1,
odsl. 2 ř. o zbav. svépr.). Ustanovení § 1494 obč. zák. nelze ~šak v~taho
vati na osoby, u nichž sice byly a jsou dány podmínky pro čas!ečl2e zbavení svéprá~nosti ve ~myslu § 1, ods.!. 2, ř. o zbav. ,svepr., kt~re vS~k n~
byly v dobe rozhodne pro posouzen] ota~~y promlcel1l"am . častečn? sve-,
právnosti zbaveny (srov. Rouček-Sedlacek, Ko~entar ~:l V, vyklad}
II § 1494 obč. zák.). Kdyby byl zákonodárce zamysl~l ,r~zslr~l1 us~a~ove~1
§ 1494 obč. zák. též na osoby, které jsouce k obstar,aval11 svych ~ec] zpusobílé potřebují pouze podpůrce ve smyslu ustanov:'11l § 1.' odst. 2 r. o zbav:
svépr. a nejsou dosud ani částečně zbaveny svépravnosh, byl by to patrne
v ustanovení § 6 l'. o zbav. svépr. ~yjádřil, což se však ?est~lo. Pa~ud byla
v tomto případě žalobkyně v dobe rozhodne pro namltane promlcen] nezletilou měla zákonného zástupce v osobě svého manželského otce J V-a,
který z~mřel teprve v roce 1932, takže nezletilost žalobkyně nemoh:a býli
sama o sobě překážkou započetí promlčení ve smyslu § 1494 obc. zak.
Vzhledem k posudku znalce MUDr. f. S-a a, hledíc k zjiště,ní, k:eré, od~o~
laei soud z tohoto posudku učinil, nelze zalobkym povazoval! pres Jej'
slabomyslnost za nezpůsobilou ke spr~vě jejích prá':, ve sm~~lu ~ 1494 obě.
zák., nýbrž naopak nutno mítí za to, ze byla '7 dobe od zacatku roku 1~22
do konce' ledna 1940 způsobilá k obstarávání svých věcí. Nelze proto z~
lobkyní považovati ani za osobu šílenou ?ebo blbo~ ve smyslu § 1494 obc.
zák., k čemuž se podotýká, že pokud zakon mluv] v ustanovenlch §~ 21,
48 a 1494 obč. zák. o osobách blbých, míní tím zřejmě pouze osoby úplne
nepříčetné (srovnej rozh. čfs. 1562 Sb. ~. ~',v d~vode:~) a z~ tako~é n~lz;
považovati osoby, které ne]SOlI k obstaravam svych veCI nezpusob]le, nybrz
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které potřebují k řádnému obst~ráváni svých záležitostí pouze podpůrce ve
smyslu § I, odst. 2 ř. o zbav. svépr. žalobkyně nebyla v době, jíž se týká
namít,ané p~omlče?í, ani zcel~ ani, čá~tečné zb~vena svéprávno?ti, nýbrž
k ]e]lmu častečnemu zbaveni svepravnosh doslo teprve v prosl11ci 1942,
!akže zde us!anoveni § 1494 obč. zák. neplatí ani vzhledem k § 6, odst. 1
r: o zbay. ,svep:. Odvolací soud dospěl proto na rozdil od soudu prvé stohce k ,~aver?,. ze s~ ustanovení § 1494 obč. zák. na žalobkyni nevztahuje
a nemuze byh na prekážku započetí promlčení jejích nároků na mzdové nedoplatky, pokud jsou požadovány za dobu starší 3 let před podáním žaloby (15. ledna 1943).
.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl žádnému z dovolání. K otázce, o niž
jde, uvedl v
d Ů vod ech:
Podle zjištěníodvolaciho soudu se žalobkyně narodila dne 2. prosince
1903. Byla }edy v době, kdy byl sjednán pracovní poměr mezi ní a žalov~nou, starsl 18 let. Slabomyslnost žalobkyně byla od začátku roku 1922
az do k~nce l:dna 1940 přibližně stejná, t. j. žalobkyně nebyla v této době
zcela zpusobrla k obstarávání svých záležitostí, avšak vzhledem ke své slabomyslnosti potřebovala podpůrce. Usnesením okresního soudu v T. ze dne
11. prosmce 1942, zn. sp. L 22/42, byla žalobkyně částečně zbavena svéprávnosti pro slabomyslnost.
. Z těcht~ sk~tkovýc~ zjištění vyplývá, že žalobkyně byla po celou dobu
sveho ~amest~a,nI u zalo.va.né vzhledem ke své slabomyslnosti postavena
~a r?v~n dosp~lemu nezlehlcl. Jako taková byla oprávněna k samostatnému
tedn~lll v mezlch §§ 151 a 246 obč. zák., mohla pravoplatně uzavříti slu';Obnl smlouv~u a sa?,ost~tně n,aklád~ti smluvenou mzdou, aniž k tomu byio
tre9a ~polupu~?bell1 )~llhQ zakonne~lO zástupce. Podle ustanovení § 1494
obc ..7ak . nemuze počlh doba promlceci proti osobám tam uvedeným dokud 11~11 nebyl ~~í~e.n zá~?nn~ zástupce. Z toho se podává, že tohoto ~sta
novenl lze pouzlh len pn otazce promlčeni takových práv s nimiž nemoh?u oS?by omezené, ve svých právnich jednáních bez spolupůsobeni zákon..
neho. zas,t?pce nal:lad~ti ~. tu?íž ani, ni.c pr~ti jich promlčení samy zaříditi,
n:~ol:v te~ ohledne 'prav; Jlchz volna dispOSice je jim vyhrazena. Jest proto
pnsvedČl~1 od,~olaclmu soudu, že ustanovení § 1494 obč. zák. nepřichází
v souzenem pnpadě v úvahu.
Čís,

18816,

Strana, jíž byla způsobena škoda tím, že soudcovský úředník porušil
u v'yk~návání ~vé~o úřadu soudní zápověd' podle § 379, čís. 3 ex. ř., je
opravnen~ domaha!, se na něm nebo na státu nebo na obOu náhrady 'škody
jen, za pre?p,okladu syndikátního zákona a řízením upraveným v tomto zá.
kane, nikoh zaJabou opřenou a § 385 ex, ř,
(Rozh. ze dne 20. září 1944, R I 623/43.)

Směnečnými platebními příkazy krajskéh? S?~~u, v Ch. Cs .102(~1 a
C 411/43 bylo dlužnici E. B-ové pravoplatne pnkazano zaplalitl venteh
A~ S-ovi částky 25.000 K a 10.000 K; A:. S. se snažil d?sáhnouti zaplacení
svých pohledáv~k z hyper?chy: kteTa pnpadla E. B-ove v exekUCI vnuce~
ou dražbou jejich neinovltosÍl zn. sp. E VIII 1901/30 a kterou ~'.. B-ova
n ostoupila své dceři E. N-ové. Za odpůrčího sporu, který A. S. zahaJll proh
~ N-ové vymohl si A. S. prozatímní opatření ze dne 15. března 1934, jím;:
b' 10 exekučnímu soudu, okresnímu soudu v K., zakázáno .cokoli z ,h~~e
rtchy vypláceti a E. N-ové JakkolI s ?'yp~r9chou disponovatI. .Z,a odp~rclho
sporu, který probíhal pro z~lobce pnz11lve, nav;hl A. S. za]lsťovac! e~e
kucÍ zabavením nároku na vyplatu hyperochy v častce 40.000 K, ktery mela
E. N-ová proti okresnímu soudu v K. pod zn. sp. E VIlI 1901/30. zabavovací usnesení bylo okresnimu soudu v K. doručeno dne 12. prosmce 1935.
Přes to vyplatil tento soud při realisaci rozvrhového usnesení ze dne 2L
září 1935 E. N-ové hyperochu v částce 42.516 K 30 h.
Ve sporu, o který tu jde, domáhá se A. S. opíraje žalobu o předpis
§ 385 ex. ř. na státu zaplacení 42.516 K 40 h.

P r v Ý s o u d žalobu zamítl.
O d vol ac i s o u d zružil k žalobcovu dovoláni napadené usnesení, a
vyhradiv mll právní moc, uložil soudu prvé stolice nové jednání. a rozhodnutí.
Ne j v y Š š i s o u d zrušil k rekursu žalovaného napadené usnesení a
vrátil věc odvolacímu soudU k novému rozhodnuti.
Z

důvodů:

Soud prvé stolice zamítl žalobu na náhradu škody, opřenou podle obsahu žaloby výslovně o předpis § 385 ex. ř., z několika důvodů, mimo jiné
proto, že žalobce, byl-Ii poškozen řízením u exekučního soudu, mohl své
nároky proti státu uplatňovati jen v rámci a na základě zák. čís. 112/1872
ř.

z.

Odvolací soud se zabýval jednotlivými důvody, z nichž soud prvé stolice žalobu zamítl, neshledal je správnými a zaujal ve shora uvedené otázce
stanovisko, že, můžecli žalobce dosáhnouti uplatňované náhrady škody žalobou opřenou o § 385 ex. ř., nelze a také netřeba se domáhati náhrady
podle zák, čís. 112/1872 ř. z. Tento právní názor odvolacího soudu je právem napadán v rekursu žalovaného.
Podle § 104 úst. list. čís. 121/1920 Sb. stanoví zvláštní zákon, jak ručí
stát a soudcové' za náhradu škody, kterou tito způsobili tím, že porušili
právo u konání svého úřadu. Takovým zvláštním zákonem je syndikátní
zákon čís. 112/1872 ř. ze
Jak plyne ze znění § 1 synd. zák., bylo tímto zákonem upraveno všeobecně ručení soudcovského úředníka, pokud se týče státu za škodu, porušil-li soudcovský úředník u vykonávání svého úřadu právo přestoupením
úřední povinllGsti a způsobil tím straně nějakou škodu.

•
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.. M~ prot? strana, jíž byl~ právě uvedeným postupem soudcovského
~:edn~ka zpusobena ~koda, pravo domáhati se na provinilém soudcovském
ured?l~u ,nebo ,na statu"neb? na obou náhrady škody jen za předpokladu
syndlkatnlho zakona a nzemm, v tomto zákoně upraveným.
Podle § 3~5. ex. ř. odpovídá sice majitel od té chvíle, kdy mu byla doruč~na zapOved' uvedena v § 382, čís.' 7 ex. ř., za všechnu škodu která
vzmkn,: nezachováním soudní zápovědi, kteréžto ustanovení platí stelně pro

P?ddluzníka nebo pro toho, kdo má věci, když byla vydána soudní zápoveď podle § 379, čís. 3 ex. ř. Leč tohoto předpisu bylo by lze užíti jen
tehdy, k~yby byla. povInnost k náhradě škody dOvozována na jiném ·pod.
klasJe, nez z toho"z~ nebyl~!achována ~oud~i zápověd' 'Soudcovským úřed
?Ikem . u ~ykona~a~1 jeho uradu. V projednavané věci však opírá žalobce
zalobnl narok prave o to, že soudcovský úředník u vykonávání svého úřadu
nezacho~ával soudní zápověd'. Jde tudíž. o nárok z důvodu že byla zpils?bena sk~da přestoupe~ím .úře~ní povinnosti soudcovy. Takový nárok lze
vsak uplatnovatr jen v ramCI rucební povinnosti upravené syndikátním zákonem, hldíž jen syndikátní žalobou.

čís.

18817.

soud podle předpisů exekučního řádu, neboť § 121, ~dst. 3 ko~k. ř. to výslovně nařizuje a nestanoví žádné odchylky ve prospech upadcuv.
, Rozvrhové" řízení, třebas je provádí exekuční soud, je součástí zpeně
žovacího řízení konkúrsního podle § 121 konk. ř., v němž úpadci nepfísluši
právo rekursu; poukazuje se v tom směru na důvody rozh. nejv. soudu
čís. 9925 a 17667 Sb. n. s. Při rozvrhovém roku zastupuje úpadce správce
konkursní podstaty jako jeho zákonný zástupce a má při něm jen oprávnění,
která jinak příslušejí povinnému. I, když úpadce má snad odůvodněné námitky proti rozvrhovému usnesení, nemohou tyto býti uplatněny jím samým,
nýbrž jen v rekursu, který by případně podal správce konkursní podstaty
nebo některý z oddělných věřitelů. Rozhoduje-Ii o tom, zda ta která položka účtovaná správcem konkursní podstaty je pohledávkou za zvláštní
podstatou, konkursní komisař a je-Ii exekučnímu soudu ponecháno stano~
viti po případných námitkách od dělných věřitelů její výši, je tu dostatečné
postaráno o to, aby správci konkursní podstaty nebyly ze zvláštní podstaty
přiznány nároky neodůvodněné, zvláště když i úpadce má podle § 127,
odst. 3 konk. ř. rekurs proti usnesení konkursního komisaře o stanovení
odměny a hotových výloh správce konkursní podstaty ze všeobecné konkursní podstaty a má tak možnosJ dosíci nápravy, mělo-Ii by se dostati
správci podstaty za tytéž výkony odměny po druhé.

ú~adce není oprávněn k rekursu proti oné části rozvrhového usnesení
vydan~h? exekuč?ím sou~em, v níž jsou stanoveny výlohy zvláštní správy

čís.

exekucne prodane nemovItosti.

(Rozh. 'ze dne 20. září 1944, R I 278/44.)
Srovn. rozh.Čís. 18365 Sb. n. s.
:' r v Ý (e,x e k u Č, n í) so u d. přikázal správci konkursní podstaty úpadkyne J. K-ove, advokatu Dr. J. S-OVl, na úhradu útrat správy útrat zpeněženi a rozdělení zvláštní podstaty částku 4.404,40 K.
'
Rek u r sní s o u d odmítl rekurs úpádkyně

J.

K-ové.

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu úpadkyně.
Z důvodů:

~onkursní řád přiznáv~ ú!,a~ci, právo rekursu jen zcela výjimečně a bez
r~zdIlu, zda jde o dISpOSICI Jmemm spadajícím do konkursní podstaty čili
llIC (§§ 75,126,127, odst. 2,131, odst. 3, 137, odst. 2,142 a 155 konk. ř.).
Připouští·li rekurs úpadcův do rozhodnutí konkursního komisaře o stan~v~ní hotových výloh a odměny správce konkursní podstaty, nelze z toho
Jeste dOVOzovati, ze právo to přísluší úpadci i proti oné části rozvrhového
usn,e,se~í vy?aného exekučním soudem, pokud jsou jím stanoveny výlohy
zvlastn! spravy exekučně prodané nemovitosti. Rozvrh provádí tu exekuční

18818.

Nepředložil-Ii účastník knihovního řízení ve lhůtě udělené mu soudem
plnou moc právního zástupce, jenž sepsal a sám podepsal účastnikův rekurs do usnesení knihovního soudu, je rekurs pro formální vadu nepřípustný.

(Rozh. ze dne 20.

září

1944, Rl 268/44.)

Usnesením ze dne 24. dubna 1944, zn. sp. Ne 1503/40 - Ev z. II 15/40
uložil p r v Ý s o II d, okresní soud v P., obci O. pořádkovou pokutu 100 K,
ježto přes dvojí pohrůžku pokutou nebylo nic podniknuto ve věci knihovního pořádku podle ohlašovacího listu čís .... z roku 1939.
Proti tomuto usnesení podala obec O. svým právním zástupcem rekurs,
aniž předložila i jeho plnou moc. Prvý soud vyzval právního zástupce
obce O., aby do pětidenní lhůty tento nedostatek odstranil. Právní zástupce obce O. nevyhověl příkazu soudu a podáním došlým na soud dne
20. května 1944 (v poslední den lhůty) zažádalo další prodloužení Ihl!;)'
a plnou moc nato předložil dne 26. května 1944.
Rek u r sní s o u d rekurs odmítl.
N e j v y Š š í s O II d nevyhověl dovoiacímu rekursu.
Z

•

důvodů:

Vyzvání právního zástupce rekurentky obce O., aby k rekursu, pouze
jím podepsanému, předložil do pěti dnů;řádnoll písemnou plnou moc (§ 9

?
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zák. čís. 100/1931 Sb.), bylo nepochybně opatřením soudu prvé stolice
k ?dst~anění f?rmální vady, která byla s to, aby překazila řádné úřední
vymen! p~daneho rekursu, tudíž nařízením ve smyslu §§ 84, 85 c. ř. s.,
§ 34 zak. Cl~. 100/1931 Sb. a § 89 j. ř. Ježto šlo o podání vázané lhůtou,
?yla podatelI 'pra~,em a v plném souhlasu s ustanovením § 85, odst. 2 c.
r. ,s. ~ § 34, zak. Cl~. ,100/1931, Sb: určena lhůta k zachování účínnosti formalne vadneho podal1l. Tato lhuta le však podle výslovného ustanovení § 85
od.st. 2 c. ř. s. neprodlužitelná. § 128 c. ř. s. nemá tu tedy místa Nedo~
d~zel-II podavatel rekursu tuto lhůtu, byl mu jako nevykázaném~ zmocnen~l .re~urs s?~det;; dr~hé st?lice právem odmítnut pro nedostatek
,:pravnenl k podam shznosh. Odml tnutí rekursu pro formální vadnost je již
tll~. sd?statek odůvodněno a je proto bez významu, opírá-Ii rekursní soud
.w~'J nazor o neprodlužitelnosti lhůty též o ustanovení § 37 odst 2 c ř s
lez s~ ~a pr~jed~á~aný případ nehodí. Podle toho obec O. 'sam; v zá'k~nné
~atnachdenl1I Ihute (§ 36 zák. čís. 100/1931 Sb.) protí usnesení ze dne
4 .•dubna 1944, zn. sp. Nc I 503/40 - Ev. z. II 15/40 rekurs nepodala
DeIs, 90denn, Ihúty k podání rekursu podle § 31 odst. 6 zák ., 100;
1931
d t t k ·'d '
, . ClS.
/
- pro ne os.a e, ra ,neho poučeni - se nemůže dovolávati, ježto
byla zasto:,:oena pra':.lllm. zastupcem, kterém~ bylo usnesení, proti němuž
rekurs smeroval, soucasne doručeno.
.
,N~pad;né usnesení ,reku.rsního soudu není tedy nezákonné nebo po
p.'avlll strance pochybene, am zmatečné z některého z důvodů v § 41 zák
č,s. 100/1931 Sb. výčetmo uvedených'.
.
čís.

•
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• ~rá~o n~byté k P,?"emk?vé ploše pro rodinnou hmbku na obecním
hřblt~ve •nen!, s~kromym. ptavem věcným, jehož ochrany by se b 10 lze
domah~1 ~ radnych •soudu žalobami vlastnickými podle obdoby §l366 a
5~3 ?b~ zák. nebo zalobou ze služebnosti podle obdoby § 523 obč zák

nybrz uzlvacfm právem tkvícím v právu veřejném.

.

.,

(Rozh. ze dne 20. září 1944, RII 173/44.)
Srovn. rozh. čís. 10379 Sb. n. s.
SPO!'u, 0_ kte~ý tu jde, domáhají se žalobci F. S., R. S. a M š-ov~
·ze zalovane A. S-ova, F. S-ová, M. L-ová a J. M-ová jsou ovinn dÚi
,.
~Ias. k ~xhu:n,:ci těl~snýc.~ pozůstatků M. P-a z hrobu ~a hřbhově vso~.10 n~muz pry zalobc, mal' zakoupeno užívací právo a do něhož byl dn~
: edna 1944 M. P. bez jejich souhlasu pohřben. Okresní úřad v B b y
pry exhu:nac, M. P-a povolil, kdyby k ní žalované daly svůj souhlas.·
P r v y s o II d odmítl žalobu.

, ye

s : e k u, r sn! s o u d zrušil k rekursu žalobců napadené usnesení a uložil
nOu u,prve .stohce, .aby o ní znovu jednal a rozhodl. Zd ů vod ů' Z před
eseneho deJe, na Jehož základě třeba o vznesené námitce nepřípustnosti

čis.
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oořadu práva rozhodnouti, vy~l~vá, ~e se. ~těžov~telé don:áhají žalob?u,
· niž tu jde, na žalovaných vydant projevu JeJ,ch vule, proto ze tento prolev
~yl žalovanými odepřen, ač. byl, správním úřad~m .~tanovenJa~o podm!nka
exhumace a opětného pohrbel1I M. P-a. Domahall se tUdlZ zalobcove na
žalovaných soukromoprávního nároku. Předmětem exekuce podle § 367
ex. ř. nebude ani hřbitov, ani jeho příslušenstvi, ani tedy užívací právo
tvrzené stěžovateli, nýbrž nárok na vymožení určitého, výše vylíčeného jednání žalovaných (srov. rozh. čís. 10124 Sb. n. s.).
Ne j v y Š š í s o u d obnovil k dovolacímu rekursu žalovaných usnesení
prvého soudu.
Z důvodů;

Pro otázku přípustnosti pořadu práva pro žalobní nárok není jedině rozhodující, zda předmětem exekuce, vyhoví-Ii se žalobě, bude hřbitov anebo
jeho příslušenství čili nic, nýbrž především je hleděti k právní povaze nároku, jehož soudní ochrany se žalobkyně domáhá, totiž zda jde o »občan
skou věc právnÍ« ve smyslu § 1 j. n. žalobci opírají svůj tvrzený nárok
· proti žalovaným, aby dali souhlas k exhumaci tělesných pozůstatků M. P-a,
o to, že k hrobce, kde byl pohřben zemřelý M. P., měli zakoupeno užívací
právo do 30. září 1944 a vyvozují žalobní nárok jen z tohoto užívacího
práva, do něhož bylo vykopáním hrobu pro zemřelého M. P-a neoprávněně
zasaženo. Podle předn~su žaloby jde o hrob na obecním hřbitově. Avšak
obecní hřbitovy jsou zřízeny a udržovány obcemi jako veřejnoprávními
svazy v oboru jejich veřejnoprávní působnosti, v oboru výkonu zdravotní
policie (dříve § 27, čís. 5 mor. obec. zříz., § 3, písm. d) zák. čís. 68/1870
ř. z., nyní §§ 1, 3, 4 čís: ll, 14 zák. čís. 322/1922 Sb. a čís. 236/1922 Sb .•
a vL nař. čís. 24/1923 Sb.). Jsou to předpisy veřejnoprávní. Bližší ustanovení o používání hřbitovů a jich zařízení obsahují hřbitovní řády vydané
· v rámci shora uvedených veřejnoprávních předpisů. Právní jednání, které
žalující strana uzavřela s obcí o užívání hřbitovního místa pro rodinnou
hrobku, nebylo soukromoprávní smlouvou mezi dvěma sobě na roveň postavenymi právními podměty, nýbrž právním jednáním mezi jednotlivcem
a mezi obcí, jímž tato ve výkonu péče o obecní hřbitov, tedy mocí svého
veřejného práva, propůjčila žalobkyni oprávnění užívati části hřbitova, ať
již na čas, nebo na. celou dobu trvání hřbitova, ať bezplatně, ať - jak
se obyčejně děje - za úplatu. žalobci nenabyli soukromého práva vlastnického na pozemkové ploše- pro rodinnou hrobku, ani soukromého práva
užívacího nebo požívacího na této ploše, nýbrž jen užívacího práva k úče
lům a v mezích vytýčených hřbitovním řádem. Tento nárok na používání
veřejného ústavu není nárokem soukromoprávním, jehož ochrany by se bylo
lze domáhati u řádných soudů, bud' žalobami vlastnickými podle obdoby
~ 366 a 523 obč. zák. (rei vindicatio a actio neg;ltoria) nebo žalobou ze
služeb-nosli podle obdoby § 523 obč. zák. (actio confessoria). Zevní roucho
žaloby tu nerozhoduje, nýbrž jen vnitřní podstata nároku, který je uplatněn. Tak rozhodl nejvyšší soud i v rozh. čís. 10379 Sb. n. s., od něhož dovolací soud v souzené věci neshledává důvodu se odchýliti. Nezáleží na
tom, že udánlivým zásahem žalovaných do užívacího práva vznikla prý

~ Čís.

668

18820-

---

Čís.

18821 669

žalobcům škoda, již však spatřují žalobci jen v protiprávním stavu způsobe
n~.m pr~ zá:ahem ~al~va?ých, neboť tato okolnost o sobě nestačí, aby se
pnp~dny verelnoprav~, narok na ochranu tohoto užívacího práva proměnil
v narok na nahra,du skody povahy soukromoprávní, o němž by příslušelo

rozhodovati soudum.

.
-
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~ Kdy ne~ nepominuteiný dědíc proti obdarovanému nárok na náhradu
skody, ktera mu vznikla tím,. že se dal jeho nezávaznými sliby pohnouti
k tomu, ze neuplatnil povinného dílu při smrti dárcově.

(Rozh. ze dne 25. září 1944, Rv I 257/44.)
F. H., zemřelý dn'e 29. března 1939 daroval za svého života notářskou
smlo~uvou ze dne 8. lístopa?u 1933 celý svůj nemovítý majetek své druhé
manzelce F. H-ove. F. H-ova zemřela dne 30. března 1942 a v poslední vůlí
zanechala '/". pozemků dětem zůstavítelova svna F. H~a ml. M. a N
H-cvým. Dědici. ostatního nemovitého majetku' darovaného jí' manželel~
F .. H~em ustanovila K. F-a a M. R-a, kteří se k její pozůstalosti též při ..
hlasIlI.

H:

ml. proti pozůstalosti po'
Ve spor~l, o kt~rý tu jde,. domáhá se F.
F. H-ove nahrady skody v častee 21.600 K s příslušenstvím, tvrdě, že ho
F. !-I-ová úst~ě i písemně ujišťovala, že bude při své smrti na žalobce pamatovatl, a ,ze >?<:o Je H-ovo, H-ovo též zůstane«. Tímto ujišfováním
F. H-~~ve ~pry by zalobc,:, obelstěn, neuplatnil proto povinného dílu, který
mu pnslusel po Jeho otCI F. H-ovi st., a trpí vinouA. !-I-ové škodu v za-

že upustí od uplatňování svého povinného dilu v pozůstalosti po otci. Ze
zjištěni nižších soudů o ústních a písemných projevech stran v tomto směru
ani z obsahu jejich korespondence uzavření takové smlouvy nelze vyvoditi. žalobce sám ve sporu důsledně a ještě i v odvolání i v dovolání mluvi
,en o slibování nevlastní matky, kterým se dal ovlivniti a pohnouti k tomu,
Ú po smrti svého otce upustil od uplatňování svých nároků na povinný
clil. Sám označuje v odvolání slib zemřelé za neplatný a právně nezávazný
(pro nedostatek formy notářského spisu) a výslovně přiznává, že ani rozsudek soudu prvé stolice nezjišťuje ani během sporu nebylo tvrzeno, že
s nevlastní matkou učinil nějaké narovnání o povinném dílu resp. škodě
111U způsobené. Nemůže se tedy jednati o porušení smluvní povinnosti
(§ 1295, odst, 1 obč. zák.) nebo o škodu vzniklou z protiprávního činu
zemřelé (§ 1294 obč. zák.). Nedodržení zcela povšechných, neurčitých a
právně nezávazných slibů samo o sobě není ještě civilním deliktem a nezavazuje k náhradě škody. Z výsledků řízení však také neplyne, že zemřelá zpúsobila žalobci škodu jím tvrzenou úmyslně jednáním a způsobem,
příčícím se dobrým mravům (§ 1295, odst. 2 obč. zák.), když je zjištěno,
že z pozemkú, o něž jde, zanechala dětem žalobcovým (tudíž zase H-ům),
nikoliv pouze díl, jenž by odpovídal povinnému dílu žalobcovu, ale celol!
třetinu pozemků, tedy plný dědický podíl žalobcův, a tím i svůj slib, uči
něný podle zjištění nižších soudů bez bližšího vymezeni obmyšlených osob,
vlastně splnila.
Pro nárok na náhradu škody není tu tedy základního zákonného před
pokladu, ·totiž zaviněni zůstavitelky - porušením nějaké povinnosti - a
zamítnutí žaloby obstojí již z tohoto důvodu, když ručení za škodu nezaviněnou v souzeném případě zřejmě nepřichází v úvahu.

žalované v.ýši.

Žalobu zamítly s o u d Y VŠe c h tří s t o I i c, n e j vy Š š í s o u d'
uvedl
v

důvodech:

, Podle obsahu, žaloby a pře~~:ětů žal,:bcov~ch domáhá se tento náhrady
sk?dy, kter~u 1'11 mu - ve vysl povmneho dllu po jeho zemřelém otci __
zl?u~obl~a Zllstavltelka F. H-ová jako nevlastní matka bezdůvodným slibova111mcz~ ~ co do pozemků, které jí otec žalobcův postoupil darováním
m::~ zlvyml , - .l;,~de .p? sv~ smrti pamatovati na žalobce (podle zjištění
mzslch sovudu lIJlstoVa?IO:, ze, co Je H-ovo, H-ovo že i zůstane) J následkem čehozse ?n,. spolehaje na tyto sliby a ujišťování, v pozůstalosti svého
ot~e, o pov~nny
nehlasll.žalobce však ve sporu ani sám netvrdil a tím
mene pr0kazal, ze v tomto směru uzavřel výslovně nebo mlčky s nevlastní
matkou nějakou určitou právně závaznou smlouvu (dohodu, smír, narovnání
P?dle § 1380 obč. zák. nebo jiné ujednání), kterou by nevlastní matka byla
. p:~vzala. z.avazek k post?~pení ml~ oněch pozemků nebo jejich podílu naň
pnpadaj1clho n~ vyrovnanl. jeho naroku na povinný díl, který by snad měl
podle § 951 obc. zak. prali nevlastní matc2 .iako obdarované , a sice že to ,

?r1
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K výpovědi a k okamžitému zrušeni domovnického poměru je oprávněn
nejen vlastník domu, nýbrž i poživatel a jménem vlastníkovým i osoba, pověřená jim správou domu.
(Rozh. ze dne,25.

září

1944, Rv I 271/44.)

Ve sporu, o který tu jde, domáhá se F. L-ová, vedoucí správu domu
64 jménem svých dětí K. a B. P-ových, proti domovníkovi v tomto domě,
F. H-ovi, zjištění, že se domovnický poměr mezi stranou žalující F. L-ovou
a stranou žalovanou zrušuje a že žalovaný je povinen to uznati a domovnický byt (v žalobní žádosti blíže určený) vykliditi a žalující straně odevzdati. žalovaný namítá mimo jiné,že žalobkyně nemá aktivní legitimace
ke sporu.
P r v Ý so u d žalobu zamítl. Z d li vod ů: Není-li žalobkyně ani vl:lStnicí, ani poživatelkou domu, ani nemá jiného práva, které by jí dovolovalo
nakládati vlastním jménem s domem tak, že by mohla míti. vlastním jménem domovníka (na př. nájem celého domu) a spravuie-li dům pouze ze
čp.
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zmocnenl a Jmenem vlastníkú, není oprávněna sama žalovati na vykli'zení
a zrušení domovnického poměru, nýbrž k tomu je oprávněna jen druhá
strana, jíž jsou vlastníci, jejichž jménem žalobkyně smlouvu patrně uzavírala.
O d vol a c í s o u d nevyhověl odvoláním žalobkyně. Z d II vod ll:
žalobou, která byla napadeným rozsudkem zamítnuta, domáhá se žalobkyně vůči žalovanému okamžitého zrušení domovnického poměru z důle
žitých příčin ve smyslu ustanovení § 12 zák. čís. 82/1920 Sb. Z ustanovení
§ 12 cit. zák., v němž se způsobem demonstrativním uvádějí důležité pří
činy, pro které může »vlastník domu« ihned domovnický poměr zrušiti,
plyne, že se okamžitého zrušení domovnického poměru z důležitých příčin
může domáhati jedině vlastník domu a nikdo jiný, zejména, že není k tomu
oprávněn ani poživatel domu, ani ten, komu na př. vlastník celý dům pronajal nebo koho pověřil správou domu, a to ani v tom případě, kdyby domovnickou smlouvu' uzavřel sám vlastním jménem a na svůj účet. K tomu
se připomíná, že ustanovení § 12 cit. zák. nutno jako speciální zákonné
ustanovení vykládati restriktivně. Žalobkyně doznala, že n'ení vlastnicí domu
čp. 64 v K., v němž je žalovaný domovníkem. Již proto byla její žaloba
napadeným rozsudkem pro nedostatek jejího: aktivního oprávnění k žalobě
.právell) zamítnuta.

Ne j v y Š š í s o u d zrušil k dovolání žalobkyně, jež odvolací soud prohlásil za přípustné podle § 502, odst. 3 c. ř. s. (hodnota předmětu sporu
2.000 K), napadený rozsudek a uložil odvolacímu soudu nové jednání a
rozhodnutí.
Zdůvodů:

V souzené věci jde jen o to, zda je k okamžitému zrušení domovnického
podle § 12 zák. čís. 82/1920 Sb. oprávněn jen vlastník domu či
také poživatel nebo správce domu, pověřený vlastníkem domu jeho správou.
Z té skutečnosti, že v § 12 dotč. zák. je uvedeno, že je vlastník domu
oprávněn zrušiti domovnický poměr, nelze ještě usouditi, že by toto právo
nepříslušelo ani poživateli ani zmocněnci vlastníka .domu, neboť v § 12
dotč. zák. není právo těchto osob k zrušení domovnického poměru výslovně
vyloučeno. Naopak domovnický zákon v § .1, odst. 2 výslovně dovoluje,
aby domovnická smlouva byla uzavřena 'i zástupcem vlastníka domu, a je
proto z toho usol!diti, že nebyla v tomto směru zvláštními předpísy domov. nického zákona vyloučena platnost obecněprávních ustanovení. Je proto
při řešení této otázky přihlížeti i k těmto ustanovením a nelze ji řešiti jen
ze znění § 12 dotč. zák.
Pokud jde o právo užívací (§§ 509 a násl. obč. zák,), přisluší poživateli
.táž práva jako vlastníku, jen s tou odchylkou, že nesmí nakládati s podstatou věci. Je proto poživatel také oprávněn vypověděti domovnický poměr
a domovnický byl. Než i pouhá držba služebnosti požívání ho k tomu
opravňuje, neboť držba služebnosti poživani má obdobné účinky jako držba
věd při domnělém vlastnictví (§§ 372-374 obč. zák.), je-Ii ovšem pořádná, poctivá' a pravá (rozh. čis. 8520, 14464 Sb. n. s.).
.
poměru
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Stejně může za vlastníka domu dáti výpověď i zmocněný správce domu,
neboť dání výpovědi náleži mezi záležitosti obvyklé správy. Správce nesmí
však výpověd' dáti vlastnim jménem, nýbrž jen jako zmocněný správce

vlastníka domu.
Posoudil tedy odvolaci soud věc po právní stránce mylně, pokud usoudil že jen vlastnik domu a nikoli také jeho zmocněnec anebo poživatel domu
je 'oprávněn, dáti d0n:'?vníku výpověd'. Pon~~adž však, žalobkyně. žaluje
vlastním jmenem, nemuze se vzhledem na vyse uvedene dovolavalI toho,
že prý je zmocněncem vlastníků.
Poněvadž se odvolací soud vzhledem na svůj mylný právní názor .neobíral celým obsahem odvoláni, bylo napadený rozsudek zrušiti a věc vrátiti odvolacímu soudu, aby o odvolání dále jednal a znovu rozhodl (§ 510

c.

ř.

s.).
čís.

18822.

Nařízení ze dne 30. řijna 1940, Řišský zák. I, str. 1451 o zabaveni mzdy.
I když byla vyživovací povinnost dlužníkova stanovena teprve pravoplatným rozsudkem, není přece pro posouzení otázky, zd~ j~e o nedoplatek výživného, který se stal ve smyslu § 6, odst. 1 poslední vety uved. ~at.
splatným déle než jeden rok před podáním návrhu na vydáni zabavovaclh~
usneseni rozhodující doba pravoplatnosti rozsudku, nýbrž doba dospělostt
jednot1i~ých vyžiyovacích dávek od podání žaloby (§§ 406, 409 c. ř. s.).
Okolnost že se dlužnl1< houževnatě, ale marně bráni! zjištění vyživovací
povinnosti, ~esvědčí sama o sobě o tom, že se dlužník úmyslně vymkl své
platební p o v i n n o s t i . ,
částka vyplácená dlužníku jako přispěvek na manželku, jež však je
trvalou s~částí jeho služebnlho platu jako ženatého, není nezaba"itelná
podle § 3, čís. 5 cit. nař.

(R'ozh. ze dne 27. září 1944, R I 175/44.)
Srovn. rozh.

čís.

18417 Sb. n. s.

Ve sporu o uznání nemanželského otcovství a placení výživného, který
vedla ne z!. L. č-ová proti J. M-ovi a který skončil rozsudkem nejvyššiho
soudu ze dne 20. října 1943, byl žalovaný J. M. uznán povinným zaplatiti
1. nezlelilé žalobkyni na výživném za dobu od 21. února 1937 do 31. prosince 1942 částku 7.140 K s přís!. a útraty sporu celkem 12.134 K 90 h do
14 dnů pod exekucí, 2. platiti jí počínajíc dnem 1. ledna 1943 měsíčně výživné v částce 120 K.
Usnesením okresního soudu v M. ze dne 9. prosince 1943, zn. sp.
E 641/43 bylo nez!. L. č-ové povoleno na její návrh ze dne 7. prosince 1943
zabavení pracovního příjmu J. M-a a zabavený příjem byl jí přikázán k vybrání stran výživného splatného do 31. prosince 1942 v částce 7.140 K,
výživného splatného od 1. ledna 1943 do 31. prosince 1943 v částce 1.440 K
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a útrat 12.314 K 90 II s omezením) že dlužníku musí zůstati měsíčně volná
částka 700 K.
V lednu 1944 navrhl dlužník J. M. změnu usnesení ze dne 9. prosince
1943, zn. sp. E 641/43 tak, že se nezabavitelná částka zvyšuje na 1.300 K
měsíčně a zrušeni exekuce pokud jde o výživné splatné před 7. prosincem
1942. Ve svém návrhu hlavně tvrdil, že je povinen vyživovati manželku a
nevlastní dceru H. T -ovou, že musí spláceti svůj dluh u K. J-a v částce
16.413 K 60 h, vzniklý mu v době jeho nezaměstnanosti, dále dluh 1.658 K
u H. M-ové a palmární účet ze sporu s vymáhající věřitelkou v částce asi
15.000 K.
P r v Ý s o u d změnil svoje usnesení ze dne 9. prosince 1943 zn. sp.
E 641/43 v příslušné části tak, že přikázal vymáhající věřitelce k vybrání
pracovní příjem dlužníkův a) pokud jde o výživné splatně v době od
1. ledna 1943 do 31. prosince 1943 v částce 1.440 K, jakož i pokud jde
o výživné v době od 1. ledna 1944 do 31. prosince 1944 s omezením, že
dlužníku musí zůstati měsíčně volná částka 1.100 K, b) stran zbytku splatného výživného v částce 7.140 K a stran útratové pohledávky v částce
12.314 K 90 h spolu s útratami exekučniho n*vrhu v částce 352 K s omezením, že dlužníku musí zůstati volných měsíčně 1.300 K a pokud zabavitelný plat tuto částku přesahuje, tři desetiny přebytku. Z d ů vod ů:
Z přípisů okresni nemocenské pojišťovny v M. ze dne 24. ledna 1944 a
Zemědělské pojišťovny v M. ze dne 24. ledna 1944, jakož i z výslechu svěd
kyně M. M-ové zjišťuje soud, že manželka dlužníkova M. M-ová byla jen
přechodně zaměstnána v roce 1942 v zemědělství jako totálně nasazená a
že pracovala jen za stravu, a to hlavně ve žních. Z výslechu těže svědkyně
se zjišťuje, že svědkyně je odkázána na výživu manželovu a že s ní žije
ve společné domácnosti jejL třináctiletá dcera z dřívějšího manželství
H. T -ová. Z výslechu svědka B. U-a a z přípisu Okresní nemocenské pojišťovny v M. z 10. ledna 1944 se zjišťuje, že povinný je zaměstnán u této
pojišťovny jako administrativní úředník s čistým platem 1.643 K 80 h včetně
příspěvku 200 K na nevlastni dítě H. T -ovou a příspěvku 200 K na manželku. Návrh dlužníkův na zvýšení existenčního minima uznává soud oprávněným jen na částku 1.100 K měsíčně. Podle § 6 nař. o zabavení mzdy má
býti dlužníku ponecháno tolik, co potřebuje. pro svou nutnou výživu .a
k splnění svých běžných zákonných povinností k výživě vůči oprávněným,
l,teří jdou před věřitelem nebo ke stejnoměrnému uspokojení osob věřiteli
na roveň stÓjících. Nelze proto vzíti zřetel na jiné potřeby dlužníkovy mimo
'výžívu, tedy zejména nikoliv na potřebu spláceti dluhy. Naproti tomu, i
když výživa nezletilé H. T-ové nepředchází alimentační povinnosti dlužní·· .
kově k vymáhající věřitelce ani jí nekonkuruje, přece musí býti pamatováno částkou 200 K v dlužníkově existenčním minimu na H. T-ovou, neboť
je to výchovné poskytované na ní dlužníkovi Ústřední sociální pojišťovnou
a má býtí dlužníkem na ni vynaloženo. Ježto bylo zjištěno, že manželka
dlužníkova je plně odkázána na výživu dlužníkovu, 'neboť přechodné zaměstnání ve žních za stravu nelze brátí v úvahu, má soud za to, že ke své
nutné výživě jako úředník, jakož i k nutné výživě své manželky, jejížalimentačni nárok předcházi nárok vymáhající věřitelky, potřebuje dlužník

,. t' 900 K me'síčně Soud zvy'šil tedy existenční minimum dlužníkovo
caSKU
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na 1 100 K měsíčně. Dále navrhl dluzmk zrusenl exeku~~. s ~yjlm ou. za .,a~
vení' a přikázáni služebních platů pro pohledávku vyzlvneho vyma?ajlcl
strany za dobu od 7. prosince 1942 do 7'oprosmce 194~. Podle n~,zoru
soudu nemůže tento návrh opírajicí se o' duvody uvede~e ~ ~ 39, CI~: 2
ex. ř. vésti v konkretním případě ke zrušení :~ekuce, ny!'lrZ jen k, j~jlmu
p~měrnému omezení podle § 41 ex. ř., neboť jlZ podle n~~.'h~ dluzmkova
má exekuce stran části vykonatelného nároku, t. J. co do vyzlvneho za dobu
od 7. prosince 1942 do 7. prosince 1943, zůsta!1 v platnostt.v rozsah~ st~~
noveném podle § 6 nař. o ",bavení mzdy. A~:ak : pokud jde
zb~~aJlc!
dospělé alimenty a útratové pohledávky muze bytt ~ ~o?zenem ponpade
exekuce jen poměrně omezena, když j,e ,:,;dena, n~ dl~zmkuv plat vubec a
když je pro uvedené nároky po~le uda)u dluz?lkovyc? po~ze vylouče~o
zabavení platu v rozsahu stanovenem § 6 CIt. nar. a nem tudlz ero tyto naroky vyloučena exekuce na plat v rozsa~u p~?le ~ 5 uved: nar. Soud vycházeje z těchto úvah omezil v konkretmm pnpade exekUCI v .rozsahu pa~
tmém z usnesení, a to z důvodů, jak jsou dále uved:ny. § 6 nar. o ,zabavenI
. mzdy ustanovuje v posledni větě ~rv~ho od:tavce, ~e pro, zabavenI pro ~e~
doplatky, které se staly splatnými dele nez rok pred navrhem na vyda"l
zabavovacího usnesení, neplatí předpISY § 6, odst. 1 potud, poku? nelz:
míti podle stavu poměrů za to, že se dlužník své platebnI povmn~stt umyslne
vymkl. V konkretním případě jde o výživné za do?u, od 21., ~nora ,1937,
tudíž za dobu d~ší jednoho roku počítáno o~ podant exek~~n!ho navrhu.
Je sice pravda, že alímentační povinnost dl~.znlkova byla z)lst~na soud~m
teprve rozsudkem nejvyššího soudu z 20. njna 1943 doručenym str~na?!
11. resp. 12. listopadu 1943, to však podle ná.í'0r~,~oudu neznar;'en,a, ze
by tato povinnost vznikla teprve rozsudkem ne)vysslh? soudu, nybrz pola
vinnost vyživovací je tu již od 21. února ,1937. Soudnlm rozs,ud,k~m
pouze zjištěna a rozsudek se stal exekučmn; tttulem pro, vym~ham vyzl~
ného. Splatné však bylo výživné hned od 21. unor!, 1937 vzdy,predcm v mesíčních částkách, jak byly pravoplatným rozsudkem ,zjiště,ny. Ze pak v t?mto
smyslu má § 6 cit. nař. na mysli jen nedoplatky vyzlvn~ho za posl~dnI rok
přéd podáním exekučního návrhu, vyplýv~ j!ž. z přís?oslt ustano~,em !ohoto
paragrafu vůči dlužníkovi, je~už ponechava )~n tohk, kohk p~,!,e,buje pro
svou nutnou výživu a pro výzlvu osob podle z!kona je
n~jbl;:;sl~h. !~to
přísnost by nebyla vysvětlitelná, kdyby neslo o Za]lstem"J;>ezne, vyzlvy
oprávněné osoby a.kdyby omezení dlužnikovo na nutnou vyzlvu melo potrvati dlouhou dobu. Ovšem nedoplatky výživného starší jednoho .:o~u od
podání exekučního návrhu nejso~ ~abavitelné ~ rozsa~u §,6 CIt. na;. Jen za
další podmínky, že se totiž dluzmk nevymkl umyslne sve platebm povtn:
nosti. Poněvadž platební povinnost dlužníkova byla soudem p;avoplat~e
zjištěna teprve v minulém roce, stačí již tato okolno~t soudu k us~d~~, ze
do doručeni rozsudku nejvyššího soudu nebylo mozno .spra~edltv.e zadab
na dlužníkovi plac,ní výživného, dokl1~ ~o~d pra,:o~latne"nezJ1~ltl jeho vyživovací povinnost a její rozsah. V podavant odvolam a sltznoslt pro~1 soudním rozhodnutím, pokud jejich svévolnost není soudem konstat?va~a: ~a
ani v žalobě o obnovu a v trestních oznámeních na matku vymahaJ1cI ve-
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řitelky nelze spatřovati úmyslné vymykání se vyžívovací povinností a nelze
je podle názoru soudu spatřovati ani v zadlužení povínného, které při jeho
nevelkém platu neni tak zarážející a na něž ostatně soud při exekučním vymáhání výživného ani nemůže bráti zřetel. Jestliže je výživné starší jednoho roku od podání exekučního návrhu zabavítelné jen v rozsahu stanoveném § 5 nař. o zabavení mzdy, musí to tím spíše platiti pro útratovou
pohledávku, neboť zabavení v rozsahu stanoveném § 6 cit. nař. je možné
jen pro to, co vymáhající věřitel potřebuje ke krytí své běžné výživy, a to
o útratové pohledávce nelze říci.
Rek u r sní s o u d vyhověl rekursu jak strany vymáhající, tak i po·
vinné a změnil napadené usnesení tak, že 1. stran splatného výživného
v částce 8.580 K, jakož i stran nároku na další výživné splatné za dobu
od 1. ledna 1943 do 31. prosince 1944, útrat povolení exekuce v částce
352 K, útrat vyjádření vymáhajícího věřitele v částce 965 K 20 h a útrat
rekursu vymáhající strany se dlužníku 'ponechává volných 900 K měsíčně,
kromě této částky že však zůstávají dlužníku volnými příspěvek 200 K mě
síčně na manželku a výchovné 200 K měsíčně na nezl. H. T -ovou, takže
včetně těchto částek zůstává dlužníku z jeho služebních požitků volnou
éástka 1.300 K měsíčně, 2. co do útratové pohledávky 12.314 K 90 h musí
dlužníku z jeho zabavitelného pracovního příjmu zbývajícího mu po odečtení příspěvku 200 K měsíčně na manželku a výchovného 200 K měsíčně
na H. T-ovou zůstati volnou částka 1.300 K měsíčně a pokud zabavitelný
příjem dlužníkův tuto částku přesahuje, tři deseiiny přebytku, při čemž
v případě, že dlužník poskytuje nebo bude poskytovati výživu svému man··
želu, dřívějšímu manželu, příbuznému nebo nemanželskému dítěti, zvyšuje
se nezabavitelná část za každou osobu, které se výživa poskytuje, o jednu
další desetinu, nejméně však o 150 K měsíčně a nejvýše o 500 K měsičně,
avšak část přebytku podle toho nezabavitelná nesmí převyšovati devět desetin přebytku až do částky 1.000 K měsíčně a osm desetin dalšího pře
bytku. Jinak rekursům nevyhověl. Z d ů vod ů: Prvý soud pochybil, když,
pokud jde o částku splatného výživného 7.140 K, t. j. nedoplatky výživného za dobu od 21. února 1937 do 31. prosince 1942, stanovil nezabavitelnou část dlužníKova pracovního příjmu podle ustanoveni § 5 nař. o zabavení mzdy z 30. října 1940, říšský zák. I, str. 1451 a nikoliv' podle ustanovení § 6 téhož nař. O dlužníkově povinnosti k placení výživného vymáhapcí straně bylo totíž definitivně rozh.odnuto teprve rozsudkem nejvyššího
soudu z 20. října 1943 .V době před vydáním tohoto rozsudku nebyl dluž.nik vůbec ještě k placení výžívného povínen, nemohl se tudíž také ani v této
době své povinnosti k placení výživného úmyslně ani jinak vymknouti, když
nebylo ještě vůbec jisto, zda povinnost ta zde je či nikoliv. Za tohoto stavu
věci ustanovení § 6, odst. 1 uved. nař.' o tom, že jeho předpisy nemají co
do nedoplatků splatných déle než rok před podáním návrhu na vydání zabavovacího usnesenfplatnost potud, pokud nelze míti za to, že se dlužník
úmyslně vymkl své platební povinnosti, na tento případ nedopadá a nelze
ho zde vůbec použíti. Ustanovení to má zřejmě na mysli pouze případy,
kde se dlužník úmyslně nevymkl své. platební povínnosti, která zde již byla
nebo byla již zjištěna soudním výrokem. Ostatně zmíněné nedoplatky výc
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živného v částce 7.140 K staly se ve skutečnosti ~pl!ltnými teprve vy~ánil~
rozsudku nejvyššího soudu z 20. října 1943, takze Je nelze am povazov!lt~
za nedoplatky splatné déle než jeden rok před po~ání~ ~ávrhu na .vydam
zabavovacího usnesení 've smyslu § 6, odst. 1, veta treÍl uved. nar. By)o
proto i co do zmíněných nedoplatků výživného v částce 7.140 K stanOVItI
nezabavitelnou část pracovního pí'íjmu dlužníka podle ustanovení § 6 a
nikoliv podle § 5 ci!. nař. \odle § ,6 mu~í ~~~k. bý~i p.o~echáno dl~žní~u
nejen to, co potřebUje ke sve vlastnI ~,utn~ y'y~lve, nybrz I ~o, co .~ot~eb~Je
k plněni běžných ze zákona mu pnslusejlclch povmnosÍl k vyzlve VUČI
oprávněným, kteří jsou vymáhající str~lI1ě posta~é~i na, r~ve? -: ~ s.ouzeném případě k výživě dlužníkovy manzelky. Dluznrk ma ČIsty meslčm pracovní příjem 1.643 K 80 h, v tomto platu je zahrnuta částka 200 K jako
příspěvek ženatého na manželku a 2.00 ~ jako výchovné na nez:. H. T-ovo.~.
Obě~tyto částky jsou však nezabavltelne ve smyslu § 3 CIt. nar. a sIce pnspěvek na manželku podle odstavce pátého (»příspěvky-poskytov~né z d~
vodu sňatku«), výchovné ni! nezl. H. T-ovou podle odstavce osmeho (»vy:
chovné«). O tyto částky se tudíž zvyšuje volná částka 900 K ponechana
dlužníku podle § 6 cit. nař., ovšem nelze nezabavitelnou částku 200 K,
výchovné pro nezl. H. T-ovou zahrnovati do volné částky ponechané dlužníku, jak to činí. v odůvodněni napadeného uS,nesení p~~ý. sO,ud. Pokud jde
o útraty povolení exekuce v částce 35~ K" utraty ,vYJad;:m ~6~ K ,~O h,
o nichž prvý soud opomenul rozhodnoutI, a utraty teto strznostr, Je StlznOSt
vymáhající strany důvodnou, neboť tu jde o přisIušenství vymáhaného ná:
roku které sdílí osud hlavní vymáhané pohledavky a bylo proto pro ne
pov;liti exekuci podle § 6 cit. nař. Naproti .t?mu nel~e k vydoby~í útr~t
sporu o výživné v částce 12.314 K 90 h povolttr exekUCI podle § 6 CIt. nar.,
nýbrž jen podle § 5 téhož nař., jak bylo již vyloženo nejvyšším soudem
v rozh. čís. 18295 Sb. n. s. Pokud vymáhající strana vytýká napadenému
usnesení, že dlužníku přiznal kromě nezabavitelné částky 1.300 K, tří desetiny přebytku, pokud tuto částku převyšuje, odpovídá usnesení prvého
soudu předpisu § 5, odst. 1 cit. nař., kde se výslovně stanoví, že pracovní
příjem nepodléhá zabavení ve výši 1.300 K měsíčně a pokud tuto částku
převyšuje, třemí desetinami přebytku.
Stížnost povinné strany byla shledána důvodnou jen pokud namítá, že
jí prvý soud nepřiznal pro manželku, kter~ pos~J.t!"je výživ~, další jednu
desetinu, nejméně však 150 K, o kterou mel zvysltl n~zaba~:teln~u ca~tk~
ve smyslu § 5 cit. nař. Proto rekursní soud v tom smeru strznostr povmne
strany vyhověl. Povinná strana se dále domáhá zvýšení volné částky na
1.300 K mimo výchovné na H. T-ovou, které je ve smyslu § 3 cit. nař. nezabavitelné. Pokud jde o přikázání zabaveného služebního příjmu pro výživné, dlužno pokládati příspěvek na manželku 200 K a 200 K výchovného
na H. T -ovou za nezabavitelné ve smyslu § 3 cit. nař. a nelze proto výchovné zahrnovati do volné částky ponechané dlužníku, jak to učínil prvý
soud v. napadeném usnesení. Rekursní soud stanovil volnou částku pro dlužníka částkou 900 K přihlížeje k tomu, že mu vlastně zbývá volná ~ástka
1.100 K, připočte-li se nezabavitelný příspěvek na manželku 200 K. cástku
900 K resp. 1.1 00 K dlužno považovati za dostačující ve smyslu § 6 cit.
43"
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nař.

Nemohlo proto býti, pokud jde o zvýšení volné
povinné straně vyhověno.

částky

na 1.300 K

mě

síčně

Ne j vy Š š í s o u d vyhověl zcela dovolacímu rekursu dlužníka a čás
tečně dovolacímu rekursu vymáhající věřitelky a změnil napadené usnesení
; usnesení prvého soudu tak, že přikázal vymáhající věřitelce dlužníkův zabavený plat, a to 1. stran výživného splatného od 1. ledna 1943 do 31. prosmce 1943 v částce 1.440, K, jakož i stran nároku na další výživné splatné
od I. ledna 1944 do 31. prosince 1944 a útrat povolení exekuce v částce
352 K a útrat vyjádření v částce 965 K 20 h s tím omezením, že dlužníku
mL!~f ~ůstati volnou měsíčně částka 900 K, kromě částky 200 K vyplácené
dluzmku pro H. T -ovou; 2. co do zbytku splatného výživného v částce
7.140 K a co do útratové pohledávky v částce 12.314 K 90 h s tím omez~ní!", že dlužníku vmu.sí zůstati z jeho zabavitelného platu, t. j. z jeho mě
slčmho platu zmenseneho o 200 K vyplácených mu na H. T-ovou, měsíčně
1.300. K a pokud tento jeho zabavitelný plat částku 1.300 K přesahuje tři
desetmy přebytku. Poskytuje-li dlužník nebo, bude-li poskytovati výŽivu
svému manželu, dřivějšímu manželu, přibuznému nebo nemanželskému ditěti, zvyšuje se nezabavitelná část za každou osobu, které se výživa poskytu!e,. o !ed~~ dalš! desetinu, nejméně však o 1,50 K měsíčně, nejvýše o 500 K
meslčne. Cast prebytku podle toho nezabavitelná nesmí ,však převyšovati
'/" přebytku až do částky 1.000 K měsíčně a 8/" dalšího přebytku. Jinak
dov~lacímu rekursu vymáhající věřitelky nevyhověl, pokud se týče jej
odmltl.
Z,

důvodů:

. Po~le dovolacího rek~rsu dlužníkova jde o to, zda je pro výživné vymahan~ za dobu od .21. unora 1937 do 7., resp. 31. prosince 1942, povoliti'
exekucI podle § 5 Čl podle § 6 nař. o zabavení mzdy z r. 1940, podle dovol~ci~o rekursu vymáhající věřitelky pak o to, zda je pro útraty sporu,
~. nemz byl v~máhaný alimentační nárok zjištěn, povoliti exekuci podle § 5
Cl podle § 6 CIt. nař., a dále pak o výpočet částky, která musí zůstati dluž-

níku volnou, a to jak podle § 5 tak i podle § 6 cit. nař.
, Dovolací rekurs dlužnikův je důvodný.
Podle § 6, odst. 1 nař. o zabavení mzdy neplatí předpisy tohoto odstavv~e o zabavení pro nedoplatky výživného, které se staly splatnými déle
nez jeden rok před P?doáním náv:~u na vYvdání zabavovacího usnesení, pokud po~le st~vu P?mer~ n,elze ,mlh, za to, ze se dlužník úmyslně vymkl své
platebm ~ov~n~osÍl. D1uzmk ,ma"p:av:,~ za to, že ,o takový případ jde právě
v souzene veCI, pokud vymaha]lcI ventelka vymahá výživné od 21. února
!937 do 7, resp. 31. prosince 1942 podle § 6 nař. o zabavení mzdy, neboť
j~e ve ~n:yslu § 6, 0vds!. 1 c!t. nař., o nedoplatky, které se staly splatnými
dele nez Jeden rok pred podaním navrhu na vydání zabavovacího usnesení
k, němuž došlo 7, prosinvce 1943, a to přésto, že alimentační povinnost dluž~
mkova bYla pravoplat~e sta~ovena teprve rozsudkem nejvyššího soudu ze
d~:, v20. fl!na 19~3: Cao:,anym pravoplatným rozsudkem byla totiž toliko
ZjIstena ahmentacnr povmnost dlužníkova vůči vymáhajíci věřitelce podle

§ 166 obč. zák" nebyla jím však založena dospělost, splatnost alimentač
ních příspěvků, Naopak skutečnost, že jednotlivé alimentační dávky dospěly
již před vynesením rozsudku, umožnila, aby její zaplacení bylo dlužníku
podle §§ 406,.409 c, ř, s, uloženo do 14 dní. Alimentační nárok vymáhající
věřitelky proti povinnému-jako nemanželskému otci zakládající Se na ustanovení § 166 obč, zák, stal se tedy splatným jeho uplatněním na soudě,
Z povahy vymáhaného výživného plyne, že jednotlivé vymáhané částky dospívaly a dospívají postupně, a to jak během sporu tak i po jeho pravoplatném skončení.
Bránil-li se dlužník houževnatě ale marně zjištění alimentační povinnosti podle § '166 obč, zák" nesvědčí tato okolnost vymáhající věřitelkou
zdůrazňovaná sama o sobě o tom, že se dlužník úmyslně ve smyslu § 6,
odst. I nař, o zabavení mzdy vymykal své platební povinnosti a že se tedy
dlužníku nepodařilo dokázat, že se své platební povinnosti úmyslně nevymkl, pro kterýž závěr svědčí právě okolnost, že jeho alimentačni povinnost nebyla až do rozhodnutí nejvyššího soudu pravoplatně zjištěna,
Vzhledem k tomu se dlužník právem brání, aby pro nedoplatky výživného od 21. února 1937 do 7, resp, 31. prosince 1942 v částce 7.140 K
byla povolena exekuce podle §' 6 nařízení. Dovolacímu rekursu dlužníkovu
bylo proto vyhověti a pro právě uvedené nedoplatky výživného povoliti
exekuci jen v rozsahu § 5 cit. nař,
Dovolací rekurs vymáhající věřitelky je jen částečně důvodný, Pokud
totiž vymáhající věřitelka vytýká, že pro útratovou pohledávku 12.314 K
90 h vzniklou v paternítním sporu měla býti povolena exekuce podle § 6
nařízení jako pro výživné, a to ať již proto, že jde o příslušenství privilegované vymáhané pohledávky, či proto, že exekuční soud neměl k návrhu
dlužníka měniti pravoplatné povolující usnesení, nelze se jeho vývody vů
bec zabývati, neboť směřují proti potvrzující části usneseni soudu druhé
stolice (§ 528 c, ř, s" § 78 ex. L), Podle bodu 2. nař. ze 27. listopadu 1940,
Věstník ř. prot. str. 581, nelze pak ani přihlížeti k vývodům dovolacího rekursu, v nichž se vymáhající věřítelka zabývá rozsahem míry osvobození
dlužníkova příjmu od zabavení, který jest posouditi podle životních poměrů, V uvedených směrech bylo dovolací rekurs vymáhající věřitelky odmítnouti.
Právem si však vymáhající věřitelka stěžuje proti základu, z něhož rekursní soud vychází při výpočtu nezabavitelné částky dlužníkova příjmu,
a to jak pří povoleni exekuce podle § 5, tak podle § 6 nařízení. Dovola- •
címu rekursu vymáhající věřitelky jest přisvědčiti, že měsíční částka 200 K,
vyplácená dlužhíku podle zjištění nižších soudů jako' příspěvek na manželku není nezabavitelná podle § 3, čís, 5 nařízení o zabavení mzdy. Nejde
o žádný příspěvek zaměstnavatelllv z důvodu sňatku Ve smyslu § 3, čís. 5
cít. nař., nýbrž, jak plyne z výpovědi svědka B. U-a , o trvalou část jeho
služebního platu jako ženatého. částku tu třeba počítati tedy do zabavítelného platu dlužníkova a k nezabavitelnému platu dlužníkovu stanovenému
nižšími soudy podle § 6 nařízení shodně částkou 900 ,K měsíčně, bude
proto přičísti jen částku 200 K, která je dlužníku vyplácena měsíčně jako
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příspěvek

na jeho nevlastní dceru H. T-ovou a O kterém nižší soudy mají
bez námitek stran shodně za to, že je nezabavitelný, resp. že musí zůstati
dlužníku volný vedle zjištěné částky 900 K měsíčně. částka, která musí tedy
býti ponechána dlužníku volnou podle § 6 nařízeni, bude z celkového jeho
platu částka 900 K, kterou potřebuje dlužník pro svoji nutnou' výživu a
své manželky, jakož i částka 200 K měsíčně pro H. T -ovou.
.
Při .exekuci podle § 5 nař. o zabaveni mzdy nepodléhá zabavení částka
1.300 K měsíčně, vypočtená ovšem ze zabavitelného platu dlužníkova, t. j.
vzhledem ke shora řečenému z dlužníkova platu zmenšeného o 200 K vyplácených mu měsíčně na H. T-ovou, jakož i 'I" přebytku dlužníkova zabavitelného platu nad 1.300 K. Ustanovení napadeného usnesení o zvýšení'
nezabavitelné částky přebytku o další desetiny v případě, že dlužník poskytuje výživu svému manželu atd., má svůj základ ve znění § 5, odst. 2
cit. nař. a dovolací rekurs marně proti němu brojí.
čís.

18823.

Dlužníkův spoluvlastnik, do jehož práv -bylo zasaženo exekucí podle
ř., je oprávněn domáhati se nepřípustnosti vedené exekuce jen
SVůj spoluvlastnický podll, nikoli na celou věc.

§ 249 ex.
na

,
.
spoluvla.tnické poskytuj'e každému spoluvlastníku právo na celou
.'"
k
. 'ci
ze p r a v o ,
věc a že se nedělí věc, nýbrž jen pravo k nI. Presto v~a v sou~ene ve
dovolací soud nesouhlasí s odvolacím soudem a rozh. ČIS. }3723, 3~00 Sb.
n s n 'brž s rozh. čís. 13556, 9306, 5102 Sh. n. s. a ma za. to,. ze ta~,
kde "ex{kuCí podle § 249 ex. ř. bylo zasa~eno d~ sp.oluvl~~tnIckych prav
mÍlŽe se dlužníkův spoluvlastmk domahah nepnpustnosh exet 'retl' o
by s
o
,·
,.
I I t'k . ch
kuce jen na svůj spoluvlastnický podíl. K ochrane prav Sp? uv as m ~vy
stačí, když vedená exekuce bude pro~:ášena n~p~írustn~u Jen na podll ne:
patřící dlužníku. Spolu~.lastn!k nem~ze se bramh proh. tomu, aby druhy
spoluvlastník volně nalozI! svym podIlem (§ 829 ob~. zak.), a ~~Sl p~ot~
též trpěti, dojde-Ii ke změně v osobě jeho spoluvla~tll1k~ v exekuc~1 .d~azb~.
V exekUci podle § 249 ex. ř. bude pak pokračovano jen na dluzmkuv dll
zabaveného nářadí, vymáhající věřitel nebude nucen, aby snad ::~ovu ~edl
exekuci na dlužníkova spoluvlastnická práva podle §§ 331 a dal SI ex. ~.
Exekucí zn. sp. E 1650/42 povolenou pravoplatně po~le § 24~ ex. r; a
vykonanou zabavením vylučovaného nářadí byla dotčena zalobkynma pIava
a žalobkyně tedy právem odporuje podle § 37 ex. ř. ,:ýkon~. exe~~ce, neboť
uplatňuje k části zapavených předmětů právo, ktere nepnpoush exekUCI,
t. j. právo spoluvlastnické.
čis.

čís.

5102, 9306, 13556 Sb. n. s., jinak

čís.
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Není nezákonností (§ 46, odst. 2 zá~. čís. !OO/1?31 Sb.), byI~-I!o.d
mltnuta dědická přihláška vázaná podmlnkou, ze dOjde k odpecetem pozůstalo.sti a k provedení jejího. soupisu.

(Rozh. ze dne 27. září 1944, Rv I 445/44.)
Srovn. rozh.
Sb. n. s.
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13723, 3100

(Rozh. ze dne 29. září 1944, Rl 150/44.)

V exekuci vedené vymáhajícím věřitelem V. R-em na pohledávku
6.000 K proti dlužníku A. O-ovi pod zn. sp. E 1650/42 byly zabaveny
mimo jiné tři vozy bedňáky,. jeden žebřinový vůz, dva páry žebřin, dva železné pluhy, jedny čtyřdílné osevné brány a jedny harky.
Ve sporu, o který tu jde, domáhá se A. O-ová proti vymáhajícímu v'ě
řiteli V. R-ovi rozsudku, že výkon exekuce zn. sp. E 1650/42 zabavením
uvedených předmětů je nepřípustný a tvrdí, že je spoluvlastnicí zabavených
předmětů.

P r v Ý s o u d žalobu zamítl.
O d vol a ci s o u d vyhověl žalobě.
Ne j vy Š š í s o u d změnil k dovolání žalovaného napadený rozsudek
i rozsudek prvého soudu tak, že výkon exekuce na zabavené předměty je
nepřípustný jen na jednu ideální polovici náležející vlastnicky žalobkyni.
Z

důvodů:

Dovolání je přisvědčiti v tom, že se žalobkyně nemůže brániti proti
exekuci vedené na vylučované hospodářské nářadí v celém rozsahu, když
jí náleží jen jedna jeho ideální polovina. OdvolaCÍ soud sice správně uvedl,

a

V pozůstalostním řízení po S. B-ovi podali M. š-ová, /:'. H-ová, L. L-ová .
B. výminečnou dědickou přihlášku ze zákona. Pozustalost byla zape-

J.

~M.

.

•

Za pozůstalostního řízení navrhli uvedení dědic?vé z~ěnu svých ~e~
dických přihlášek v bezvýmineč~é pod. podmínkou, ze dOjde k odpečetem
pozůstalosti za účelem provedem SOUpISU.
Niž š í s o u d y návrh zamílly.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu dědiců.
Z d&vodů:
Podle § 122 nesp. pat. má býti soudem p~ijat~ každ~ dědická přihláška
vyhotovená v předepsané formě. Tato forma je predepsana v §§ 7~9 a 8~
obč. zák., na které odkazuje § 121 .~es~. pat. POdl<;..§ 800 ~bč. za~. musI
dědická přihláška obsahovati prohlasem, zda se deje bezvyhradl;e, ne~o
s výhradou právního dobrodiní .soupisu .. Jiné ,výhrady n~bo pod,m~nky z,akon nepřipouští. Není protonezakonnost~ kdy~ byla odmltn~t~ dedl:ka pn~
hláška stěžovatelů, vázaná Dodmínkou, ze dOjde k odpečetem pozustalosh
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a k provedení jejího soupisu.

Zůstala

tedy v platnosti

dříve

podaná vými-

nečná přihláška stěžovatelů.

čís.

18825.

Bylo-li sporné řízení provedeno na místo se žalovaným s opatrovníkem,
jehož zřízení žalovanému žalobce vylákal uvedením soudu_ v omyl, jde
o zmatečnost podle § 477, čís. 5 a o důvod k žalobě o zmatečnost podle
§ 529, čís. 2 c. ř. s. Ustanovil-Ii však procesní soud žalovanému opatrovníka, aniž byly dány zákonné podmínky pro jeho zřízeni, je řízení provedené s tímto opatrovníkem zmatečné podle § 477, čís. 4 c. ř. s. Tato zmatečnost není důvodem žaloby o zmatečnost podle § 529, čís. 2 c. ř. s.
(Rozh. ze dne 30.
Srovn. rozh.

čís.

září·

1944, Rv I 570/44.)

7145 Sb. n. s.

Rozsudkem krajského soudu v M. ze dne 12. listopadu 1934, zn.sp.
Ck la 303/34 bylo manželství J. M. a M. M-ové, uzavřel)é dne 10. listopadu
1928, rozloučeno z viny žalobce. J. M-ovi, o němž M. M-ová tvrdila, že je
neznámého pobytu, byl zřizen opatrovník nepřítomných, jemuž byla doručena žaloba a s nímž byl proveden celý spor.
Žalobou o zmatečnost, podanou v roce 1943, domáhá se J. M. proti
M. M-ové zrušení rozsudku ze dne 12. listopadu 1934, zn. sp. Ck la 303/34
a tvrdí, že v tomto sporu nebyl vůbec zastoupen a že celé řizení je zmatečné, ježto žalobkyně v době podáni žaloby věděla o žalobcově bydlišti
v B. resp. v Ch., neboť mu tam sama psala, že však přesto v rozepři tvrdila,
že žalobce je neznámého pobytu.
P r v Ý s o u d vyhověl žalobě.
O d vol a c í s o u d žalobu zamítl. Z d ů vod ů: Žalobce odůvodnil
žalobu tím, že nebyl v říiení vůbec zastoupen, poněvadž mu nebyla řádně
doručena žaloba. Rozluková žaloba byla doručena opatrovníku, s nímž byl
projednán spor a jemuž byl doručen i rozsudek, ač prý tehdejší žalobkyni,
nynější žalované, byl znám pobyt tehdy žalovaného ·manžela. Podle tvrzení
žaloby o zmatečnost byl tedy žalobce v době zahájení, projednání a ukonč<;ní rozlukového sporu plně procesně způsobilý, nepotřeboval zákonného
zastupce a byl v rozlukovém řízení zas' ou pen opatrovníkem, kterého mu
zřídil procesní soud jako osobě neznámého pobytu. Vidí tudíž žalobce zmatečnost rozlukového řízení v tom, že mll byl zřízen opatrovník, ač byl jeho
pobyt znám, zejména jeho tehdy žalující manželce, a že se tímto postupem
stalo, že žaloba nebyla doručena jemu samotnému a on nebyl ve sporu
vůbec zastoupen. Okolnosti uváděné žalobcem k odůvodnění žaloby mOžnO
hodnotiti s hlediska § 477, čís. 4 a 5 c. ř. s. Žalobu o zmatečnost lze opříti
jen o důvod zmatečnosti podle § 477, čís. 5 c. ř. s. Tato zmatečnost by tu
nebyl5l' kdyby žalobce tvrdil, že zřízeni opatrovníka v rozlukovém sporu
pro zalovaného spočívá jen na nezákonném postupu samotného soudu,
neboť pak by šlo jen o zmatečnost podle § 477, čís. 4 c. ř. s., o níž žalobu

.~

o zmatečnost nelze opříti. Zmatečnost podle § 477, čí.'. 5,c. L ~. v daném
případě, kde žalobce byl v rozlukovém Sp?ru procesne zpusobl~y a o:astoupen opatrovníkem, byla by tu jen, kdyby z~lobc~. tvrdIl a prok~zal, ze r?zlukový soud byl uveden v omyl o podmlh~ach znzenl opatro~mka ne~pr~v
nými údaji žalobkyně. Ke zřízení opatrovn.'~~ podl; § 116 c. ,fo s. n;n; vsak
. zapotřebí, aby žalobci nebylo. známo bydltste odpurce, J,:muz se !lla zalo?a
doručit, nýbrž je pouze třeba, aby bylo podle § 115 c. r. s. osvedčeno, ze
pobyt žalovaného neni znám. V rozlukovém řízení bylo ~kutečn~ osvěd~
čeno přípisy policejniho ředitelství v M. a v P., že pobyt zalovaneho nei1l
znám. Právní závěr prvého soudu, že nynějši žalovaná v rozlukovém sporu
zatajila jako žalobkyně správnou adresu žalovaného a že vlastně vylákala
zřízení opatrovnika, je vadný a nemá, jak důvodně odvolání vytýká, oporu
ve spisech. Žádným z průvodů a zejména korespondencí,. z. níž ,~rvý sou~
vycházi a již důkaz odvolací soud opakoval, nebylo p'ro~azano, z:. v, dobe
podání ro·zlukové žaloby, t. j. dne 3. června 1934, vedela tehd:JsI zalobkyně, že jeji manžel dosud bydlí v Ch. Rozluk?vý soud .pa~ ~!11 k.?n~nym
šetřením nezjistil pobyt tehdy žalovaného manzela. Prott zaveru, ze zalovaná tehdy znala pobyt svého manžela, .svědči to, že mu prokazatelně posledně psala dne 14. října 1933, tedy více než před pul roke~, Rod adr,:so.l~
»Ch. čp. 88« a že nynějším žalobc,:m ?ebylo ~~I tvrzeno,. Ze]l, o~poved~"
na tento dopis, zaslaný mu doporucene. R~v~ez n;ohla duvodne ceka!, z~
jí manžel nežijící s ní 1 Y2 roku, odpo~í na Její nalehavou prosbu ,o s?elem
obratem zda souhlasí s dobrovolnym rozvodem, ač-lt se neprestehoval
.právě p;oto, aby před ní utajil svoje bydliště a tak z~mezil vymáh~ní výživného. Žalovaná též musila předpokládat v rozlukovem sporu, ovladanem
zásadou vyšetřovací, že se soud bez ohledu na to, zda ji je. či n<;ni. zná~1
pobyt žalovaného, nespokojí s jejími tvrzeními ~ o mch nabldllu!yr;'1 p;u:
vody, nýbrž že bude z úřadu vyšetř?vat uplatl;ené ok?lnost; ~ ucml. pr~ve
tak jako opatrovník vše k tomu cílt, aby se zalova~y, d,ovedel
nze~1 ,~
vstoupil v ně. Proti závěru, že ž~l~~a,ná znala. byd~ste. ~al?vaneho svedcI
i to, že až do r. 1943, kdy se nynCJsI zalobce sam pnhlastl zalobou o zmatečnost, nepodnikla kroky, aby jí její manžel nahradil peníz;, které zaú
vynaložila na výživu nezletilého dítěte sporných stran a aby JI dal zadostt··
učinění ve smyslu § 1266 obč. zák. Důvod zmatečnosti podle § 477, čí,'. ~
c. ř. s. nelze, jak livedeno, uplatnit žalobou o zmatečr:ost podle § 529, ČIS. 2
c. ř. s. a o tak dvou žalobu jde v souzené věci. Zalobce byl zastoupen
v rozlukovém řízení, v němž bylo osvědčeno sděleními úřadů, že je neznámého pobytu, opatrovníkem podle § ~76 obč. zák. Ježto .provede~í sporu
s tímto opatrovníkem nezakládá zmatecnost podle § 477, CIS. 5 c. r. s., nebyl-li soud nesprávnými údaji žalob~yn~ ,:ve?en v om~l a t~k zřízení opatrovníka vylákáno, nejsou v souzene veCl dany podmtnky zaloby o zmatečnost podle ustanovení § 529, čís. 2 c. s. Bylo ~roto k dŮ.~.odnému~ odvolání napadený rozsudek změniti a zalobu zamltnouh, amz bylo treba
obírali se dalšími vývody odvolání a odvolacího sdělení. (Srov. rozh.
čís. 848, 10128, 14560, 17430 a 18415 Sb. n. s., rozh. ze dne 18. září 19:36,
R 1 817/36 Jur. Ztg. XVll, čís. 2 Sb. rozh. str. 20, - Hora, Odvolam,
str. 143 pOZll. 30 a tam uvedenou literaturu a rozhodnutí.)
.
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N e j v y Š š í s o u d zrušil k dovolání žalovaného napadený rozsudek
a uložil odvolacímu soudu nové jednání a rozhodnutí.
Z

důvodů:

Jestliže žalobkyně v základním sporu vylákala ustanovení opatrovníka
pro tehdejšího žalovaného ve smyslu §§ 115, odst. 1, 116 c. ř. s. uvedením
soudu v omyl a jestliže bylo provedeno řízení s opatrovníkem, jde o zmatečnost, Jakou má na mysli ustanovení § 477, čís. 5 c. ř. s. a tedy také
o ustanovení § 529, čís. 2 c. ř. s., které se doslova s oním ustanovením shoduje, neboť žalovaný nebyl ve sporu vůbec zastoupen. Pokud by však soud
~stanovil žalovanému opatrovníka, aniž tu byly zákonné podmínky pro
Jeho zřízení, bylo by sice řízení provedené s tímto opatrovníkem zmatečné
podle § 477, čís. 4 c. ř. s., nezákonný postup soudu v tomto směru nemohl
by však opodstatniti žalobu pro zmatečnost podle § 529, čís. 2 c. ř. s.
(rozh. čís. 7145 Sb. n. s.). Žalobce tvrdil již v žalobě, podané v zákonné
lhůtě podle § 534 c.ř. s., že žalovaná předložila soudu k osvědčení sv~ho
tvrzení, že je její. manžel neznámého pobytu,. potvrzení obecního úřádu
f v ~. a policejního ředitelství v M., ačkoliv prý byl jeho pobyt vždycky
znam a zejména žalovaná sama v době podání své žaloby o rozluku věděla
o tom, že bydlel v Ch. V tomto tvrzení ž<jlobcově je obsaženo zároveň
tvrzení, že žalovaná (v základním sporu žalobkyně) uvedla v žalobě o rozI,:ku v. pří~ině pobytu svého manžela vědomě nepravdu a obmyslně tedy
pnvodrla, ze mu byl ve sporu o rozlu.ku ustan~ven opatrovník, s ním.ž pak
byl spor proveden. Žalobce tedy tvrdil- třebas nikoliv výslovně _ že
bylo yylákáno zřízení opatrovníka pro něho jako žalovaného nesprávným
údajem tehdejší žalobkyně, že jeho pobyt není znám a že ho sama nezná
ač o něm věděla.
'
Prvý soud pak na základě výpovědí žalobce jako strany zjistil, že 2alovaná skutečně v době podání žaloby o rozluku znala žalobcovo bydliště.
.Otázka, zda žalovaná ve zmíněné době věděla, kde žalobce bydlí, je otáZkou ~kutkovou:. třebas další otázku, zdali žalovaná vylákala zřízení opatrovnlka pro zalobce ve SpOrtl o rozluku, považovati nutno .za otázku
právní. Odvolací soud odchýlil se však ve zmíněné skutkové otázce od zjištění prvého soudu, neboť nepokládá za zjištěno, že žalovaná v době podání
rozlukové žaloby věděla, že její manžel dosud bydlí v Ch: K tomuto zjištění
d.ospěl odvolací soud na základě důkazů korespondencí, který v odvolacím
ř~ze,ní opako~al, aniž však opakoval důkaz výslechem stran. Dovolatel vy!?:ka tedy p!avem tomuto postupu odvolacího soudu vadnost řízení (§ 503,
C1S. 2c. s. r.), neboť .zásada bezprostřednosti řízení vyžaduje, aby odvolací
soud, odchýlí-li se od zjištění prvého soudu,provedl přezkum napadeného
rozsudku na rovnocenném podkladě, tedy v podstatě na základě týchž dů
kazů ,stejné jakostí a váhy, a aby tak své rozhodnutí založil na zdroji rovnocennem tomu, z něhož čerpal prvý soud. Tomuto požadavku však odvolací
soud nevyhověl, když neopakoval důkaz výslechem stran.
Ježto tedy řízení odvolacího soudu trpí v tomto směru vadou, kterátřebas nezpůsobuje zmatečnost - byla způsobilá zameziti úplné vysvětlení

a důkladné posouzení rozepře (§ 503, čís. 2 c. ř. s.) a na zjištění formálně
vadném zakládá pak odvolacÍ soud závěr, pokud jde o vylákání zřízení opatrovníka žalovanému v základním sporu, byla věc také nesprávně posouzena
(§ 503, čÍs. 4 c. ř. s.).
čís.

18826.

žaloba na určeni, že nedošlo pro nezpt1sobilost k právnímu jednání ně
které ze stran neb pro její omyl či bázeň ke zcizovacímu Jednání, jehož
platnost závis! na snuhlasu správního úřadu podle vládního nařízeni ze dne
9. Hjna 1938, čís. 218 Sb., je pHpusíná bez ohledu na to, zda již správní
úřad souhlas udělil či nikoli.
(Rozh. ze dne 2.

října

1944, Rv I 600/44.)

Postupní smlouvou ze dne 25. ledna 1943, postoupila A. N-ová J; B:ovi
polovinu své nemovitosti, a to vily čp. 5 v Z. s pozemky zapsanyml ve
vložce čp. 237 pozemkové knihy Z. za to, že J. B. ponechá postoupené ne~
movitosti A. N-ové v užívání a požívání do její smrti a že jí bude plaŤllt
500 K měsíčně nebo poskytne zaopatření in natura. Smlouva byla předlo
žena ke schválení správním úřadem s hlediska vl. nař. čís. 218/1938 Sb.
Správní úřad o ní nerozhodl.
Ve sporu, o který tu jde, domáhá se A. N-ová, zastoupená,podpůrkyní
Z. S-ovou proti J. B-ovi zjištění, že postupní smlouva, uzavřena mezI spornými stranami dne 25. ledna 1943 stran jedné poloviny domu čp. 5 v Z.
s pozemky zapsanými ve vložce čís. 237 pozemkové knihy katastrální
území Z. se prohlašuje za neplatnou, pokud se týče za bezúčinnou, a to
proto, že prý žalobkyně nebyla v době uzavření smlouvy pro duševní chorobu způsobilá k právním jednáním.
P r v Ý s o u d zamítl žalobu. Z dll VO d ů: Žalovaný vznesl ll~mitku;
že žalobkyně nemá právní zájem na tom, aby byla smlouva, ktera nen~
dosud platná, prohlašována rozsudkem za neplatnou. Postupní smlouva n~nl
dosud okresním úřadem schválena s hlediska vl. nař. čís. 218/1938 Sb., jak
má soud za zjišjěno výpovědí svědka Dr. V. R-a, který hodnověrně z vlastní
zkušenosti vyličuje celý postup u okresního úřadu v P. a který potvrdil, že
dosud žádné rozhodnutí ani jemu, ani žalovanému nebylo doručeno. Podle
§ 3 vl. nař. čís. 218/1938 Sb. jsou smlouvy o postupu nemovitostí, pokud
nebyly schváleny okresním úřadem neplatné, a proto jé neplat~á i P.os.tupní
smlouva uzavřená mezi stranami dne 25. ledna 1943. Zaloba urcovacl, Jakou
je projednávaná žaloba, má podle své ~ovahy (§ 228 c. ř. s.) za účel
zjištění, zda je mezi stranami po právu určItý právní poměr nebo smlouva,
. .nikoli však, aby byla rozsudkem vyslovována neplatnost, která je v tomto
případě stanovena přímo právní normou. Smlouvou ze dne 25. ledna 1943
nutno proto, pokud nebude schválena, pokládatí za neplatnou a nelze s~
domáhati určovací žalobou výrokú' o její neplatnosti, ježto tu nemuže bjÍh
skutečný právní zájem, jaký má na mysli § 228 c. ř. s. Na tom nic nemění,
že žalobkyně mohla býti po podpisu smlouvy žalována na poskytnutí spolu-
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činnosti potřebné

k tomu, aby přislušný správní úřad měl možnost rozhodnout (srovn. rozh. čís. 18447 Sb. n. s.).
O d vol a c í s o. u d nevyhověl odvolání žalobkyně, schválív v podstatě
právní posouzení věci prvým soudem.
Ne j v y Š š í s o u d zrušil k dovolání žalobkyně napadený rozsudek i
rozsudek prvého soudu a uložil prvému soudu nové jednání a rozhodnutí.
Z

důvodů:

Podle § 1, odst. 1 vl. nař. čís. 218/1938 Sb. je k smluvnímu zcizení
nemovitostí - o jaké v souzené věci nesporně jde potřebí souhlasu
okresního úřadu. Podle třetího odstavce téhož paragrafu jsou právní jedn!Íní, na která se vztahuje jmenovaný předpis, bez úředního schválení neplatná.
To znamená, že se k platnosti smlouvy žádá po dobu účinnosti uvedených předpisů kromě obvyklých náležitostí, jež vedou k založeni smluvního poměru, zejména kromě souhlasného projevu vůle stran, ještě schválení okresního úřadu, bez něhož je smlouva neplatná.
Požadavkem úředního schválení právního jednání nebyl tedy dotčen zá- .
klad platnosti jednání, t. j. požadavek bezvadnosti smluvního konsensu.
Ten podléhá i nadále ustanovením občanského práva o platnosti projevu
vůle, obsaženým v ustanovení §§ 861 a násL obč. zák. Smlouva O převod
nemovitosti může býti tedy neplatná nejen pro nedostatek schválení okresního úřadu, nýbrž neodvísle na tom proto, že již původně nedošlo k uza··
vření smlouvy pro omyl, bázeň, nezpůsobilost k právním činům u některé
ze smluvních stran a pod. To odvolací soud přehlíží a přehlédl i při posuzování otázky právniho zájmu žalobkyně na žádaném určení, že se žalobkyně nedomáhá určení platnosti právního poměru, který pro chybějící dosud
schválení okresního úřadu ještě nevzešel (jak o tom jedná dovolávané rozh.
čís. 18447 Sb. n. s.), nýbrž že se domáhá naopak určení, že ke smlouvě
nedošlo bez ohledu na to, bude-li souhlas okresního úřadu udělen čili nic,
již proto, že žalobkyně nebyla v době sporné postupní smlouvy způsobilá
jednati a zavazovati se s právními účinky.
Potřeba vyřešiti tento poměr může nastati již před schválením či neschválením smlouvy okresním úřadem' a nezávísle na tom. Neboť strany,
jež uzavřely. smlouvu o zcizení nemovitosti ve smyslu § 1 cil. nař., jsou
v poměru mezi sebou vázány až do rozhodnutí správního úřadu - pokud
je předepsáno - potud, že jsou povinny se zachovat podle toho, co je nutné
k uskutečnění zákonné podmínky podle § 1 cit. vl. nař. V souzeném pří
padě nelze upřít žalobkyni právní zájem na žádaném určení s hlediska této
skutečnosti, žalobkyní uplatněné, o niž žalovaný přípustil, že žalobkyně byla
tehdejším svým právním zástupcem upozorněna na možnost podání žaloby
z toho důvodu, že nepodepsala dotazník za účelem schválení správním
úřadem.

Nižší soudy, posoudivše případ s mýlného právního hlediska, že nárok
není po právu pro nedostatek nutkavého právního zájmu, nezabývaly se jinak spornou věcí.
žalobkyně

Předpisem § 1 vládního nařizeni ze dne 26, č~rvna 1941, čís. 2~ Sb.
byla obnovena i platnost ustanovení § 1, odst" 3. zál(Q~~ ze ~~ 28. brezna·
1928, čís. 44 Sb., o ochraně nájemníků ve ~em vyh~~ky ~mlste~stva sociální péče ze dne 24. března 1934, čís. 62, ze ~ronaj!?Iatel)e po~men !1a :
hraditi . nájemníkovi zaviněnou škodu, nebylo:h P?U,zltO ~stno~l do. ctyr
týdnů po uprázdnění k účelu, pro který byla vypoved z pnpustneho zákonného důvodu povolena.
(Rozh. ze dne 3. října 1944, Rv I 384/44.)
Vlastníci domku čp. 760 v K. A. J-ové byla pod zn. sp. N~ II 26/~2
schválena soudní výpověď nájemníka]. S-a z duvodu pO,dle § 1, ČlS. \O ~ak.
o ochraně nájemníků; J. S. se dne,1. června 1943 vystehoval. A. ]-ova se
.
.
.
však do uprázdněného bytu nenastehovala.
Ve sporu, o který tu jde, domáhá se J. S. na A. ]-?ve za!,la~el1l } .382 K
75 h s přísl. z důvodu náhrady škody, která mu vzmkla presldlemm.
P r v s o u d žalobě vyhověl.
o'
_
_
••
O d vol a c í s o u d ji zamítl. Z d li vod u.: zalob.ce zoalozt1 SV?J z~
lobní nárok na náhradu škody, kterou prý mu zalovana.zpusobl}a t1111, ze
ač dosáhla svolení k výpovědi z bytu podle § I, od~t. 2, Cl~. ~ O ~ak; o. ochr;
náj. nenastěhovala se do uprázdr:~ného bytu po nem do ctyr t~dn~: Jedme
o ustanovení § 1, odst. 3 vyhl. CIS. 62/1934 S? a ~ I vl. n~r. Cl~ .• 248/
1941. S hlediska všeobecných předpisů občanskeho zakona o nahr~de s~od~
žalobce žalobní nárok nikterak nedolíčil a neuplatňoval. V dobe zahaJem
řízení o svolení k výpovědi dne 19. března 1942 a v d?bě kon~čn~ho rozhodnutí o ochraně nájemníku platilo jedmě ustanovem .vl. nar. Č1S. 248/
1941 Sb. a ostatně se na nájemní smlouvu žalobcovu se zalovano~ ochrana
nájemníků podle dřívějších ustanovení ani nevztahovala, r:e~oť jak sama
vypovídaná strana, nyní žalobce, v řízení o svole,:í k vtpov.edl tvrdtla, byl~
nájemní smlouva uzavřena teprve v roce 1938. Avsak predplsem § I vl. nar.
čís. 248/1941 Sb. nebyla obnovena platnost vš~:h u~tanovení zák. o o~hr:
náj. čís. 44/1928 Sb. ve zněn.í vyhl. ';lin:.soc; pe~e Čl.~. 62/1934 Sb.; nyb;z
jen pokud se týkají výpovědI, soudnl.pns~usnoslt ~ nzem o svolem k ~l:
povědi, ovšem ještě pokud v tomto nanzem nebylo Jln~k ustanoven~. Z vyse
uvedeného plyne, že neplatí ustanovení .§.1,. o?st. 3 za~: o ~chr. naj- o pronajimatelově povinnosti k náhradě za~mene sk?dy .najemcl,. Jesthz~ se .do
čtyř neděl nenastěhoval do bytu, ktery se .:Iprazdml svol.em~ k vyp~Ve?,
z důvodu podle § I, čís. 10 zák. o ochr. naJ .•T?mu na~vedčuJ~ ~.':o? ze J:,
otázka náhrady stěhovacích výloh a odškodnem - ~v.sa.k nynl)lz Jen pn
provozovnách - v § 5 vl. ~ař. čís. ~4~/1941. Sb; nove rese?a.a ynak upravena. Právem proto uplatňUje odvolam nespravne posouzelll veCl po str~nc:
právní, neboť zákonná ustanpvení, z nichž žalobce n~rok ~p.l.atňuje ~. z ~lC~~
jej prvý soud přisoudil, žalobní nárok mkterak neoduvodnu]l a nepnznaVa]l.
Ne j v y Š š í s o u d zrušil k žalobcovu odvolání napadený rozsudek a
vrátil věc odvolacímu soudu k novému jednání a rozhodnutí.

y
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důvodů:

Nelze souhlasiti s právním názorem odvolacího soudu, že předpisem
§ 1 vl. nař. čís. 248/1941 Sb. nebyla obnovena platnost ustanovení §'I,
odst. 3 zák. o ochr. náj. ve znění vyhl. čís. 62/1934 Sb., že je pronajimatel
povmen nahraditi nájemníkovi zaviněnou škodu, nebylo-Ii použito místnosti
do čtyř neděl po uprázdnění k účelu, pro který byla výpověď z důvodů uvedených v ~ I:.odst. 2, čís. 10--14 z ní povolena. Je správné, že předpisem
§ I vl. nar. CIS. 248/1941 Sb. byla obnovena jen platnost ustanovení zá~.ona o ochraně nájemníků, pokud se týkají výpovědi, soudní příslušnosti a
flzení o svolení k výpovědi, avšak i uvedené ustanovení § I, odst. 3 zák.
o ochr. náj. je ustanovením, týkajícím se výpovědi. Neboť podle tohofo
ustanovení ~á vypovězený nájemník nárok na to, aby mu pronajimatel
znovu pron~Jal byt nebo jmou místnost, z níž mu byla dána výpověď, a
aby n~hr~dll zay.měnou škodu. ~emůže býti pochybnosti o tom, že nárok
na opetny prona]em bytu nebo Jiné místnosti se týká výpovědi, neboť tim
se ve skutečnostJ účinky výpovědi, k níž došlo k návrhu pronajimatele, doda!ečně .?dstr~ňují. Nebylo. z.ajisté zákonodárcovým úmyslem, aby byla
. prava na]emlllkova po vydalll vl. nař. čís. 248/1941 Sb. zmenšena. Jeho
o~hrana ~. nároky byly jím naopak rozšířeny, což je zřejmo z § 2, odsl. 1
az 3 a tez z ustanovení § 5 o náhradě stěhovacích nákladů, po případě
u p~ovozoyen i odškodnění za ostatní hospodářské újmy, při svolení k výpovedl. Tlm se nestalo ustanoveni § I, odst. 3 zák. o ochr. náj. bezpřed
mětným, neboť zaviněná škoda nemusí pozůstávati jen ze stěhovacích ná~Iadi't, po případě.u provozoven též z odškodnění za hospodářské újmy.
Učelem ustanovelll § I, odst. 3 zák o ochr. náj. je zameziti, aby pronajímatel povolené výpovědi nezneužil. Možnost tohoto zneužití trvá i při vy'
povědích daných za platností vi. nař. čís. 248/1941 Sb., takže i z tohoto
důvodu nelze míti za- to, že od obnovení uvedeného ustanovení bylo
upuštěno.

čis.

18828.

?pověd' některé ze změn vypočtených v čl. 87 obch. zák. na-stalých ve

veřejné

()bchodní sp()lečnosti musí býti podepsána všem~ kdož jsou v té

,~~be zapsá~i, v .obchodním ~ej~ku jako veřejní společnici, i když změna,

-!lz se opověd týká, nastala Jeste v době, kdy některý ze společníků nebyl
Jako veřejný~poJečník v rejstřiku zapsán.
.
(Rozh. ze dne 4. řijna 1944, Rl 272/44.)
Srovn. rozh.

čís.

18781 Sb. n. s.

D~e 8. července 1941 bXI~ zapsá~a do obchodního rejstříku veřejná
spolecnost »R. a spo!.«. JeJIml spolecníky byli tehdy J. K. a F. L. Dne
22. ~e:vna I ~4~ .byl zapsán ?alší společnik A. K. Již před tím, než došlo
k zaplsu ve;e]neh;,. sp~lečnlka
K-a, d~máhal Se J. L. sporem zn. sp.
C II 4/42 sveho zaplsu pko verejny spolecník firmy »R. a spol.« do ob-
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chodniho rejstříku tvrdě, že byl ve~ejnými .spol~čníky J. K-e~ a F. L-em
v červnu 1941 přijat do spolecnostI. Jeho zalobe bylo vyhoveno.
podánim ze dne 26. ledna 1944 opověděli veřejná společnost »R. a
spol.« J. L-a jako svého. společníka.
•
p r v Ý s o u d vrátil podání mimo jiné i proto, aby byla opoveď pode'"",
psána veřejným společníkem A. K-em.
Rek u r sní s o u d změnil k rekursu J. L-a .napadene usnesem tak, .ze
k opovědi zápisu dalšiho společníka J. L-a nem treb~.•p.odpls:" sp?:ečmka
A K-a'. Z d ů vod ů: Ve spisech C II 4/42 bylo Z]lsteno, ze stezovatel
J.' L.byl v červnu 1941 přijat oběma tehdejším!. spo!ečn~ky
K-em 3
F. L-em za třetího společníka. Tim bylo vyhoveno predp~su cl. 89 obcll.
zák. Stanoví-Ii čl. 88 obcb. zák.,že oznámeni uvedené. ~ cl. ~6, 87 obc~.
zák. mají se státi všemi společniky, může to znamena~1 le~ vs;ml. ~pole~
niky, kteří tvořili společnost v době skutkové. okolnostJ, ]ez" ma ?yh ?hl.~
šena k zápisu do obchodniho rejstříku, a to Ih~e~, ~eboť ]lnak I~ re]~~n".
kový soud povinen doháněti společníky ke spInem teto povmn.o.sh poradkovými tresty (čl. 88 obch. zák.). V červnu 1941, kdy byl stezovatel do
společnosti přijat, nebyl A. K. ještě společníkem a nest!ha:~. ho tedy povinnost k ohlášení změn. Okolnost, že byl rozsudek nejvysslho soudu ve
sporu C II 4/1942 O zjištění že J. L. přistoupil jako dalši společník, vydán
teprve dne 23. září 194;,3, n; věci. ni~.nemění.,iežt~.rekursní ~o?d má za to,
že rozhodné jsou pomery v dobe pnstoupem dalslho spolecmka.
Ne j v y Š š i s o u d obnovil usnesení rejstříkového soudu.

J-

Z důvodů:

Ustanoveni čl. 88 obch. zák. o nutnosti podpisu opovědi změn ve ve-

řejné obchodní společnosti nastalých ~ ~ypočtený'ch v. čl. 87' obc? zák.
všemi společníky je předpis ryze formallll a re)stnko~y soud n:USI pr~to
v každém případě zkoumati zda opověď. nastalych zmen vyhovuJe po teto
stránce, hledíc ke stavu ob~hodního rejstříku v době opovědi, citovanému
předpisu.

Musí-li opověď podle tohoto ustanovení podepsati všic~ni veřejní sP.olečníci, tedy i veřejni společníci, kteří společnost nezastup~JI, nelze od teto
formální náležitosti opovědi upustiti ani v připadech, kde Jde o dodatečnou
opověd' změn již dříve nastalých, které však n;ají býti zap.sá~y do o~chod
ního rejstříku po změnách ve veřejné obchodn! ~polečnosh s~ce P?Z~~]1 n.~:
stalých, avšak v době podáni dodatečné opo.vedl v obc~?dl1lm r~]stnkvu .J1~
zapsaných, jak je t.omu na př. v tomto případe, kde byl dnve zapsan vere]ny
společnik později přijatý než J. L.
Jde tu o změnu v obchodním rejstříku)iž ~ap;a?~u, k ~íž .m.u~í rejstří
kový soud přihlížeti Se zřetelem k zásade prav.m učmnos.tJ zaplsu do obchodniho rejstříku, vyjádřené v čl. 110 obch .. zak. Opačny P5Ist~p byzn~:
menal porušení citovaného formálního předpISU s hled!sek vec~ych, kteraz
tu nemohou přicházeti v úvahu. Příp~dné nesr.ovn~!osh v pomerech spol.ečonských, které vznikají mezi společlllky a pro]evu]1 se snad I oproh tretJlIl
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osobám z toho, že ve společnosti nastaly změny při jejichž o
'do
dbal? čas.ového pořadí, nelze řešiti v nesporném' řízení zůstá!af;e 1 se ne, y pro to
otevrena Jen cesta sporná.'

b

čís. 18829.

Změní-Ii se podstatně poměry
kt· h b
ze zákona, zvyšuje nebo si1ižuJ'e 'sza . !:ry,; yl uzavřen smír o výživném
ke vyZlvne - nebylo-Ii nic jiného ujednáno - J'en v p(}1tlěru ke srn'
tru a nastalé změně a
'1"
t
nově určené výživné odpovídá tom
'h b
neza eZI na om, zda
kdyby nebylo smíru.
u, ce o . y se ~ mohla domáhati,

(Rozh. ze dne 4. října 1944, Rv I 503/44.)
Dn 6 , ..
nand pe '1 rt]na l?39 a 28. května 1942 zavázali se Zdeněk P a Ferdl'
. m. sou dntm smírem zn s N IV49
-.Ferdinandu P-ovi st. výživné t~k p~ ~d 'k
posky!ovati svému otci
Síčně, Ferdinand P. ml. částku 750 ~ mě:~~ě. . plahl častku 250 K mě..

i{39

F~~i~~~~~ ~_~~~r~ltuz~:~ d~~á~/

Fen!i?~nd

Zde~ku

a.
s;
P. ,st. ,na
P-ovi
vmni platiti žalobci na výživKém ~ O~~ S';1I~~ !ak, ze zalOvant JSou poZdeněk P. je povinen platiti o 500 K;"ě .. ,m~sl n,e, a to. tak, ~e žalovaný
výživné o 1 500 K v'"
r
"slcne vice, zalovany Ferdmand P. ml.
1942
.
ySS! pro I smirum ze dne 6. října 1939 a 28 května
hospo~~řs~é ~~~~ry49i~~~a;~~~bní ~ár?k °rV~dňUje žalobce tí~, že se
zlepšily.
y , zelmena erdmanda P-a ml. podstatně
P ~ v Ý s, o u d. přisoudil žalobci celkem částku 1 680 K
platiti celkem 280 K,

~~~~~~~~1g~\r~~Jg:i~en

'

,

žaiovan/F~r~nt:~d ~~ ~~

O d vol a c í s o u d změnil k žalob
d I"
jen potud, že alimentačni závazek žalov~no;huo ~;eon'kanl pnapad;~Yl' rozsudek
měsíčně.
a -a zvysl na 400 K
Nejv" .
vyhoVěl; c5d~~t~u~~ ~y~od~~~~~ín!a~~~~~ý~~J~g;~~ odmítl, jednak mu neodvolaclho rozsudku. Jinak uvedl
proti potvrzující části
v

důvodech:

POkud odvolaci soud ulo "I ' I
.
""
zl
za ?vanemu Zdeňku P-ovi výživné o 120 K
vyssl nez soud prve stobce J'e do I" t h '" '
pustné, není však důvodné.
, v o ani o o", zalovaného pnměsíčně

Nižší soudy právem rozhodl ' kd' b
otcem podle § 154 bč'k
y, ;,e:
yz ylo učiněno s manželským
jako každá jiná doh~da' :~ :,?ar?vnant ?kzaopatření, platí toto narovnáni
sic stantibu's pokud ovšemY~lvrem. zet Za ona za učmené s klausulí rebus
se proto obě' smluvní strany': UVOl, s. ~~ny neud1ednaIy nic jiného. Mohou
zmenl- I se po statne poměry, zá kterých

bylo narovnání uzavřeno - domáhati jeho změny. Rozhodnuti o zvýšeni
neb snížení výživného závisí jen na tom, zda tvrzená změna nastala a zda
je podstatná a v kladném případě pak se zvyšuje neb snižuje výživné v po"
mčru ke smíru a k nastalé změně, aniž záleží na tom, zda nové výživné
takto určené odpovídá tomu, čeho by se strana mohla domáhati, kdyby
smíru nebylo, neboť jde již jen o výklad smíru a o jeho přizpůsobení novým poměrům. Proto nelze přihlížeti k vývodů.m dovolání, jimiž dovolatel
nedoličuje tvrzenou přemrštěnost nového výživného porovnáním změněného
stavu v.ěci se stavem v době smíru, nýbrž jen tvrdí, že nové výživné je větší
než částka, jež by byla žalobci přisouzena, kdyby na základě dnešnich poměrů žaloval o vyživné podle § 154 obč .. zák., zejména snad proto, že prý
má jen nárok na nuznou výživu, že tu je ještě třetí sourozenec povinný
přispívati na výživu otce, že otec prý na svou výživu vůbec nepotřebuje
tolik, kolik mu bylo odvolacím soudem přisouzeno, a že prý nutnopřihlí
že ti i k representačním výdajům, jež má Zdeněk P. jako obchodní zástupce
a k tomu, že přispívá též na výživu své matky. Posléze uvedené okolnosti
mohly by přicházeti v úvahu jen jako změny proti dřívějšímu stavu, jako
takové však nébyly dovolatelem uplatněny. Totéž platí též o namítané pracovní schopnosti žalobce.
čís.

18830.

. K otázce právní povahy smlouvy o zatímním pojistném kryti o a významu
zcizení zatímně pojištěné nemovitnsti před uzavřením konečné pojistné
smlouvy.
(Rozh. ze dne 4. řijna 1944, Rv II 122/44.)
Dne 2. listDpadu 1939 navrhl J. K. pojišťovně "P.« pojištění svého rozedomku v S. proti škodám způsobeným požárem, bleskem a výbuchem až do 15.000 K, při čemž mělo býti pojištění až do kolaudace
stavby bezplatné. Pojišťovna "P.« tento návrh přijala a zaslala K-ovi krycí
poj'stku čís. 419.775, kterou potvrdila, že pojištěni bylo' uzavřeno od 17. listopadu 1939 12. hod. polední, dodávajíc, že jde O prQ~atímní, bezplatnou
pojistku s dvanáctiletým závazkem až do úřední' kolaudace s roční prémií
po 29 K a že K. je povinen oznámiti jí udělení obývacího povolení a že
na to bude vydána nová pojistka, Kupní smlouvou ze dne 17. září 1940
prodal J. K. rozestavěnou nemovitost J. J-ovi. V té době byly postaveny
čtyři zdi domku; stavba neměla strop, okna, dveře, střechu a podlahy. J. K.
oznámil teprve dne 11. dubna 1941 pojišťovně "P.«, že svoji nemovitost
prodal. J. J., byv v květnu 1941' upozorněn úřednikem pojišťovny "P:«, že
koupená nemovitost je pOjištěna proti požáru, prohlásil vůči němu ústně,
že pojistku pojišťovny "P.« neuznává. Dne 4. prosince 1941 ozná\11ila pojišťovna "P.« J. )-ovi, zasílajíc mu současně dodatek k pojistce, že přepi
suje pojistku na něho jako nového vlastníka novostavby, že se jinak, pojistka nemění, že pojistná prémie je splatná dne 1. listopadu 1941. Zároveň
mu zaslala dodatek k pojistce čis .. 419.775. J. J. na to dne 29. prosince 194\
vypověděl písemně pojIstku a nezaplatil pojistnou prémii.

stavěného

Clvilni rozhodnuti XXVI.
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Ve Sporu, o který tu jde domáhá se o"·f
cení 35 K pojistné prémie z~ rok 1942 P JIS ovna »P.« na J. J-ovi zapla"Že pojistná smlouva podle pojistky čís 4~ 9v~~;sla ~ezitím~í ~ávrh určovací,
Niž š í s o u d y mezitímni návrh
. 'tl mezI spornyml stranami trvá.
N'
.',
zaml y.
,e! v y ss I S o u d nevyhověl dovolán' • I bk • .•
prohlasll za přípustné podle § 502 d t 3 I;a o yne, Jez odvolací soud
, o s. C. r. s.
Z důvodů:

Dovolatelka bere v odpor roz d k d
'
uznáno, že pojístná smlouva z ní~Ujee ža~ v?laclho soudu, pokud i jím bylo
netrvá po právu z toho dů~odu _. • ovan~ o zaplacení pojistné prémie
prémii do tří měsíců ode dne SPI~~ ~ai.obkyne neuplatnila nárok na prvo~
nikoli zákonná domněnka že ustou n.ols I dU soudu a že platí tudíž smluvní
P l a o smlouvy.
'
Dovolatelka se snaží '
dovodit ne
'
cí~? soudu vytčením rozdílu mezi ~fr~~nos!. právniho stanoviska odvolapOjIstnou smlouvu a podle takto vytč y 'h pOjistnou sml?uvou a definitivní
.ene o rozdil~. meZI oběma pojistnými
smlouvami dospívá k závěru.ze
nastala tu podle § 23 odst' 2 ,~ovmno~t z.aplatitl první pojistnou prémii
k původní krycí pojistce s' niž z~e . t o ~o~ sml. teprve doručením dodatku
smlouvu, t. j. dnem 4 r~since 19~ o o. at,:k tvoří definitivní pojistnou
byla podá.na ještě před ~Plynutím tří~ě;~~z~ 1~~ltoba podaná, 30. ledna 1942
vseob. pOJ. podminek.
ll!
u y, stanovene v čl. 9, odst. 2
S je!ími ,p~ávními vývody však nelze zcela sO~hlasiti.
_
K uJednall! pojistné smlouv
z r '
určiti některou podstatnou čás? 0. ~ I,mnl m krytí dochází tehdy, nelze-li
uzavříti, navrhovatel však nutně P~l? ~e. sml~~vy: kterou. s.tranyzamýšlejí
ohledu na okolnost ktera' t h P č e uJ e P?Jlstneho kryl! Ihned, tedy bez
s Ip'
o o asu vadl uzavřen' d r T '
.m ouvy. - řevzeti pojistného risika až d
b ' " I e.lnI IVll! pojistné
Jlstné smlouvy se děje bud' za u č"t
o. na yh učmnosti definitivní ponebo se tato kredituje v ten způs~~ o~' predem smlu}enou jedinou prémii,
do první prémie nebo se děJ'e d ' e se .stanoví az dodatečně a započte
na .
.'
z arma v predpokladu ž d 'd
.
ml v pomerně krátké době k uza' 'd r " , ' .. e oJ e mezI straS I
vrenl e Inltivnl pOjIstné smlouvy
.
m ouva o zatimním pojistném k r .
která je zvlášf upravena jen potud - ry ~r pravou pojistnou smlouvou
~ umys!u stran má býti nahra~
zena smlouvou jinou nebo zaniknou'ti ze
ztr?sk~tá. Všeobecné pojistné pOdmí~C ~-h Jednam. o !?to druh~u smlouvu
zalJmnlm pojistném krytí podstatno
y to~ tedy I pn.. sml.ouvach o prokud neplyne jinak z povahy a účelu Utěs~~Oa~%I~~hto pOJlstnych smluv, poV řešeném případě učinil J K' k
"
.
lobkyni pojistný návrh na defi~iti;n!a o.. ~aJltel nedostavěného domku ža-dodatek »do kolaudace zdar
I POJIS n9 u smlouvu, učinil však v něm
POUžívajíc povšechného zmo~~~: ;al~bkY~,e, hledíc k tomuto dodatku a
vrh k zatímnímu kryti a v stavil~ o an~ho JI v, náv:.hu, p~ijala pojistný nábezplatnou až do úřední kOlauda n~~ krycl P~Jlstku Jako prozatímní a
ce.
omto smeru tedy přijala pojistný

IO .

1)

návrh j. K-a na bezplatné krytí do kolaudace, avšak pod výslovnou podmínkou, že se budovy před úřední kolaudací nesmí užívati k jakýmkoli úče
lum, jinak že přestává bezplatné pojištění.
Pokud jde o ostatní obsah pojistného návrhu, který zněl na uzavření
definitivní pojistné smlouvy (požární), neobsahuje pojistka o zatímním krylivýslovného žalobkynina prohlášeni, že návrh ten přijímá, ba naopak z. té
části jejiho obsahu, v němž navrhovateli ukládá za povinnost, aby jí po
dokončeni stavby oznámil udělení obývacího povolení a popisné číslo novostavby, načež bude vydána nová pojistka, vyplývá, že si rozhodnutí a při
jetí návrhu na uzavření definitivní pojistné smlouvy vyhradila až na dobu
po udělen! obývacího povolení a po oznámení popisného čísla novostavby,
takže jednání o uzavření definitivní pojistky nepovažovala za skončellé.
Pojala-li žalobkyně do obsahu krycí pojistky i závazky právě uvedené,
které navrhovatel v pojistném návrhu nepřevzal a které do ní ani nepatřily, ježto se týkaly údajů potřebných S jeho strany k uzavření definitivní
pojístné smlouvy, pro jejichž nedostatek jeho pojistný návrh na uzavření
definitivní pojistné smlouvy zatím nepřijala, nestaly se tím, že pojistník dostal krycí pojistku shora- uvedeného obsahu, jeho smluvními závazky, nehledíc ani k tomu, že na ně nebyl zvláštním písemným sdělením žalobkyně
jednotlivě upozorněn a poučen (§ 2 zák. o poj. srn!.), což' i žalobkyně
uznává.

je-li smlouva o z~timním pojistném krytí pravou pojistnou smlouvou,
plati o ní ustanovení §§ 64 a nás!. zák. o poj. sml., ovšem jen po dobu jejího trvání, t. j. v řešeném případě do úřední kolaudace, ledaže by smluvní
strany za jednání o uzavření definitivni smlouvy původně smluvenou dobu
zatímního krytí prodloužily ať výslovně, ať mlčky (na př. dalším jednáním
o uzavření definitivní pojistné smlouvy). To se však v řečeném případě nestalo, neboť žalovaný jako nabyvatel pojištěné novostavby již v květnu
1941, když žalobkyně, dověděvš! se od prodatele o zCÍzení pojištěné nemovitosti, poslala k němu svého jednatele, vuči tomuto prohlásil, že pojistku
(t. j. o zatímním kryli) -neuznává, a dal tím zřejmě najevo, že s ní v jednání o uzavření. definitivní pojistné smlouvy nebude pokračovati.
Také jí ani neoznámil dobu, kdy se kolaudace bude konat, ani že úředni
obývací povolení bylo uděleno a jaké má novostavba domovní číslo.
Krycí pojistka ani puvodni neúplný pojistný návrh J. K-a (neobsahující ani číslo parcely, na níž se domek staví) nemohly sloužit za podklad
k uzavřeni definitivní pojistné smlouvy, ledaže by žalovaný pojistný návrh
uznal i pro sebe nadále za závazný a doplnil jej údaji shora uvedenými,
což neučinil. Odepřel-Ii žalovaný pokračovati v dalším jednání za účelem
uzavření definitivní smlouvy, nemohlo tím, že žalobkyně vystavila dodatek
ke krycí pojistce toho obsahu, že se pojištěni převádí na žalovaného jako
nabyvatele uvedené nemovitosti, dojiti k uzavření definitivní pojistoé
smlouvy, zvláště když žalovaný tento dodatek ke krycí pojistce neuznal za
novou definitivni pojistnou smlouvu.
Z toho plyne, že na žalovaného jako nabyvatele prodané zatímně pojištěné nemovitosti mohla podle § 64, odst. 1 zák. o poj. sml. přejíti jen
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práva a povinnosti z pojistné s~ louvy v dob ~ "
,
.
smlouvy.o zat4mním krytí, nikoliv však .. ~ zc~eg: platne, ,t. J...: pojistné
movItostI ještě definitivně nesjednané p~.J~n~ v 10 e zClzen!~ pOJ;stene ne- .
dodatečně přijetím pojistného návrhu IJ~~;e Isrn ouvy: ~ ~IZ doslo teprve
P
te ova, uČIneneho před delší
dobou sice v souvislostI' s ' h
navr em na zatímní k ti
'k
.. ..
·
bez SOUČInnosti
nabyvatele nemovitosti.
ry , avsa po prodejI JIŽ
Ježto žalobkyně nežaluje ve spor
kt'
.
... ť: ~ ery t~ Jde, O zaplacení pojistr.é
prémie z důvodu že žalovan'
y ~OJIS :ne nemoVItosti užíval před úředním
. schválením novostavb t
nýbrž z defínitívní poJ~tneéd;~I%~J;t~e n~~I?u~~ ol z~ímním pojistném krytí,
' Ja y?~ ?v~zeno, nedošlo, právem nižší soudy uznal že o'i:
právu, třebas tak uČinJ ' z dhv~~~aJ'i S?,lhouva, z mz Je zalováno, netrvá po
nyc .

y

čís,
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Ustanovil_li si advokát jemu' '. t 'k
moc s výslovným zmocně~ím a~ uc:s m, n~~oméh~ řízení vystavil plnou
aby za sebe ustanovil podle ~,
a neJ 'p~IJlmal vsechna rozhodnutí a
zástupce, s!lbsmuta, platí dor:č~~t US~ s!e~nou t~ou mocí jiného právního
tuentu a tím i zmocnit~lí.
cmena SU shtutu za doručení substi/
(Rozh. ze dne 6. října 1944, Rl 166/44.)

rl

Srovn. rozh. čís. 9350 Sb. n. s.

V pozůstalostní věci po M K- '
s t a los t n í s o u d usnesení';' zeo~e zn. sp', D III 261/42 odkázal p o z ů
pořad práva s tím ab do 15 d b ne 11. brezna ~ 943 zákonné dědice na

d~dických nároků' profi testa';'en~á~n~~,;4J,~?~ah zlť obu

?a uz~ání s.vých
dlcové E. D., M. D-ová a H S ová dTJ" e ICI spo u »N.«. Zakonm dě
zenOll procesní plnou moc Dr -J D U e. I I
pozůstalostní řízení neOll1es~bstitutem Dr V K-a ad
-(lVI, a vokatu v P., který si ustanovil
dne 11. března' 1943 by' 10 ~~/tča v ZD' UVsnesení .p0zůstalo~tního soudu ze
r. . K-OVl
dne 31 . b'rezna I 943,
Dr...
J D-OVl. teprve dne 10 ledna
u eno 1944
,~,
' tudlz davno po uplynutí lhůty,
v niž bylo třeba podati žal~bu.

k"

.

lro

Rek u r s II í s o u d zrušil z toho důvodU k
o
aH. S-ové napadené usnesení a uložil
é
rekursum E. D-a, M. D-ové
hodnutí.
.
prv mu soudu nové jednání a rozN e j vy Š š í s o u d změnil k d
vOl '
dené usnesení tak že rekurs E D- °M Daclm~ rekursu spolku »N.« napaa, . -ove a H. S-ové Odmítl.
,
.
Z dů vodů:

Dovolacímu stěžovateli spolku »N «' d"
~
prvé stolice ze dne 11 března 1943' Je aŤ! za pravdu, ze usnesení soudu
.
, zn. sp. DIII 261/42, jímž byli dědici

ze zákona podle § 126 nesp. pat. odkázání na pořad práva, bylo rekurentům
E. D-ovi, M. D-ové a H. S-ové doručeno včas, ještě před uplynutim lhůty
dané jím k podáni žaloby (do 15. dubna 1943) a nikoli teprve 10. ledna
1944, jak má za to mylně rekursní ·soud.
Jmenovaní zákonní dědicové zmocnili řádnými a neomezer.ými procesními plnýmí mocemi ve smyslu § 31 c. ř. s. a § 9, odst. 1 zák. čís. 100;
1931 Sb., založenými ve spisech, k svému zastupování v pozůstalostním ři
zení Dr. J. D-a, advokáta v t., obě dědičky nad to s výslovný", zmocněním,
aby za ně přijimal všechna usnesení, příkazy, výnosy a výměry, byť měly
bS,tI dodány do vlastnich rukou, a aby ustanovil za sebe se stejnou plnou
mocí podle své vůle jiného právního zástupce. Podle substitučních doložek
na plných mocích substituoval Dr. D. za sebe se stejnou plnou mocí
Dr. V. K-a, advokáta v P. Ten se také v substituci Dr. D-a jakožto právního zástupce všech tři výše jmenovaných dědiců zúčastnil jednání o platnosti posledního pořízení dne 11. března 1943, podal v tom směru vyjádření a učinil návrhy. Usneseni prvého soudu z 11. března 1943 hylo pak
doručeno podle zpátečního Iistku Dr. K-ovi jako substitutu Dr. D-a již 31.
března 1943, tedy ještě před uplynutím lhůty, stanovené k podání žaloby.
Toto doručení substitutu platí za doručení substituentu (rozh. čís. 9350
.Sb. n. s.) a tedy i zmocnitelům samým.
Vyhověl-li tudíž rekursní soud jejich rekursu z důvodu, že nebyli o stanovení lhůty k podání žaloby vyrozuměni, takže nemohli lhůtu dodržeti, a
že napadené jimi usnesení bylo k rukám jejich právního zástupce doručeno
teprve 10. ledna 1944, tedy po uplynutí lhůty, zrušil-Ii proto usnesení jimi
napadené a uložil prvému soudu, aby stěžovatelům určil novou lhůtu k podání žaloby, vycházel z nesprávného skutkového a z mylnélJO právního
předpokladu. Rekurs byl podle toho podán opožděně, měl býti odmítnut
a věcně o něm vůbec nemělo býti rozhodováno. Důvodnému dovolacímu
rekursu přihlášeného testamentárního dědice bylo proto vyhověti a usnésti
se, jak se stalo již z tohoto důvodu, aniž je potřeb i zabývati se dalšími
jeho vývody (§§ 31,36,39, odst. 1,43,46, odst. 3 zák. čís. 100/1931 Sb.).
čís.

18832.

Domovník má vždy nárok jen na jeden naturální byt, i když obstarává
domovnické práce v několika domech.
,
(Rozh. ze dne 9.

října

J. D-ová bydlila a byla společně

1944, Rv I 421/44.)

,e svým manželem K. D-em domovnicJ
jehož vlastníkem je družstvo »0.«. Od 1. dubna 1935
»0.« další smlouvu o výkonu domovnických prací
družstva čp. 2122v P.
Ve sporu, o kt"rý tu jde, domáhá se J. D-ová na družstvu »0.« zaplacení 24.825 K s přís!. a tvrdí, že jí žalované družstvo neposkytlo v domě
čís. 2122 v P. byt a tím 'se obohati1oo zažalovanou částku. Družstvo »0.«

domě čp. 2155 v P.,
uzavřela s druž,stvem
v jiném domě tohoto

v
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~~. hil~~:ejména tím, že poskytlo žalobkyni domovnický byt ve svém domě
P r v Ý s o u d žalobě vyhověl.
O d vol a c í s o u d žalobu zamítl' Z d o
o
že žalobkyně, majic již jeden domovni~k' b ~ vOd~: ?dvo~a~e~ dovozuje,
a že v důsledku toho ne' ; .
y y, nema narok Jeste na druhý
při jeho proná'mu S ~a!lm n~roku na částku, kterou družstvo obdrželo
soud; Podle usLn~venr't:I~k~atí~~e~/~~~~a~~ový~ sO~~la.sí i odyola~í
domu ustanoven je ,. . d '
. mUZe byli I pro nekohk
žalované družstvo ~~~~no~~o~~~~ilo~led tOhoto. ~ákonné~o předpisu mohlo .
již byla společně se svým manžele~n~o omo~n!cl v do~e čp. 2122, i když
ustanovení § 8 cit. zák. dlužno dát" d ..mov~~cl ~ dome. čp. ,21,55. Podle .
nému používání z ůsobi!" b.
I omo~m OVl vhodny, svetly a k řádP
a kuchyň), blízko domo:nícht'd~~ř~u~ m?z~o o d~ou místnostech (pokoj

~a;b~~n:y b!e~\~ad~~~1n~kn;a~~:I~~ v ~~~~~~~:~~ ~;~~ j~~~~ ~~.m21~;

ze spisu patrno a o tuto sk!teč~ost ta~oyI1a~~st~nov;.m § 8 CIt. zak., není
za o yne svuJ nárok neopírá. Jde
tedy v daném" pří adě v d '
konávající domov~ické prf~e state 'po~ze o otáz~u, z?a má ?omovník, vy' . ve VICe omech, narok Jen na Jediný domovnický byt nebo zd
který. má ještě na s~a~~ti~~~~~as~~Ýč~v~~c~n~~lt~ ka!~é~ další~. domě;
dr~ha eventualita se však nedá dovodit"
' . u n ra.u za neJ; Tato
Narok na naturální domovnick' b . I ze znem d0n;ovnlckého zakona.
neřídí se ani skutečnostmi kt ~é yt Je Odle usta~ovem § 8 stále stejný a
jako je velikost domu neb~ očet
el m~l' v I~ ~a mnozs!"í domovnikovy práce,
žitky domovníkov ma'í t tt
naJ~mn.lku. !'I~protr tomu na peněžité poTak zvětší-li majirel stU/dŮ~k~i~~S\Vhv
aJeJI~h výše se podle nich řídL
s
sobný rozsah, zůstane domovníku .av ?U ~e.b nastavbou třeba na dvojná"
příjmy podle § 9 dom. zák. se zv,i~? 6~~nb ~Y! domov~ícký a jen jeho
když domovník Spravu'e více domeo Sl.
o ,~e Je tomu I v tom případě,
jeho peněžní příjmy sej zvýší r t u. }e~~ pozltky naturální se nemění, leč
dená v rozh. čís. 13214 Sb. ~ e o zasa e neo~poruje ani právní věta uvedo platu domovnického patří i 'h~d:~ak~eré se ~ť?~kyně odvolává, že totiž
domovnický byt v domě .čp. 2155 N O~OVOlC e ?, bytu. ,Žal~bkyn~ měla

r

~~~~t~p~;,;~nS~I~in~t~dě o~~~~~s~n'í P~~~~~st~ep!~1~z d~~~~hZák.

'.

a~~

§
Jak
škodu, která jí vzešla n~sPlně' (§ 1298 ob~. zak.), nebo aby jí nahradil
. (§ 921, 932 ohl'. zák.). žalob~lt~ neb? t~~dnym splněním této povinnosíi
které si majitel dom"u vybral odn~Snoebma z ~árok na zapl~cení nájemného,
zákon sám totiž neurčuje na splněn' y'. ktere. byt pronaJa!. Domovnícký
žádnou sankci. V daném ři a • I PO\:rn?ostr poskytnouti domovnický byt
vybraného nájemného" výslbv~ ded ~O";;'h~ se ozalob~ně zaplacení tohoto
podle ~ 1431 14350bč zák) zpřu~o ~I ezduvodneho obohacení (patrně
ovšem je, že ;e strany ž~lobk' ~, be po, adem ta,kového žalobního důvodu
padě nestalo, poněvadž žal06k en/I? ne co »plneno~ .• To .se v daném pfl~omovnický byt byl pronajat.l toh mc n lflla, neJvyš~ Jen »trpěla«, že
zalobkyně neměla vůbec nárok na ~~IS? d Y o uV~de;ro, Je tedy patrno, že
SI omovmcky byt a nemuže proto

6

'.

z toho, že jí tento dalši byt nebyl poskytnut, vyvozovati peněžité nároky.
Její nárok na zaplacení vybraného nájemného neni dán ani z titulu bezdůvodného obohacení.
.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání žalobkyně.
Z

důvodů:

Podle zjištění nižšich soudu byla žalobkyně domovnicí ve dvou domech
žalovaného družstva, a to v domě č. p. 2122 sama, v domě č. p. 2155 společně se svým manželem. Oba domy sousedily a bezplatný domovnický byt
měla žalobkyně jen v domě Č. p. 2155.
Jde o to, zda žalobkyně měla nárok na bezplatný domovnický byt
i v domě č. p. 2122, neboť z tohoto nároku dovozuje žalobou uplatněný
nárok z bezdůvodného obohacení.
Právo domovníkovo na bezplatný naturální byt je upraveno v § 8 zák..
čís. 82/1920 Sb. Podle tohoto ustanovení a podle § 15 cit. zák. přísluší
domovníkovi nezadatelný nárok na vhodný, světlý a k řádnému používáni
způsobilý byt, pokud možno o dvou místnostech. Ač podle § 4 cit. zák.
může býti ustanoven jeden domovník i pro několik domu, přece jen v § S
je řeč jen o bytu a je proto již ze zněni domovnického zákona odůvodněn
nazor, že domovník má vždy nárok jen na jeden naturální byt. i když obstarává domovnické práce v několika domech, Tomuto názoru nebrání ani
. znění § 9 cit. zák., jak má mylně za to dovolání, neboť slova »se správou
domu« se vztahují na náhradu hotových výloh, slova »od vlastníka domu«
na ustanovení o odměně domovníkově za konané práce. Ale i z účelu ustanovení § 8 dotč. zák. se podává, že domovník má nárok jen na jeden byt,
i když obstarává domovnické práce ve více domech. Účelem tohoto ustanoveni jest. aby domovníkovi byl dán naturální byt (viz duvodovou zprávu
k domovnickému zákonu tisk 1977). S pojmem naturálniho bytu je pak
nerozlučně spojeno, že naturální byt je zaměstnancem samým skutečne užíván. Jestli tedy domovník vykonává domovnické práce ve více domech, pak
je účel tohoto ustanovení splněn již tim, že domovník má naturální byt
v jednom z těchto domů, neboť muže obývati a tedy sám užívati jen jeden
byt a jen jeden byt muže proto býti bytem naturálním.
čís.
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Přlmý nárok chudého proti domovské obci na zaopatřeni v připadě naléhavé potřeby podle § .23 zákona ze dne 3. prosince 1863, čis. 105 ř. z.
není podmíněn tím, že není jiné osoby, jež by byla povinna a s to chudého
zaopatřiti. Nárok jiné, osoby, jež, nejsouc k tomu podle zákona povinna,
opatřtla chudého v ÚlÚyslu požadovati náhradu tohoto nákladu na povinném (§ 1042 obč. Zák.), můževŠ!lli proti domovské obci chudého vzniknout jen za předpokladu, že domovská obec byla sama povinna chudého
bud' zcela nebO částečně opatřiti v době, kdy výživu chudého opatřila
osoba, jež se na ní domáhá náhrady tohoto plněni.
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, I nemanželská' matka vdaná za jiného muže než otce svého nemanželskeho dítěte je povinna, nemá-Ii jmění nebo stálých příjmů vykonávati po_
dle !~,o~n~sti _takov?" činnost, aby z jejího výtěžku mohla' dostáti závazku
k vyzl."e, jenz na nI podle II 166, druhé věty obČ. zák. přešel. Manžel není
s ,h!e~ltska § 92 obč. zák. oprávněn brániti své manželce aby opatřila svému
dlteÍl nutnou výživu.
'

za to odvolací soud - předchozim zpravením domovské obce "o její povinnosti chudého opatřiti, ježto § 10~2 obč. zák. takovou p~dmínku. v~ni~u
tohoto nároku nestanoví. Ustanovem § 25, odst. 2 dom. zak. se tyka vylučně přímého nároku chudého vůči domovské obci na jeho zaopatření a
nikoliv nároku jiné osoby vůči domovské obci na náhradu nákladu na výživu chudého podle § 1042 obč." zák.
'

(Rozh. ze dne 10. řijna 1944, Rv II 71/44.)

K výživě' nemanželského dítěte je P?dle_ ~ 155 ,obč. ~ák. zav~án. přede
vším otec; není-Ii však otec s to splmtI vyzlvovacI povInnost, prechaZI tato
povinnost na matku a po ni na její rodiče. Teprve není-Ii. ~ádná z těcht~
osob schopna splniti .povinnost k výživě nemanželského dltete a nebyla-I!
výživa dítěte ani jinak (§ 221 obč. zák.) opatřena, je k jeho výživě zavázána podle § 23 . odst. 1 dom. zák. domovská obec dítěte v rozsahu vy"'
mezeném § 24 dom. zák.
Podpůrná povinnost matky k výživě nemanželského dítěte (§ 155, věta 2
obč. zák.) trvá bez ohledu na to, že nemanželská matka uzavřela sňatek
s jiným mužem než otcem svého ditěte. Ježto střet povinno.tí nemanželské
matky jako manželky (§ 92 obč. zák.) s povinností k ~ýživě jejího ~eman
želského dítěte není zákonem zvláště upraven, plalI pro nemanzelskou
matku i za 'trváni jejího manželství § 1 zák. čís. 4/1931 Sb., podle něhož
je nemanželská matka, nemá-Ii jmění nebo stál~~h příj,:"ů, povinna vyk?;,
návati podle možnosti takovou čmnost, aby z JeJlho vytezku mohla dosta"
svému závazku k výživě a manžel nemůže své manželce brániti, aby opatřila svému dítěti nutnou výživu, pokud na ni podle druhé věty § 166 obC.
zák. přešla vyživovací povinnost.

Srovn. rozh. čís. 14157 Sb. n. s.
Pravoplatným usnesením okresního soudu v D. ze dne 31. srpna 1936
z~~.sp. P 48/34 byl nemanželský otec F. P. uznán povinným přispívati n~
vyzlvu ;;véh? nemanželského dítěte, nezl. M. K-ové, částkou 70 K měsíčně.
Nemanzels~a matka F. K-ová ~e_ vdala za _0. S~a a tento živil od 12. prosince 1937 I nezl. M,.K-ovou, Jezto nemanzelsky otec svůj závazek neplnil.

ye

spor~, ? kte!!,.tu jde, domáhá se O. S. na obci Ř. zaplacení 4.750 K
s p'nsl._ tvrde, ze ?~Iml na nezl~ M. K-ovou be~ darovacího úmyslu náklad,
k Je~oz ~aprave.nI Je povinna zalovaná obec, 'ježto prý výživné je na ne.
man~elskem OtCI nedobytné, a rovněž ostatní příbúzní dítěte včetně nemanzelskématky, nemají majetku.
'
Niž š í s o u d y žalobu zamítly.'
_. Ne j ." y š š í s o u d nevyhověl dovolání, jež odvoiací soud prohlásil za
pnpustne podle § 502, odst. 3 c. ř. s.
.
Z důvodů:

'. Podle ~ 23 ~ák. čís .. 105/1863 ř. z. (domovského zákona) je obec pov~nna opatrovalI chu~é ,len P?tud, pokud k tomu nejsou podle občanskéh9
zakon_a ,ne,bo podle. Jl11J:~h zakonu zavázány jiné osoby, jež mají býti
k pinem p'n?rzeny, !e,sth~e se zpěčují svůj závazek plniti, ačkoliv jsou s to,
aby t~k CI11lIy; mezllIm Je obec povinna chudé opatřiti avšak může požadovalI od povinných náhradu.
'

Z, těchtp_.ustanoven~ dom.ovského zákona plyne, že pouze přímý nárok
c,?udeho ~UCI do~?vsk~ Ob_Cl na samo zaopatření v případě naléhavé po.treby nem podmln~.n. lIm, ze .zde není jiné osoby, jež by byla povinna a
s,to ch~dého opa!plI. NaproII tomu nárok jiné osoby, jež nejsouc k tomu
podle ~akona povinna opatřila chudého v úmyslu pOžadovati náhradu to~
tlO;O na~ladu na p.ovinném, na tuto náhradu může vzniknouti vůčí domov~ke ObCl ch~dého Jen za podmínek § 1042 obě. zák., tedy za předpokladů,
z~ domo,;ska obec s am a byla podle § 23, odst. 1 dom. zák. povinna chů
deh~.bud zcela ."~bo,!Iesp~ňcás:eč,ně .opatřiti v době, kdy výživu chudéh~
iopatnla o~o?a, .lez .~~ na nI ,doma~a. nahrady tohoto plnění. Nárok na náhradu vzmka vsak JIZ vlastmm plnemm a není podmíněn _ jak má mylně

V řešeném' sporu žalobce, jenž se domáhá na žalované domovské obCi
nemanželského dítěte Své manželky podle § 1042 obč. zák. náhrady nákladu
ui!iněného na výživu tohoto dítěte, přednesl k odůvodnění žalobního nároku
v řízení před soudem prvé stolice, že opatřil ve své domácnosti nemanželské ditě své manželky proto, že nemanželský otec na dítě nic neplatí, ač
byly na něho vedeny exekuce.
nemanželské matce žalobce tvrdil, že nemůže a také nechce na výživu svého dítěte přispívati, poněvadž je bez vý·
dělku a pouze vede žalobci domácnost. O rodičích nemanželské matky toliko uvedl,že se o dítě nestarali a také starat nechtěli.

°

Z tohoto žalobcova přednesu nelze dovoditi, že ani nemanželská matka
ani její rodiče nebyli vůbec schopni plniti vyživovací povinnost v době~
v níž výživa dítěte byla podle tvrzení žaloby opatřena žalobcem. Neb.ot
žalobce ani netvrdil, že jak nemanželská matka, tak í její rodiče byli zcela
neschopni jakékoliv činnosti, z jejíhož výtěžku by byli. mohli výživu ditěte
zajistiti. Žalobce tedy ani nepřednesl a tím méně dokázal základní skutkové
předpoklady pro vznik povinnosti žalované domovské obce k opatření výživy nemanželskému dítěti jeho manželky a tím í pro vzník žalobou uplatněného nároku vůči obci na náhradu nákladu na tuto výživu.
. Ježto již z tohoto důvodu musila být žaloba IÍižšimi soudy zamítnuta,
nebylo žalobcovu dovolání vyhověno, aniž bylo třeba se zabývati ostatními
.
výtkamí dovolání.
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Cis. 18834.
Otázku zrušeni veře.iné obchodni společnosti podle čl. 125 obch. zák.
nelze řešiti ve firemn'm řízeni, a to ani prejudiciálně podle-§ 25, odst. 2
zák. čís. 100/1931 Sb.
.
(Rozh. ze dne I I. října 1944, R II 187/44.>Srovn. rozh.

čís.

18521 Sb. n. s.

J. B., J. P-ová a J. R. jsou společníky veřejné obchodní společností zapsané v obchodním rejstříku pod zn. sp. Fírm. 2169/39. J. B. vypověděl
pro neshody mezí společníky společenskou smlouvu k I. lednu 1944. Je~tě
před uplynutím výpovědní lhůty podali J. P-ová a J. R. na J. B-a žalubu
na jeho vyloučení z veřejné společností.
V podání učiněném po 1. lednu 1944 u rejstříkového soudu navrhuje
J. B. zahájení likvidace veřejné společnosti a jmenování likvídátorů.
P r v Ý S o u d návrh zamítl.
. Rek u r sní s o u d zrušil k rekursu J. B-á napadené usnesení a uložil
prvému soudu nové jednání a rozhodnutí. Z d ů vod ů: Ustanovení
článku 128 obch. zák. připouští, aby bylo místo zrušení veřejné obchodní
společnosti z důvodů spočívajících v osobě společnikově (čl. 125 Obell.
zák.) uznáno na vyloučení tohoto společníka, žádají-li to všichní ostatní
společnící. Názor, že o vyloučení společníka podle čl. 128 obch. zák. je
rozhodnouti v řízení oficiosním a že proto není' třeba žaloby, vyjádřený
v rozhodnutí nejvyššího soudu vídeňského z 22. března 1881, čís. 3260,
opustila již dávno í judikatura nejvyššího soudu vídeňského (viz rozh.
z 26. ledna 1886. čís. 1254 sbírky Adler-Clemensovy, a ze dne 27. srpna
1901, čís. 2256 téže sbírky). Nyní vychází judikatura i právní teorie s hledíska, že návrh musí býtí uplatňován žalobou a že rozsudek vydaný o této
žalobě má moc pravotvornou (konstitutivní; srovn. rozh. čis. 6308, 7768
Sb. n. s., Staub-Pisko, Komentar I. sv., § 6 k čl. 128 obch. zák.).Soud tudlž
uvažuje teprve po provedeném sporném jednání, jsou-li tu důležité důvody
pro vyloučeni společníka ve smyslu čl. 125 a 128 obch. zák. Ježto zákon
pojem důležitého důvodu nijak nevymezuje, je ve sporném řízení nutno posuzovatí na základě všech provedených důkazů každý případ podle j eha
zvláštnich okolností a příhlížeti po přípa.dě i k tomu, jak se chovali, pokud
se týče chovají ,společnící v případě žaloby o vyloučení, stejně jak se choval, případně chová společník žádající zrušení společností (srovn. rozli.
Čís .. 6308 Sb. n. s.). Se zřetelem ke sporností nároku odpůrců navrhovatele
na Jeho vyloučení ze společností má rekursní soud· zá to, že v řízení firemním nepřísluší soudu rozhodovatí pří zkoumání, zda jsou neb nejsou splněny
podmínky pro zahájení likvidace veřejné obchodní společnosti podle čl. 133
obch. zák. o tom, zda tu jsou důležité důvody pro vyloučení navrhovatele
z veřejné bbchodní společností, í když jeho odpůrci osvědčili podání žaloby
na vyloučení z důvodů uvedených v jích žalobních přednesech. Vždyť není
dosud jisto, že odpůrci navrhovatele vůbec dosáhnou rozsudku nařizujícího
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vyloučení navrhovatele ze společn?sti. Leč i kdyby se tak stalo, 'působí toto
vyloučení vzhledem k pravotvorne povaze rozsudku teprve od jeho pravoplatnosti (ex nunc), takž.e v době př~t~mné ~eni nav~hovatel ještě ze společnosti vyloučen. NaprotI tomu povazuj: prvy soud sam ~a .nespor~ou skutečnost že navrhovatel dal včas výpoveď ze společnostI sjednane na neurčitou' dobu (čl. 124 obch. zák.) a že tak došlo ke zrušení této veřejné
obchodní společnosti (čl. 123, ~ís. 6 ob~h. závk.). Tato právní ~ku~eč.no~t
je rozhodující pro otázku, zda JSou splneny predpoklady k 7ahajem hkv~:
dace veřejné 'obchodní společnosti ve smyslu čl. 133 obch. zak. Nelze tOtlZ
přehlédnouti,. že navrhovatel, byť i byla podána žaloba o jeho vyloučení
ze společnosti, požívá dosud nejen práv příslu~ejí;:ích veřejném~ s~o!ečvní~u,
nýbrž že mu vznikají dalším vedením obchodu teto společnoslt VUČI tretlln
osobám případné i nové závazky, za něž ručí podle čl. 112 obch. zák. solidárně s ostatnímí společníky také svým veškerým jměním. Ostatni společ
níci nemohou proto důvodně brániti navrhovateli poukazem n~ možné j~h~
vyloučení ze společnosti v cestě sporu, v tom, ~by se nedomahal .zahaJe~l
likvidace společnosti, když jíž byla veřejná obchodní společnost jeho vypovědí zrušena.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu J. P-ové a J. R-a.
Důvody:

Dovolací rekurs je připustný podle § 46, odst. 1 zák. čís. 100/1931 Sb.
bez ohledu na to, zda jde vpravdě o usnesení změňujíci či nikoliv.
I stěžovatelé přiznávají, že se návrh na vyloučení veřejného sp~leč?ík.a
ze společnosti musí státí žalobou a že soudní výrok má moc konstltultvm;
zastávají však názor, že má firemní soud sám zkoumat - dokud sporné
řízení o vyloučení společníka neni pravoplatně skončeno- zda nebude zahájením likvidace společností proti vůli ?;;tatních spol~čníků I;.0 výpovědi
dané jedním společníkem podle čl. 123, CIS. ~ ~bch. zak; por.:'se~. ~ ~hro
žen jiný právní zájem a účel sledovaný ostatmml společmky, zaluJlclml p~:
dle čl. 125 obch. zák. "Ú vyloučení společníka dříve již vystouplého, totlz
zájem na pokračování ve společnosti bez společníka vystouplého a vylučo- .
vaného.
Sluší tu opakovati že společník J. B. vypověděl podle čl. 123, 124
obch. zák. společensk~u smlouvou k L lednu 1944 s dodržením řádné výpovědní lhůty, že však ostatní společníci podali před L led?em 1944, al~
po výpovědi na B-a žalobu na jeho vyloučení ze společn.?sll po.dle čl; .1.2:>
obch. zák., o níž není dosud pravoplatně rozhodnuto a ze motIvem JejIch
žaloby bylo, že se usnesli na pokračování ve společnosti bez souhlasu B-ova
podle čl. 128 obch. zák.
. . Aniž je třeba a možno řešiti otázku, zda je přípustna žalopa podle čl. 125
obch. zák. po nastalé již výpovědi podle čl. 123 obch. zák., případně zda
je taková žaloba možná ještě před uplynutím výpovědního terynínu, nelze
stížnosti vyhověti již proto, že, je-li podle zákona ke zrušení společnost~
podle čl. 125 obch. zák. třeba cesty sporné a pravoplatného rozhodnult
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sporného soudu, což ani stěžovatelé nepoplraJI, není možno řešiti tuto
otázku, byť jen prejudiciálně podle § 25, odst. 2 zák. čís. 100/1931 Sb.
~~ nesp?rném řízení firemním, když je žaloba již podána a sporné řízení je
JIZ v behu. Zde nejde o zjištění nějaké sporné skutečnosti, nýbrž o právní
rozhodnutí, které možno učiniti ien pravoplatným rozsudkem.

~ Pak ovš~em n?vrh B-uv na za!,ájení likvidace společnosti po jejím zrusem P?dle cl. 123, CIS. 6 obch. zak. byl oprávněn a nemění na tom nic že
ostatn! společníci Se po výpovědi společenské smlouvy B-em dohodu' na
P?kra~ování .ve společnosti bez něho podle čl. 128 obch. zák., ani zda zahalenlm hkvld~ce. společnosti budou snad poškozeni a zda účel podané žaI~by na vyloucem B-a ze společnosti bude zahájenim likvidace zmařen či
mkohv. ~R~vn.ěž ~ovolené nebo ještě žádané prozatímní opatření proti B-ovi
Je pro resem~ otazk~ be; významu, když je zahájení likvidace po tTušení
spo!eč~ost: ~red~psano cl. 133 obch. zák. a ustanovení čl. 127 obch. zák.
tu nepnchaZl v uvahu.
čís.
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Nemá-Ii otec pro svou nemajetnost a1imentační povinnosti vučí dítěti,
nemá ani povinnosti podle § 167 obč. zák.
(Rozh. ze dne 12. října 1944, Rv II 226/44.)
Srovn. rozh. čís. 18231 Sb. n. s.
Z manželství uzavřeného dne 3. listopadu 1941 mezi R. K-em a
M: K_ovou se !,ar.odilo dne 12. prosince 1942 dítě J. K-ová. Pravoplatným
rozsudkem krajsk,:ho s?udu v. U. ze dne 27. května 1943, zn. sp. Ck II a
233/42 bylo manzelstvl K-ovych rozloučeno bez viny stran. Usnesením ze
dne 10. ~řezna 1944, zn. sp. P 18/44 uložil soud R. K-ovi, aby počínaje
dnem 2. UnDra 1944 platil na nezl. J. K~ovou 300 K měsíčně výživného.
,. Ve spor~, o kte~ý t:, jge, dom~há se M. K-ová proti R. K-ovi zaplacení
castky 4.75~ K tvrdlc, ze zalovany nebyl v roce 1942 a 1943 s to plniti své
zákonné povinnosti, ježto nebyl výdělečně činným a neměl ani jiný majetek
a proto prý žalobkyně požaduje na žalovaném podle § 1042 obč. zák. náh.'!I du nakl~dů,. které zaplatila za něho s úmyslem zavázati ho, a to honorar"eorod?1 ~SIS!entce, náklady na výbavičku pro novorozeně, kočárek a
kozl~lllo~y nanozník v celkové částce 4.755 K. Tyto náklady byly pro dítě
n~!~e a zalov~ný prý je po,vinen nésti je ve smyslu § 167 obč. zák., s pouZlhm analogie § 7 obč. zak. bez ohledu na to, z čí viny bylo manželství
rozloučeno.

Niž š í s o u d y zamítly žalobu. O d vol a c í s o u d uvedl v d ů v od ,e ch: Odvo!~telka doličuje, že útraty slehnutí, výživa šestinedělky a (lalš[
naklad~, ktereJso~ nás,ledkem porodu, nutno zahrnouti pod ustanovení § 167
obč. ~a~. a I1Ik<:l.'v pod nároky dítěte podle § 141 obč. zák., přičemž se
dovolava rozh. CIS. 18231 Sb.n. s. Podle názoru odvolacího soudu nutno

právní ~oměr žalo~kyně ~ n~zl. J. ,K-ové ~ůči ~a.lobci PO,suzo~at~ s ?Iedi~ka
předpisu upravujíclch pravll! pomery mezI rodiči a manzelskyml detml, Jak
také procesni soud učinil, a jeho právni názor není proto dotčen citovaným
rozhodnutím, ježto toto rozhodnutí se týká výlučně útrat slehnutí a výživy
šestinedělky v tom případě, narodí-Ii se již rozloučené manželce dítě. Toto
rozhodnutí staví rozlo~čenou manželku, které se po rozluce narodilo manželské dítě, na roveň nemanželské matce a přiznává jí s použitím § 7 obč.
zák. nároky podle § 167 obč. zák. Z toho vyplývá, že když se dílě narodilo
v době trvání manželství, jako v daném případě, dlužno otázku útrat slehnutí, výživy šestinedělky a dalších nákladů posuzovati podle §§ 91 resp: 141
a 143 obč. zák. Sama žalobkyně v žalobě přiznává, že žalovaný v roce
1942 a 1943 nebyl s to s ,Initi svoji zákonnou povinnost, ježto nebyl výdě
lečně činný a neměl ani jiný majetek. Podle § 91 obč. zák. a § 141 obč.
zák. mus[ býti manžel resp. otec alirnentací povinný schopen dostátí své
povinnosti v době, v níž je výživné žádáno, jinak přecházi tato povinnost
bez nároku na náhradu na manželku resp. matku a jiné osoby. Když tedy
v době narození dítěte byl žalovaný nemajetný a nebyl schopen poskytovati výživné, není také povinen platiti náklady vynaložené žalobkyní na
s:ehnutí a útraty porodu, ježto tato pohledávka vznikla v době neschopnosti žalovaného k jakémukoliv placení. Není proto ani potřebí řešiti otázku,
zda lze požadované částky zahrnouti jen pod nároky dítěte podle § 141
obě. zák. nebo pod nároky manželky podle § 91 obč. zák., kámž zajisté
patří i útraty porodu. (Kom. Rouček-Sedláček k § 91). Prvý soud neprováděl proto právem další důkazy, považuje je za zbytečné, když dospěl
k přesvědčeni, že žalobkyni, které se za trvání manželství narodilo manželské dítě, nepřisluší náhrada ani použitím analogie podle § 167 obč. zák.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání žalobkyně, jež odvolací soud
prohlásil za přípustné podle § 502, odst. 3 c. ř. s.
Z

se domáhá, uplatňujíc dovolací důvod podle § 503, čis. 4
souzeném případě bylo použito analogicky ustanovení § 167
obč. zák. Analogie má býti podle § 7 obč. zák. použito, »nelze-li právní
případ rozhodnouti ani podle slovani z přirozeného smyslu zákona«. Je
proto třeba si objasniti, zda souzený připad zavdává příčinu k pochybnostem a v důsledku toho k analogickému použití § 167 obč. zák.
Důvodem novelisace § 167 obč. zák. byla myšlenka, že nemanželská
matka bývá po porodu bez pomoci, což znamená nebezpečí pro život a
zdárný vývoj dítěte. Proto byl v zájmu dítěte přiznán matce nárok, který
by mohla uplatnit rychle a bez ohledu na to, zda jsou dány předpoklady
jejího nároku na náhradu škody. Následkem změny poměri:; se nyní stává,
že i manželská matka bývá při porodu bez pomoci a neni podporována
otcem ditěte. Její nároky vůči otci dítěte jsou závislé na tom, zda zruseni
společné domácríosti s manželem -bylo důvodné (rozh. čís. 18311 Sb.
n. s.) nebo na vině či nevině na rozvodu nebo rozluce. Pomoc, které
by se domohla touto cestou, by tedy nepřišla včas, případně by nepřišla
vůbec. Proto v takových případech vznikají pochybnosti, proč výhoda. jíž
c.

Žalobkyně
ř. s., aby v

důvodu:

-
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§ 167 obč. zák. poskytuje prostřednictvím matky nemanželskému dítěti
má býti upírána manžels~ém~ d~t~t.i! je~ož postavení. bylo občanským zá~
konem .uprave~? celko~e pn~m~ejl nez po.stavení detl nemanželských, a
v takovychto pnpadech je opravneno analogIcké použití § 167 obč. zák.
• V souzené vě~i nejd~ ~ ta.kový přípa~, ~ýbrž žalobkyně se opírá o to,
ze § 167 obč. zak. nečml vyslovne pInem závislé na otcově majetností.
to~to směr? vša~ 9bč~nský zákon jasně vyjádřil (§§ 91, 143 obč. zák.),
z~ altme~ta~m P?vmnostt manželského otce jsou závislé na jeho majetkovych a vy?elko~y~~ schopnostech a při jeho nemajetnosti a výdělkové neschop~?Sh .zamkaj} .. Pochybnosti o obecné platností této zásady nemůže
vzbudlh am srovnanl s § 167 obč. zák. Ten zde nemůže vykonávati funkci
o níž byla shora řeč, neboť je-Ii otec sám nemajetný a bez výdělku nemůž';
P?skyt~0u.!i dít~ti včasnou a .ú~i!mou pomoc. Nešlo by tedy o výhodu dítete, nybrz o. vy-hodu m~tky, J;jIZ poměr k manželskému otci je však upraven P?dstatne JInak, nez pomer nemanželské matky k nemanželskému otci.
.
a nenl zde proto důvodu' k použití analogie.

y

dá ní rozsudku J'ímž by bylo uznáno právem, že žalovaní jsou povinni
v
,
' t·
• l
'
zdržeti y
se neoprávněných
zásahů. do ~eomezene'h o v Iast
,mc
yl za
ob
coya
k nemovitostem, zapsaným ve. vl~zce ČI.S. 15?3 P?zem~oye k~lhy kata.stralního území Ř., zdržeti se pkychkohv ruse bm ch ČtnU, zejména vykonu
správy domu čís. 1071 v Ř.
.
Niž š í s o u d y zamítly žalobu. O d vol a ci s o u d uvedl v d ů v ?de ch: Prvý soud zamítl žalobu v podstatě proto, že pokud nebude z:,mlt:
nut nárok žalovaných na požívací právo k sporným nemOVItostem, Jehoz·
se domáhají dosud neskončeným sp?rem !z~ .• sp. Ck
14(432, dotud. se
nemůže žalobce domáhati svého prava VUČI zalovanym, v Jlchz prospec~
byl před vkladem vlastnického práva poznamenán zákaz zcizení nemovItosti (§ 384, odst. 3 ex. ř.), ~.to ,z~tímním .opa!ření~ k ~ajiště?ínároků na
sporných nemovitostech na pnznam a zavtelem ~ozlvaclh~ prava. Ustanovení § 440 obč. zák. nelze rozšiřovati způsobem, Jak to čIm odvolatel. Toto
ustanovení- se týká jen řešení případu střetnutí dvou žád?stí o vklad práv~
vlastnického; o takový případ však zde nejd~. Ost~tne nelze vztahovatt
ustanovení, jež se dotýká pouze dobrovolné ,čmnosh stra~y
440 .obč:
zák. »... která dříve zažádala o vklad«) na ukon exekučm. Zakaz zClzem
se v tomto případě stal podle § 382, čís. 6, ex. ř; p!vý soud také význa,:?
poznámky zcizení neodvozuje z § 440 obč. zak., nybrz z § 384, odst. 3 ex. r.
Podle zněni § 384, odst. 3 ex. ř. je rozhodný zápis po výkon~ pozn~~ky
(t. j. po 9. březnu 1943), a proto je 'pro tento spor nerozho~ne, zda .~č.m
nost kupní smlouvy z 30. prosince 1942 nastal~ dnem doruč:m schvalupclho
usnesení podle vl. nař. čís. 218/1938 Sb., I. J. dnem 3. kvetna .1943, nebo
zda nastala právní účinnost ex tunc dnem konsensu stran, t. J. dnem ~O.
prosince 1942, jak míní odvolatel, s jehož názorem však nelze so~hlaslt1.
Smlouva o zcizení nemovitosti, spadající pod ustanovení § I vl. nař. ČIS. 218/
1938 Sb.' je právně bezúčinná, pokud nebyla úřadem schválena. K platnému
konsensu stran musí přistoupiti ještě příslušné úřední schválení ve smyslu
norem, omezujících zcizení nemovit?sti. Bez úřed.ního sch~álen! je právn!
jednání týkající se takových nemovItostí neplatne. Na zaklade neplatne
smlouvy nemohou se strany domáh~ti její~o .spln~n.í, ,:úřední s~hválení ta~
kové smlouvy je jednou z podstatnych nalezltosll JeJI platnosÍl. K takove
neplatnosti musí soudy přihlížeti i z moci úřední. Vzhledem k velící povaze
předpisů citovaného vládního nařízení nestává se smlouva platnou ex tunc,
nýbrž ex nunc v souzeném případě tudíž dnem 3. května 1943. S tohoto
hlediska dlužn~ posuzovati i další vývody odvolatele ve výkladu ustanovení
o »dobrovolném opatření«, uvedeném v § 384, odst. 3 ex. ř. Odvolatel ,je
toho názoru, že když se toto dobrovolné opatření (I. j. prodej) stalo před
zápisem poznámky o zákazu zcizení, není splněn předpoklad § 384, odst. 3
ex. ř. V tom směru netřeba rozlišovati - a exekuční řád sám v tom směru
nerozlišuje - zda se dobrovoln~ opatření jako pr~v~í jednání uskuteč~ilo
před či po výkonu poznámky, nybrz kdy se stal zapl s podle dobrovolneho
opatření učiněného odpůrcem proti zákazu. Exekuční řád předpokládá jen
zápis dobrovolného opatření učiněného proti zákazu ohrožené strany, kdežto
k době vzniku dobrovolného opatření nepřihlíží.
Ne i v y š š i s o u d nevyhověl žalobcovu dovoláni.

yn
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pozo?mka ,zákazu zcizení má účinky uvedené v § 384, odst. 3 ex. ř. vůči
ysem knlho~m zápí~m, jež, se zákazu příčí a staly se po poznámce, byť
I na základě právního Jednáni z doby před poznámkou.
v

(Rozh. ze dne 14. října 1944, Rv II 127/44.)
Srovn. rozh. čís. 10571 Sb. n. s.

~. H. uzavřel,dne 3.0. prosi~ce 1942 s

J. L-em kupní smlouvu, podle
prodal H-ovl nemovItostI zapsané v knihovní vložce' 1593 pozemko~e kmhy k~tas.trální území Ř. s domem Č. p. 1071 v Ř. Smlouva byla
s hledIska v!. nar. ČIS. 218/193~ Sb. schválena výměrem správního úřadu
ze dne ~. bn;~na 1943, doručenym Z. H-ovi dne 3. května 1943. Z. H-ovi
byl na jeho z,adost ze d~e 13. květ~a. 1943 povolen vklad práva vlastnického usnesemm kmhovmho soudu, Jez nenabylo ještě právní mocí. A. P.
a ~: K. podah pod zn. sp. Ck Vll 14/43 na ]. L-a žalobu, v níž se domáhaJI I. aby byl uznán povinným podepsati kupní smlouvu kterou prý jim
v d~bnu 1941 pro,dal tytéž nemovitosti zapsané ve vložce Čís. 1593 pozemkove ~mh~ ~at; uzen:I Ř., 2:. ~br ?yl ..uzná~, povínným zdržeti se prodeje
n~movltostl Jlne ,osobe, 3. zpstem, z,e JIm pnsluší požívací právo k nemovl~ost~m. ~:,psany~ ve vl. ČIS. 1593 a 4.. že žalovaný je povinen svoliti ke
vtelem Jejich pozlvacího práva ná nemovitost čís. kat. 1593. A. P-ovi a
J. K-ovi ~ylo 'povo~:no. v uvedeném sporu zatimní opatření mimo jiné i zákaz~m zClzem, zahzem nebo zastavení nemovitosti čís. 1593 a tato zápověd, by'la pozn~men.ána na těchto nemovitostech dne 9. března 1943. Usne.sem o povolem zahmního opatření nenabylo ještě právní moci.
Ve sporu, o který tu jde, domáhá se Z. H. proti A. P-ovi a 1. K-ovl
ktere

J.. L.

-
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Důvody:

Soud druhé stolice vyložil správně význam poznámky soudní zápovědi
zcizeni nemovitosti podle § 382, čis. 6 a § 384, odst. 2 a 3 ex. ř. pro posouzeni otázky neomezenosti žalobcova vlastnielví k nemovitosti, o niž ve
sporu jde, a účinnosti knihovniho zápisu jeho vlastnického práva vůči žalovaným jako ohrožené straně a z toho plynoucího oprávnění žalobce k podání žaloby zápůrčí v souzeném připadě.
.
Ustanovení § 384, odst. 3 ex. ř. skutečně nerozlišuje, zda odpůrce ohrožené strany ony právní disposice, které se příčí povolenému zatímnimu opatření a soudem vyslovenému a ve veřejné knize poznamenanému zákazu
zcizení, učinil před výkonem poznámky nebo po něm. Prohlašuje kategoricky každý zápis, který se stane po výkonu této poznámky podle dobrovolného opatření (právni disposice) učiněného odpůrcem proti zákazu, za
právně bezúčinný vůči ohrožené straně až do pravoplatného zamitnutí jejích nároků, k jejichž ochraně bylo zatímní opatření povoleno.
Doba vzniku onoho opatření (právni disposice) odpůrcova a nabytí
platnosti právniho jednáni je uskutečňujicího. nemůže tu míti význam. Poznámka zákazu zcizeni má účinky v § 384, oas!. 3 ex. ř. vůči všem knihovnim zápisům, jež se příčí zákazu a staly se po poznámce, byť i na základě
právního jednání z doby před poznámkou. Opačný výklad, jaký tomuto
m'stu zákona dává dovolatel, je právně neudržitelný, a příči se nejen zněni,
ale i smyslu, duchu a účelu tohoto zákonného ustanovení jako zatímního
opatření, neboť by právní ochranu, která má býti ohrožené straně poskytnuta, činil v mnoha případech zcela i1usomí, pokud Se týče prakticky bezcennou. Vždyť ohrožená strana byla by při tomto výkladu zákona úplně
vydána na pOSpas odpůrci, na jehož čiré libovůli by záviselo, jakým datem"
chce svou právní disposici přičící se zákazu opatřiti, aby soudem povolené
zatím ni opatření zmařil nebo prostě obešel.
" Základním předpokladem každé žaloby vlastnické je, aby žalobce prokázal své vlastnictví k věci. K nabytí vlastnictví k nemovité věci se vYžaduie nejen platný právní důvod (titul), ale i způsob nabytí (modus), jímf
je tu knihovní vklad práva vlastnického. Je-Ii však podle § 384, ods!. 3 ex. ř.
vklad 'práva vlastnického žalobcova v poměru vůči žalovaným relativně
právně beztíčinným, není žalobce dosud v poměru vůči nim vůbec vlastníkem, [když ani netvrdil kvalifikovanou faktickou držbu nemovitosti samé
jako předpoklad aspoň publiciánské žaloby vlastnické (§ll 372 a násl. obč.
zák.). tím méně prokázal], nehledíc ani k tomu, že v době vynesení rozsudku soudu první stolice vklad jeho práva vlastnického nenabyl v důsledku
neskcnčeného tehdy opravného řízení ještě formální právní moci. Není tu
tedy sp'něn ani předpoklad (ll 369 obč. zák.), že nemovitost, o niž ve sporu
11e. je vlastnictvím žalobcovým (právně Účinným proti žalovaným), tím
méně. že je v jeho neomezeném vlastnictví, ani předpoklad § 523 obč. zák.,
že sí žalov.aní osobují služebnost k jeho nemovitosti a ruší jeho vlastnictví·
neoprávněnými zásahy do něho, dokud jejich nárok na dodržení kupní
smlouvy a na zjištění požívacího práva k téže nemovitosti, vznesený jimi

.,
du v B neni pravoplatně odmítnut.
ve sporu Ck Vll 14/43 krajs~eho sO,u nem~Že proto již pro tento nedožaloba proh .zal?v~nymd' , ml'tl' úspěch Stačí-Ii již tento
Jeho negatorní
. d'
d 'nky pro JeJI po am,
.
.'
statek za~I~, ni po I~I r
C ba se zabývati dalšími námitkami, ktere
důvod ,k_ JeJlmu, zam~t7-u ';nin~a;~ími vývody dovolání, pokud se jimi v těchto
proh m zalovan~ v,:'n_,sn:' otázek (materiální účinnosti kupní smlouvy z 30.
směrech napada rese I
r b r vlastnictví žalobcem), jež vzhledem
prosince 1942. _a bez~lstnosp~on~o;o~zení a rozhodn~tí tétp rozepře již n:k .tomu, co ;yse uve e~ob'
. přicházej'í v úvahu (§§ 440 a 1500 obc.
"
pa daJ' i na vahu nebo vu ec am ne
zák.).
čís.
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Došlo-Ii po uje.dnání (soudního) smíru mezi malnže1y o ?!~vnnže;l;ein;;~
. ..
- I tv' b viny stran ze pro vyzl
živném k rozluce JejIch manze s.. I ~z dn 30' ří'na 1940 říšský zák. I,
vésti exekuci jen podle § 5 nar1zenl ze
e • J"
'
str. 1451 o zabavení mzdy.
(Rozh. ze dne 17. října 1944, R I 331/44.)
Srovn. rozh. čís. 17747 Sb. n. s.
C 230/13 uzavřeli manželé F. S. a
'-Ienému dobrovolnému rOZDne 26. ledna 1914 pod zn. sp. g
B. S-ová za trváni manželství,vzhl,edem .~.za~~s V roce 1919 bylo manželvodu svého manželství SOUdllI. smlf o vyzlvn . "
C 176/37 domáhala
ství S-ových rozloučeno bez vmy stran. ~hPorsemmí:en~ sf~ dne 26 ledna 1914.
S
'
,- . výživného stanovene o
.
se B. -ov a zvyseHl
S ' oti F S-ovi k vydobyti vykonatelné poV dubnu 1944,~avrh!a B. -.ova ~r s
g 1230/13 za dobu od 1. listopadu
hledávky na vyZlvnem zesmuu z '18P441 K 75 h výživného splatného vždy
1942 do 30. dubna 1?44. v častc~vět~a 1944 mě~íčně částkou 500 K a pří
každého prveho v meslCI od 1.,
-'kázánim "dlužníkova pracovního

C

sl~~nýchtaktít~~t
d~::~~~ ~~~t~~~:~i ~ě~;~né
pnJl11u
,

volná

částka 860 K.

.

P r v Ý s o u d exekuci povolil.
,;
•
,
. změnil k dlužníkovu rekursu napadene ~snese~.
R e ~ u r ~ n I s ~ uKd _ 'čně musí zůstat dlužníku ze zabaveneho dupotud, z: ~IS!OI ~~O K ~~~ se pokud dlužníkův pracovní příjem (pense)
_.'
·t I 'č' t řebytku za každou osobu,
chodu mes!cne .
tuto částku převyšuje, Z.vysllJe ~~zabav.I e na e'::;'é~ o 150 K anejvýše o 500K
které se výživa poskytUJe,. o d~l~" dtS:h~~;k: ~esmí přesahovati 9/ w přebytku
měsíčně že však nezabavltelna as pre
_,
- b tk Z d ů vod ů' Vyaž do Částky 1.000 ~ měsíČ,ně a.' í da~:,~~ ~~~it~ý udluží vymáhané vý'-

hu ,

máhající strana tvrdl ve svem navr
Civiln! rozhodnuti XXVI.
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živné ze zákona. Leč znění exekučního titulu nedává samo o sobě spolehlivou odpověd' na otázku, zda jde skutečně o výživné ze zákona --.: a to
je věcí rozhodujicí, má-Ii být určeno exekuční minimum podle § 6 či v rOzsahu § 5 nař. o zabavení mzdy; doplnil proto rekursní soud řízenivyžá
dáním příslušných soudních spisů. Z výsledků sporu zn. sp. C 176/37 rekursní soud zjistil, že je sice exekuční titul i dosud pro povinného závazný,
že však vymáhané výživné, které Se týká doby od 1. Iistopaqu 1942 do
podání návrhu v dubnu 1944, není výživným Ze zákona, nýbr:;; jen výživným smluvním. Jak totiž nejvyšší soud vyložil v rozh. čís. 11747 Sb. n. s:,
je výživné smluvené mezi manžely v době, kdy manželský svazek ještě trval,
výživným ze zákona, měla-li by manželka nárok na výživné ze zákona bez
zřetele na uzavřený smir; stává se však výživným smluvním, bylo-li smluveno i na dobu po rozvodu nebo rozluce manželství a manželka by ztratila nárok na výživné .ze zákona - nehledíc na smír - rozvodem nebo
rozlukou ze své viny nebo bez viny manželovy. A to je právě případ sporných stran. Ve sporu zn. sp. C 176/37. bylo sice zjištěno, že účinnost smíru
uzavřeného v roce 1914 za trvání manželství trvá i po rozluce manželství
sporných stran; zároveň však bylo v tomto sporu zjištěno, že manželstvi
bylo po onom smíru rozvedeno a pak usnesením krajského soudu v M. zn.
sp. Nc I 149/19 rozloučeno, aniž soud vyslovil viilU některého manžela na
rozluce. Pokud se tedy vymáhající strana domáhá na povinném nedoplatku
výživného z roku 1942 a z doby pozdější, nejde o výživné ze zákona. Manželství stran bylo již v rOCe 1919 rozloučeno bez viny stran, takže vymáhající strana nemá jako rozloučená manželka povinného ze zákona nárOK
na výživné proti bývalému manželu (§ 1266 obč. zák., rozh. čís. 1705,
3861, 5719 Sb. n. s.), nýbrž jen smluvní nárok ze smíru. Exekuce pro ta-o
kové smluvní výživné nepodléhá ustanov~ní § 6 nař. o zabavení mzdy, nýbrž
lze ji povolit jen podle § 5 téhož nař.
Ne j vy Š š í s o u d

nevyhověl

dovolacímu rekursu vymáhající

věřitelky.

Důvody:

Názor rekursního sóudu, že pro vymáhaný alimentační nárok vymáhající věřitelky možno povoliti na dlužníkův plat (pensi) exekuci toliko v rOzsahu § 5 nař. o zabavení mzdy 1940, je správný, ve shodě se zákonem a
stavem věci. Je nerozhodné, že smírem ze 26. ledna 1914, uzavřeným u pří
.ležitosti rozvodu stran, byl smluvně upraven zák01;mý nárok vymáhající
věřitelky na výživné. Došlo-li po sjednání smíru podle zjištění rekursního
soudu k rozluce manželství bez viny stran, nemá vymáhající věřitelka vůči
nevinnému manželovi nárok na zákonné výživné a ani na zadostiučinění
podle § 1266 obč. zák. (srov. rozh. čís. 17747,5719,3861 Sb. n. s.) a nárok
vymáhající věřitelky ze smiru ze dne 26. ledna 1914, podle něhoŽ je sporná'
exekuce vedena; 'může býti již jen smluvnim nárokem, pro který možno povpliti exekuci jen v rozsahu § 5 cit. nař.
Podle ustanovení § 19 manž. zák. zustalo sice v platnosti ujednání stran,
a to i o výživném, kterým tyto upravily při rozvodu svoje majetkové po-

, I tví avšak výživné manželčino dohod-

.

měry i po ~y~loyené. r~zl~c; ~~~~I~ i 'po rozluce podržeti povahu výživnuté ve z';1menem uk]e nlankl n o nam ustanovení § 19 rozl. zák. nesaha.
něho ze zakona. Ta da e o vyz
čís,
o

18838,

řl

o

odkazovnlk penl itčastm~em ze~l, v n

ěmž jde o udělení zmocnění dě-

klizení bytu v nemovitosti
dici jako spráVCI pozust~osb kt~4~::O~ ~;: spor zahájen právě proti
náležející zčásti do pozustalos I, r
Imu.

(Rozh. ze dne n"října 1944, R 1354/44.)

Srovn. rozh. čís. 13796 Sb. n. s.
, .
J . udělil pozůstalostní soud dědíčce
V pozůstalostn~ vecI p? J. -OVl r M S-ové 'o vyklizení bytu, který
Z. č-ové zmocněm k vedent sporu pro I .
obývá v domě čís. 6 v P.
Rek u r sní s o u d odmítl rekurs M. S-ové.
N e j vy Š š í s o u d nevybověl dovolacímu rekursu M. S-ové.
Z diívodů:

d ··'blod
S-ová napa?á us~es~~~t~~~~r~~~~u SO~te~~~m;yl/ dán~
mítnut jejI r~k~~s protI, usne~e~1 poz~s~ni poziístalostl zmocnění ke sporu
přihlášene dedlcce Z. C-?vé la o spr~~ aného stěžovatelkou v domě, jehOŽ
proti stěžovatelce o ,~ykhzem ob{t~ °r yr když stěžovatelka odvozuje právo

Stěžovatelka M.

~~e~~í~f~lo;~~~
f~;~~;;u ~f~~~tFli~e\e';1m z~~zeec:t:t~j~é
ne~~~v~í
p~e~s~l::~
octkazovntCI ]lzpnslusl v pozus a.o.s nt o
o"
o
.akověřitell, považovatÍza účastmcI pozustalostmho nzem.

I

..

Stěžovatelka..není ú~as.tonicí ani oúseku to~~~~ ~~z~~~r~o~~gotd~y~íz7n~~
zeni žádosti dědlč~y, aby JI bt O ~ano ~~~c právní sféry ~těžovatelky. Stě
této žádosti ne~asah! P?~u~ta ?st m sou tom ab·· ozůstalostní soud žáqpné
žovatelk~ nem~ :ake .pnmy za]e!ll na o že býti ~o~hodnutím pozůstalostního
zmocněm neou~el!l)e]1 p.ost~~ent kn~mťčeno třebas stěžovatelka má právní
o
,'o tOká O otázce zda jí přísluší
soudu o zmmene zadosÍ1 ~I e.:a
zájem na v~~I~d~u sporu, ]e~?z se szm~~r:~uJce . v pozůst~lostním řizeni
právhOdna ut~lvSaknultebcYntous't~e~u]~\ny~oP~oručeno usnesení soudu prvé stolice,
roz o Dva 1.

,

-...

t"

.

n'

nezískala stěžovatelka právní postaveni učas mce nze 1.
.
'
o o stránce správně, když odnení
u

mítlR:~~~~~\~~~~vft~~~;d~l j:í?~ý~~~ ~~z~~~~osti

opodstatněná.,..,

/

_
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čís.

18839.

~at~~~rt~ ~~:adě vzni~ n~věstě jen obligační
Věno

ze

lze

zříditi

i ve

ronně společenského

pro~~'l:'o:'~f~~n~~i

vkladu v
nárok

ť

'

,

.

zřízeného Iv~a~:~:~:e:o;:j~~~s~O:~~~~hn: ~:~c~~ !~~~ě co zbylo

Jde o »skutečné odevzdání« ve smyslu § 943 b' " k "
:
rovaclmu slibu nebo smlouvě J'e 'ť .. , d ' o "C, ~ "! pnstouptl-li k daznatelu' Ú){
.'
s e Jtu)' o Ul odltsny a Jako odevzdání potečniti ramý~~n~ j~~::o::~:X:hYbne projevila vážná vůle dárcova usku(Rozh, ze dne 18.
Srovn. k odst. 2 rozll.

čís.

října

1944, Rv I 432/44.)

4445, 13168 Sb. n. s.

A M' .slíVI.I sve
. 'd.cen
.. L. R-o,:,é, že jí poskytne z titulu věna účast na
svém'
za tím účelem zřídí společenský vJ~J~:~§~ik~ o~~o~ ~O~Č~lci a ž~
želem J Rd
.... , . a o ~zavre . M. s L. R-ovou a jejím mane
a . ..' ~m ~e 8. z.a:! 1942 spolecenskou sml,ouvu, podle níž se L R-ová
ako
s
Je ,
t?' každý

rA

J~1~d~!n~~5~~a~~I~p~[~;~nZs~ ,z~~~:du

~tiší společníci, ~.

~~~~Ý1 obou tichých sPoleč~ikl~častnil sev~~ldieO;~~~u~ s~~rzdU:n li~~

sícle 'pře'd~ p~i'ct 60~. ~poleCtnSka smlouva byla vypověditelná na tři mě
ze dne 2':;. ~áří [942e v o:c~ěd~~oA kt~ého kalen?ářníh,o čtvrtletí. Dopisem
k 31. prosinci 1942.
yp
. . L. R-ove společenskou smlouvou
Ve 80,7I1
sporu oK který tu j'de
částk
. ' d3ma'h'a se L. ~-o,:,á na A. M-ovi zaplacellí

, /1'
30 h (t. j.
aobe vyhovely soudy vše c h

IO~"OOO K zmenseny o podnikatelské ztráty)

tří

s t o I ic.'

v úvahu.
Žalovanému nelze pii svědčiti ani v tom, že se odvolací soud měl zabývati přiměřeností věna. Otázka tato měla by význam jen v případě, kdyby
šlo o dosud nesplněný slib, neboť jen tehdy bylo by třeba k jeho platnosti,
pokud by převyšoval hranice dotační povinnosti žalovaného a byl tedy darováním bez skutečného odevzdání, formy notářského spisu. Tohoto před
,pokladu by tu však v souzeném případě nebylo. »Skutečným odevzdáním«
ve smyslu § 943 obč. zák. je na rozdil od pouhého darovacího slibu nebo
pouhé darovací smlouvy rozuměti provedeni právního výsledku smluvního
darováním zamýšleného. Není proto třeba notářského spisu v případech,
kde k darovacímu slibu nebo smlouvě přistoupil ještě jiný od ní odlišný
a jako »odevzdánÍ« poznatelný úkon, v němž se nepochybně projevila vážná
vůle dárcova zamýšlené jím darování uskutečniti (srov. rozh. čís, 13168,
4445 Sb. n, s.).
Bylo-li zjištěno, že žalovaný se neomezil jen na pouhý slib umožniti
žalobkyni účast na svém podniku a zříditi jí k tomu cíli společen'ský vklad,
nýbrž že s ní uzavřel už i společenskou smlouvu, v níž žalokyni uznal za
tichou společnici s vkladem 105.000 K a piiznal jí se zřetelem k tomu nárok
na 20% zisk, šlo o »skutečné odevzdání« ve smyslu § 943 obč. zák., neboť
tímto jednáním žalovaný zamýšlený jim výsledek uskutečnil a žalovaná
plnění to přijala, J kdyby tedy snad věno žalobkyni takto zřízené přesaho
, valo meze dotační povinnosti žalovaného, nemohl by to žalovaný už s úspěchem uplatňovati, ježto by nešlo o. darováni bez skutečného odevzdání.

.
čís.

Nejvyšší soud uvedl
v

zisku a po zrušení společnosti na vyplacení toho, co z vkladu jí zřízeného
zbylo po odečtení jejího povinného podílu na ztrátě. Ke vzniku tohoto nárok? nebylo třeba, aby žalobkyně byla původní vlastnicí vkladu, neboť za
tichého společníka může vklad zříditi i osoba jiná (srovn. rozh. čís. 3650
Sb. n. s.). Nepadala tedy tradice, jíž je třeba jen k nabytí věcných práv,

důvodech:

r

Smlouvou ze dne 8. září 1942' ' Y ' I
'
,
.
~I: ~a ova.ny ~~nal zalobkym za tichou
lobkyni.
. , p m za ovany SVUj slib o zřízení věna ža-

společnici s vkladem 105000 K ;

'h
",
. Názor žalovaného, že nárok na věno'
jehož povaha se nezměnila ani vložení
je vy r~dne ~arokem peněžitým,
nění slibu žalovaného bylo třeba ab ~,~o ~o??lku, a ze proto k uskuteč
vzdána, je nesprávný. Podle §§ 12tl : \2~;a c~stk~ byla. ~alob~{'ni i odetem věna jakékoliv 'mě' , '
. .. o Č. zak. mu ze byb předmě
~řízeno věno ve foimě n~, ~ťeeče~~kl:~ ZC!Zltr ne~o ~žívati. !3~10-1i žalobkyni
zalobkyně státi vlastnicí ;Ohoto vkl vkladu, tIche spolecmce, neměla se
odst . 1 obch.za'k
u a se kl
zretelem
. , p odl e ne'h'
oz sea st"
d r h'k ustanovení čl . 25'-,
nícivím komplementáře se vlastníc' k~v~ v ~ ,I~ eho společníka vlastjí jen proti žalovaném~ jako kom~l~m:nt~řf~b~tatlčn~m~hlak'
vznikl
Iga ni naro nýbrž
na podíl
na

J

18840,

Poručník (opatrovník) nepotřebuje ani k výpovědi nájemní smlouvy za
nez1etilélto vlastníka pronajaté nemovitosti, ani k aktivnímu vedeni sporu
o účinnost dané výpovědi· schválení poručenského (opatrovnického) soudu,
(Rozh. ze dne 18. října 1944. RII 145, 146/44.)
Nez!. A. Z. ml. je vlastníkem restauračního podniku v N. Dne 29. prosince 1943 dal otcovský opatrovník nez!. A. Z-a, A. Z. st., nájemcům podniku manželům Janu a Julii H-ovým mimosoudní výpověď, proti níž podali
H-ovi včas na soudě námitky. Procesní soud uložil právnímu zástupcí nezl.
A, Z-a, aby předložil do 21. ledna 1944 zmocnění k vedení sporu za nezletilého žalobce. Při roku dne 21. ledna 1944 byla lhůta udělená žalobci
k předložení zmocnění prodloužena do 27. ledna 1944. Usnesením ze dne
20, ledna 1944 zn. sp. P 22/29 zamítl opatrovnický soud Žádost o vydání
zmocnění k vedení sporu.
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Při roku dne 28. ledna 1944 vynesl

r
.
.
.
který nemohl zmocněni k vedeni s oP, o c ~.s.n I s o u d plOti žalobci,
a samostatným usnesením z téhož dn ru P~~ldIOZltl, rozsudek pro zmeškání
nost.
e zrUSI provedené řízení pro zmateěS o u d d r u h é s t o fi cel
"1 k
' , ,
~udek pro zmeškání a v hradl' . Z:USI
odvolam zalobce napadený roz'.
,y
v Svemu usneseni p"
I ..
prve stohce nové jednání a rozhodnut' 2
..
, ravO! moc, u oZll soudu
sení prvého soudu ze dne 28 I d I, ,zrusIl k zalo?covu rekursu I usneprvému soudu další jednání
deo na ~944 a, vyhradlV právní moc, uložil
U
uvedl odvolací soud mimo J:I'n" V voe ~ h usnesení zrušujícího rozsudek
'
.
,
e,
přípaď
' dl'
to, ze Je treba zaujmouti předevšímsouzenem
t
. k0 k ~ ma o v~ aCI soud za
otazce, zda I V rozepřích
ze smlouvy nájemní nebo pachtovnl' s anoVls 1
.
'I
za'konny. zastup
ce kter' dal '
" ve smys u §§ 560 a nas.
c. 'r. S. musI,
který byl k takové VÝP~Věcli ~~~f:~:
stran~ ~roc~sně nezpůsobilou a
nI, ez ,sc vale~1 soudu nesporného,
prokázati podle § 4 odst 1 c '
týkající se námitek proti t~kové ~', s, :vlašt111 znwenení k vedení rozépře
z úřadu v každém období rozepře YPO~I~~ic an~da!1 Je, proto nutno přihlížeti
k nedostatku onoho zmocnění a uči T
k pre.dplsy §§ 6 a 7 c. ř, s. ~
na tuto otázku nelze vyčísti
"d n,lhl .P? us, o )eho odkhzení. Odpověď
není ustanovení o tom kdy J'ezk za dne ,Ot' ormalneprávního předpisu, ježto
, v e em e neb oné
"
cesne nezpůsobilou zapotřebl' zrno "
,rozepre za stranu pro'I'
,
,
,
cnenl
nesporneho
soud
ma nepravll! predpisy předpokládaj" , ,
u, ny'b rz' ony forzmocnění obsaženo v jiných 'd I,. ze ~e ust~no~e~í o nutnosti lakového
odst. 1 c. t s., že »zákonní zf~:u pl~ec . T?, Je m;Jmé, jak, ze znění § 4,
padnosti i snad ieště potřebné ~~~i'; maJI ~r~kazaÍ! v te neb oné přl
ze slov užitých v "6 odst 1 .zvas,111 zmocne111 k vedení rozepře«, tak
, , , h '
s,
. C. r. s. ze »k nedostatk
I'"
ne111, Je oz snad je zapotřebí k d',
,
,u .. , zv astmho zmocvi~nost! v každém období roze~ř~«~nJJ~~e~re ... J~st hleděti ~ úředni poomm predpokládaným řed is '
" ~ y o otazku hmotneho práva a
nOll otázku, je hmotněgráv~í ~~~n~vne~~§ J~3~le~Ji O?pov~d' na 'nadhoze§ 282 obč. zák. užíti také u o t
oko
o ,zak., Jehož je podle
a násl. a § 175 obč za'k ( pa roV 111 ,~, a podle ustáleného výkladu §§ 149
'h
' ,
' . VIZ roz h CIS 3967 Sb
) ,
.
s ke o dltete, je-Ii dítě pod zvláštni o h'
, ' n, s. I u otce manžel§ 233 obč. zák. nezná sice v' raz» c r~n?u zakona- (§ 21 obč. zák.),
pochybnosti, že tento v' raz fe zahzmocnenl ,k vede?í rozepře«, avšak není
(SChVálení). § 233 obč, ~ák. ~YSIOv~~eut v pOJ,mr: !. ~eč. soudního přivolení
toho, co shora řečeno také otcovsk.1 v rrvl11 , vete, ze poručník ~ a podle
y opa ro~nlk ~ nemůže v takových vč
cech, které nenáleže'! k řádn'
větší dlrležitosti, P;ovésti n~m~ provozov~ní h?~POdá~ství a které jsou
o opatřeních, týkajících se péče o ez ~OUdl11ho pnvolenl. Obdobná zásada
poručencovu, je vyslovena v II 2160S 0 ,u P?ručencovu, t. J. péče o výchovu
opatrovníka ktery' J'e v té .... , ob,c . .zak., kde na rozdíl od otcovského
.
~
pneme mene omezen·
I'
povmnost, ze si ve věcech důleži!' ch
... ,)e u ozena poručníkovi
da!i přivolení a nařízení poručenskéh
a :ov~zhvych musí nejprve vyžásky opatrovník při péčí o poručenců o so~ u, ohou tedy poručník i otcovrozhodovati podle svého volného u ,~~aJetek ľes p ; o majetek chráněncIlv
kových věcech, které náležejí do tazen~Pdod. v astl11 ?dpovědností jen o ta. zv. ra ne, obyčeJ ne, běžné správy ma-

V

:\

v

jelkové nebo které by sice náležely podle své povahy do t. zv, mimořádné
správy majetku chráněncova, které však nelze pokládati, za věci větší dů
ležitosti. Jinak musí jmenovaní zákonní zástupci pod pohrůžkou absolutní
neplatnosti jimí provedených jednání dbáti toho, že, jde-li o věci vymykající se z t. zv. řádné správy a zároveň mající větší důležitost, je potřebí
vyžádati si soudního schváleni. Podle této zásady je postupovatí, hledíc
na to, že se v zákoně nerozlišuje, i v případech, v nichž jde o zahájení nebo
vedení majetkoprávních rozepří za procesně nezpůsobilého chráněnce. I tu,
jde-li o zahájení nebo další vedení právní rozepře takového významu, který
přesahuje meze řádné správy a je větší důležitosti, nelze ponechati volnému
a soudem neomezenému rozhodnutí zákonného zástupce, zdali má býti spor
zahájen nebo dále veden, nýbrž k rozhodnutí zákonného zástupce, že chce
takový spor zahájiti nebo dále vésti, musí přistoupiti soudní schválení čili
t. zv, zmocnění k vedení rozepře (sporu), Toto stanovisko, které je v souladu se zákonem, zaujal též nejvyšší soud v rozh, čís. 3967 Sb, n. s., podle
něhož i manželský otec potřebuje v mezích § 233 obč, zák, zmocnění opatrovnického soudu k zaháj ení sporu jménem dítěte, Ono právní stanovisko
sdílí i převážná část nauky. Posuzuje-li se případ, o který tu jde, s vyloženého právního hlediska, má odvolací soud za to, že otcovský opatrovník
procesně nezpůsobilého žalobce nepotřebuje k vedení souzené právní rozepře zvláštního soudního zmocněni. Prvý soud proto neprávem postupoval
podle.§ 6 c, ř, s, a neprávem vyvodil vzbledem k tomu, že nebyl odstraněn
jim shledaný nedostatek onoho zmocnění a podán průkaz zmocnění k vedení sporu právním zástupcem žalobcovým, pro žalobce nepříznivé dů
sledky, jak jsou vyjádřeny v napadeném rozsudku a ve zvláštním usneseni
z 28. ledna 1944, jež .ie předmětem samostatného opravného prostředku,
V souzené právní rozepři je podle stavu, jak vychází najevo z předložených
spisů, vycházeti z názoru, že tu nejde o věc, která by náležela do mimo-.
řádné majetkové správy a zároveň by byla větší důležitosti ve smyslu § 233
obč. zák. a že žalobcův zákonný zástupce byl proto oprávněn i bez schválení soudu k projevu o zrušení nájmu nebo pachtu. Vždyť podle obsahu
onoho projevu, reagujícího na dopis žalovaných, že nehodlají »najatý hotel
ke dni 1. dubna 1944 vykliditi, nýbrž že hodlají v nájmu pokračovati«, prohlašuje otcovský opatrovník žalobcův jen, že »jako zákonitý zástupce nezl.
A. Z-a zrušuje pachtovní smlouvu hotelu ke dne L dubna 1944«, Takový
zrušovací projev nelze pokládati za úkon náležející do mimořádné správy
a mající větší důležitost, jak to má na mysli § 233 obč, zák. Důsledkem
toho nelze arci ani požadovati, aby žalobcův otcovský opatrovník proka:
zoval zvláštní zmocnění k vedení sporu zahájéného po podání námitek proti
onomu projevu žalovanými. Kromě toho, co uvedeno, nutno uvážiti, že zahájení sporu o námitkách proti onomu projevu nezáviselo na vůli žalohcova
zákonného zástupce právě tak, jako je tomu v t. zv. pasivních sporech chráněncových, nýbrž že se nezL A. Z. stal žalobcem ze zákona, I. j. podle
zákonného předpisu § 571, odst. 2 c. ř. s., a to proto, že vypovídaní, pokládajíce projev o zrušení dotčené smlouvy za výpověď, podali námitky,
o nichž se zahájilo řízení podle § 571, odsl. 1. V takovém případě je zákonný zástupce chráněncův oprávněn vstoupiti do sporu, chce-li od svého
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odvrátiti újmu, hrozící z jeho nedostavení se k soudu po nařízení
roku k jednání o podaných námitkách, a to i bez zvláštního zmocnění k vedení Sportl. Jestliže prvý soud požadoval zmocnění k vedení sporu, ač ho
za uvedeného stavu věci není potřebí, a jestliže důsledkem nepředložení
onoho zmocnění prohlásil při roku dne 28. ledna 1944 , že se za žalující
stranu nedostavil nikdo, kdo by se mohl za nezletilého prokázati zmOCněním k vedení sporu, odňal žalobci možnost projednávati před soudem.
Je tedy řízení, počinaje uvedeným prohlášením, jakož i rozsudek vydaný
na podkladě onoho řízení pokládati již proto za zmatečné ve smyslu § 477,
čís. 4 c. ř. s.
Ne j vy Š š i s o u d nevyhověl žádnému z dovolacích rekursů žalované
strany.
Z důvodů:
Rozhodnutí o obou dovolacích rekursech závisí na posouzeni otázky,
zda má otcovský opatrovník jako ~alobce ve sporu podle §§ 560 a násl.
c. ř. s. potřebí k vedení sporu za nezletílce schválení poručenského soudu
čili nic. Tato otázka byla v napadených usneseních po správném výkladu
ustanovení § 233 obč. zák. právem zodpověděna záporně. §"233 obč. zák.
praví, že poručník (a stejně tak opatrovník, § ,282 obč. zák.) nemůže vůbec
nic vykonati bez soudního svolení ve všech věcech, které nenáležejí k řád
nému hospodaření a které jsou zvláště důležité. Není pochyby, že výpověď
nájemní smlouvy o nemovitosti nezletilci patřící a poručníkem spravované
patří k úko!llm pouhého řádného hospodaření a že není k nim potřebí povolení soudu. Uznává to ostatně i rekurent, nesouhlasí však s dalším názOrem soudu druhé stolice. že ani k vedení sporu na základě výpovědLpo
vstalém není třeba soudního povolení. Nelze mu však přisvědčiti. V napac
dených usneseních byla p(ávem zdůrazněna zvláštní povaha sporů v řízení
upraveném §§ 560 a násl. c. ř. s., kde vypovídající má jen formální postavení žalobce. Spor je tu ve skutečnosti zahájen teprve podáním námitek
(§ 571 c. ř. s.) a. zástupce nezletilého, který dal výpověď, musí po podání
námitek vstoupiti do sporu, nemá-Ii jeho chráněnce stihnouti procesní újma.
Je tomu stejně jako při pasivních sporech, kde poručník rovněž nemá zapotřebí k vedení s~oru schválení poručenského soudu a platí proto i zde
důvody rozh. čís. 248 Sb. n. s. Nepotřeboval-Ii však otcovský opatrovník
k vedení sporu schválení poručenského soudu, nebylo důvodu, aby prvý
soud prohlašoval část provedeného řízení za zmatečnou a neměl býti také
proti nezletilému vydán rozsudek pro zmeškání. Nebylo-li zapotřebí svolení soudu, nezáleží ovšem na tOI11, že otcovském" opatrovníku bylo pravoplatně uloženo předložiti zmocnění k vedení rozepře, ani na tom, že potřeba
tohoto svolení byla stranami uznána, a že opatrovnický soud o svolení tQm
jednal a rozhodoval.
čís. 18841.
Krajský soud rozhodující podle § 23 j. n. ve sporu projednávaném
II okresního soudu o odmltnutl soudce náležejíclho k tomuto soudu, nerozhoduje jako stolice opravná, nýbrž jako první stolice.

(Rozh. ze dne 23. října 1944, R I 326/44.)

,
o
L R-ov' ch proti A. a M. K-ovým o zaplacení
Ve sporu zalobcu ~. a . k
Yh soudu v B. odmítli žalovaní spor
peněžité částky, vedene.m u o resnl o _
'
projednávajícího okreslllho soudce Dr. s-a.
.
.
K r a j s k Ý s o u d ve V. (nadřízený okresnímu soudu v B.) zamltl na-

vrh žalovaných.
V r ch n í s o u dodmítl jejich stížnost. Z d Ů. v ~ d ů: Podle §§ 520 o~
528 odst. 1 poslední věta c. ř. s. je rekurs podah.vzdy u soudu prve ;~d. ' O odm'ítnutí soudce okresního soudu rozhodule podle ~ 23.]. n. .
IIce.
.
.. t r
J 'to jde o odmrtnuh ve SpOlU,
říze~ý ,soud kr;Y.ský Jako SO?~o P~;l~ ~;~~~ set~žnost proti rozhodnutí kraj-

~~~t~oP~~~~~~,:I~~~~o~~~[~etol~otoČkrajs~~h~vsě~~~ui g~~,O~~~~~ ~~~~ ~~~~~

sení'"ktere SÍlznosiIOnaJ'ada]~, ~~l~ ~~ov;ní podali stížnost sice včas, ale
k stlznosh dnem
. ervn ." . odleně zaslal ještě ve lhůtě krajskému
u okresnrho soudu vB., ktery ]1 n,epr . 1944 t dy po lhůtě Ježto v tako..
soudu ve V., kam došla dne 11. cer~na
n~ ř~slušného so~du nelze pov~~. případě, ~dy§. sst ížnost zbaYkla fř~'i:an~eustíž~ostí naložiti jako' opožděnou
UZIÍ! ustanoveTII • 9 org.
.,
(viz rozh. čís. 5352 Sb. n. s.).
N e j v y Š š í s o u d nevy h oveOl r ekursu žalovany' ch.

čis.

18842.

Vyhláškou ze dne 3. března 1942, čís. 221, o Úřednllis~ ~ís. 56 o. úpravě
latov . ch a pracovních podmínek zaměstnancu v podnrclch ~ zavodec~
~oukrXmého pojištěni byly v rámci místního, věcné~o ~ ?so~n!~o rozsah
její

působnosti

zrušeny služební

řády

jako celek, nrkolt Jen Jejich ustano-
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venchí 0IP~atOvých a pracovních podmínkách, pokud jsou v uvedené vyhl"
asce
od y ne upraveny.
(Rozh. ze dne 23.

října

1944, Rv I 651/44.)

Podle služební pragmatiky poji'ťo
městnanci
této pojišt'ovny prop Te .. vny

N
., .
» '.« m?hIJ byli definitivni zazení, i kdyby se dopustili Skut~~ e~; j~n
.predbežn~m disciplinárním řl
valy k okamžitému propuště ' DU' . ere y jmak zamestnavatele opravňo
pojišťovna »N.« svoji úředni~~' M °t~em zeb dne ;. če~ve~ce .1943 propustila
plinárního řízení.
. ovou ez vypovedm Ihuty a bez disc:i-

tO

Ve, sporu, o který tu jde, domáhá se ML-o .
"..
placent platu za měsíc srpen 1943 3200 K'
,va .na. POjls!ovne »N.« zav pracovním poměru Žalovan'
.:. ,
' tvrdlc:.ze je Se zalovanou stále
řád byl zrušen vyhláškou ze dn: :f0~,~:ovnaI9s4e2
hč~j!la221,
tím"'Urední
.že jej!
. r zna
,IS.
IJstslužební
čís. 56.
P r v Ý s o u d zamítl žalobu Zd·uv o d •
,.
3. března 1942 byly počínaj'e dnem l l d u: Vyhlaskou ze dne
. e na 1942 upraveny platové a p "
'
racovm podmmky zaměstnanců v ód" h
kromého poji~ění t d'· b I
P mClc a zavodech souměry žalobkyně. Pod~e '~stIn~v~~ťto vyhláškou upraveny i služební poobor
této vyhlášky
pro

.p~sobnosti

účin~o;g\~1:~ti~n1)sl~'I~u'7hl. ?oz~yly

~ffr~~~yf;~~~v!~~í~l~~~~~~~~
vlhlá~\O~:či~nosti ~ kořek~~~:n:m~:J::'
matika platná pro zaměstnance ž::;~~~ ~a o yne. P~~~vadž ~lužební prag-

zbyla zmíněnou vyhláškou účinnosti ne strany, tudlZ I P!O zalobkyni, poustanovení zák. čís. 154/1934 Sb ' na~yla pro !yt.o z~mes!nance platnosti
z 3. března 1942) N b l : : po udse tyka vypovedl (§ II vyhl
disciplinární
I p.ovbin?a
s. žalobkyni
,
ovent s uze nt pragmatJky již neplatí.

říze~i p~n~v~chrO~~t::loVa?á

?

zaháji~i

d vol a c í s o u d vyhověl žalobě Z d ů v d·
•
. , . , o. u: Vzhledem k predneSUll obou stran v Drvé stolici 'd
zda byly vyhláškou 'čís 221 . j ; v ~a~':.m pnpade pouze o řešení otázky,
pro zaměstnance žalov~né st:aen ne '. ~ezna .194~ zrušeny služební řád
nárního řízení. Žalovaná, popíra~c anlej~e!,~ b~ed~ISY týk~jí~í se disciplinovenl § 15 odst 5 písm d)'t
h~o za o yne, odvolava se na ustaúčinnosti vš~c1my' sl~žebni pragmCI . ~k P~dle tohoto :,sta?o~ení pozbývají
novy jen potud
k d
,,,a y a s anovy (sluzebm predplsy a stavčétně svých cÍdi,~ň~Ů. s;r~~t~~~J1 pr~covních pOd?,ínek a podílů na zisku)
účinnosti i služební řád pro\am .d ma za. t~, ze ,lImto ustanovením pozbyl
však nezfotožňuje s tímto názo ~s t nanc\za ovane str.any. Odvolací' soud se
V
na, mysli zlepšení pracovního :::'cf:l \ o sou~u. C!tovan.á vyhláška měla
I1Iclch a závodech soukromého POjiŠ~ěn~í oSP?~.~veU!t zame~tnan,ců v podstavec vyhlašk kd
, , , .' ve CI o om nejen uvodní odpracovní morál~y afe ~e c~I'~~b~a zaj1šte?! stability mezd a platů jakož i
stavení zaměstnan~ll zlepšuY]'e D' h. 7h~as~y, k.~e s~ skutečně platové po~
. ISClp marmmu flzem JSou podrobeni podle

.

f

§ 34, odst. 4 cit. služ. řádu zaměstnanci teprve po uplynuti pěti definitivních služebních let. Jest tedy míti za to, že zrušení služebního poměru teprve po provedení disciplinárního řízeni je pro zaměstnance výhodou.
,Vzhledem k tomu, co bylo shora řečeno, je míti za to, že zákonodárce nechtěl zmíněnou vyhláškou omezovati výhody zaměstnanců nebo je dokonce
zrušiti. Že tomu tak nemělo býti, plyne i z další úvahy. Citovaná vyhláška,
která je jinak podrobná a důkladná a dotýká se pracovni doby, prací přes
čas, pracovních úlev, svátkl', výpovědi a vedlejšího zaměstnání, o disciplinárním řízení nemluvÍ. Kdyby byl zákonodárce pomýšlel na úpravu v neprospěch zaměstnanců, byl by jistě bud' v § 15, odst. 5, písm. d) cit. Vylil.,
nebo v ostatním obsahu vyhlášky na tuto úpravu pamatoval. Ostatně ani
znění § 15, odst.~ 5 písm. d) cit. vyhl. nepřesvědčuje úplně o tom, že tímto
ustanovením byl zrušen i služební řád pro zaměstnance žalované strany.
Nebyl-li tudíž podle názoru odvolacího soudu služební řád pro zaměstnance
žalované strany pokud se týče disciplinárních předpisů citovanou vyhláškou čís. 22111942 zrušen, propustila strana žalobkyni oka",žitě, aniž zavedla se žalobkyní řízení disciplinární, neprávem.
Ne j v y Š š í s o u d obnovil k dovolání žalované rozsudek prvého soudu.
Z důvodu:
V souzené věci jde jen o to, zda služební řád pro zaměstnance po-

jišťovny »N.«, pokud jde o jeho ustanovení, že s definitivním zaměstnancem

mMe býti zrušen služební poměr bez výpovědi jen po provedeném dísciplinárním řízením, byl zrušen vyhláškou ze dne 3. března 1942, čís. 221,
Ořed. list čís. 56 čili nic.

O platnosti služebnich řádií má vyhláška výslovné ustanovení v § 15,
odst. 5, písm. d), kde se určuje, že pro obor působnosii této vyhlášky pozbývají účinnosti též všechny služební pragmatiky. Co je míněno slovy »pr9
obor působnosti této vyhlášky«, plyne z ustanovení § 1 dotčené vyhlášky
o její působnosti. Z tohoto ustanovení § 1 jest usouditi, že oborem působ
nosti je rozuměti místní, věcný a osobní rozsah působnosti této vyhlášky,
jak je uveden v § 1, a nikoli, jak mylně dovozuje dovolací odpověď, jen
ty platové a pracovní podmínky, které jsOU ve vyhlášce výslovně upraveny.
Poněvadž výrazy »služební pragmatika« a »služební řád« jsou totožné,
plyne z ustanovení § 15, odst. 5, písm. d) dotčené vyhlášky, že vyhláškou
byly zrušeny služební řády - ovšem se zřetelem na místní, věcný a osobní
rozsah působnosti vyhlášky, určený v jejím § 1 - jako celek a nikoli jen
jích ustanovení o platových a pracovních podmínkách, upravené odchylně
v dotčené vyhlášce.
Poněvadž ustanovení dotčené vyhlášky jsou ius cogens (viz § 9 vl. nař.
čís. 13/1942 Sb.). nezáleží na tom, zda žalobkyně měla podle individuální
služební smlouvy nárok, aby byla propuštěna jen po provedeném disciplinárním řízenÍ. žalokyně totiž sama tvrdila, že její. individuální služební
smlouva obsahovala výslovně dohodnutou výhradu, že' může býti propuštěna
pouze na základě předběžného disciplinárního řízení ve smyslu služebního

ilO
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čís.

18844
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~ádU .. Byl l<~dy ~odle jejího přednesu služební řád učíněn smluvním obsa-

sl.mlouvy" a pozbylo i toto ustanovení služební smlouvy své
P ~;;nJeJtISlu.ze"blnJ
os I, zrUSI a- I vyhlaska služební
řád

I Posoudí! proto odvolacÍ soud věc po 'právní stránce
vo anf vyhove!1 a obnoviti rozsudek soudu prvé stolice.
čís.

ř, s., jde-li alespoň u jednoho žádání nebo u jednoho důvodu o řízení upravené §§ 560 a nás!. c. ř. s., není správný a nebyl ani takto všeobecně v rozh.
čís. 6140 Sb. n. s. vysloven, Tam šlo o žalobu na zrušení nájemní smlouvy
podle § 1118 obč. zák. a knihovní výmaz nájemního práva v žalobě rovněž
požadovaný nejevil se jako žáááni samostatné, nýbrž jen jako nutný důsle
dek zrnšení nájemní smlouvy. Jde-li však o dva žalobní nároky nebo o různé
žalobní důvody na sobě nezávislé, z nichž jeden odůvodňuje použití řízení
řádného ,druhý pak řízení upraveného v §§ 560 a nás!. c. ř. s. a je-li rozhodnuto jedním rozsudkem, platí pro opravné řízení lhůty čtrnáctidenní.
Vždyť opravný' prostředek proti jednomu a témuž rozsudku může býti podán
jen jeden a normální čtrnáctidenní lhůta nemůže býti bez újmy práv stěžující si strany zkracována.
'

mylně a bylo do-

18843.

Bylo-Ii rozhodnuto jedn'm rozs cik
"I"
dva žalobní nároky n.ob d'
u "em o, z,a obe, v niž se uplatňuji bud'
b
~ o va na so e nezavlslé žalobn! d·
d
' h"
,
Jed~n IOdů~odňuj~ P?užiti řízeni ~á~,ného, druhý řízeni upra:e:~h~ vz~1~6~
a nas, c. r. s" piab pro opravne nzeni čtrnáctidenní lhůta,
,
(Rozh. ze dne 25. řfjna 1944, R I 387/44.)

čís.

Srovn. rozh. čís. 6462, odst. 1 Sb. n. s,

Jsou-Ii jinak splněny (objektivní i subjektivní) náležitosti odporu, není
věřitelově odpůrči žalobě na překázlm, že se osoba, jež nakládala svým
jměním, sta'a teprve po tomto právním jednáni dlužníkem odporujicih'l vě
řitele a že nabyla teprve po vzníku věřitelovy pohledávky jmění, na něž
věřitel vede exekuci.

Ve, sporu'dko který tu jde"domáhá se žalobkyně O P-ová proti F K ov'
Vy danI rozsu
U 1 že žalovan'
IVo'
. - I
lující strany čís' k~t 326/1 emu n,epTls uSI".pac~tovní právo k louce žakat. území
,~a~sane ve vlozce ČIS. 72 pozemkové knihy

D" ;".

:Uj/cí

Vo

st:an~, O,d~;;d~~i. Z~~~jfial~eb~o;~~~~d~~~def~~b~Y:; j~~~~eit;í a ž~-

Jestliže někdo zcizil svoje jměni (jeho část) dříve, než na nči dědickou
posloupnosti přešel zůstavitelův závazek, zakládá jeho jednání odpůrči nárok zůstavi!ebva věřitele, počítal-Ii již v době zcizeni svého majetku s tím,
že zůstavitel brzy zemře, že se on stane jeho dědicem, a byl-li si alespoň
vědom, že zcizením zkráti zůstavitelova věřitele v jeho případném právu na
uspokojení z jeho jmění.

~~s~oagIřuj~lva louky bez právního důvodu, jednak tím, že ji řádně ~ob~
P r v Ý s o u d zamítl celou žalobu,
O d vol a c Í s o u d odmítl od I"" I bk
lhůtě, Z d ů vod Ů· V sou e . "vo.~TI1 zaku° yně podané ve čtrnáctidenní
pro t' ž ' I d k .:" , z ,n~ vec! J e o . mulaci dvou žalobních dŮVOdů

něnýKh &~~d~ 'bJylm;d~~~lo!tvavJY~~lze~i a Od~vlz?ání objektu.

Prvý z uplat_

Rozh. ze dne 25. října 1944, Rv II 218/44.)

nzem norma m druhý řízen'
. '1 '
~pravené v třetím oddílu civilního řádu soudního 'J k b I d
I specla m,
CIS. 6140 Sb. n s platily' by krat"' IhOt t
.' ~ y o ovozeno v rozh.
-

Kupní smlouvou ze dne 2, září 1939 postoupili manželé F. a A. Ch-ovi
J. Ř-ovým do vlastnictví každý ideální polovinu půllánu
kupní cenu 253.000 K a kromě 'kupní ceny a beze srážky
z ní byl smluven pro kupitele výměnek vyznačený bJíže ve smlouvě, Po té
F. Ch. zemře!. Pravoplatným rozsudkem krajského soudu v T, ze dne ll.
prosince 1940, zn. sp, Ck I 21/40, byla uznána A. Ch-ová povinnou zaplatiti jako universální dědička F. Ch-a žalobci J. Ch-ovi částku 40.000 K
s přís!.

k d "Slo
..,
SI U Y S anovene v § 575
' S . t hd
y~y d o k~mulaci dvou rozdílných žalobních žádání jestl~ž:' b ' I I e y:
pr?)e, no z nIch bylo předepsáno řízení podle §§ 560 'a na'sl c Yř a esTP?n
spIse Je tomu tak jestr"'d
h"
. , , s. ,m
důvodů pro totéž Ž"IOb~f~ld:n~ ~o~é e ~Pla;něn~, dvo~ r9zný;:1: Žalobních
předpis § 575 c. ř. s, nad předpisea ~ om, o PkTlpa?e, prevaz~Je speciální
c. ř. s. Ježto žalobk 'n"
n; ? ecny~: , terY.Je obsazen v § 464
(§ 575' odst 1
) e)p~dala .odvolam P? ~roJIÍ! osmIdenní odvolací lhůty
c, ř, s,).
. c. r. s., ylo Je pro opozdenost odmítnouti (§ 471,- čís. 2

manželům K. a
čís. 10 v R. za

Ve sporu, o který tu jde, domáhá se J. Ch. proti K. a J. Ř-ovým a
A. Ch-ové vydání rozsudku, jimž bylo .uznáno právem, že je kupní smlouva
ze dne 2. září 1939 bezúčinnou vzhledem k pohledávce žalobce 40.000 K
s pří s!. z rozsudku krajského soudu v T. ze dne ll. prosince 1940, zn. sp.
Ck I 21/40, že jsou žalovaní K. a J, Ř-ovi jako majitelé nemovitostí vl.
Čí~. 10 v R. a žalovaná A. Ch-ová jako oprávněná k výměnku, povinni trpHi,
aby se žalobce uspokojíl pro svou vykonatelnou pohledávku exekucí na nemovitosti zapsané ve vložce čís. 10, zejména vkladem práva zástavního a
nucenou dražbou v pořadí poznámky žaloby, a to s předností před právem

N e j v y Š š í s o II d
"'1 k
k
"
[!Iožil odvolacímu soudu ZruSI
re ursu zalobkyně napadené usnesení a
, aby o jejím odvolání rozhodl.
Z důvodů:

ňovrn~z~~o~e ~l~:ý~u~a:iog~~~ r~~~~I~ch
tat~Obkníc!"
žá~ání nebo při uplatu pa
ratsl Ihuty podle § 575 c
I

.
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pokud jde o ideálni podíl zemřelého F. Ch-a. Jen tento ideálni podíl ušel
z majetku dlužníkova a proto je žalobce oprávněn požadovati uspokojení
pouze z tohoto jmění. Zásadou odpůrčiho řádu totiž je, aby se věřitel, jsou-li
splněny zákonné předpoklady odporovatelnosti, mohl uspokojiti ze jmění
svého dlužníka tak, jakoby k odporovatelnému jednání vůbec nebylo došlo,
ježto se toto jednání považuje v poměru k pohledávce věřitelově za bezúčinné. Proto mělo býti uznáno, že se kupni smlouva ze dne 2. záři 1939
prohlašuje vzhledem k vykonatelné pohledávce žalobcově za bez účinnou jen
pokud jde o dřívější spoluvlastnický podíl F. Ch-a na nemovitosti zapsaný
ve vl. Č. 10 v R., jež dříve náležela F. Ch-ovi, a že žalobce je oprávněn domáhati se jen z tohoto ideálního podílu cestou exekuce uspokojení své vykonatelné pohledávky, a to ovšem v pořadí před právem výměnku knihovně
tam zajištěným pro odvolatelku A. Ch-ovou a nyní již zemřelého F. Ch-a.
Ne j vy Š š í s o u d zrušil k dovolání žalobce napadený rozsudek i roz··
sudek prvého soudu a uložil soudu prvé stolice, aby o věci v rámci zrušeni
dále jednal a rozhodl. Dovolání žalovaných K. a ]. Ř-ových nevyhověl.
Z

-J. Dovolání žalobce neni

důvodů:

oprávněno, pokud vycházi z okolnosti nižšimi
nýbrž naopak vyvrácené, že A. Ch-ová byla ihned z počátku osobní dlúžnicí dovolatele. Pokud odvolaCí soud vycházi z toho, že
A. Ch-ová nebyla dlužnicí dovolatele, má na mysli jen dobu ujednání odporovatelného právního jednání. K okolnosti, že se stala později osobní
dlužnicí dovolatele universální sukcesí po původním dlužníku F. Ch-ovi a
že A. Ch-ová byla žalována jako osobní dlužnice, odvolací soud přihlížel.
Úsudek odvolacího soudu, zda a pokud A. Ch-ová byla právem žalována
jako osobní dlužnice, může právě jako úsudek býti předmětem výtky roz·poru se spisy ve smyslu § 503, čis. 3 c. ř. s.
Dovolatel však právem vytýká, že odvolací soud neposQudil po právliÍ
stránce správně skutečnost, že se A. Ch-ová stala dlužniCÍ teprve po odporovatelném právním jednání, jímž byla zcizena také ji náležející část nemov.ÍŤostí vl. čís. 10 pozemkové knihy pro kat. území R. Odvolací soud totiž
při svých úvahách, v nichž vyloučil z odporování právní jednání o části ne.movitostí náležející A. Ch-ové, přehlédl, že podle § 9 odp. ř. (arg. slova
věřitel, jehož pohledávka je vykonatelná ať vznikla kdykoliv) odporování,
které je jinak opodstatněno, nevadi, že osoba, jež nakládala svým jměním,
stala se teprve po tomto právním jednání dlužnicí odporujícího věřitele.
Okolnost, že se A. Ch-ová stala v souzené věci osobní dlužnicí dovolatefe
universální sukcesí jako dědička po původním dlužníku F. Ch-ovi, a že tněla
na vůli přihlásiti se k tomuto dědictví s dobrodiním inventáře, nemůže
v tomto směru čínit žádný rozdíl. RozhDdujícím je toliko, že je věřítel zů
stavitele oprávněn po odevzdání pozůstalostí dědici, i když se tento přihlásil
k dědictví s dobrodiním inventáře, vésti exekuci pro svou pohledávku i na
majetek dědicův a že právním jednáním, jímž dědic zcizil, třebas ještě před
dědickým nápadem, část svého majetku, byl odporující věřitel v tomto

soudy

nezjištěné,

_1,....[;:).10U .........

-

čís.

-

721

18844-

720

právu na uspokojení .své pohledávky zkrácen. Jestliže věřitel vede k svému
uspokojení exekuci na jmění svého dlužníka, je zcela lhostejné, zda dlužník
v době vzniku pohledávky věřitele byl již vlastníkem exekvované věci, čili
zdali se jim stal teprve později dědictvím (srv. vysvětlivky k odpůrčímu
řádu z rOku 1914 str. 61, otištěné v Ehrenzweigově komentáři k odpůrčímu
řádu str. 488). Okolnost, zda Se dědic přih.lásil k dědictví s dobrodiním inventáře, má toliko vliv na výši ručení dědice které se však vztahuje na celý
jeho majetek, jak na onen, jehož nabyl dědictvím, tak i na onen, jejž vlastnil již dřive.
Jde jen o to, zda i u zcizeni podilu náležejíciho A. Ch-ové dQpadají
předpoklady odporování podle § 2, čís. 3 odp. ř. zjištěné nižšími soudy
v příčině zcizení ideální části nemovitosti náležející F. Ch-ovi. Předpoklady
objektivní pro odporováni se v obojích případech kryjí, a lze proto, pokud
jsou žalovanými popřeny, odkázati na to, co bude v tomto směru uvedeno
u vyřízení dovolání žalovaných ad II. Pokud jde o subjektivní předpoklady
pro odporování podle § 2, čís. 3 odp. ř. je u zcizení ideálního podílu nemovitosti A. Ch-ové zkoumati, zda tato jednala v úmyslu zkrátiti své vě
řitele a zda tento úmysl byl nebo musil býti znám žalovaným K. aj. Ř-ovým.
Že by A. Ch-ová měla kromě žalobce ještě j.iné věřitele, kteří byli tímto
zcizením zkráceni, žalobci ani netvrdili. Otázka jejího zkracohcí,ho úmyslu
a vědomosti o něm u žalovaných K. a J. Ř-ových se tu omezuje na to, zda
zcizením jejího ideálního podílu měl býtí zkrácen dovolatel jako její věřitel,
COž by ovšem předpokládalo, že A. Ch-ová již v době tohoto zcizení počítala s tím, že F. Ch. brzy zemře, a že ona se stane jeho dědičkou a že,
si byla alespoň· vědoma, že zcizením svého podílu na nemovitostí zkrát!
žalobce jako věřitele F. Ch-a v jeho případném právu na uspokojení z jejiho jmění. Otázkou touto se odvolací soud dosud vzhledem ke svému mylnému právnímu stanovisku nezabýval a nezabýval se jí ani prvý soud, který
ve svém rozsudku dospěl jen k úsudku, že F. Ch, jednal v úmyslu zkrátiti
své věřitele a že žalovaní tedy i žalovaná A. Ch-ová o tomto úmyslu věděli,
pokud se týče věděti musili, což ovšem nestačí, pokud jde o odporovatelnost části nemovitosti zci"ené jí samou. Věc není proto v tomto směru zral~
k rozhodnutí, pročež bylo dovolání žalobcovuvyhovětí tak, že v příčině zcizení ideálního podílu nemovitosti vl. čís, 1(l kat. území R. náležející žalované A. Ch-ové se zrušují rozsudky obou nižších soudů a věc se vrací
prvému soudu, by o ni znovu jednal a po doplněni svého zjištění v naznačeném směru i znova rozhodl.
ad II. Kdovolání žalovaných K. aJ. Ř-ových:
Dovolatelé neprávcm popírají zkrácení věřitelů poukazem na to, že vzájemné jejich plnění (včetně poskytování výměnku) za odstoupeni nemovitostí, bylo přiměřené její hodnotě. Zkrácení věřitelů je ovšem předpokla
dem odporování podle odpůrčiho řádu, ale jen v tom smyslu, že odporování je způsobílé přivoditi buď úplné neb částečné uspokojení odporujícího
věřitele, neb je alespoň ulehčiti neb uspíšiti. Stačí, když bezúčinnost zcizení
zvýší možnost sáhnouti k cíli vedení exekuce na takové majetkové čásfi,
které odporovatelným jednáním z majetku dlužníka již vyšly, a když přivodí
pro odporujícího věřitele příznivější situaci než byla před odporováním,

~
d 'či nárok 'en tehdy, kdyby nebylo na~ěj~ ~~
Vyl ou cen byl by. te,~~ o pur
k' 1 Naproti tomu je za ostatmch' za~
zvýšení možno;sh ventflol~a ťS~~ ;~~l~lIužníkův smluvník odporovatelným
konnic}1 'po?mm<;\ zfe a, ~s lejněj~k obohacen, či zda poskytl za získanou
jednamm ne co ZlS a, zoa hY" 5185 Sb n. s.). S uvedeného hlediska nevěc plnou cenu (sr~v. ~oz .~Cl,S,
. značn' v'měnek a že mu zůstala
záleží ani na tom't~eh~1 dlu~n;~o~~~~c~~~tí mo~ llobce dojíti uspokojení
~~e~~~o~=~e~~éz p;~le~á~~jjen s většími obtížemi než ze zcizené nemovitosti

ajen postupně.

čis,
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, .smíru o výživném oprávněny domáhati se
'
- ~ kursu koruny k americkému

Jsou-It strany podle měm,

~1a:,i :e~~ ::~~~:a1!V~:;~~f(~~ž~)n~živného, nenl-Ii kurs dolaru
nynimamenán,
(Rozh. ze dne 26. října 1944, Rv 1 11/44.)
~,
S
. a 'rell' ve sporu o rozvod svého manželství zn.
Manzele j a . j-OVl UZ V
• •
J ' .. je
a ľ064/30 smír!~~te:ým~ s~č~ě ~~á~aW::leý;ivné~;oe 60~'~~asp, Ck
. dnem 1. lIstopadu 1930 vyzlvne mesl .. ' d~e b se kurs koruny k ameriovena podle kurs~ ~olar~ 34},<. Prob~nf:'in'o 16%, mělo se snížiti nebo
mi podle výslovného ustanovení
rickému dolar~. ,zn;ellll, .t. l' sm~!1 a2~e

VI

Ji

~;Z~~ižl~n;~~vs~~~nVpt~~: d~~f~o~atr~e

zvýšení neb sníženi

alimentů, ať

z důvodů iakýchkoli,
,
k .. ~
•
kt' t 'd domáhá se S. J-ová proti j. j-OVl pou aZUjlc
na ~~06e~r:.: ~výš:~; c~n~v~' hladiny zvýšení výživného na.3.000 K ~ěSíéněd
N . ~ ~, s o u d y zamítly žalobu pro tentokrát. O d vol a c ~ s o u .
uvedll~ ~ lŮ vod ech: Důležité je jedině, jay záv:ze~l;ahl~~~~ ~a~;~~~
vzal a zda nastala změna kursu dolaru. V tom o sm;ru ~ "
' Žalob. d
'ho mezi stranami Obsah tohoto smlru nem sporny.
,
~m~~ut~;~i1~an{e jeho obsah nelz~ vykládati slovně, že úmyslem stran by:o
Z~j'istíti žal~bkyni reální hodnot~ .. smluven~ho ~ýži~néhho'dabtY ne~yla ~~~~.
'k'
okud se týce Sl1lzenlm o no Y meny.
t k~
"e třeba porovnati
cena zneho d nocemm OlUny, p ,
r' ztratil schopnost býti měřítkem koruny, a ,ze pr~ )
d b
PY
hl d' inu žívotních potřeb. žalobkyni bylo by dalI za pravdu,
YY
cenovOU
a
~
.,"
Oe závazek zalovapřesně stylisovaný smír neobsahoval jaslly passus, jlmz ] . k' h
~ o ~
'h limitován tak že nemůže býti pochyby o tom, za Ja yc pomeru
~e. ~kého dllvodu lze jedině žádati zvýšení výživného. o ~tranyo se dO,hod:y
'a~ně a určitě na tom že jedině změna kursu dolaru muze 0~u~odl1llI zv~
~eniči snížení výživného. Tím bylo. p!~s~.ě !eč:,no, kdy' nastav~ ,tato mo.z~
nost takže měly-Ii strany na mysli jeste pny pnpad, "le~o to byb do ,~m:rt
pojato jíný'výklad zejména takový, jak to číní žalobkyne, by byl ~ h;n~~m
roz o;u se zněním' smíru. Proto také není roz~o.dn~~ :da se ce~ova .a ~n~
živgtních potřeb zvýšila. Ježto pak nemohlo byh zjlsteno, zda nastal led,~Y
v
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,případ rozhodný pro změnu vyžívovacího závazku, správně rozhodl soud,
že za dnešních poměrů nelze se dožadovati zvýšení výživného.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání žalobkyně.

Z

důvodů:

Po právní stránce souhlasi dovolací soud se stanoviskem odvolacího
soudu, že znění smíru je zcela jasné v tom směru že jedině změna kursu
dolar? ~ůže odůvodniti zvýšeni či snížení výživnéh~. Svědčí pro to naprosto
urČlta veta smíru, že v jiném případě (nežli při změně kursu českosloven
ské kOruny k americkému. dolaru) nemá žádná ze stran práva dožadovati
s~ zvýšení ne,b snížení alimentů ať z důvodůjakýchkolív. Neobstojí proto
vyvody dovolaní, jímiž se žalobkyně snaží ~dolíčiti ze znění smíru, že ji pří
sluší nárok na zvýšení výživného, třebas kurs dolaru neni nyní znamenán.
-I ežto v nynější době není splněn předpoklad, za něhož podle znění smíru
]e připustná změna výžívného, právem byla žaloba o zvýšení výživného za.
mítnula prvým soudem pro tent.okráte.
čis.

18846.

Souhlasil-li prodale" zvířete s tím, aby je kupitel po uplatněni nárolru
ze správy dále prodal, neztrácí kupitel proti prodateli nárok na zrušení
trhové smlouvy a vrácení trhové ceny.
•
(Rozh. ze dne 26. října 1944, Rv II 186/44.)
Dne 19. října 1943 koupil T. Š. od A. M-a krávu na chov za 10.000 K

při č,e';1ž bylo ~ýslovné umluveno, že poskytuje 4 I mléka denně n že j~
4 meSlce steIna. Kráva však vymíněné vlastnosti neměla, nešlo. vůbec
o. krávu chovnou, nýbrž, jak zjistil zvěrolékař Dr. S., o krávu jatečnou.
Ve sporu, o který tu jde, domáhá se T. Š. proti A. M-ovi prohlášení

~rhové sml~l1vy za neplatnou a vrácení k~pní ceny. Po podání žaloby prodal

zal obce kravu J. M-OVI za 8.800 K. V dusledku toho omezil žalobn; žádost
na zjištění neplatnosti trhové smlouvy a zaplaceni zbytku kupní ceny
1.200 K a částky 450 K vynaložené na ohledáni krávy.
.
" P r v Ý s o u d prohlásil trhovou smlouvu za neplatnou a z peněžitého
zalobního nároku přiznal žalobci 650 K s přísl. (450 K
200 K) zjistiv
"
že trhová cena činila na penězích jen 9.000 K.

+

O d vol a c í s o u d zamítl k odvolání žalovaného celou žalobu. Z d ů
v o ~ ~:)e otázkou právn~, zda. žalobci zůstává nárok ze správy, když po
poda~l zaloby spor?ou ,kravu ?a!e prodal, věda po zvěrolékařské prohlídce,
ze ,krava ~:'~l ~telna a ze nedava množství mléka, za jaké se kupec byl za~ucll, a llCI~II-h t?k bez dorozumění s kupcem a bez nutných přičin. Že by
zalobce kravu dale prodal se souhlasem žalovaného není ani tvrzeno a
nebylo také zjištěno, že by byly nějaké nutné příčÍny přiměly žalobce
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k tomu, aby během sporu spornou krávu dále prod,a!. Je na žalobci, který
se domáhá úplného"zrušeni smlouvy, aby vše se sve strany~ ,co z~ ~t;'louvl
má sám vrátil (§ 877 obč. zák.). To však již žalobce nemuz~ u~mlh, kdyz
krávu prodal a v důsledku toho není již oprávněn uplatňovah nar?k z !:,dhibice, když koupený předmět, ač si byl vědom jeho vad, bez nutnych pnčm
dále prodal.
r
N e j v y'š š í s o u d zrušil k ž~lobc?vu ?oyolání napad~ný rozsudek a
vrátil věc odvolacímu sou~du k novemu jedna111 a rozhodnuh.
Z

důvodů:

Odvolací soud odůvodnil zamítnutí žaloby Um, že žalobce ztratil pro~
A. M-ovi nárok na zrušení trhové smlouvy a vrácení trhové ceny, kdyz
krávu, o níž mu bylo známo, že n,emá vlastno:.~; za- něž se .mu A. M. zaručil, dále prodal, aniž k tomu mel nu~nou yncmu ne?o ~ouhlas, i!'. M-a,
takže v případě zrušení smlouvy nemůze uz A. M-OVI kravu v~ah!. Proh
tomu žalobce právem namítá, že předpoklad odvolacího soudu, z.e zal?~ce
prodal krávu J. M-ovi bez souhlasu žalovanéh? A. M-a, odporu]e, sp~sum
a že je proto i na něm založený závěr odvola.':.lho sou~u nesprávny. Zalo. vaný A. M. při svém výslechu pko strana t?!IZ uda!, ze .kdyz dos,tal ul'0.~
mínku od žalobcova právního zástupce, snazd se vec mlmosoudne VYfl?lt
a dohodl se s J. M-em .že tento koupí krávu od žalobce zpět. Podle teto
výpovědi žalovaného
M-a, kterou nutno posuzovati i' jako jeho před~e~
(rozh. čís. 16675,3007 Sb. n. s.), došlo tedy ke kupu kravy J. M:em ~rave
v důsledku jeho dohody se žalovaným A. M-~m, t~dy s jeho, vedo~lm ~
souhlasem. Byl-Ii však žalovaný A. M. srozumen s hm, .aby k!avu, ohledne
níž uplatnil žalobce vůči němu nároky ze správy, koupd od zalobce J. ~';
nemllže nyní s úspěchem namítati, že žalobce prodejem. tím pozbyl V,UČI
němu nároku ze správy. Poněvadž se odv,olací, soud v dusledku, opač~eh~
názoru založeného na nesprávném skutkovem predpokladu nezabyval vsemI
výtkami odvolání, zejména nev~řídilo ani !u je~o. část, v,níž ža!ovaný s hlediska nesprávného hodnocení dukazu brojIl proh tomu, zeprvy soud z provedených dúkazů nezjistil, že zpětnou koup! krávy.J. M-em za. 8~8oo K ~yly
podle úmluvy' se žalobcem vyrovnány i jeho naroky proh zalovanemu
A. M-ovi takže pro rozhodnutí chybí i potřebný skutkový podklad, nezbyl~
než nap~dený rozsudek zrušiti a věc vrátiti odvolacímu soudu, aby o ll!
rozhodl znovu.

A:

čís.

18847.

Doložka vykonatelnosti na exekučních titulech podle § 238, odst. 1 zákona ze dne 9. října 1924, čís. 221 Sb., je hmotným předpokladem pf(~, J?Ovolení exekuce, který nemůže býti nahrazen úsudk~, soudce povolu]lctho.
exekuci, že předložený exekuční titul nepodléhá dalsunu opravnému prostředku.

(Rozh. ze dne 27.

•

října

1944, R I 339/44.)
46'
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Okr;~n~' I~:~~~~:st~ag;ji~~~~~~k~ ~~iš:~~:~~rok s~~~~b~I;~t~g~v~nné straně,

právní zájem, aby její vlastnické právo bylo v poměru k dědicům dosud
neodevzdané pozůstalosti co nejdříve zjištěno soudním rozhodnutím. Odvolatelka zdůrazňuje, že se svou určovací žalobou na žalovaných níčeho nedomáhá, zejména nežádá žádné plněni, že má cenné papíry stále a nepře
tržitě ve, své držbě, že pozůstalost sama o sobě nepodnikla nic, co by zavdalo odvolatelce podnět nebo oprávnění k určovací žalobě proti pozůsta
losti, že žaloba na plněni není v souzené rozepři možná, že však žalovaná
strana, t. j. ostatní dědici, popiraji její vlastnické právo. Již z těchto důvodů
je patrno, že odvolatelka nemá právní zájem na tom, aby právní poměr, t. j.
vlastnické právo odvolatelčino, pokud se týče vlastnické právo pozůstalosti,
byly co nejdříve zjištěny soudním rozhodnutím v poměru k ostatním dědi
cům ve smyslu § 228 c. ř. s. Nelze totiž přehlížeti, že ostatní dědicové, kteří
jsou žalováni, nečiní si dosud nárok na cenné papíry pro sehe vzhledem
k tomu, že pozůstalost jim dosud.nebyla odevzdána, nýbrž že dědicové popřeli vlastnické právo odvolatelčino k cenným papírům toliko jako zástupcové pozůstalosti, kterým byla svěřena správa pozůstalosti. žalovaní dědi
cové popřevši odvolatelčino vlastnické právo, neučinili tak vlastnim jménem
a není jisto, zda se po odevzdání pozůstalosti rozhodnou pro uznání nebo
popření odvolatelčina vlastnického práva. Z toho je tedy patrno, že zájem
odvolatelčin na tomto určení pnjvního poměru vůči ž~lovaným dědicům
není nikterak naléhavý vzhledem k tomu, že se dědicové vlastním jménem
k odvolatelčinu vlastnictví dosud nevyjádřili, a i kdyby se vyjádřili, bylo
by vyjádření tq předčasné, neboť do odevzdání pozůstalosti mohli by vždy
ještě své stanovisko změniti.
Ne j vy Š š í s o u d zrušil k dovoláni žalobkyně napadený rozsudek i
rozsudek prvého soudu a uložil prvému soudu nové jednání a rozhodnutí.

P r v y s o u d exekuci povolil.
Rek u r sní s o u d ji zamítl Zd"
do R
vyhotovení exekuční h ti 10
' . ~ v o ~: ekurs právem vytýká, že
vují předpisu § 238 czák . t~í~. ~~ol71t~~~a S~OI~k~lu 'vykona!elnosti, nevyhoexekuce, nedoložený řádně (§§ 1 3 7 54' č'o e toho. navrh na povolení
,IS. 2 ex. r.), netlí způsobilý,
aby byla podle něho povolena ex~k~ce:
Ne j v y Š š í s o lLd nevyh'l
řitele.
Ove dovo Iacímu rekursu' vymáhajícího věDůvody:

Návrh na .povolení exekuce musí býti zamítnut, když neb 10 k žádos'!i
titulu, opatřené ~Oložkou vyona e. n~~h, jak vyslovne ustanovuje § 238, odst. 3 zák. o nem o' a 39
nar. CIS. 21Yl.928 Sb. Doložka vykonatelnosti je hmotný~ ~ř~'dpotla
k em. pro ~~moz,e~1 exekuce zákonným předpisem-výslovně stanoven 'm

~a e~elkucl p;lpoje.no vy~otovení exekučního

it

I~~~~l~~~~č~t:i~~h~~~~nd~~~d~~~í:~d~~r~~~~~ťc~~~sf~~t~ci, že P1ed~
čís,

18848.

~~[~~~!i;~~p1i~~:pur:~ůst~~dl
~:t:c~~~~t ~~ě~~~~~~~~~ :f!S:~~
,
. . oz a os JSOU Jeho vlastnictvím.
t,

Z

(Rozb. ze dne 31. října 1944, Rv I 642/44.)
Srovn. rozh. čfs. 3187, 18158 ·Sb. n. s.

POd~~í~'zze~~ře\gn:

ll. března 1941 a k jeho pozůstalosti se přihlási!"
e <; . cervence 1941 jeho děti A. K. ml., 1- M-ová a S F-ová
z:.z~kona s vyhradou dobrodiní inventáře. Jejich dědická přihláška byl
pnp a na soud usn~sením pozůstalostního 'soudu ze dne 6. října 1941 a
~ s~. D II 307/~1. ~lmo uvedené děti podala dne 3. června 1943 dědick~n~
,vy,llllnečnou pnhl.asku ze zákona i manželka zůstavI'telova O K '
'"
pnhlášk b l ' "
. -ova a jejl
v a y a pnj~ta na. soud usnesenímpozůstalostního soudu ze dne
1~6;y~~:~: ~9;~ia~~} ~~~f~sU ~yly g?jaty do P.ozůst~lost~ i cenn~~ti, půjčky,
stalostního jmění A. K-a, KÝbržn~ce ís~~ ~jf~a vi~~~~li~'t~~~epatn do pOZů

,

Ve ~poru, o kt~erý.. }~ ide) ?Omáhá se O. K-ová proti A. K-ovi ml
F)-ovlae ZJ.ISt~nI, ;e jí přísluší k cenným papírům (v žalobě
urcenym v stlllcke pravo.

Jpř"~;~ve va ~.
c

" NIž š í s o ~ d Y zallú!ly žalobu. O dv o I a c f s o u d uvedl v d ů v ode ch. Odvolacl soud sdlll právní závěr prvého soudu, ,že odvolatelka nemá

•

•

dúvodů:

Žalobkyně se domáhá vuči žalovaným, kteří se rovněž přihlásili k pozůstalosti a tvrdili při jejím projednání, že věci, o které jde, patří do pozůstalosti, určení, že jsou jejím vlastnictvím. Nižší soudy zamítly žalobu,
poněvadž prý žalobkyně nemá vůči žalovaným spoludědicům na takovém
určení právní zájem, ježto prý se žalovaní osobně jako dědici o vlastnickém
právu žalobkyně dosud nevyjádřili, nýbrž popřeli je pouze jako zástupci
pozůstalosti, a kdyby i tak hyli učinili, že by to bylo předčasné a mohli
by po odevzdání pozůstalosti své stanovisko zase změniti.

Avšak tento právní názor neni správný. Že prohlášení jednoho nebo
jen několika z více přihlášených dědicu při zřizování soupisu, odporujíc[
nad to prohlášení jednoho a nebo několika jiných dědiců, nelze považoval
za prohlášení učiněné jménem pozůstalosti, vyplývá již z toho, že i dědi
cové, kteří se přihlásili k pozůStalosti a kterým byla svěřena jej! správa ~
k poslednímu tu ani nedošlo ~ nemohou zastupovat pozůstalost každý sám
o sobě, nýbrž jen společně. Je zde tudíž vycházeti z toho, že žalovaní jako
dědici a nikoliv jen jako zástupci pozůstalosti popírají vlastnictví žalobkyně.
Tím však došlo mezi stranami ke sporu o právní poměr, který je mezi
žalobkyní a pozůstalostí, a jako může podle § 228 c. ř. s. zásadně žalovati

-
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i třetí osoba o určeni práva, jež jí samotné nepřísluší, má-li zájem na jeho
bezodkladném určení (rozh. čís. 10573 Sb. n. s.), tak muže také býti zásadně žalována třetí osoba, které samotné toto práva nepřísluší, ale která
je popírá, osobou, jež si je přisvojuje, tudíž v tomto případě k dědíctví
rovněž přihlášenou žalobkyní. Že pak tu žalobkyně má zájem nabezo'dkladném určení sv~ho vlastnictvi vůči spoludědicům, je zřejmé, neboť nehledíc k tomu, že na zjištěni skutečného stavu pozůstalosti, které také závisí na prohlášení dědicu, závisí vyměření a placení dědické daně, záleží
na něm také rozdělení dědictví mezi dědice a právo nakládat s věcmi, které
patří žalobkyni a nikoliv pozůstalosti. Tato zásada je .zastávána i v praxi
a dovolací soud neshledává duvodu, aby se od ní uchýlil (tozh. čís. 3187,
15384 Sb. n. s.) v příčině žalob o určení právního poměru anebo práva.
V dovolací odpovědi uvedené rozh. čís. 11866 Sb. n. s. na tento případ nedopadá.
Bude proto na prvém soudu, aby se zabýval dále otázkou, přísluší-li
žalobkyni skutečně vlastnické právo, jehož určeni se proti ostatním dědi
cům domáhá.
čís. 18849.
:

Bývalý veřejný společník zůstavitelův, který předložil bilanční účetní
uzávěrlrn a jemuž pozůstalostní soud uloži~ aby předložil za účelem vYšetření stavu jmění obchodní knihy společnosti, zaniklé úmrtím zůstavitele,
je, pokud jde o tento příkaz, účastníkem pozůstalostniho řlzen! a je za podnúnek § 37 zákona čís. 100/1931 Sb. oprávněn k rekursu.
(Rozh. ze dne 3. listopadu 1944, R II 188/44.)

Zůstavitel V. W. byi spoleČníkem veřejné společnosti »W. a P.«. Veřejný společník
věrku.

J.

P.

předložil pozůstalostnímu

soudu

bilanční účetní

uzá-

Usnesením ze dne 30. května 1944 vyzval p o z Ů s t a los t ní s o u d
~llstav.itelova veřejného společnika
pca, aby předložil do 8 dnu veškeré
účetní a pokladní knihy (případně pokladní knihu a k tomu příslušné zápisky) za tím účelem, aby mohla býti předložená účetní uzávěrka pře
zkoumána účetním znalcem a sestavena bilance ke dni zůstavitelova úmrtí.

J.

Rek u r sní s o u d odmitlrek'urs veřejného společníka J. P-a. Z d u- vod ů: Stěžovatel doličuje, že nař.ízené opatření pozůstalostního soudu je
nevhodné a neúčelné, ježto prý obchodní knihy a pokladní knihu nutně
potřebuje k provedení likvidace a nemůže ji proto nikomu vydati. Jak vysvítá z obsahu pozůstalostnich spisů, byl zemřelý zůstavitel veřejným společníkem stavitelské společnosti W. a P. ve V., a ,to společně se stěžova
telem, a nyní má být dodatečně pozůstalostně projednán jeho čistý společenský podíl. Jelikož je mezi dědici nezL A. W-ová, právem nařídil pozů
stalostní soud se zřetelem na ustanovení §§ 92, odst. 2, 97 a 106, odst. 2
nesp. pat. i jako úřad dohlédací na pozůstalé jmění nezletiIé z úřední a
zákonné povinnosti dodatkem k provedenému soupisu jmění přezkoumání
účelní uzávěrky soudním znalcem, učiniv k tomu patřičná soudní opatření
k předložení knih. Otázka, má71i vůbec býti zřízen soupis pozllstalosti,

,.
"sestavení a přezkoumání uzávěrky p~dle
k čemuž patří i soudnt opatrem",
' k podle své povahy ani prava,
§ 106, odst. 2 nesp.-p'a~...~edot~ka se ~~~ W. a P" byť i zůstavítel byl
ani právního zájmu dnyejSl stav~telskt '~k/bývalý společník firmy W. a P;
'e'ím společníkem. Nent proto re ,~ren, J 6 zák čís· 100/1931 Sb.), ant
~Ai účastníkem P,ozůstalos!niho nz~n~s~§při řeš~ní p~ávní otázky, z~a, má
nemá z tohoto duvodu prayo. re. u , 'kou zda má býtí tato uzaverka
býti dodatečně zřízen SOUpIS učel';' uZ~~~ovati podle § 106, odst. 2 nesp.
znalcem přezkoumá.~a a zda se ~dao~~~ek oprávnění odmitnouti.
n
.
k su J P-a napadené usnePat. Bylo proto sltznost pro
"I k dovolaclmu re ur
.
, '
Ne j v y Š š í s o u d zrUSI
' h dnutí po případě po doplnem
sení a uložil rekursnímu soudu nove rOZ O

k

řízení.

Důvody:

. " .. , mu rekursní soud neprávem upirá
. Stěžovateli nutno p!lsvedčllt " ze. wstalostního soudu, ukládající ;nu
oprávnění k rekursu. Vzdyť opa}~~1 PO'stavítelovu předložení obchodntch
jako bývalému veřejnému spol,ecm, u ZUt le za účelem vyšetření stavu
knih společnosti, zaniklé. úmrltm zu~t~v; e t' okud se týče k přezkoumání
jmění, vyplývajícího, z mch pro P?Z~I~:ilO~,;! stěžovatel jako přeživ.ší ~po
bilanční účetní uzáverky, kterou pre
" j výlučně a přímo protI nemu,
lečník přísežným soudním znalcem: smer~.~ zem soudu ve svých právech
a je ~roto stěžovatel ,onim opatřen~m ." IPJ~: výpočtu zůstavitelova podílu
společníka přímo dotcen. Stanovent vy\e Čll'ků a jeho zjišťování pozůsta
na společnosti je přece věcí ,všech .~p~ e os:atních zbývajících společníků.
lostním soudem do:ýk~ .se uzce zajm~ a v tomto úseku pozůsta!ostního
Je tudíž nutno pokladalt je' v tomto ť m '§ru6 ák čís. 100/1931 Sb. (rozh.
řízení za účastníky říze~í, ve smys ~žovate~ r~zhodl1utím soudu prvé ~to~
. čís. 10208 Sb. n. s.). Muze p~oto s
. h rávech a nelze mu uplfah
líce býti přímo dotčen a zkr~cenč,ve 1~&~93l Sb.). Ježto rekursl1í soud,
oprávnění k rekursu (§ 37 ~ak. I,S.
nezabyv' al se věcně vývody re.'
č 'ho právmho nazoru,
vychaze]e z opa ne
,
"f usnésti se jak se stalo.
'
kursu, bylo jeho us~esent zruSI I a

t

čís, 18850.

.
.
' . n pravoplatnýnt usnesením soudu .
Soudy vyšších stohc neJSOU vaza ~ bu řlzení ve smyslu § 42 zákona
prvé stolice, jimž bylo r?,z.!t0~ut~ ~ ~u:no po skončeni řízeni před sauo pracovních soudech, Jez vs~ Y o y
dem prvé stolice ve věci hlavni.
(Rozh. ze dne 6. listopadu 1944, Rv I 562/44.)
Srovn. rozh. čís. 18130, 18346, 18362 Sb. n. s.
.
d
B pro jehož obvod nebyl zřízen
žalobou 'podanou ~ ok[.e,s;~.h~;~~e~í vpr;~ovního soudu, domáhá se žaani pracovm soud, am zv as 1

-
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lobce S. V. na svém zaměstnavateli F. M-ovi zaplacení částky 2.042 K 25 h
z právního důvodu tkvicího v pracovním poměru.
P r v Ý s o u d vynesl dne 14. prosince 1943 rozsudek pro zmeškání.
Usnesením ze dne 16. února 1944, zn. sp. C 57/43, jež nabylo právní moci,
prohlásil prvý soud spor mezi K. V-em a F. M-em za spor pracovní.
O d vol a c í s o u d zamítl odvolání žalovaného, rozhodnuv v senátě
složeném ze tří soudců z povolání a dvou přísedících.
Ne j v y Š š í s o u. d zrušil k dovolání žalovaného napadený rozsudek
s předcházejícím řízením, počínajíc ústním jednánim odvolacím, pro zmatečnos! a vrátil věc odvolacímu soudu, aby o ní jcdnal a rozhodl V senátě
obsazeném podle § 7 j. n.
Z

důvodů:

Žaloba byla podána podle § 42 zák. čís. 131/1931 Sb. u okresního
soudu v B., pro jehož obvod nebyl zřízen ani pracovní soud, ani zvláštní
oddělení pracovního soudu. Podle § 42 zák. čís. 13l/1931 ve znění vl.
. nař. čís. 308/1939 Sb. jsou strany povinny před tím, než se pustí do jednání ve věci hlavní, prohlásiti se o tom, zda maji za to, že jde o spor pra ..
covní, který je třeba projednávati podle ustanovení zákona o pracovních
soudech. Neučinily-Ii strany takové prohlášení, je spor projednávati podle
ustanovení civilního řádu soudního platných pro řádné soudy. UČinily-ii
strany prohlášení, že jde o spOr pracovní a nemá-Ii soud důvodu pochybovati o jeho správnosti, prohlásí, že spor bude projednáván podle odstavce druhého. Má-Ii však soud pochybnosti nebo o'dporují-Ii si prohlášení stra:n, rozhodne soud především odděl eně o otázce, zda jde o spor
pracovní. Vzdají-Ii se strany opravného prostředku proti usneseni, buď
ihned pokračováno v jednání o věci hlavní podle předpisů o řízení, ve kterém má býti spor podle usnesení soudu projednáván. Nevzdají-Ii se však
.strany opravného prostředku, budiž usnesení doručeno a vyčkáno, až usnesení o tom, zda jde o spor pracovní, nabude právní moci. Krajský soud
jako soud rekursní a odvolací rozhoduje s konečnou platností o opravném
prostředku do rozhodnutí o tom, zda jde o spor pracovní, v tříčlenném senátě složeném ze soudců z povolánL Pravoplatná rozřešení otázky ve
smyslu předcházejících ustanovení o tom, v jakém řízení bude spor projednáván, je závazné i pro soudy vyšší stolice jednající ve sporu;
Z těchto ustanovení plyne, že spor, zahájený před soudem okresním
podle § 42 zák. čís. 131/1931 ve znění vl. .nař. čís. 308/1939 Sb. projednává se v řízení platném pro soudy pracovní jen tehdy, když pravoplatným usnesením vydaným okresním soudem ve smyslu tohoto zákonného
ustanovení bylo na základě prohlášení stran, které tyto učinj!y před tím,
než se pustily do jednání o věci hlavní před zahájením jednání o věci
hlavní, pravoplatně rozhodnuto, že jde o spor pracovní, jinak je spor projednati podle ustanovení civilního řádu soudního platných pro řádné soudy.
Usnesení soudu prvé stolice ze dne 16. února 1944, zn. sp. C57/43,
bylo vydáno po skončení řízení před soudem prvé stolice ve věci hlavní.

.
. ' ve smyslu ustánovení § 42 zák. čis. 131;
Není proto ,u~nesel11~ ~rda~6~1939 Sb. a proto nejsou jím soudy vyšších
1931 ve zd~el11/:. ~~"t~~~to zákonného ustanovení vázány, třebaže nabylo
stoltc po e o s.
. " 18130 Sb n. s.). Tímto usnesením bylo rOz"
právmmocl (~rovbn. r,~zh. ,cI~ikolivo vécné příslušnosti okresního soudu.
hodnuto
zpuso ~ mem,
ud v šších stolic posuzovati podle platNelze proto. J;,ho zavadz~ohst pro sdonuBchYo určení věcné příslušnosti soudu.
o "ch předpISU o SOU!1lC roz h o
.
)
,
' soud rvé stolice nerozhodl ve smyslu § 42 zak.
Z uvedeneho ply?e; ze. ,p. 308/1939 Sb. (, způsobu řízení, podle
čís. 131/1931 ve znem ~1. n.ar. CIS.
ro'ednán odle ustanoněhož se věc měla prole,dnavat. ~por byl ,f~~~o s~udy. Odv~ací soud měl
vení civilního řádu. soudmh? pla~ycr ~ro r~ti rozsudku soudu prvé stolice
tudíž jednati a rozhodOvaŤl§ ~ ? vo ~~ ~ací soud však při ústním jednání
v senátě obsazeném podl~
I· n .. h~dl o věci v senátě složeném ze tří
ze dne 24. dubna 1944, Jed,~al ~ :oz
ed soud řádoě obsazen. Jde
soudců: povolání a dvou pr~se~c~chř. ~~~~;ad~ný rozsudek a také říz,eni
o zmatecnost l20dle §,~77, Č!St', '. dnáním odvolacím bylo proto ZruSIŤl.
soudu odvolaclho pocmaJe us 111m Je

°

čís.

18851.

"
",
dne 18 prosince 1941, čís.
vladmho narlzem ze
,:.
" I "
_
I
'dovolené pro zamesmance neprls USl za.
33, Stb. z. ropenkUě~i~2n~hťa~~e:ísto dovolené ani v tom případě, netnohl-II
.
,
.
t ra pro nemoc
l1tes nancI
'
si ji vybrati v běžném kalendářmm roce tu na u .
.'
Za právní

účinnosti

(Rozh. ze dne 6. listopadu 1944, Rv I 704/44.)
,
.
B
ol v R. f. F. onemocně! dne 2. července
Zamestnanec flr!"y . a sdP . 1944 kdy bylo zjištěno že nejde o ne1943 a byl léčen az do 14. le na
,
. . , d' h d
moc,' nýbrž o stav trvalý, zakládající nárok na mvahdm , uc o .
,
'de domáhá se J. F. proti firme B. a spol. v R.
zap~~e~1°~~b ~ ~~~~ ~~hlrady za nevybranou šestidenní dovolenou v roce
1943.
žalobu zamítly s o u d y vše c h tří s t o I i c.
j\,ž odvolilCi
Ne j v y Š š í s o u d rozhodující o žalobcově dovolání,
soud prohlásil za přípustné, uvedl
v

důvodech:

, ..,
d . "že žalobce žádati peněžitou náV so~zené ve~1
len .~ i~43z ~t~;~u si nemohl v tomto kalendářním
hradu mlsto dav? ene za 10
t' Ó t zda si bude moci dovolenou za rok
roce pro nemoc 111 natura vybra !.
o,
dl žalobní prosby nejde a ne1943 vybrati v roce 1944, v tom~o sporu po e
třeba .se proto touto otázkou oblrat!.
.

I?C

-
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POdle, ~ 6, ~~~t; 2, vl. nař. ~ís: 33/1942 Sb. je zásadně nepřípustno

lání výtku orávní mylnosti především po zákonu. Neboť nižší soudy nezjistily to, ·z čehož dovo~áni d.~le d,ov?zuje m~ln?st pr~vního posouzeni
věci odvolacím soudem, ze tOÍlz kazdy z manzelu spotreboval pro seb~
asi polovinu příjmů, tedy jen to, co sám odevzdal do společné, domácnostI,
nýbrž naopak zjistily, že životní míra žalobkyně byla v době manželství
udržována z prostředků žalovaného částkou 300 K měsíčně.
Než ani jinak nelze vývodum dovolání přisvědčit. ,
Podle § 1266 obč. zák. náleží po rozluce nevinné manželce proti manželu na rozluce vinnému úplné zadostiučinění. Jím se rozumí náhrada skutečně utrpěné škody a přiměřené odškodnění za to, že nevinná manžel,ka
pozbyla zaviněním manželovým nároků a práv podle §§ 91, 92 obč. zak.
(rozh. čís .. 17942 Sb. n. s.).
Než tím že rozloučené manželce ujde výživné, nemusí ještě nutně dojit
k její škodiL Neboť rozlukou se manželka na druhé straně zbavuje povinností, uložených jí ustanovením § 92 obč. zák., azískáv~ tak po p,řípadě
možnost nebo příležitost, aby s.i vydělala samostatnou čmností 'prave to
nebo i vice, než co ji ušlo na výživě dosud jí poskytované manzelem.
Je tedy předpokladem povfnnosti vinného manž;,la pos~ytnou! nevin~é
manželce zadostiučinění podle § 1266 obč. zák. 1. ze manzelce usla v dusledku rozluky výživa, 2, že manželka nemá jiné výžívy, poku~ se t~č~ že
si nemůže za ni opatřit jinou dostatečnou ,náhradu z vlastmho vydelku
(rozh. čís .. 15558, 17942 Sb. n. s.).
1.: Výžívu je podle § 91 obč. zák. zavá~án plnit vůči manželc~ .m~n~
žel podle své výdělečné možnosti a schopnostI, bez ohl~du n~ vlastn!y~em
manželky a na její výdělkové poměry. Manželka, nem pO~I?n.a pnsplvat
samostatnou výdělečnou činností na společnou domacnos,Ť. čIm-lI ta~ ~rece,
nedoznala tím změny vyživovací povinnost manželova, jak byla prave dolíčena. Výživa, která tedy manželce uchází rozlukou, je, onen díl s!u~néh()
zaopatřeni, který by na manželku připadl nebo na ma~zelku sKutecne přI
padal z prostředků manželových, jak si je on opatřIl nebo byl ~ovmen
zaopatřit podle zásad výše vytčených" bez ohledu ?a, to, zvda ta,ke m~n
želka spoluvydržovala nebo zcela vydrzovala za trvam manzelstvl domacnost ze svých přijmů, ať již proto, že manžel svou povinnosť nekonal, nebo
jen proto, že" manželé zamýšleli zvýšit dvojím výdělkem celkovou úroveň
své domácnosti.
K2.: Srovnej rozh. čis. 17942, 15558 Sb. n. s. Že by nárok podle § 1266
obč. zák. žalobkyni nepříslušel pro nedostatek druhého výše uveoeného
předpokladu, t. j. proto, že má výživu z vlastního výdělku alespoň v takové výši, jaká ji ušla rozlukou, nebo že si ji může opatřit, žalovaný ani
netvrdil."
•_

poskfto~anr penezlte nahrady mlsto dovolené. Z toho zákazu připouští
dru~a veta tohoto ustanovení jen jedinou výjimku, a to u zaměstnancu,

kten nem,~hh pro skončení pracovního poměru dovolenou nastoupiti'
o tent? p~lpad ~~~k v souzené věcí nejde. Jinak je citované ustanoveni
z~ela, Ja~ne a urcIte a ,~el:e z něho ani z ostatních ustanovení tohoto nařIz~nr ~ykladem dovodltIč}e by :aměstnanec mohl i v případě nemoci žádatI n:lstO dov~lené penezltou nahradu za ni. Není proto již z tohoto dů
vodu ~aloba duvodná, neboť se příčí výslovnému zákazu uvedenému ve
výše cItovaném ustanovení.
'_
čís. 18852.

Vý~iv~, která uchází nevinné manželce rozlukou. je

onen dil slušného

zaopatřenI, ,který by na ni připadl nebo který na 'ni skutečně připadal

z .p~~eclk? maI?želových, jak si je on opatřil nebo byl povinen zaopátřit
vra?tcl sve povmn,?sh podle § 91 obč. zák. Nezáleží na tom, zda také
~zelka. spol~vydr~?ya~a "e~, zcela vydržov!lla za trvání manželství domacn~t ze svych, pnJmu, ať JIZ proto, že mánžel svou povinnost nekonal
bo
?C
Je" proto, ze manželé zamýšleli zvýšit dvojím výdělkem celkovou
uroven SVe domácnosti.

(Rozh. ze dne 6. listopadu 1944, .Rv I 731/44.)

I<

Srovn. rozh. čís. 15558, 17942, )-8801 Sb. n. ~.
, Manžels,tví F. a E. R~ových, uzavřené dne 9. září 1940, bylo usnesemm ,okreslllho soudu v M. ze dne 19. záři 1941 zn. sp, Nc I 8/41 dobrovolne rozvedeno a rozsudkem krajského soudu v M. ze dne 18. září 1942
zn. ~p. C~ I~ 387/42 rozloučeno z výlučné viny F, R-a. Po dobu trvání
~.:mzeI3tvI daval F. R. své manžele.e ná domácnost 250--300 K týdně,
jezt? vsak F. ~. mě! dluhy, přivydělávala E. R-ová pletením součástek n~
kočlarky 250 ~z 300 K týdně a takto přivydělanými penězi přispívala do
spo ečné domacnosÍl,

\Te sP.oru, o který tu jde, domáhá se E. R-ová proti svému bývalému
man~elovl F. R-ovl placení zadostiučiněni částkou 450 K měsíčně.
.. ~alobě vyhověly SOudy vše c h tří S t o I i c sttan částky 300 K mě

Slcne.

N e j v y Š š í s o u d uvedl
v důvodech:

čís.

.. ~ó~Ud jde o námitku, že žalobkyní nepřísluší proti žalovanému zadostiucm:m P?dl~. §.}266 ob č . zák. proto, že prý žalobkyně měla za trvání
maDzelstv! pnbhzně st~jný výdělek jako žalovaný a že přispívala přibližně
stejnou častkou Jako zalovan Ý na společnou domácnost, neprovádí dovo-

18853•

Ve sporu, v němž se pachtýř domáhá na propachtovateli, áby ohl~sil
ústnl pachtovni smlouvu správnímu úřadu ke schváleni s hlediska vládmho
nařízeni ze dne 9. října 1938, čís. 218 Sb. a aby se do té doby, do!md ne-

I

,_>---

L-J~.

_
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"
'Ježto pak odvolání bylo podle podacího zá~
kratším Ihů~am § 575,c. r s. 25 července 1944 _ rozsudek soudu prve
znamu pod ano na po~tu n~ u 'ci odvolatele dne 11. července 1944 stolice doručen pravmn:ulhzOat~t §p 464 c ř s tedy včas a bylo proto rozbylo podáno ve 14dennl u e
. . .,
hodllouti, jak se stah

bude schválení pravoplatně odepřeno, zdržel užívání propáchtované nemovitosti a ponechal je pachtýři v ,užívání, neplatí kratší lhůty § 575,
odst. 1 c. ř. s.

d

(Rozh. ze dne 7. listopadu 1944, R I 399/44.)

1- K., dlící v cizině, je vlastníkem luk čis. kat. 854, 855 v S. a N-ová
je jeho plnomocnicí ve správě těchto pozemků. Tvrdě, že uzavřel na jař"
1941 s A. N-ovou jako plnomocnici J. K-a ústní pachtovní smlouvu s pachtovní dobou do jara roku 1947, domáhá se A. F. proti A. N-ové vydlípí
rozsudku, že žalovaná je jako plnomocnice J. K-a povinna ohlásiti ústní
pachtovní smlouvu, uzavřenou se žalobcem na dobu 6 let od jara 1941,
okresnímu úřadu a zažádatí o jeji schváleni podle vl. naL čís. 218/1938 Sb.,
a do té doby, dokud nebude okresním úřadem schválení pravoplatně odepřeno, nejpozději do konce roku 1946, zdržeti se užívání luk a ponechali
je za roční pachtovné 600 K v užívání žalobci.
P r v Ý s o u d vyhověl žalobě.
O d vol a c í s o u d odmítl odvolání žalované podané ve 14denní lhůtě
pro opožděnost. Z d ů vod ů: V"daném případě je řešiti otázku, zda platí
čtrnáctidenní lhůta podle § 464 c. ř. s. nebo osmidenní podle § 575, odst. 1
c. ř. s. Pro posouzení této otázky je rozhodný obsah žaloby a žalobní
prosba. Žalující strana se podle obsahu žaloby a žalobní prosby domáhá
toho, aby byla "Žalovaná uznána povinnou nadále ponechati žalujicí straně
propachtované louky čís. kat. 854 a 855 v S. za roční pachtovné 600 K
až do konce r. 1946 v užívání a aby se sama zdržela užíváni, těchto pozemků a vstupu na ně. Jde tu tedy o žalobu z poměru pachtovního (§ 1096
obč. zák.). V řízeni o nárocích podle § 1096 obč. zák. platí však ustanovení § 575, ods!. 1 c. ř. s., pokud jde o lhůtu k odvolání (rozh. čís. 835,
5320, 8501, 11840, 12535, 14737 Sb. n. s.). Ježto odvolání bylo podáno
až po osmidenní lhůtě, bylo jako opožděné podle § 468 c. ř. s. odmítnuto,
když tak neučinil již soud prvé stolice.
N e j v y Š š í s o u d zrušil k rekursu žalované napadené usnesení a
vrátil věc odvolacímu soudu, aby o něm po zákonu jednal nehledě k dů
vodu, pro který je odmítl.
Z

čís. 18854.

,
. r' k ůvodnlmu nabytí vlastnictvi ke stav~
Jen k odvozenem~ m~o 1.1 P t' bí uložení listiny opatřené nálezlve smyslu § 435 obc.zák. Je zapo f e .
'
toslmi podle §§ 432 a 433 obě. zák., u soudu.
(Rozh. ze dne 8. listopadu 1944, R I 80/44.)
SroVIl. rozh. čís. 17969 Sb. n. s.

0

důvodů:

, Žalobce žádá žalobou, aby byla žalovaná A. N-ovájako plnomocnice
svého bratra, j. K-a, vlastníka luk čís. kat. 854, 855 v S. uznána povinnou
ústní pachtovní smlouvu, uzavřenou se žalobcem A. F-em strán těchto luk
na dobu 6 lel od jara 1941 za pachtovné ročně 600 K, ohlásiti okresnímu
úřadu a zažádati o její schválení podle vl. nař.. čís. 218/1938 Sb., a do té
doby, dokud by nebylo úřadem schválení této smlouvy pravoplatně odepřeno, nejpozději do konce roku 1946, zdržeti se sama užívání těchto luk
a ponechati je za roční pachtovné 600 K k užívání žalobci.
Je" naprosto zřejmo již s ohledem na první část žalobniho petitu, že tu
nejde o případ §§560 a násl. c. ř. s., a proto také nepodléhá tato rozepře

•

h
'
d F S-a chatu. Trhovou
A. F. si vystavěl na pozemku, ~pa~o~~a~.n~~ sv~ji chatu M. P-ové a
smlouvou ze dne 24. ,června 1~4 P d . B ze dne 17. prosince 1942
smlouva byla l1snesemm okresmho sou u v .
.
.' 1
F
uložena u soudu pod zn. sp. Ul 1/42.
,
.
d 'h' e M P-ová proh manze um ranVe sporu, q ktery t~ lde, o~a ~ sD_o~é rozsudku, že žalovaní jsou
lišku a FrantIšce D-ovym a nez.
. '.
r
chatu č 51 v O.,
povinni vykliditi a žalující straně odevz~~hs::: I~:nov~ožce čís'. 53 kat.
umístěnou ~,a par~ele c~s. ~at.. 1961.D: žeP žalobkyně není vlastnicí chaty
.,
území O Zalovam nanutalt mImo pne,
, ....
pro t o, ze
Jej! b udav· atel A. F . k ní nenabyl vlastmctvl.
P r v Ý s o u cl vyhověl žalobě.
,
O d vol a c í s o II d zrušil k odvolání ž~lovaných napaddeln'Yo'Vre·ozl·:~~~~i
. . "
c ulozll prvemu sou u
a vyhradiv ~vému ~snese~l. p;a~n~ n:~e' o právní posouzení věci, souhlasí
a rozhodnutI. Z d u vod u. o u I,
.
že chata o kterou ve sporu
odvolací soud s názorem soudu g:ve ,ťo~c:~ k průkaz~ vlastnického práva
jde, je stavbou ve smy~lu § 435 Ol c.§z§a 4'34 a 435 obč, zák. nestačí pouze,
žalobkyně k této chate ve smys u
'ená mezi A. F-em a žaže trhová smlouva ze dne 24. čer~na, 1?42, uza~r ně musí také dokázati
lobkyní byla uložena u soud~, nybr~ ~e, ~IO~_r Nelze však souhlasiti
vlastnictví předchůdcovo, ~otIz vlas~~c v~Ok~d se' v nich dovozuje, že prý
s dalšími vývody napadeneho ro~:u IUpozemek na němž je sporná chata
A. F. tím, že si od F. S-a zpac o~a materiál~ spornou chatu zbudoval,
.
žádn' z originálních způ
postavena a že na pozen:ku .ze ~ve~o
nabyl k ní původně vl~stnrctvl. yzdy! §§tu ~~ťea~ 422 [bč. zák. Zejména tu
sobů nabytí vlastmc!vl, uvedenych v, §§ 418 a 419 obč. zák, neboť tato
nejde o stavbu ve smyslu ustanovem
'děn . ch na cizím poustanovení se vztahují pouze na případy ~taveb, prov~u /s úm slemaby
zemku bez předcházející dohody s vlas~nr~~m ~g~~m 14345 14190 . 6518
na pozemku trvale zůstaly (srov. rOZ . ClS..,
,
'

I

j

c

i
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Sb. n. s.). V souzeném případě jde zřejmě·o stavbu, provedenou na základě smlouvy s vlastníkem pozemku, totiž na základě nájemní smlouvy
z 1. července 1939, uzavřené mezi A. F-em a vlastníkem pozemku F. S-em,
,kterou dal F. S. ke stavbě chaty na svém pozemku svolení, a jde o stavbu

zbudovanou pouze na dobu, pokud bude trvati zmíněnou smlouvou založený nájemní poměr. Vlastnictví k Sporné chatě, která je stavbou ve smyslu
§ 435 obč. zák., nemohl tedy A.F. nabýti již tim, že si pozemek ke stavbě
chaty vlastním jménem najal, resp. zpachtoval a že na něm chatu vystavěl,
nýbrž mohl ho nabýti jedí ně způsobem uVédeným v § 434obč. zák., totiž
uložením listiny prokazující jeho vlastnictví u soudu. Avšak k uložení takové listiny u soudu nedošlo, jak patrno z výsledků provedeného řízení,
takže A. F. nenabyl vlastnického práva ke sporné chatě ve smyslu §§ 434
a 435 obč. zák. Nebyl proto ani oprávněn převésti vlastnické právo k chatě
trhovou smlouvou ze dne 24. června 1942 na žalobkyní, když se sám nestal
plnoprávním vlastníkem sporné chaty ve smyslu §§ 434 a 435 obč. zák.
a nemohla tudíž ani žalobkyně nabýti vlastnického práva k chatě ve smyslu
§§ 434 a 435 obč. zák. Nebyl proto ani oprávněn převésti vlastnické ,právo
k chatě trhovou smlouvou ze dne 24. června 1942 na žalobkyni, když se
sámnesta! plnoprávným vlastníkem sporné c.haty ve smyslu §§ 434 a 435
obč. zák. a nemohla tudíž ani žalobkyně nabyti vlastnického práva k chatě
. Ve smyslu § 434 obč. zák. tím, že zmíněná trhová smlouva, byla uloŽeria'
pod Ul 1/42 U soudu prvé stolice a že soudní usnesení k uložení tomu
svolující nabylo právní moci. K tomu se podotýká, že nelze tu analogicky
použíti ustanovení ~ 22 knih. zák., ježto v žádosti o uložení zmíněné trhové
smlouvy u soudu (Ul 1/42) nebylo nabytí vlastnictví k chatě A. F-em
vykázáno listinou, mající náležitosti stanovené v §§ 432 a 433 obč. zák.
(srovn. i §§ 26 a násl. knih. zák.), na čemž nemůže. po názoru odvolacího ~
soudu nic změniti okolnost, že usnesení soudu prvé stolice ze dne 17. pro..
since 1942 Ul 1/42 bylo doručeno též vlastníku pozemku F. S-ovi a nebylo jím vzato rekursem v odpor. Vzhledem k tomu, co bylo uvedeno, nenabyla žalobkyně k sporné chatě vlastnického práva ve smyslu §§ 434 a
435 obč. zák., a proto tu také neplatí ani ustanovení § 440 obč. zák., jehož
se prvý sond dovolává a jež i jinak se analogicky vztahuje na případy
listiny uložené u soudu Ve smyslu §§ 434 a 435 obč. zák. (Rouček-Sedlá_
ček, Komentář II, str. 603 a Randa-Kasanda, Vlastnictví, str. 271). Ježto
pak ani žalovani netvrdí a neprokazují, že by byli nabyli vlastnictví ke
sporné chatě způsobem předepsaným v /Si; 434 a 435 obč. zák., nelze tento
případ řešití s hlediska ustanovení §§366 a 369 obč. zák., nýbrž nutno
se věcí zabývati jedině s hlediska ustanoveni §§ 372 až 374 obč. zák. Poněvadž se prvý soud - vycházeje z nesprávného názoru, že žalobkyně
uložením listiny u soudu nabyla ve smyslu §§ 434, 435 a 440 obč. zák
vlastnického práva k sporné chatě - nezabýval věcí s hlediska ustanovení'
S§ 372 až 374 obč. zák. a neučinil v tom směru potřebná skutková zjištěnI,
trpí v důsledku toho řízení podstatnou vadou, která zabránila dukladné
vysvětlení a řádné posouzení rozepře (§ 496, odst. 1, čís. 2 c. ř. s.).

N e j v y Š š í s o u d zrušil k dovolání žalobkyně napadené usnesení a
uložii odvolacímu soudu nové jednání a rozhodnutí.

Z

důvodů:

"
d k rvého SOu ciL' vy(házeje z právního ná·
Odvolaci so.ud ~rusIl rozs:, e ~ slu § 435"obč. zák. je možno nabýtí
zoru, že vlastmctv1 ke .s;avbe§ ~~: obč zák totiž uložením listiny u soudu ..
pouze způsobem ,uved~ny~n v stanove~í § '434 obč. zák. vyplývá, že uloTento názor nen;, s?ra~n~ .. Z tU . §§ 432 433 obč. zák. je zapotřebí pouze
žení listiny opatrene nalez1tos ';llk nemo~itostem nezapsaným v pozemkové
pro případ, aby bylo vlast~lCtv1,
nabytí vlastnictví. Nabývá proto ten,
knize převedeno, tedy k ~'d~oze~em~, ~íditi se svolením vlastníka tohoto
kdO na cizím pozemku zr~ 1 n~ Osli a§ 'l35 obč. zák. vlastnictví k ní i b~~z
pozemku stavbu, Jakou ma na y ., 17969 Sb. n. s.). V souzeném pnuložení listiny u souduJsro~. r?zh~ C~\ůdce žalobkyně státi. vlastníkem
padě mohl by se tud1~ pravlll. 'pre ~zemku postavil a důvod, pro ktert
sporné chaty, kterou sam na C1Z1m ,~o soudu zrušen neobstojí. Poněvadz
byl odvolacím S?udem rozs~~e~,1Jrve 'ho odchylného' právního názoru nese však cele
odvolac1
S?U? v~zad~S
e ,usr,
ť~~y' bylo jeho rozsudek zrušiti (§ 510
zabýval
odvolamm
ovane
c.

ř.

s.) a uložiti mu nové rozhodnuÍ1.
čís.

18855.

~ není osoba která provedla vinkulaci
Nezavázala-Ii se k tomu smluvne,
. .,
'I U;iku ovinna provésti de~pci jež tento 23cizi vkladní knížky a oznámila l1es~o JeJlmu ,v a~
vinkulaci nebo sděliti heslo vlastníkovu. ~ravmm.u
,
pomněl, ač mu je právní předchůdce sdelíl.
,

(Rozh. ze dne 9. listopadu 1944, Rv 187/44.)

~: E T -ová na vkladní knížku spořitelny v P.
Dne 4. ~eryna 1941 v~o:lIa '15151 15 K a opatřila ji vinkulacI. D~,e ,
znějící na Jmeno O;. N. castku, . v'edenou knížku ještě 2.500 K, lakze
27. června 1941 vlozda E. T-ova ~a ~ 17871 K 90 h. Knížka byla \(Iastk 31. prosínci 19~1 Člml vkl~dď uro/ tut~ knížku svému synuO. N-ovi,
nictvím ~. ~-ove',~M. M-~~va ict~~~aa mu heslo. O. N. heslo zapomněl.
na jehož Jmeno kmzka zn.e a, a , .
ON' roti E. T -ové vydání rozVe sporu, o kt~rý tu J?e, d~mahao~~nn~u ~&liti žalobci heslo vkladní
sudku, aby byla zalovan,,;.?~nana. P'no O N vinkulované žalovanou dne
knížky spořitelny vbP., Zne!~~,. ~~Jí~:ulaci 'tét~ vkladní knížky.
4. června 1941, ne o prove I
,
P r v Ý s o u d žalobě vyhověl.
O d vol a ci s o u d ji zamítl.
N e j v y Š š í s o u d nevy h ove·1 žalobcovu dovolání.
Z

důvodů:,

, ~.
t
cházet jen z ·toho, že žalobce opírá
Přižalobní
právním posouzen.' ve~lh nUl no vy řípadě na devinkulaci pouze o to,
nárok na sdelenl es a po p
,

svůj
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čís,

-

že se s5al sukcesorem své zemřelé matky ve vlastnictví vklad ' k "k
kte;ou zalovaná při rozdělení původniho vkladu vinkulovala ža~~bcenI~ y,
slyseln j3k,o strana~, udal, že ,mu matka vkladni knížku před ~vou smrÍí d~
rova a a ze mu pn tom sdehla heslo kt '
,a
,nabytím vlastnictví vkladni knížky st~1 s':,"\~~b~:k ~a~omneL T~rzentn

~~í;~:s~n~~~~z~: ~í~~V:~ám~O n~~~~e v s~~~ftí v~:~,tnlc~:! gr~~~ ~~e v~~~~

/

~~~zIOe

dkOtVeO?it povinnost tře~ osoby, aby sdělh!1 v~:~i~'ík~e~~laJ:í t~~~~ya
re On zapomněl Ze by žal
'
I
sn;luvně, nebylo zjištěno ~ žalobce /~:~~ž:zao~v~~it~e~eOb~itgOa?~hvinnost
mel u meZ! matkou spo 'h t
'
cnl o poknížk do t h t
,rnyc s ran, a zalovanou, neboť nabytím vkladní
, y ,o o o pomeru nevstoupIl, takže otázku tohoto ří ad 'h
meru mezI matkou a žalovanou není třeba řešiti.
p p ne o p",

ba ~n~v~~~rJi~u~~~e~ pr~ve~ dz~mídtJ žalobu proto, že žalobce neprokázal,
,
Y pravnI uvo, podle něhož by žalov 'b I
b
,ana ya povmna mu sděliti heSlo sporné vkladní kn"k
IZ y ne o provesh devmkulact:
čis. 18856. :

, .. Je, ~Iatné ujednán~ kterým se ten, kdo uzavřel sml '

,, ,

POJlstent cizích věci zavázal zvláštní d I 'k
," o~vu o, pozamlm
nechati pojištěni v, 'latnosli' .
•
o oz ou v poJlstnem navrhu, ~
k pO'IS"ten"
,P
, 1 kdyz v budoucností nabude sám vlastnictví
J
ym vecem.
(Rozh, ze dne 9, listopadu 1944, Rv II 17/44,)

F, S, učinil dne 28, listopadu 1937
"'ť'
,
movitostí jež b I
db'
"pops o,vne »N,« navrh na pojištění
rodičií P.' a 0, l~VY~Ch o el ~~vre~ pOjl~!ne, smlo~vy vlastnictvím jeho
' ro nI ~ v ,Zvlastm dolozkou v pojistném návrhu zaváz I
níkem POjiŠaťO~:n~~hB~fc~n~~a;~~o~~t~n~ ~ pla~nosti i až s~ stane vlast»N,« F, B-ovi pojistku čí~ 633
~t o, o o n,avrhu vystavIla pojišťovna
ného návrhu otud ' ' ' "
, era se vsak OdchyloVala od pojistjistník i POjiš;ěný,' S~~tjeeb~í ~~f~u~~uU~~d~~evel~e ~vých r~9dičů jako po~
p, a A, B-ovi pojištěné věci F B-ovi'
' ,cervna " 41 odstoupIl!
sňatek dne 19, července 1941. '
a jeho manzelce R" kteří uzavřeli
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Ve sporu, o který tu jde domál'
'''ť
,a
placení pojistné prémie za r~k 1941 ~~ fOjl~ lovna »N,« na F, B-ovi zaJabkyně mezitímní návrh -na z'iště ,v ,as ce, O K. Za sporu vznesla žaspornými stranami podle pOj'islky ~~ ~e3t~9jllstna smlo,u~a uzavřená mezi
,
'
,
je po pravu,
P r v y s o u cl zamftl mezitímnínávrh na určení.

O d vol ac í s o u d vyhověl mezítímnímu návrhu na určení.

Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání žalovaného,

18856737

Z

důvodů:

V souzené vecI Je pro rozhodnutí důležité, zda se žalovaný vlastním
jménem uvolil pokračovati v pojistném poměru, až nabude vlastnictví
k pojištěným věcem, Kladný závěr je plně opodstatněn obsahem pojistného
návrhu ve spojeni se zjištěním odvolacího soudu, že již při uzavírání
smlouvy dávali tehdejší vlastníci pojišťovaných věcí najevo, že již dlouho
hospodařiti nehodlají a že hospodářství vbrzku odevzdají synovi žalovanému jakož i, že se příslušnou doložkou v pojistném návrhu mělo
právě se zřetelem na zamýšlený převod pojištěných věci zabrániti tomu,
aby se pojistná smlouva v krátké době stala bezpředmětnou, Pro výklad
smluvních projevu není o sobě rozhodné, co strana ve svém nitru chtěla,
nýbrž co navenek projevila a jak bylo nutno jejímu projevu rozuměti podle
zásad poctivých styku, Proto nesejde na tom, zda se žalovaný chtěl pO-.
jistit u jiné pojišťovny a zda se snad v (om smyslu příležitostně i vyjádřil,
když přesto vlastní rukou podepsal pojistný návrh obsahující doložku
a pokračování v pojistném poměru v případě změny vlastnictví (t. j, pře
vodu na žalovaného), Namítá-Ii dovolatel, že byl při uZavírání smlouvy
uveden v omyl, a opírá-Ii se při tom o tvrzení, že doložka vepsaná zástupcem pojišťovny ušla jeho pozornosti, nedbá zjištění prvého soudu, na němž
odvolaCí soud nic nezměnil, že obsah pojistného návrhu, jakož i veškeré
podmínky pojištění byly žalovanému řádně vysvětleny a že žalovaný návrh
před podpisem četl.
Že pojístka nebyla doručena přímo žalovanému, je nerozhodné, když
ji obdržel od otce, Že se tak stalo, bylo zjištěno již prvým soudem a odvolací soud neměl duvod se tím obírati, když nejen žalobkyně v odvolání,
ale ani žalovaný v odvolacím sdělení po této stránce nic nevytýkal.
Je pravda, že se pojistka odchyluje od obsahu pojistného návrhu, pokud v něm žalovaný navrhl pojištění majetku svých rodičů a zvláštní doložkou se zároveň zavázal ponechati pojištěn\ v platnosti, až se stane vlastníkem, kdežto v pojistce byl žalovaný hned od počátku uveden vedle svých
rodiču jako pojistník i pojištěný (vlastník pojištěných věcí), Dovolatel je
však na omylu, snaží-Ii se z joho s poukazem na ustanovení čl. 8 poj, podmínek (§ 8, od.!. 2 zák, o poj, sml.) a čl. 22 obch, zák. dovoditi,že
nedošlo k platné smlouvě, Tu má místo ustanovení § 2, odst 3 zák, o poj,
smL, podle kterého buďtež pokládány odchylky pojistky od návrhu za
bezúčinné a obsah pojistníkova návrhu za sjednaný, nevyhoví-Ii pojistitel
ustanovenim odst, 2 téhož paragrafu, jako v tomto případě, Mylný je názor
odvolacího soudu, že se žalující pojistitelka nemůže s úspěchem dovolávat
ustanovení § 2 zák. O poj, sml., poněvadž toto zákonné ustanovení smě-,
řuje výhradně k ochraně zájmů pojistníkových, Podle § 22 cit zák. se
nemůže pojistitel dovolávat ujednání, jež s,e v neprospěch pojistníka odchylují od ustanovení § 2, odst. 3 až 3 cit zák. V tomto připadě Se však žalobkyně nedovolává nějakého ujednání, které se odchyluje od § 2, nýbrž
se dovolává zákonného ustanOvení (§ 2) samého, které je ovšem vydáno
na ochranu a ve prospěch pojistnika, Namítá-Ii však pojistník, že s,e pojistka
Civilni rozhodnuti. XXVL
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nekryje s návrhem, pak platí podle § 2, odsl. 3 cit. zák. obsah návrhu, a to
přirozeně pro obě strany i proti nim.
Pro rozhodnutí v souzené věci není třeba blíže zkoumati, zda šlo pů
vodně o pojištění na účet vlastni, cizi nebo smíšený. Na tom nesejde, nýbrž
stačí, že podle toho, co výše bylo dovozeno, šlo o smlouvu platnou a že
se žalovaný zvláštní doložkou v pojistném návrhu zavázal ponechati pojištění u žalobkyně v platnosti při změně vlastnictvi, t. j. tehdy, když se
stane vlastníkem pojištěných věcí, a tento předpoklad .se skutečně splnil.
Toto ujednáni neodporuje předpisům §§ 63 a násl., 72 zák. o poj. sml.
Je nepochybné, že žalovaný hned původně měl i vlastni zájem na pojištěni
majetku rodičů, který vbrzku měl převzít. Ustanovení § 63, odst. 2 zák.
o poj. sml. připouští však výslovně i pojištění pro budoucí zájem a uvádí,
že taková pojistná smlouva zaniká, když zájem na pojištěni vůbec nevznikl. Tu se však předpokládaný zájem žalovaného na jeho pojištění jako
vlastníka dostavil, když poté skutetně nabyl pojištěných věcí do vlastnictví.
Nevadí, že se v oné doložce mluví povšechně o »změně vlastnictví«, neboť
tomuto výrazu je nutno rozuměti se zřetelem na zjištěné okolnosti, za níchž
došlo k vyhotovení pojistného návrhu.
.
Podle obsahu pojistného návrhu pojisti! žalovaný tam uvedený ~maje
tek rodičů na dobu 10 roků se závazkem ponechati toto pojištění v platnosti v případě změny vlastnictvi, t. j., když se stane vlastníkem pojištěných
věcí. šlo tedy o jednotnou pojistnou smlouvu a nelze po splněni uvedené
podmínky mluviti O samostatném dalším pojištění s novou první prémií
ve smyslu čl. 9, odst. 2 poj. podmínek a § 28 zák. o poj. sml. Pokud dovolatel v této souvislosti namítá, že nyní je pojištěna jen jeho polovice nemovitosti, kdežto druhá ideální polovice připadající jeho, manželce pojištěna není, přehlíží, že Se sporná pojistka netýká nemovitosti (budovy).
čís.

o u d zamítl pro tentokráte žalobu. d I' . 'alobě Z d ůd

ho

ěl

k žalobcovu o vo am z

.

O d vol a c i s o,u. vY, v ... tranu b 10 zřízeno užívací právo ve

vod ů: Je zřejmo,. Zle p~~ z~~)1~~s:hY okrlsního úřadu, tedy opatřením,
smyslu §§ 504 .a n,:s. o : za. zbaven možnosti toto užívací právo vyjež se rovná nahode, byl zalo~se 'k nesmí míti žalovaná strana z tohoto
konávati. Ve smyslu § 14~7 o, ~' za ; to co obdržela za užíváni bytu od
opatření užitek. Proto mela za, ovan~ .',
'e oškozen zásahem okresnynějších uživatelů odevzda!t zal~~cI, 'hztop Jáv~ Pokud snad žalovaná
ního úřadu, t. j. zbaven svého .UZIV~Cln °n'e"s:lm'l 'vnuceny' mi nájemníky je
"
"vání vykonavane Y J
.
d
strana tvr d I, ze UZl
... ' b' 'isti! v tom směru odvolacl sou
širší než bylo užívání nálež;Jlcl. za~o ~16tl K 40 h byla žalovanou složena
ze spisu Zll. sp. Nc 33/42, ze, ča~t ~ ~ žalobcova služebnost, že jsou tedy
jakožto nájemné z bytu, na n,~~z .vaz~u žalobcova a nikoliv snad za užísložené částky úplato~ z,a ~z.lv~n: ť~cí nepatřila. Jak podle nespornéhO
vání ještě jiných opravnenl, Jez za o . I bč zák je povinností žalované
tvrzení stran, tak i podle §§ 504p a t~has.. °tedY' náhoda ve smyslu § 1311
· b t
.. dném stavu
os I uJe
,
.
udržova t I Y V ra . , " ' .
... 'mění nehl edic k tomu, ze nent
obč; zák. žalovanoU, Jezlo ,e.-uda!~ v leJI~J bud~ větší než normální, nebo
ještě jisto" z~a ná~lad n~ hZtno~p~~~ln~řze přihlížeti k námitkám žalované,
oč bude vetsl, takze z tec o uV.'
..
'žalobci.
jimiž odůvodňuje, proč nesouhlasl s vyd~n~~ penez
~
·
, ,. s o u d nevyhověl dovolam zalované.
CJVySSI
N
Z důvodů:

18857.

,
§ 503 čís 4 c ř s dovozuje žalovaná
Pod dovolacím důvodem P?dle
. ' z· duov~d~ ~áhrady škody, pro, d ' ' není žalobCI mc pOVlllna
.
b
strana pre ne, z e ,
.
o
b'1 T to vývody dovolání JSou eztože žádnou škodu ,z,:lobcl nezbufo I :iulJ náhrady škody nic přisouzeno.
předmětné, poněvadz zal obcI ne y.o.z I , složených u soudu odůvodnil
povinnost žalované svolHi k vyd:m b~nez'k a to podle názoru dovolaodvolací soud .ustanoven~m §. 14. 7
; ~~v~lání, že zásady § 1447 ob~.
n zo
cího souJli pr~y~n.t. Nem sk~avn~ čistě o smluvní poměr mezi stranamI.
zák. mOzno UZllt Jen t~m, .~ e. obdobně i na jiných místech obča~
Zásada § 1447 obč. zak.,
5ren~, ák) je zásadou všeobecnou, a je
ského zákona (§ 143!.. § 1
o ~i spravedlnosti vyrovnati majetkové
podle ni ve smysl:1 I?n~~u sburos 'kor druhé obohacena a není jiného
poměry stran, ~ mchz Je na. a na ~c s tohoto hlediska, je zřejmé, žc
nároku na reslttuCl. PosuzuJe~ I s: v d . há Pozbyl beze své viny žalobci nelze odepříti ,nárok, )ehoz ~e h omasp;ávního úřadu provedeným
byť i, t~.é be~. vlily ~alovane 2al~~s:née~e však naproti tomu dostala do
ve vereJnem zaJmupr.ava bytu., h d tě tohoto oprávnění, kterou by bez
rukou částka rovna)1cl .se patrne ,o. no. 'ak ros ěchžalované, tak i újma
onoho zásahu n;byla zlskala. Je t!U Ja~;:r; Iz: vyiovnati právě přisouzením
žalobcova, kte;e nutno ,~y:o~na I a nov' mi uživateli bytu žalobci. Pokud
částek plac~nych za~jlv~m bKít~řeba ~leděti na to, že i žalované v!;ešl~
pak odvolacl s0t.;~ uve ,ze, ne . ' 'r J'isto že náhrada na znovuznzent
zásahem úřadu uJma, protoze nem Jes e
,
47'
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Pozbyl-Ii oprávněný ~e služebnosti doživotniÍto bezplatného bydleni
tobotu svého práva beze své viny zásahem správního úřadu provedeným
ve veřejném zájmu, má nárok na částky placené novým uživatelem bytn
vlastníku služebné nemovitosti, třebas tento rovněž nemá vinu na tom, že
oprávněný svého práva pozbyl.

Vytfl.

r

(Rozh. ze dne 14. listopadu 1944, Rv I 177/44.)
V. B-ovi přísluší služebnost doživotního bezplatného bydleni v domě
p. 6 v L., jehož vlastnicí je záložna v L. Byt B-ův byl z příkazu okres·,
ního úřadu zabrán a pronajat. Nynější uživatelé bytu zaplatili náiemné
obecnímu úřadu v L., jenž je vydával záložně v L., která je uložila do
s?udní úschovy. Takto uložené částky činí 3.064 K 40 h.
Ve sporu, o který tu jde, domáhá se V. B. na záložně v 1.. vydáni rozsudku, že žalovaná je povinna svoliti, aby částka 3.064 K 40 h složena
II okresního soudu v L. pod zn. sp. Nc 33/42 byla žalobci vyplacena.
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bytu bude své~o času vyšší než normální, souhlasí i tu dovolací soud s v'vody napadeneho rozsudku.
. y
čís.
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yyhláška ze 24. března 1943, čís. 212, úřední list čís 74 o ú rav I
tOY'V!hchzama prtnaCOVn!Ch podmínek abchodních (administrativních)
es ancu ve stavebnictví.
Bydlištěm ve smyslu uvedené vyhloVk'
míS:?,
jako manžel
k vedení
nos J, klera tvoří uzavřený hospodářský celek.
,amac-

~ te~b~i~~

kter~

určil

S~I~~: ~~~:;: ~a:~tnllf!ce
v

,

(Rozh, ze dne 20. listopadu 1944, Rv II 323/44.)

~~~žheyb J~I~an~/r.an~ v S. V říjnu 1929 byr prý Žalobc~ :yslá; n~r;~vb~
e Je oposud. Trvalé bydliště má žalobce v S a má' r'
(/Oj\d:lVČ~du nárok ~a odlučné podl'e vyhlášky ze dne 24. března 1Ó41
o"

Zazalovaná

částka

je

odlučné

ve výši 50 K

denně z~

P r VÝ S o u d vyhověl žalob v Z d o
ď S
...
Iicejního ředit'elství v M
de. I uvvo u: oud zJlstll z potvrzení po. ze ,ne . brezna 1944 že má žalobce t a]'
I dl'"
?y . ls~e s. a z přípisu policejního ředitelství v M.' ze dne 13. května [~44e
ze Je za obce se svou rodmou hlášen od 30 září 1943 k t· J'
.'
Z p.0grzení
0vhlašovacího
K.
novan~~~ 1 ú~!~uSOU~~c~~Je ozalobce a je~? rodina hlášen v rejstříku jme6. května 1944 tYl d,ť e v.'t~· Zopnp~s~ starosty města M. ze dne
tch'
M
, o , a; zJlz eno, ze ma zalobce v S. pronajat u své
a l:;inet~ P~ove, ktera .ma byt. sestávaj~cf z je??é kuchyně, dvou pokoj~
eden ~o~oJ a kabmet a ma je zanzeny vlastním 'nákladem
Ze s od
, ve ec e vypovedl M, P-ové zjistil soud, že nábytek v těchto dvo~
. mlstnos:~ch dostala věnem její dcera - manželka žalobce - a t . k(]
f!Ovd."l.adv r. 1941. Ž,"lobce
do S. a zdržuje se

t

r9~4

policej~íh?

úř;du města zel~~:~~. b~~I~~

v

k.l

~~nzéamn~

. ta~ ,zdrž~j~

přijíždívá

o~ u!e~
v

~S~t J~ž n~~s~~áie t~~n~ok!e~on~;~u aje~~~~~o:~ n;,~~~elka ~e

~~=;~e~'i"I~~~ž~tav ž~~~ť~/dr~O~a!i se trvale v S. neza~ýšlí z~sfa~~
a

~~~~~í s;~v~ žal?bc,e (,:I~klý ka~r~ ~:~~~ksUe) va ~~i~~o~~~~~ds~~v:y z~r~vo:;
• j
a manzele vral!tl do S. Na základě shora uveden 'ch .. v!' ,'d
~f;ikso~1s kiI~esvědčeni, že Z! žalobcovo bydliště podle §Y6, od~:. ~) v~=

trv~le Se ~~r~~~a~4~ ~ez~daez! 9m4~ dl~~no pOdvažovati .S. Žalobce má
d"o,
.,
a zanzeny va pokOje a kamž také
o as ojlzdl, a kdež se jeho manželka častěji zdržuje Pojem bdi"!,
v § 6, odst. B) cit. vyhl. třeba vykládati podle ustanoveni § 66 j. n. ~ s~u=
úmyst
bč
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zeném případě je žalobcovo bydliště v K. považovati jen za pouhý pře
chodný pobyt, když žalobce nemá v úmyslu trvale se tam zdržovati. Místo
dočasného pobytu určeno je jeho pracovištěm. Zaměstnání a práce na pozemní stavbě trvá podle své povahy vždy pouze kratší dobu a zaměstnanci
se po ukončení stavby vracejí buď do svého trvalého bydlíště nebo odcházejí za prací zase na jiné místo, kde se opět zdržují jen kratší dobu.
Tím vznikají zaměstnanci vyšši náklady, ježto musí přenocovati a stravovati se mimo své stálé bydliště. Z těchto důvodů přísluší žalobci právem
odlučné ve smyslu ustanovení § 6 odst. B) vyhlášky ze dne 24. března
1943, čís. 212, a to jako ženatému podle platové třídy T 3 ve výši 50 K
denně.

O d vol a c í s o u d zamítl k odvolání žalované žalobu.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl žalobcovu dovolání.
Z

sporu S-o'
o kterýS tu J'de
firměVe Bratří
I 'do
. rr:~'h'a se L. O . na své zaměstnavatelce
ve v . zap aceD! castky 6 950 K tvrdě veb I v" t d

p:í~l~š~~u ~~·b~4.

čís.
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důvodů:

V souzené věci jde jen o to, zda má žalobce nárok na odlučné podle
§ 6, odst. B) vyhlášky ze dne 24. března 1943, čís. 212, Ořed. list čís. 74.
Podle tohoto ustanovení je prvým předpokladem pro založení nároku
na výplatu odlučného, že zaměstnanec nemůže při použití běžných dopravních prostředků dosáhnouti denně svého bydliště nebo nemůže býti od
něho požadován každodenní návrat do bydliště a musí přenocovati mímo
své bydliště.
Je proto třeba vyložili, co je rozuměti podle tohoto ustanovení bydlištěm -:- a to vzhledem na to, že žalobce je ženatý - u ženatého zaměstnijnce. Poněvadž odlučné je podle znění tohoto ustanovení náhradou
. za zvýšené výdaje, které vznikají zaměstnanci jeho pobytem na místě jeho
služebního použití mimo jeho bydliště, tedy náhradou. za vedení dvojí domácnosti, je bydlištěm rozuměti místo, kde zaměstnanci takové zvýšené
výdaje nevznikají, tedy u ženatého zaměstnance místo jeho společného rodinného bydliště. Tímto místem je pak ve smyslu § 91 obč. zák. místo,
které manžel určil k vedení společné domácnosti, a to domácnosti, která
tvoří uzavřený hospodářský celek. Jen tak lze podle smyslu a znění výše
citovaného předpisu vykládati u ženaiých zaměstnanců pojem »bydliště.«.
Ze zjištění nižffich soudů a z nepopřených přednesů obou stran plyne,
že místem domácnosti žalobcovy ve výše uvedeném smyslu byl K. a nikoli S. žalobce dostal v K. přidělený naturální byt o 2 pokojích a kuchyní
s příslušenstvím, tento naturální byt byl podle účtů pří I. O) a C) jeho
manželkou zařízen novým nábytkem, takže lze jej ve smyslu § 91 obč.
zák. pokládati za uzavřený hospodářský celek. Naproti tomu v S. má žalobce najatý jen z bytu své tchýně M. P-ové pouhé dvě místnosti, a to,
jak plyne z přípisu starosty města M. ze dne 6. května 1944, jako pOdnáj,emnik. Jde tedy v S. nikoli o domácnost žalobcov~, nýbrž jeho tchýně,
a žalobcův byt je v S. toho rázu, že jej vzhledem na byt v K. jím obývaný nelze vůbec pokláclati za uzavřený hospodářský celek. Z toho, CO
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uvedeno, je tedy nepochybno, že to byl K., který určil žalobce za místo
kde má býti vedena. spole~!lá domác~ost: Je p;oto jeho bydlištěm pOdl~
§ 6, odst. B) dotčene vyhlasky K. a ntkoh S. a zalobce nemá již proto nárok na požadované odlučné.
čís.
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Smlouvou obce, jíž chybí nutné sChválení dozorčího úřadu je vázána
jen druhá svéprávná strana, a to tak dlouho, dokud se o schválen'í nerozhOdn.e. Do té doby nemůže být obec ani žalována o vyhotovení písemné
kupm smlouvy.
(Rozh. ze dne 20. prosince 1944, R II 158/44.)

Obe~ní za~tupitelstvo obce P. se dne 10. května 1940 usneslo, aby byl
~. O-OVl, rolntku v P. odprodán obecní pozemek před jeho domem parc.
ČIS. 1961/1 ve výměře 142 m'. Trhová cena byla stanovena na 2 K za
1 m~: ,?ne 13. května 1943 se totéž obecní zastupitelstvo usneslo že se
ma~zelum K. a A. O-ovým zmíněný pozemek prodává. žádné z těcht~ usne-

se~1 nebJlo Svchváleno bezprostředním dohlédacím úřadem obce P., která
ma menSI pocet obyvatel než 30.000.
.
. Ve .~p.ort;.. Ov který .tu jde, domáhá se K. O. proti obci P. rozsudku,

který tu jedině přicházi v úvahu (srov. rozh. čÍs. 9238 a 9521 Sb. n. s.),
je smlouvou obce, jíž chybí nutné schválení dozorčího úřadu, vázána jen
jedna strana, strana svéprávná, v souzeném případě žalobce, a to po tak
dlouho, dokud se o schválení nerozhodne. Strana, která nemá úplné volnosti k právním činům - v souzené věci žalovaná obec, jejiž disposiční
právo s nemovitým majetkem je podle § 23, čl~ 1 \. finanční novely čÍs. 329/
1921 Sb. omezeno - není vázána úmluvou, leč až po jejím schválení
dohlédacím úřadem. Do té doby nemůže býti ani žalována o vyhotovení
písemné kupni smlouvy. Na tom, zda může o schválení dohlédacího úřadu
zakročiti také druhá strana, při řešení této otázky vůbec nezáleží. Ježto
schválení dohledacího úřadu dosud uděleno nebylo, není zapotřebí řešiti
otázku, zda v souzené věci došlo aspoň formálně k nějaké úmluvě mezi
žalovanou obcí a žalobcem již pouhým usnesením obecního zastupitelstva,
o němž žalobce snad toliko »zvěděl«. Rozhodnutí. nejvyššího soudu
čís. 18447 Sb. n. s. týká se schválení okresního úř.adu ve smyslu vl. nař.
čís. 218/1938 Sb., které se liší podle své povahy a svého účelu podstatně
od schválení podle § 23, čL I \. fin. nov. a proto ho nelze na souzenou
věc použíti.
Ježto právní názor, z něhož odvolaCÍ soud rozsudek prvého soudu zrušil
a nařídil doplnění řizení, neobstojí, bylo di'tvodnému dovolacimu rekursu
vyhověti, napadené usneseni zrušiti a odvolacímu soudu uložiti nové rozhodnutí.

~Imo )lne, ze zaloyana obec ]e povl?na p,?depsati způsobem předepsa

nym. zakonem kupnl smlouvu s vkladnt dolozkou, kterou obec P. prodává'
s vyhradou schválení okresního úřadu, pokud se týče okresního výboru
v~ V.'parce~u Č. k. 1961/1 náves v P. ve výměře 142 m' žalobci, pokud se
tyč~ ~alobcl K; O-ovi a jeho manželce A. O-ové, rolníkům v P., každému
.
Idealm polOVICI.
P r VÝ s o u d zamítl žalobu.
O d vol a c í s o u d zrušil k žalobcovu odvolání s výhradou právní
moci napadený rozsudek a uložíl soudu prvé stolice nové jednání a rozhodnutí.
.
N e j v y Š š í s o v~ d zrušil k dovolacimu rekursu žalované obce napadené usnesení a ulozll odvolacunu soudu nové jednání a rozhodnuti.
Z důvodů:

"

Předmět~m přezkumy dovolacího soudu je v souzené věci právní názor od~olaclho ~oudu, ze usnesení obecního zastupitelstva žalované obce
o kupnt sm!ou~e pop.sané v žalobní žádosti, byť i se mu nedostalo až
dosud schval~nt .doh!edacího úřadu, kterého je, jak je mezi 'stranami nesporno, ~ap,?trebl k Jeho platnosti, váže žalovanou obec až do doby; než
~9hléd~c! urad .s~louvu schválí či neschválí, tak dalece, že žalobce může
JIZ ny.~l ~alovaÍl zalovanou obec o vydání písemné listiny o kupní smlouvě
abJ; Jl z~lobce mohl sám předložiti dohlédacímu úřadu ke schválení:
S Ílmto nazorem dovolací soud nesouhlasí. Podle obdoby § 865 obč. zák.,

čís. 18860.
Udělil-Ii advokát, jenž je v advokátském sporu sám procesní stranou,
procesní plnou moc j:nému advokátu, má výpověď udělené plné moci jen
tehdy právni účinek vůči odpůrci v rozepři, když dosud zastoupený advo- .
kát buď oznámí soudním podáním odpůrci zřízení nového právního zástnpce nebo když mu stejným způsobem oznámí, že se bude nadále zastupovati jako advokát sám.

(Rozh. ze dne 5. ledna 1945, Rv I 438/44.)
Ve sporu L. P-ové proti Dr. V. P-ovi, advokátu v R. o zaplaceni
85.000 K byl žalovaný zastoupen Dr. M-em, advokátem v P. Podáním ze
dne 16. srpna 1935 vypověděl Dr. M: žalovanému V. P-ovi plnou moc.
Přesto jej však ještě zastupoval při ústním jednání u procesního soudu
dne 2. října 1935 a jemu byl též doručen rozsudek prvého soudu.
Žalobě vyhověly soudy vše c h tří s t o I i c. ,
Ne j v y Š š i s o u d uvedl k otázce vytýkané zmatečnosti podle § 477,
čis. 4 c. ř. s., pokud se týče vadnosti řízeni
v d ů vod ech:
Řízení nižších soudů neni zmatečné (§ 477, čís. '4 c. ř. s.) ani vadné
čís. 2 c. ř. s.), jestliže žalobce byl při ústním jednání dne 2. října

(§ 503,

-
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19~5 zastoupen Dr. M~,:m, advokátem v P., a jestliže soud prvé stolice
s.~Uj ro~s~dek ze dne 3. flj na 1935 doručil ještě Dr. M-ovi přes to, že Dr. M
JI~ podanrm ~e dne 16. srp,na 1935 vypověděl žalovanému plnou moc. B l~
vec~ žalo~aneho, aby, kdyz - jak sám v dovolání praví _ vzal v' oV~d'
pll1~. mocI, Dr; M-~m na vě'l0mí, ustanovil si podle § 36, odst. 1 ~p ř. s,
noveho pravnlh? zastupce a jeho zřízení, ježto jde o proces, v němž' e zas!ou~enr advokatem obligatorní (§ 27 c. ř. s.), oznámil podáním pro~třed
n~~tvlm soudu druhé straně, aneb aby stejným způsobem oznámil,že se
J o. advokat bude podle § 28 c. ř. s. nadále zastupovati sám a tak uvě
?~mll s?ud I druhou stranu, s kým mají dále ve sporu jednak POkud to
za ovany neučmrI, nenabyla výpověd' plné moci Dr. M-em ze 16 srpna 1935
podle § 36 odst 1 c " s oč' dO.
, ,
"
.
b
' , ' , ' , . 1. : vu I o purcI pravlllho učmku a procesní soud
yl nadale.opravnen a povrnen doručovati Dr. M-ovi (§ 93 odst. I c ř s'
Nesta~ se tedy nezá~onn~m postup soudu, že žalovanérn'u nebyl cio;ud~
~oz~u ~Ik soudu prve stoh ce ze dne 3. října 1935 a že se za žalovaného
os aVI k roku dne 2. října 1935 ještě Dr. M.
. ,Přítomnost, Dr., M-a při roku dne 2. října 1935 není ovšem ani z ůso
?lla ~amezltr uplne a důkladné posouzení rozepře (§ 503 čís 2 c P
I k~yz k tomuto zastoupení došlo snad po 14de!Jní IhÍ1tě p~dle §' 36' ord'sts')2'

c. r. s.

'
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. "Kdo dá ~. se~ převésti směnku, ač vi, že směnečný dlužnik namítá

jep ~tkyPlaceru, jedna v př~padě, že dlužník ve sporu prokáže důvodnost své

~~ml

". na skodu dluznlkovu ve smyslu čl. 17 vládnlho naříZeni ze dne

neč.i;::e 1941, čís. III Sb., kterým se vydává a zavádí jednotný smě(Rozh. ze dne 12. ledna 1945, Rv I 494/44.)
A K-ová zapůjčila v roce 1932 A T -ovi 40.000 K na něž A T

k

tOv~1 společně se svojí manželkou M. T -ovou dvě směnky A .; ~~~h
~pl~~el a podle ~ýše. splátek obnovovaly strany směnky postupně'na' nižší

~as y. A., K-ova smenky nepodpIsovala, staré buď vracela T -ovi nebo si
je ~onech~val~. V roce 1943 A. K-ová zemřela a její pozůstalost byla ode~~41 na ~~dlc~~'ID94o pozustalo~ti ~yly pojaty i směnky ze dne 27. března
a, ',~an,
I v cel kove častce 40.000 K. Po jich nab tí v . ._
sta:ostnrm rrzenr podepsali dědici obě tyto směnky ji,ko výst~vci ~o~~ě
smenky byly Indosamentem převedeny na L. H-a.
.
0

"
.
K žalobě L. H-a byly proti A a M T-ov'm v dá
Cs III ~ 38~43 ~ Cs III a '39/43. Ve ~měn~čn;!h s~áen~i~~~61~~~~~~
t~kh zadllovhanl mImo j~né I to, že žalobce v době nabytí směnek věděl o zá111 u
u u zaplacenrm.
Nižší SOudy ponechaly ,směnečné platební příkazy v
Odvolací soud uvedl v d u v o a ech: Zánik směnečných platnosti.
pohledá-

pří~~zy

vek (§ 1412 obč. zák.) nemohl nastati pouhým prohlášením T-ovým, uči
něným den po smrti K-ově, že směnky vyrovnal a že není K-ové nic dlužen.
Zánik pohledávek by nastal teprve skutečným zaplacením. Nevěřil-Ii odpurce, když směnky nabýval, že je odvolatelé skutečně proplatili - zejména, když svoje tvrzení nijakým způsobem neprokázali - nejednal vě
domě na škodu dlužníku, jestliže směnky na sebe převedl. Odpůrce byl
přesvědčen právě jako všichni dědicové, že odvolatelé zaplaceni směnek
toliko předstírají a že se tím vyhýbají zaplacení. Nelze tudíž tvrditi, že
by odpllfce, nabývaje směnek, jednal vě.domě na škodu dlužníkovu ve
smyslu čl. 17 j, Sm. ř. Nelze sdíleti názor odvolatelu, že podle tohoto ustanovení stačí pouhá vědomost, nikoliv přesvědčení o zaplacení dluhu.
Tvrdí-Ii dlužník, že zaplatil, není tím ještě dána vědomost věřitelova, že
bylo placeno. NevěřHi věřitel, že bylo zaplaceno, nenabývá tím vědomosti
o zaplacení .dluhu a dlužnik musí prokázati, že při nabývání směnek prokázal směnečnému věřiteli placení takovým způsobem, že věřitel nemohl
býti o zaplacení v pochybnosti. Teprve pak by bylo možno mluviti o vě
domosii o zaplacení.
N e j v y Š š í s o u d zrušil k dovolání žalovaných napadený rozsudek
a vrátil vě.c odvolacímu soudu k novému jednání a rozhodnutí.
důvodů:

žalovaným je přisvědčití, pokud odvolacímu soudu vytýkaií, že nevyložil správně čl. 17 j. sm. ř, (vl. nař. čís. 111/1941 Sb,), má-Ii za to, že
žalovaní nemohou žalobci namítati, že směnky zaplatili pllvodní věřitelce,
třebaže žalobce při nabývání směnek tuto jejich námitku znal.
Podle čl. 17 j. srn. ř. nemůže ten, kdo je žalován ze směnky, činiti ná·mitky, které se zakládají na jeho bezprostředních vztazích k výstavci nebo
některému dřívějšímu majiteli, leda že mají tel nabývaje směnky jednal vě
domě na škodu dlužníkovu. Tímto ustanovením je chráněn směnečněprávní
nabyvatel směnky (indosatář) proti námitkám zakládajícím se na bezprostředních vztazích žalovaného směnečného dlužníka k výstavci a před
chůdci indosatářovu, pokud nejednal nabývaje směnky vědomě na škodu
dlužníkovu, Poctivost indosalářovu vylučuje vědomí při nabývání směnky,
že jedná na škodu dlužníkovu. K vyloučení poctivostí, odnímající indosatáři ochranu podle čl. 17 j. sm. ř., je tedy třeba vědomosti o námitkách
dlužníkových zakládajících se na jeho bezprostředních vztazích k výstavci
nebo předchůdci indosatářovu a jednání na škodu dlužnikovu, při čemž
obě tyto náležitosti musí býti splněny v době nabytí směnky.
2e žalobce věděl, že žalovaní namftají zaplacení směnek, vyplývá z jeho
vlastního přednesu a jeho výpovědi jako strany, v nichž připustil, že mu
to krátce po smrti A. K-ové na jeho dotaz sami žalovaní sdělili. Z před
nesů obou stran pak vyplývá, že se tak stalo před tím, než dědicové
A K-ové indosované směnky žalobci odevzdali. 2alobce tedy v době nabytí směnek věděl, že žalovaní namítají, že je zaplatili, že tedy uplatní
námitky, zakládající se na jejich bezprostředních vztazích k A. K-ové,
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pokUd, se tÝ,če k jejim~ uni~ersálním zástupcům, kteří směnky pode sali

b~k~ ~y~tavc~ ~na~-II vsak zalobce, nabývaje směnky, námitky směneč;ých

P r v Ý s o u d zamítl žalobu, až na částku 300 K, ohledně níž žalobě
vyhověl. Z d ů vod ů·: Podle § 1 dom. zák. může býti domovnický poměr
založen buď ústní nebo písemnou smlouvóu. Již z přednesu stran i jejich
výslechu plyne, že k žádnému z jmenovaných právních aktů nedošlo, takže

rU~?lk6 zved~ev Je, od ~mch ,samých, a musil-li proto počítati s tím že

p o I. Jte o. smenečnymzalobam bude vznesena námitka zaplaceni n~byl
~m~~!Č~nY'~h s~~~;~Ch pOhleldáve~ bon,af~d~. Okolnost, že snad' tvrzení
,
, I U o. zap acem smenecneho dluhu nevěřil, 'e nerozhod~a, neboť Ílm ~ebyla Jeho vědomost o námitkách dlužníků vlloučena
V g~Sl~dku znalosti .nám~tek dlužníků o Zániku jejich směnečnýc{závazkd .
z uvo u proplaceni smenek A. K-ové musil si však žalobce b' r ~ d
~r~ok~o!, Ž:' ~a~ý~aj~ s~ěn~y jedná na škodu dlužníků, pakli
~e v:p~~~
z.e JeJlC ~a,!'ut~y JSou p~~vdivé, ježto je tím zbavuje nebo ales oň
j~~ zt~~~!e. uplat~en~. namlte,kpnslušejících jim proti původní věřiteIc~ a'
cen~ uže :mcue~mnečanze' e J}m hkrozl nt~t~eZpečí, že budou případně musiti zaplazavaz y pla I I podruhé.
záv;- kuvede~~~o vyplývá,. že žalovaní mohou žalobci namítati že směnečné
ÚSpě~/ :~~a/ ~ablaCenlt~. Je~o smě~ečné žaloby nemohly 'by proto míti
'd ~.
0- I . Y se, ze namltky zalovaných o zaplacení směnek od~~~~ :~p~~~I;e~nžos~. KS~ud,prvdé sltol~ce síce :jistí!, že ~žalovaní směnečný
,
.
ove, o vo aCI soud vsak povazoval t t
"~t~'
prveho SOudu vzhledem k odchylnému vy'klailu čl 17'
~ o o ZJIS em
tečné an'~
. '
.
J. srn. r. za nadbyspráv'né Čliz nr:OJ~~e~hly'obzl,StUeddkyU uvtoedl , zda~ pokládá jinak zjištění to za
.
v m t o smeru pro rozhodnutí
:u~~uo °d~vOI~cíhO Sll~du, potřebný skutkový podklad a nezbYI~~~t~ r~:ž

třeba zabývati se pouze ještě možnost!, zda
mlčky. Podle § 863.obč. zák. musí! by žalovaný

smlouva nebyla uzavřena
projeviti vůli uzavříti domovníckou smlouvou takovými úkony, které, uváží-li se všecky okolnosti,
nedopouštějí rozumného důvodu pochybovati o vůlí. Uváží-li se, že mezi
stranami byl již uzavřen nájemní poměr a že žalovaný vlastně přivzal žalobkyni jen ke konání domovnických prací za plat odpovídajíCÍ hodnotě prací,
vede to k závěru, že žalovaný vlastně svým právním jednáním, které bylo
průvodními prostředky zjištěno, uzavřel se žalobkyní smlouvu služební ve
smyslu §§ 1151 a násl. obč. zák. a na tomto názoru nemění nic okolnost,
. že šlo o zaměstnání obmezeného rozsahu, a to na straně žalobkyně zřejmě
vedlejší. Žalovaný zjednal žalobkyni jako silu podle ustanovení § 4 dom.
zák. a t!m zároveň vyloučíl domovnickou vlastnost vzájemného poměru.
Nelze také přehlížeti, že úplata 600 K ročně za úklidové práce není nepříměřená a že u menšího domu, jakým je stavení žalovaného, je dostatečným peněžním při nosem do domácnosti ženy, která nadto pobírá poplatky od nájemniků. Právě z toho důvodu, že v době převzeti úklidu i
jiných prací žalobkyně již v domě bydlila jako nájemnice, má soud za to,
že by žalovaný musil skutečným projevem vůle projevití svůj úmysl uzavříti smlouvu domovnickou, aby tak jeden právní poměr přešel v druhý.
To, že žalovaný označoval žalobkyni vícekráte během celé doby jako
správcovou domu,. nemá podle náhledu soudu průkazni moc jako důkaz
pro existencí domovnického poměru, když .šlo vesměs jen o adresy nebo
o označení ve styku s úřady nebo nájemníky. Právě tak mohl žalovaný
užíti výrazu »zmocněnkyně« nebo »služebná« a také by nebylo podkladu
pro úsudek, že byla uzavřena smlouva zmocňovací nebo služební ve smyslu
pomocnice v domácností. Také nic nebrání tomu, aby nájemnící nemohli
platiti nějaké poplatky přímo Jlýkonné sile v domě, která by nebyla zrovna
domovnicí. Že by snad právní poměr byl změněn v domovnický teprve
průběhem doby, kdy se válečnýmí poměry rozmnožily úkoly žalobkyně,
tato ani netvrdí a tvrditi nemůže, když žalobu nijak neobmezna. Ostatně
neplyne nic takového aní z přednesu stran; protože rozšířené úkoly nevybočovaly z rámce úkonů, které konala žalobkyně sama pro svoji domácnost a protože jiné úkoly byly ji dávány na podkladě zvláštních příkazů
žalovaného, který je zajísté za tyto vícepráce povinen žalobkyni nějakou
náhradou, ale tuto opěr nelze určí ti v tomto řízení. Soud je sice shodně
s žalobkyní názoru, že domovnik má právo na slUžební byt zdarma ve
smyslu §§ 8 a 9 dom. zák., avšák protože nebylo zjištěno, že by k uzavření domovnické smlouvy mezi stranami došlo, domáhá Se žalujfci strana
neprávem podle § 1431 obč. zák. a §§ 9 a 15 dom. zák. vrácení činže,
kterou od 1. ledna 1935 žalovanému platila.
O d vol a c í s o u d nevyhověl odvoláni žalobkyně. Z d ů vod li:
Prvý soud vysvětlil, proč má za to, že mezi stranami nebyla uzavřena
smlouva domovnická aní mlČKy. Soud odvolací souhlasí
vývody napaje

tít!

. :1,

:~~v~ ~~~~~d;~~~~as:u~ko~Z~j~~~n~r~~~;n~ ~ě~ "::~~iá~íd~~\~~~ýc~o~~~
čis.
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Skutečnost že strany uzavřel
I
",
.konkludentni ~zavřeni smlouvy dtm~~?;: naJemnt,

nevylUČUje pozdějŠí

Došlo-Ii mezi stranami k uzavřeni domovnické
I
'
,
nezadatelný nárok na bezplatný b t bez hl
11111 o~vy, ,!I1lI ~omovnik
jen majitelem a přislušníky jeho r~diny, o. edu na to, ze dum Je obýván
(Rozh. ze dne 16. ledna 1945, Rv I 819/44.)
Srovn. rozh. čís. 16235 Sb. n. s.
L; B-ová bydlí od roku 1934 v suterenním b"
d 'A
.
za mesíčni nájemné 120 (dříve 140) K a od 1 I ~,e v ome . ,!,~a v ť..

~a~~d~~?~a ř~J~~? domě různé práce za úpl~tue 6~ ~~~čv:r~~: tl-g~
čelní šíř/SAO m ym domkem o Jednom patře s mansardním bytem, o prů-

d' .

Ve sporu, o který tu jde domáhá s L B "
.
~ -01:.a p.roh A. W-OVI vrácení
zaplacené činže v částce 13'260 K t
na bezplatný domovnický byt.
,vr IC, ze mela Jako domovnice nárok

s

l
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deného rozsudku a pro stručnost na ně odkazuje. K tomu se jen dodává,
že nebylo tu úmyslu stran uzavříti smlouvu domovnickou (rozh. čís. 6966,
7523 Sb. n. s.) také proto, že, jak zjištěno, žalobkyně po celou dobu,
o kterou jde, byla přes celý den (kromě soboty a neděle) mimo dům, zprvu
jako posluhovačka, později jako tovární dělnice a vůbec neotvírala a nepotřebovala otvírati domovní dveře nájemníkům, ani jejich návštěvníkům.
Odpadal tedy z větší části dohled na stále zamčený dům a poněvadž dům
nebyl tak veliký, nebyly rozsáhlé ani práce spojené s udržováním čistoty
a pořádku v něm, takže žalobkyně sice konala všecky práce, které obvykle
konají domovníci, ale v poměrně nepatrném rozsahu, takže odvolací soud
souhlasí s názorem prvého soudu, že to, co za tyto práce dostávala žalobkyně od žalovaného a nájemníků, bylo dostatečnou odměnou. Kdyby'
za ně měla dostávati ještě byt, byla by její odměna hledíc k jejím pracím
neúměrně vysoká a proto nelze míti za to, že by strany mohly míti něco
takového na myslí. Strany takovýto úmysl vyloučily tím, že uzavřely
smlouvu s přesným určením odměny a ponechaly v platnosti předchozí
smlouvu nájemní. S tímto právním názorem není v odporu § 4 dom. zák.,
neboť vlastník domu má na vůli dáti obstarávati domovnické práce svými
služebnými, a takovou právě byla žalobkyně. Že zákon tím míní jen čeleď
v domácnosti vlastníka domu, zastává sice ve .svém komentáří Dr. Jiří Bouzek (Domovnický zákon, komentář k zákonu z 30. ledna 1920, Č. 82' Sb.,
kterým se upravují právní poměry domovníků, Praha 1941), ze zákona to
však nikterak nevychází a nelze nahlédnouti, proč by vlastníku domu nemohla vykonávati práce domovnícké, zejména jsou-Ii tak malého rozsahu
jako práce zjištěné v tomto sporu, jeho posluhovačka, ať už v domě nebydlí nebo v něm již jako nájemnice od dřívějška bydlí, jako je tomu
v souzeném případě. Nelze také nahlédnouti, v čem by mčlo při tom spo··
čívati obcházení zákona.
Ne j v y Š š í s o u d zrušil k dovol árii žalobkyně napadený rozsudek
i rozsudek prvého soudu a vrátil věc prvému soudu k novému jednání a
rozhodnutí.
Z

důvodů:

Podle zjištění nižšich soudů došlo mezi stranami v době, kdy žalobbyla již v domě žalovaného nájemnicí, ke smlouvě, podle níž se tato
zavázala konati za určitou odměnu zcela přiměřenou konaným pracím
v domě žalovaného všechny domovnické práce, ovšem v rozsahu poměrně
Qepatrném, poněvadž dům žalovaného je řadový jednopatrový rodinný domek. K výslovnému uzavření domovnické smlouvy nedošlo.
kyně

Právní názor nižších soudů, že žalovaný uzavřením této úmluvy nedal
najevo úmysl uzavříti domovnickou smlouvu, poněvadž dotčenou smlouvu
uzavřel v době, kdy žalobkyně byla již nájemnici a poněvadž za tyto práce
dostávala přiměřenou odměnu již v smluvené peněžité úplatě, je mylný.
Skutečnost, že se taková smlouva uzavírá s nájemníkem, nevylučuje uzavření domovnické smlouvy mlčky, neboť pro posouzení souhlasu vlastníka
domu s uzavřením domovnické smlouvy (§ 863 obč. zák,) je rozhodné jen,
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.
... . vně nebo mlčky konáním všech praci, kter~
zda nájemnika poven vySIO
'I" pravI'dla domovníkovi nebo aspon
'k" 82/1920' Sb naezlz
' )
podle § 1 za . C!s. ..
' t dotčen' ch úkonů (rozh. čis. 16235 Sb. n. s,.'
zda vykonával prevaznou ča~. "" .Yte"mto pracím nezbavuje uzavřenou
"" I
'dměny prImerene
. k'
Rovnez P acem ,o .
, '
.k
'ch náležitostí povahy domovlllc e
smlouvu za spinem ost~'~I.ch ,~a o~~~oluje aby vedle poskytnutí bezplatsmlouvy, neboť domOVnIC ~kza o~mluvena ~a konání domovnických prací
ného bytu byla s domOVlll em,
zvláštní odměna (§§
9 CIt za~. kl' dá odvolací soud mylně. Ze slov
Rovněž ustanovem § 4 c~t. z ." vy ~ Í« I ne že zde zákon má na
»nebo je obstarávati dal sVy";1 slUzeb~YamlY s~řuv;ě služebnímu pánu, že
· č I d' t . osoby ktere se zavaz
.".. I" b .
' d 1"' dobu nikoli jen po dnech, mzSI s uze" m,
mys I I e e , .]:
mu budou konatI ::a plat, po , e SI ". "' "z vstupuji do domácnosti zamestdomácí nebo zemed~lske pr~ce, rl cer: něho se zpravidla stravují a svť
navatelovy, podrobUJ1ce se ]eh"o ,~Z~I, 'nují Každý jiný výklad by vedl
práce jemu výhradně ~e§b08 pr~va~~e oV~om~vníkově nároku na bezplatný
k obcházení ust'ano~em
CI . z : 'k nárokem nezadatelným.
byt, kterýžto nárok ]e podle § 15 CIt. za ; no otázky skutečnost, že doStejně je bez "význam~ pro p~sou~emm~lého rozsahu poněvadž dům
movnické práce zalob.ky~1 :ona~e ~y Yovnický zákon nikde nepředpisuje,
žalovaného je jen rodmny om,e. o~. ráce uvedené v §§ 1, 5 a 6, a
v jakém rozsahu mU~1 ~omovlllk kO~~I~á~a'ící domovnické práce v rodinnemá také ustanovelll, z~ osoby,. vy
.lk'hO zákona vyňaty (viz §§ 1
ných domcích, jsoll z pusobnostr ~omo~~~cm~ svědčí spíše o opaku. Cituje
až 4). Důvod.ov~ :~ráva k Cltov~nemul~~3 čís. 33 zemský zákon-pro Dol~í
toliž domovlllcky rad ze dne 1. un~r"a d ~vnický zákon. Tento řád mel
Rakousy, který byl vzore~ pro nas ~~eré v konávají domovnické práce
v § 2 výslovné ust~novel:I,}~ OSO?\, r dom/nebo příslušníky jejich rO'
v do~ech, obývanych, vy~ucnef ~aJ1 ~~nického řádu a podléhají řádu če
diny, JSou vynaty z puťo "no~~to °:Stanovení nebylo naším domovlllckym
lednímu. Z té okoln?s I, ,z~ ,,, b I rO ně' vzorem, je usouditi, že zázákonem převza"to, ,ac zmme~x ra~. ~ři purčov1ní osob, podléhajících dokonodárce nemel umysl rOZ Isova I . . které maji konati.
movnickému zákonu, podle "rozsahllPJac~ usoudit 'že mezi spornými straJe proto vzhledem na v"se, , cO uve e~ k'. smlou~y Má proto žalobkyně
. d"1
I"k k uzavrem d omOVlllC e ·
, 1-"
naml os o m c Y
,
d teln' nárok na bezplatný byt, um uva
podle §§ 8, 15 dom. zak.. n,~za a
~e nieotná a žalobkyně se právem
o placení nájmu z bytu ]I uZI~~néh~~ z právního důvodu bezdůvodného
domáhá vrácení zaplaceneho na]emne o

?,

obohacení.

,.

I'

rávní názor se neobíraly vý~í

Poněvadž nižší soudy pro SVdU] m~"~rc: soudů zrušiti (§ 510 c. ř. s.).

zažalovaného nároku, bylo rozSU k Y mzs

čls.18863,
....hMŠku pokud se týče opatrovnlk neDědic který nepodal děd,ckou l"ll~,
, , "vOt lil
zvěstnéhd dědice, nenl oprávněn k návrhu na svolant ven e .
" •

(Rozh. ze dne 23. ledna 1945, R 1240/44.)
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Dne 10. dubna 1942 zemřela K. B-ová, zanechavši testament, v němž
ustanovila dědici R. B-a a nezvěstného J. B-a. J. B-ovi byl ustanoven opatrovníkem DL P. Usnesením ze dne 3. dubna 1944, zn. sp. D II 269/42
svolal p o z Ů s t a los t n í s o u d na návrh Dr. P-a jako opatrovníka nezvěstného dědice J. B-a pozůstalostní věřitele.
Rek u r sní s o u d odmítl k rekursu dědice R. B-a návrh opatrovníka
Dr. P-a. Z d ů vod ů: Stěžovatel je testamentárním dědicem, který se
k pozůstalosti již přihlásil. S návrhem druhého testamentárního dědíce,
aby bylo provedeno řízení o svolání pozůstalostních věřitelů ve smyslu § 133
nesp. pat. a § 813 obč. zák. a násl. nesouhlasil. K podání uvedeného ná-.
vrhu je oprávněn dědic, ovšem jediné ten, jehož dědická přihláška byla
soudem přijata, neboť jedině tohoto dědice mohou postihnouti důsledky
podání nebo nepodání návrhu (srovn. Rouček-Sedláček, kom. k § 813 obě.
zák.). Ježto však opatrovník nezvěstného dědice J. B-a dosud dědickou
přihlášku ani nepodal, neni k návrhu na svolání pozůstalostních věřitelů .
oprávněn.

Ne j vy Š š i s o u d

nevyhověl

Z

dovolacímu rekursu opatrovnika Dr. P-a.

důvodů:

Jak vyplývá z ustanovení §§ 120 a 128 nesp. pat. - že pozůsta]ost
nebude projednána a odevzdána těm dědicům, kteří nepodají dědickou při
hlášku -. nemohou následky svolání nebo nesvolání dědiců pozůstalosti
(§ 814, 815 obč. zák.) postihnouti vůbec dědice, který se k dědictví nepřihlásil.

Nemůže proto býti dědic, který nepodal dědickou přihlášku, dotčen roz-

hodnutím soudu,zda má anebo nemá býti vydána vyhláška o svolání vě
řitelů podle § 133 nesp. pat. a není proto v tomto směru účastníkem řízení
ve smyslu § 6 zák. čís. 100/1931 Sb.
.
Není-Ii k podání návrhu podle § 813 obč. zák. oprávněn dědic sám,
nemůže tak učiniti ani jeho opatrovník, vystupující v jeho zastoupení.
Pro svoji osobu jako opatrovník nemůže stěžovatel takový návrh po,
dati, ježto podle § 813 obč. zák. může tak učiniti jen opatrovník p'ozůsta
losti, stěžovatel je však ustanoven opatrovníkem nezvěstného dědice.
čís.
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Při rozhodování o nároku na vrácení částky, o niž kupitel zaplatil prodateli za věc vice než kolik bylo .přípustno podle cenových předpisů, je
civilní soud vázán pravoplatnýnt výrokem cenového úřadu nejen v otázce
nedovolenosli fakturované ceny, nýbrž i pokud jde o zjištění výše přípustné
(národohospodářsky oprávněné) ceny.
Smluvní strany mohou v mezích zákona upraviti vzájemný poměr
vzniklý neplatnosti smlouvy s hlediska cenových předpisů jinak, než vrácením vzájemného plněnI. Mohou zejména ujednati, že setrvají ve smlouvě

za sníženou (dovolenou)
vyúčtuje.

cenu a že se vzniklý rozdi1 v ceně vrátí· nebo

(Rozh. ze dne 24. ledna 1945, Rv I 488/44.)

Srovn. rozh. čís. 18737 Sb. n. s.
.
P ' ma'itelce protokolované firmy M. P-ová
Malíř V. Z. d~daval M.. -o~e; k Jna kachlících-obkladačkách za cenu
v rOce 1942 ručne malova?e o, raz Y ze dne 12. dubna 1943 byl V. Z. ~d~
65 K za Jeden k"us. Trestmm naitz:~ nedobytnosti k trestu vězení v trval1l
souzen k pokute 30.0?O K, vy Pdb" od srpna do prosince 1942 odprodal
dvo,: měsíců z !oho duvOd3ul7~ekv sů\~Chlíkových obrázků v ceně 65 K z~
firme M P-ova celkem
u
."
dne 27 února 194~
kus, ač bylo kalkulací proy:denou ~on~ro!n~~~ao~r:i'Y Duze 39:50 K za kus.
zjištěno, že národohospodarsky opravnena.
1942 pčís. 78.179-V/5-1942
ze
Po vyjití vyhláš~y NÚC p d~e ~6: tOps~~:chá a 'že jí V. Z. připíše přestrany ujednaly, ze SI M. -ova o raz y
..
placené částky k do~ru. .
' .
P-ová na V. Z-ovi zaplacení
Ve sporu, o ktery t~ l de , dOll}a?a :: ~kU 25.50 za kus (65 - 39.50)
častky 43.426 K,5O h, tez O"dIP,O':ldl\t ~ě a J'eJ'í zákazníci na skladě dne
u 1703 obrázku, ktere me a za o Y
1. ledna 1943.
,
žalobě vyhověly s o u d Y v še c h tří s: ~ 1.1 C.
N e j v y Š š í s o u d uvedl k otázkám, o nez Jde
v

důvodech:

..,
d
ižších stolic nepochybily, když opřely své
Po pravl1l strance sou Y n. 'I ma istrátu hlavního města Prahy
rozhodnutí o pravoplatný trestm n~. e: byra žalovanému uložena pokuta
ze dne 12. dubna. 1943, č ... :' J~mz d í trest vězení dvou měsíců pro
30.000 K, v případě nedobytno~!1 nah~f ~ař čís 121/1939' Sb., jehož se
přestu~ek ,pod!e § 9, ~"dstd 2, CIS. ~o prosin~e i 942 odprodal žalobkyni
dopusÍlI tlm, ze v do e o srpna
a kus ač bylo kalkulací prove3179 kachlíkových obr.azů za c~n~ 65 m~~ u žalovaného zjištěno, že cena
denou kontroll1lml orga~y ~a, mIS s~uze 39 K 50 h za kus. Při rozhodonárodohospodářsky opravnena ~m. p " latků uplatňovaném na podkladě
vání.o žalobním, ~ároku n.a v:a~e?1 pr~pvázá~ (§ 18 a) vl. naL ·Čís. 121/
zjištěného uJedn"an.1 stran, Je C~VIČ~I s~~9/1940 Sb.) pravoplatným výrokem
1939 Sb. ve znem čl. I vl. nar. IS. • •
vané cen n 'brž i pokud
cenového Ílřad~ n~jen co do nedov~~e~o~h~~~t~;OkU, t. {, o ~jištění výŠe
jde o nezbytny predpokl~9 a souc~s" ') cen Ve spisech nemá oporu
přípustné (národOh?s~od~rskY".0ť'av?:;~ cemLaksi ideální, určenou bez
dovolatelovo tvrzel1l; ze Jlde ~:I zO~~sahu nálezu naopak vyplývá, že ceohledu na konk~etl1l oko" n~~ li< 50 h na základě kalkulace provedené na
no.vý" úřad, ctos pe ~"ksecezr:r~telem na vlastní kalkulaci žalovaného z 9. února
mIste samem a tez
1943.

?
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CIS. 11:l864_

Odporuje-Ii smluvená kupní cena cenovým přeppisům, je celá smlouva
podle § 879 zák. obč. neplatná. Podle zákona to vede k obnovení stavu,
jaký tu byl před uzavřením smlouvy, t. j. každá ze stran má vrátit, co od
druhé strany přijala na základě neplatné smlouvy. Stranám není však bráněno, aby v mezích zákona jinak upravily vzájemný poměr vzniklý neplatnosti smlouvy. Mohou zejména ujednati, že setrvají ve smlouvě. za sníženou (dovolenou) cenu a že se vzniklý rozdíl v ceně vrátí nebo vyúčtuje.
Takové ujednání se nepříčí žádnému zákonnému předpisu á nemá nic společného s případy upravenými v §§ 1059, 1060 obč. zák.
Jak nižší soudy shodně zjistily, bylo mezi stranami po vydáni vyhlášky
NCrC ze dne 16. prosince 1942, čís. 78.179-V/5-1942, výslovně ujednáí,o,
že si žalobkyně dodané obrázky ponechá a že jí naproti tomu žalovaný
po stanovení úřední ceny NOC připíše k dObru přeplacené částky. Pokud
dovolatel trvá na· tom, žc na nic takového nepřistoupil, a po této stránce
znóvu poukazuje na způsob své obhajoby u cenového úřadu, nelze se jeho
námitkami obírati z důvodu výše již uvedeného. Jakou pohnutkou byl žalovaný veden při zjištěné dohodě, je nerozhodné. Ve svých příslušných
vývodech zaměňuje dovolatel pohnutku a t. zv. kausu obligačního jednání.
Že by šlo na jeho straně o liberalitu, neMí ničím podepřeno a nevhodně
mluví dovolání o darovacím slibu bez skutečného odevzdání.

I když se vychází z toho, že se zmíněná vyhláška NOC ze dne 16. prosince 1942 nevztahovala na dodávky provedené před její účinností, není
tím nikterak dotčen základ, na němž je vybudováno rozhodnuti odvolacího
soudu, t. j. zjištěná dOhoda stran o vrácení přeplatků. K tomuto ujednání
mohla ona vyhláška zavdati podnět i tehdy, když se sice přímo netýkala
sporných dodávek, ale svým obsahem přece jen poukazovala k nepřimě
řenosti účtované ceny. Právem odvolací soud se zřetelem na toto pozdější
. ujednáni nepovažoval za potřebné zkoumati, zda a v jakém smyslu byla
v témže směru učiněná výhrada již při uzavření původní smlouvy.

Dovolání nelze přisvědčiti ani potud, pokud namítá, že žalovaný síce
podal na NOC žádost o úřední stanovení ceny, že však tato žádost nebyla
dosud vyřízena, a pokud, zdůrazňujíc různost úkolů cenových úřadů, vytýká, že nelze cenu určenou pro obor cenově-trestního řízení brátí za podklad k vyrovnání nějakých diferencí z titulu přeplatků. Zjištěná dohoda
zněla sice v ten smysl, že žalovaný poskytne žalobkyni dobropis po sta- .
novení ceny nejvyšším úřadem cenovým. Vykládá-Ii se však obsah dohody
podle zásad poctivých styků, nelze míti za to, že podle shodné vůle obou
stran bylo podmínkou ujednání o vyrovnání přeplatků, aby cena byla
určena právě nejvyšším cenovým 'úřadem na základě podané žádosti. NaOpak je odůvodněn závěr, že strany měly na mysli cenu stanovenou cenovým úřadem vůbec, a nesejde pak na tom, že k vyřízení žádosti nedošlo,
když bylo proti žalovanému mezitím zahájeno cenově-trestní řízení a žalovaný byl pravoplatně odsouzen pro přestupek podle § 9 vl. nař. čís. 121/
1939 Sb., při čemž byla též zjištěna výše ceny národohospodářsky oprávněné. S hlediska, o které tu jde, je činnost cenových úřadfi v podstatě jednotná a nelze jejich výrokům přiznati rfizný význam podle toho, zda došlo

. nebo při dozoru na ceny, pokud se
k nim při výkonu lu;,kce ce?otv~ťn~, 'zce souvisí s tímto dozorem.
ty· če v trestn,ím řízem cenovem, ere. u t' I' rozdíl 25 K 50 h při kaž.
• draz·ení povazova
I ce y
Zda lze za čisté
pre
k d
týče zda Se žalovany, oboha!t.1
dém kusu dodaných obrazů, p~ ~ ~1~dí-1i ~e k dolíčenému obsahu a
o celou tuto ,č~stku, je n~r~zho ~,~~ mezi cenou původně smluvenou ,a
smyslu ujednanl ? vyro~n~~~ďo~r~ souzený spor jsou také zcela bez vycenou, kterou určl cenovy ,u, ;i íná k v' ši uložené pokuty.
znamu úvahy, které ~ovolan~ pr p. ..•• y'hO u'ednání náhradu ~enového
žádá-Ii žalo?kY,ne. na ;,aklade, zJl~!e~~e 1. ledna 1943 ještě na skl~dě
rozdílu jen u one ~a~!1 zb~zl, k~~!, ~~dY nikoliv v příčí ně všech dod~ny~h
bud' u ní nebo u ]e]lch zakazlll u,, • lobní žádosti nemá žalovany duobrazů ' a ,.vyhověly-Ii
nižší sou~y teto za, .chem na~itati že neplatnost
t·
•• e prolt tomu s uspe
"
vod
ke
stlznos
I a .nemuz
je nutno vztahovatI na ce lou Sm Iouvu a nikoliv jen na její často
čís.
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.. h· d ledku se určitá věc nevyskytuje
v JIC kyz tu!!! 'e vyhrazena jen určitému okruhu
volně na· trhu a poklid se vubec vys podll d§ 1323 prvý případ obč. zák.
osob znemožňuil škůdci náhradu
e
,
tř' í náhradní věci.
.,
•
opa en m
•
..",
podle § 1323, druhý pnpad obc.
I při určová~l výse ~:,nez~~ ~hra~ářslvi z ceny, která byla pro druh
zák. nutno vychazeh za nzen~ ~., os~.,
o ' •
• • o niž jde stanovena ne]vysslm uradem cen vym
dn
Vecl,
,
hlášky nejvyššilto cenového
ze
e
ustanoveni § 2! ?dst. 31~Vl/5_1942 že prodejní cena upotřebeného
20. kvělna ,l942}c.). 47:~ ď. řestoupiti 75% nejvýše přípu~né. ceny
.l srovna1elného se vztahUje Jen na
zboží nesml v žádnem pnpa e p
nového zbOžl stei?éh? d~u ".e~:~z náhradě škody: Podle okolnosti lze
s!1'louvy zcizovacl,
mkoh ~ zava obnos• enou věc přiznati i cenu věci nové.
pJškozenému
za nenahraditelnou
,

.,

Válečná úřední opatře~l,

o

úřadu

(Rozh. ze dne 30. ledna 1945, Rv I 668/44.)
.,
B
R · k d'
vyčištění
K. odevzdal majiteh. .clsŤIrny
..~O~I
., kabát,
sobě který B. R.
není· s to K-ovi vydati, ježto byl v čIstIrne vy an ~IZI o
.. b b I ža'
.d d' áhá se J K proh B. R-ovl, a y y
,
Ve sporu, o klery tu 1 e" om d r . al~bci jeden pánský sakový letm
I:0~ml~~:
šedou podšívkou,. úplně bezlovaný
kabát zebuď
šede,uznán
celovlnene
a y vYp:v~l~ídní
s
,
vadný, nebo zaplatiti 1.500 K.
N · •• í s o u dy vyhověly žalobě~ v celem rozsahu.
.,
IZS
, • I
'h i ž oavolacl
Ne i v y š š í s O u d rozhOdUj~í o •d~vo~~n~ř~;U~~~~~ z~ěn~1 rozsudk}:
soud
~ 502'hod~l·
nižšíchprohlási!
soudu podle
tak, ze
vy ove z.al~br]'e;, co do částky 750 K, jinak ]1

J

zamítl.
ClvHn( ftlzhodnutl XXVI:
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Z

důvodů:

V souzeném případě byl předán kabát k chemickému vyčištění za úplatu
a byla tedy uzavřena smlouva o dilo podle § 1165 obč. zák. Povinností
žalovaného bylo provésti dílo podle smlouvy a poté kabát objednateli vydati. Na to zní primární žalobní žádáni. Nemůže-Ii žalovaný této své povinnosti vyhověti ze svého zavinění - které spočívá v tom, že kabát byl
vydán v čistírně cizí osobě - je povinen k náhradě škody.
Nahraditi'škodu znamená obnoviti předešlý stav podle § 1323 obč. zák.
Primární způsob této náhrady spočívá v evenluálním opatření kabátu ze
stejné látky a stejného způsobu provedení, při čemž by se vzal zřetel na
znehodnocení dosavadním používáním kabátu.
Obě strany se shodují v tom, že látky k ušití kabátu se v důsledku
válečných úředních opatření nevyskytují volně a že textilní zboží je před
nostně zajištěno pro osoby, které byly poškozeny leteckými útoky. Znalec
ve sporu slyšený udal, že vlněná látka, z jaké sako bylo ušito, v normálním obchodu vůbec neexistuje, a kdyby i existovala, šlo by ji koupit jen
na poukaz, který dostanou pouze postižení leteckými útoky.
Obnovení hospodářského stavu poškozeného může tedy nastati zapla·:
cením peněžité náhrady, jak je o to i žalováno v druhé aliernativní části
žalobní žádosti. Jde-Ii o peněžitou náhradu škody z toho důvodu, že se
vrácení věci stalo nemožným, je pro stanovení výše škody rozhodný peněžní náklad potřebný k tomu, aby poškozený sám obnovil svůj hospodářský stav opatřením nevrácené věci. Jde-Ii o věc, která se dá na volném
trhu opatřiti nebo zříditi, odpovídá tento peněžní náklad obecné· ceně věci
nevrácené v době, kdy ji škoda stihla (§ 1332 obč. zák.), po případě podle
doby pozdější (do vynesení rozsudku prvé stolice), ~dyž cena poškozené
věci v mezidobí stoupla. Je-Ii totiž žalovaný povinen nahraditi způsobe
nou škodu, je od okamžiku jejího vzníku v prodlení a případné zvýšení
ceny opravy jde na jeho vrub. Nemůže-Ii se to státi uvedeným způsobem,
může se tak státi jiným vhodným způsobem na př. zaplacením částky,
jíž by bylo třeba k pořízení náhradních (méně kvalítních a méně trvanlivých) předmětů (srov. rozh. čís. 18586 Sb. n. s.). Tento způsob není
v souzeném případě dobře možný, když podle vyhlášek mínistra hospodářství a práce ze dne 3. srpna 1943, čís. 411 (<Úřed. I. čís. 179), ze dne
27. srpna 1943, čís ..446 (Vřed. I. čís. 201) dále podle druhého provádě
·cího výnosu ze dne 14. ledna 1944 a třetího prováděcího výnosu ze dne
23. června 1944 k vyhl. čís. 451 ministra hospodářství a práce (Vřed. 1čís. 14 a 151) je zakázáno vydávati textilní zboží označené v přílohách,
jakož i metrové zboží potřebné ke zhotovení vydávati spotřebítelům, ani
nesmí se jimi odebírati. To se týká obleků, a to podle § 1 prvního prováděcího výnosu k vyhl. čís. 451 ze dne 21. září 1943 (Vřed. L čís. 244),
i když je zboží vyrobeno z papírové příze nebo papírové tkaniny. V souzeném případě jde tedy o předmět, jenž nemůže býti na volném trhu opa··
třen a který má pro poškozeného značnou užitkovou hodnotu. Znalec F. š.,
j~hož posudku nižší soudy jinak dbaly, ocenil kabát (nový) na 700 K;
při tom zřejmě vych<\zel z cen v době, kdy látky byly volné a nedbá mimo-

,

,.

'h d

t

Soud má sice možnost podle § 273

řádného stoup~~Í! ~zltk~":.~ dO ,n? \dYZ' si nemůže získati jinak podklad
c. ř. s. stanovlŤl s~T o ~ ? nem"
'domáhá ab soud při tom

pro rozhodnutí o vysl pinem. žalokva~tY se vsa k č J. 47 '319!VI/5-1942 ze'·1
hl "k NúC ze dne 20 ve na 1942, . . .
,
pO~Zl ~~, as y2 3 že rode·~í cena upotřebeného zboží nesmí,~ žá~-

~Foapl~t~~ !e~e;~~~~~! !:a~j:i~~~~. Pi~~st~~hf;š?a ~~1!~~jts~Zl1~~~

svého celého obsahu, na .s?:lo~vYdzCIZO":.~~l, ~rop~~pd:~yé ~d: at~~~t~ ~~Iného
rozhodnutí a nelze teto JeJI zasa y pOUZI l n ,
rozhodnutí není.
inak však musí soud i při použití § 273 c. ř. s. dbáti toho, že ~a pla;~
néh~ řízeného hospodářství nel~e již čítat~ s cen?u ak by ~\~~v~:~a ne.k
úp Ině volné soutěže podle poptavky a nabldky ~ Ja Y s~ z .Y
t t k b'dk užitková hodnota věci, nýbrž ze nutno čltaÍl ;; cenou, J:
dos a e na l y . "·h "d cenoveho Od teto
byla autoritativně sta,n?~ena. o~atřením. ne!hvys~1 ?ku~a Uz dotčené ·vyhlášky
zásad nelze se uchyll II aOl pn určem na ra y s o y..
,
h' eti
o nej~yšších cenách upotřebeného zboží plyne, že ce~~ Jeh~ ma vyc az,_
z cen ředmětu nového. Vzhledem k tomu, co bylo JIZ uve .~,n? o nemoz
nosti Yzí~kati novou látku celovlněnou a~i ~áhradní, a. co zJásten?, od~~~~

kb

že ,žalobce ne,m~ 'na~ěje na vydá~~ ~~~e~nt~b~~~~:tkabái ~~~~v~ro žalaCl soud k zaver~, ze v, tomt? Pl dP 700 K Ježto však žalovaný sám na.
,
'·'kl
d
lobce jakou by mel kabat novy, e Y
vrhl ~amítnutí žaloby, pokud bylo žalováno více nez 750 K, pnr sou
.
(' "ed
žalobci tuto částku.
Vyhlášky nejvyššího úřadu cenového z~ ,dne 18., července 1941 ~:ách
· t č's 174/··1941) a z 24 března 1942 (IUred. I. ČIS. 72/1942) oe,
IIS
I. . k' č·IVtVenl' a barvení
.
n·I, že Čistírny
šatstva neO b.
sa. h·'
UJI us tanove
za ch emlC
e s
".
jsou povinny nahraditi pouze polovinu ceny ztracene vec!.
čís.
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Prodal-Ii vlastnil< svoji nemovitost jen pod p~i~OU, že bude zároveň odkoupen i inventář, je celá kupní smlouva mcotna.
(Rozh. ze dne 30. ledna 1945, Rv I 809/44.)
Trhovou smlouvou ze dne 10. dubna 1942 prodal J. N. svůj dům č. p. 4~
v Z se stavební parcelou čís. kal. 68/2, zahradu čís. ~at. ?4U5'd~~psan{
ve ~Iožce čís. 71 a 336 pozemkové knihy, pro ~at. . uzeml .,
e ~o e
čís kat 253 zapsané ve vložce čís. 33 pozemkove kmhy pr? k:t. uZv~m.I.~.
se ·vše~i iávy avšak bez příslušenství A. F-ové. J. N. SI vsak. pn )e ,nání o pr<fctej u~edených nemovitostí vymínil, že je neprodá, nebude-ll zaroveň koupen inventář za 35.000 K.
.. ,
'
Ve sporu, o který tu jde, domáhá se A. F-ová pr?1l J. N-ovl v~acelll
K, tvrdíc , že zaplatila žalovanému tuto častku'na
kupm cenu
Č·,as tk y35000
.
48-
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175.270 K dvakráte. žalovaný se hájí tím, že ínventář prodal manželu ža.K.
P r v Ý s O u d vyhověl částečně žalobě stran částky 30.727 K 70 h.
O d vol a c í s o u d zamítl žalobu.
N e j vy Š š í s O u d nevyhověl dovoláni žalobkyně.

lobkyně F. F-ovi a ten že mu za něj vyplatil 35.000

Nicotnos,t sml.ou.vy má za následek, že z ní nevznikly stranám nároky

n~ _sm.luvena_ ~Inell!, te91 ani na vrá~ení nep.rávem plněného, nýbrž že

muze Jen ka~_da strana zadati obnovenI stavu, Jaký tu byl před uzavřenim
smlouvy, to11z tak, že by obě strany vrátily co si vzájemně plnily v důsledkuneplatné smlouvy.
'
Takto však žalováno není a již proto neni žalobní nárok odůvodněn.
čis. 18867.

.
Nesh15né, urážlivé nebo hrubé chováni domovníka vůči vlastniku. domu
zakládá J>auze !ehdy důvod k předčasnému zrušeni domovnického poměru
(§ 12, CIS. 3 zák. čis. 82/1920 Sb.), jestliže předcházelo napomenuti domwnika vlastníkem dol11U.
(Rozh. ze dne 30. ledna 1945, Rv I 881/44.)

t
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P r v Ý s o u d ponechal výpověď v právní účinnosti.

Z výpovědi žalovaného zjistil odvolací soud, že žalovaný od počátku
pro_hlašoval!. ž~ nemovitost prodá jen tehdy, budou-Ii odkoupeny také
svrs_ky a zjistil dále, že si žalovaný výslovně vyminil, že dům neprodá, .
kdy~ ~ebude záro,veň ko~pe? inventář. Jediné toto'Ziištění je pro posouzell! veCI rozhodne a nezaleZl na tom, co žalovaný udával jako důvod toho:o svého rozhodnutí a výminky. Dále zjistil odvolací soud, že skutečně
vedle prodeje domu došlo k prodeji a koupi svršků za 35.000 K, a to svěd
kem F. F-em, případně žalobkyní.
Projevil-Ii odvolaci soud na druhé straně názor, že trhová smlouva
o svršcích, byla uzavřena »odděleně« od trhové smlouvy o nemovitosti, jde
pouze o zaver, a to vzhledem k dotčenému zjištění o závěr, který dovolaci
soud neschvaluje. Vychází-li se z uvedeného skutkového zjištění že si ža!ova?ý _vyminil,. že dům neprodá, nebude-li zároveň koupen i~ventář, je
Jasn;, z~ prodej domu učinil závislý na koupi jiného zboží. Jde o jednání
zakazane podle § 9, odst. 1 a odst. 2, čís. 7 vl. nař. čís. 121/1939 Sb.
v ~osl~vu vyh:áškr čís. 190/1940 ~iníci celé jednání nicotným podle § 879
obc., zak., žal~vany ~e. sice touto mcotností nehájí; jde však o předpis vydally z duvodu vereJnych, k němuž musí soud přihlížeti z úřadu jen když
z přednesu stran plyne jeho podklad.
'

. \I'
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mezi O. B-em a V. S-em k výstupu, při němž V. S. pronesl vůči O. B-ovi
několik nadávek které se staly předmětem trestního řizení pod zn. sp.
T VII 163/44. Mimo to vypovědělO. B. manželům S-ovým domovnický
poměr soudni výpovědí zn. sp. V 35/44, p~o!i ~iž 'pod~li. S-ovi včas ?á~
milky. Proti námitkám uvedlO. B. mimo ]lne, ze Jednanl S-ovo zaklada
důvod k předčasnému zrušení domovnického.Jl0měru.

Z d ů vod ů:

S. a eho n;anželka A. S-ová jsou domovníky v domě čís. 486 v R.,
Jehoz vlastlllkem Je O. B. Dne 22. února 1944 a dne 25. února 1944 došlo

čis.
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O d vol a c í s o u d výpověd' k odvolání žalovaných zrušil. Z d ůc
vod ů: Výtka nesprávného právního posouzení je důvodná. Prv~ ~o~d vza!
z výpovědi žalobce za zjištěno, že se žalovaný V. S. choval VUČI zal obcI
vicekráte hrubě urážlivě. Prvý soud však se nezabýval další podmínkou
§ 12, čis. 3 cit. zák., marným napomenutím, maje za to, že opakované
hrubě urážlivé chování V. S-a stačilo i bez napomenutí k naplnění výpovědniho důvodu ve smyslu § 12, čís. 3 cit. zák. Leč v tom nelze s prvým
soudem souhlasiti. V případě § 12, čis. 3 cit. zák. musi předcházeti marné
napomenutí. K němu je oprávněn s právními účinky §§ 11--;12 __dom. zá~:
jedině majitel domu nebo jeho zástupce. Napomenutí nemUSI pn tom mlh
ráz výstrahy a pohrůžka zákonnými následky při nezjednání nápravy se nevyžaduje. Odvolací soud, opakovav důkaz výslechem stran, zjistil z výr?vědí žalobce slyšeného, jako strany, že napomenul žalované hnede_kdyz ,Je
přijímal, vyloživ jim, že se proti němu intrikovalo, a kdyby se neceh~ 'lakového proti němu dopustili, že by jim dal výpověď, dále, že kdyz za
14 dn(po tom, co se nastěhovali; vytýkal S. žalobci, že napomínal. jeho
ženu, řekl mu žalobce: »UŽ jsem vám řekl, co se v tomto domě proh mně
podnikalo, upozorňuji vás, abyste se k ničemu nepropůjčoval, neboť kdybyste se čehokoliv dopustil proti mně, dal bych vám v.ýpověď«. Při ostatních výstupech uvedených v trestním ozn.ámeni žalobce mlčel, poněvadž
se obával, aby nebyl vyprovokován a křivě obviněn .. Ani tedy sám žalobce
ve své výpovědi neprokázal, že by po urážlivém, neslušném a hrubém chování žalovaného vůči žalobci žalovaného napomenul. Prokázaná žalobcem
napomenuti se stala jednak při nastoupeni a jednak při tom, když žalovaný vytýkal žalobci, že napomenul jeho manželku. NepředcházelO' tedy
tomuto napomenutí žádné chování povahy shora vylíčené. Pokud snad
došlo se strany žalovaného k nějakému lakovému jednání později, neprokázal žalobce, že po některém z nich došlo k napomenutí. Je ještě jen dodati,'že i kdyby v trestním oznámení podaném pod zn. sp. T VII 163/44
okresniho soudu v P. bylo lze shledati kvalifikované napomenutí zvláště
účinné, nelze přehlédnouti, že podle obsahu spisů, a to protokolu ze dne
13. dubna 1944, obesláni žalovaného a tedy i doručení žaloby nebylo vykázáno a že podle udáni obhájce obžalovaný byl v době hlavního přelí··
čeni již l1a psychiatrickém odděleni nemocnice v P., takže lze miti za to,
že k napomenuti žalovaného V. S-a ani nedošlo. Mimo to šlo vesměs
o činy spáchané' před hlavním přeličením. Jinak žalobce ani netvrdil ani
neprokázal, že by i po jednánich vyličených v obžalobě ve spise zp. sp.
T VII 163/44, došlo vůči němu k nějakému dalšímu hrubě urážlivému a
neslušnému jednání se strany žalovaného V. S-a. Hledě k shora uvede-

zjištění, dospěf odvolací
podařilo prokázati podmínky §

soud k právnímu závěru, že se žalobci
12 dom. zák.
Ne j v y Š š i s o u d nevyhověl žalobcovu dovolání.

nému

Z d u vod

ne~·

ů;

K oprávnění zrušiti domovnický poměr bez výpovědi podle § 12, čís. 3"
zák. čís. 82/1920 Sb. nestačí, chová-Ii se domovník neslušně, urážlivě
nebo krutě k vlastníku domu, jeho zástupci nebo jejích rodinám, nájemníkům nebo členům jejich rodiny, anebo chovají-Ii se tak osoby s nimi
bydlící, nýbrž musí se tak podle výslovného znění tohoto ustanovení stMi
přes napomenutí. Měl proto žalobce již v řízení v prvé stolici tvrditi, že
žalovaného napomenul. To se však.nestalo a bylo proto tvrzeni žalobcovo'
v odvolacím řízení, že žalovaného vícekráte napomínal, nepřípustnou novotou (§ 482 c. ř. s.), s nímž Se neměl odvolací soud obírati. Nezakládají
proto nižšími soudy zjištěné urážky žalovaného důvod k okamžitému zrušení domovnického poměru podle ~ 12, čís. 3 zák. čís. 82/1920 Sb. již pro
tento zminěný nedostatek tvrzeni žalobce, že žalovaného napomínal a že
tento přes to v urážlivém chování setrval. Jiný z důvodů uvedených
v§ 12 cit. zák. zjištěné urážky nezakládají.
čís.

18868.

Odkázal-U pozůstalostní soud účastnlky pozůstalostního řízení stran
právního poměru, který se stal za tohoto řízení sporn~ pravoplatně na
p;»'ad práva, ačkoli mohl spornou otázku sám rozřešiti podle § 25 zák.
elS. 100;1931 Sb., a usnesl-Ii se sečkati s projednánim pozůstalosti do
pravoplahtého vyřízení sporu, jsou již hledíc k tomuto postupu pozůsta
loshtího soudu podle okolnosti dány pro podanou určovaci žalobu pod-'
mlnky § 228 c. ř. s.
(Rozh. ze dne 30. ledna 1945, R II 192/44.)
Dne 6. září 1938 zemřel v B. M. F. Pozůstalost po něm byla projed!lána u okresního soudu v B. pod Zll. sp. D IV 840/38 a přihlásily se ,k ní
Jako dědičky ze zákona dcera M. Ř-ová a pozustalá vdova M. F-ová. Do
pozustalostního jmění náležela ideální polovice domu čís. 192 v B. a ideální
. polovice zahrady čís. kat. 77/2, zapsané ve vložce čís. 697 poz. knihy kat.
území B. Vlastnicí druhé ídeální poloviny těchto nemovitostí je M. F-ová.
Zapozůstalostního řízení uzavřely M. Ř-ová a M. F-ová dne 22. listopadu
1938 dědickou dohodu, podle níž byl na domu čís. 192 a zahradě čís.
kat. 77/2, a to jak na ideální polovici náležející zůstaviteli M. F-ovi, tak
I na ideální polovici náležející M. F-ové, vložen zákaz zcizení a zadlužení
a právo fideikomisární substituce pro M. Ř-ovou, mimo to pak vlastnické
právo k ideální polovině uvedených nemovitostí pro M. F-ovou. M. F-ová

~
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pořidila o svém majetku dovětkem ze dne ~4. zá.ří 1943 tak, že i~dnu
ideální polovici nemovitostí zapsaných ve vlozce ČIS. 69"! v B. odkazala
M. Ř-ové, druhou M. V-ové, uloživši oběma odkazovn~clm p.ododk~z p?
5.000 K ve prospěch J. K-a. K pozůstalosti po M. F-ove ~e vsak .př!hlástl
ze zákona i J. V. Za pozůstalostního řízení po M. F-ove, zemrele dne
6. října 1943 (zn. sp.D IV 600/43) se stalo sp.orn~m, zda s~ dohoda .ze
dne 22. listopadu 1938 vztahuje na c~lé ne~o~.'tos~1 ~aP.sane ~e vlo:,ce
čís. 697 poz. knihy kat. území B., ČI Jen na JejIch l~ealnl p~lovl;;U, ~ale
žející dříve M. F-ovi. pozůstalostní soud s~ v, poz~stalostl1!m nzem p~
M. F-ové usnesl _ a toto usnesení nabylo pravm mocI - aby se M. Ř-ova
domáhala svého práva z dohody žalobou proti M. V-ové.
Ve sporu, O který tu jde, domáhá se M.' Ř.-ová proti M. V-o~é v~dá?í .
rozsudku že se dědická dohoda ze dne 22. hstopadu 1938 o zflzem. zakazu zci~eni a zadluženi bez svoleni žalobkyně M. Ř-ové ": práva fldel.komisární substituce ve prospěch žalobkyně vztahuje na cele nemovltoslt,
zapsané ve vložce čis. 697 poz. knihy kat. území B.
P rv Ý s o u d zamitl žalobu v podstatě z těchto. d ů vod~; yztaho vala-li se dědická dohoda ze dne 22. listopadu 1938 I na tuto ldealm p~
.Iovici náležející dříve M. F -ové - že se vztahovala na pol?vlcl ne,~ovl
tosti, patřicí do pozůstalosti po M. F-ovi, žalo.vaná ,strana am nep.oplf~ --:-.
je pozůstalost po M. F-ové povinna odevzdah cele tyto nemovltosh d~
vlastnictví žalobkyni, poněvadž' se M.. F-ov.~. zavá.z.ala ~oh~dou ~OStOUpltl
je žalobkyni bud' již za živa neb? n:H;0zdeJI v .p:,lpad~ sve ,sm;tt. žalob,kyně tedy muže v případě, kdyz dedlc tento JeJI .o~hgač,m narok ~zna!
žalovati přímo pozůstalost po M. F-ové na odevzdam c~ly:ch. ne,!!?vltost!
do vlastnictví. Ježto je zde možná žaloba na pInem, JeJlz z te
příčiny žaloba určovací nepřípustná. O?kázání s~orných stran n~
pořad oráva pozůstalostním soudem Je bez vyznamu. žalovane
skutečně' schází v tomto sporu pasivní legitimace. Kdyby soud
žalobní žádosti vyhověl, byl by tento rozsudek bez významu, n~uz~al-Ii
by také dědic M. F-ove nárok žalobkyně na postoupení do vlastmct~1 ce~
Ivch realit. Otázku zda se ona dědická dohoda vztahuje na celé reahty ČI
jen na ideální polo~id, patřící dříve ~. F-ovi, ne!ze řešiti ~pore.m .mezi ža~
lobkyní a žalovanou, neboť žalovana nemá prava zadrzova!t zalohkyl1l
odevzdání druhé polovice realit, která již před smrtí M. F-a patflla
M. F-ové, poněvadž je jako odkazovnice vůči pozůstalosti jen v postaveni
věřitele a nemá tudíž k nemovitosti nijaké věcné právo. Mohla by se pouze
v tom případě, kdyby dědic M.. :"ové uZ,nal nár?k žalobkyn~ ~": postoupení i druhé polovice realit, hOJlh na pozustalostt, resp. na dedlcl zalobol!
o náhradu škody a nemůže žalobkyni žalovat ani na vydání druhé polovice nemovitostí, ani na náhradu škody.
d vol a c í s o u d zrušil k odvolání žalobkyně napadený rozsudek,
a vyhradiv svému usnesení právní moc, uložil odvolacímu soudu nové jednání a rozhodnutí. Z d ů vod u; Je nesporné, že pozustalost po M. F-ové
nebyla dědicí J. V-ovi ještě odevzdána, ba ani jeho dědická přihláška nebyla dosud soudem přijala. Proti dědici, jemuž pozůstalost nebyla dosud
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odevzdána, není tudíž možná žaloba o plnění. Naproti tomu před odevzdáním pozůstalosti může každý dědic - a tudíž i odkazovník - podatí žalobu o určení, co patří do pozůstalosti (viz rozh. čís. 3187 Sb. n. s.). Žalobou o plněni proti J. V-ovi nebo proti pozůstalosti medosáhne se rozře
šeni tohoto sporu, neboť nárok žalované, opírající se o dovětek, nedal by
se takovým sporem odstraniti. Dědic nebo pozůstalost mají povinnost, zachovati se přesně podle zůstavitelčina dovětku, .jehož pravost a platnost
nebyla v poziistalostním řízeni popřena. Dědic nemá zájem na tom, komu
ze sporných stran jako odkazovníku má sporná realita připadnouti a musilo by konečně dojíti ke sporú obou sporných stran o to, která z nich má
k realitě silnějši právo. Ani z duvodů formálníoh nemůže se žalobkyně domáhati svého práva žalobou na plnění proti dědici nebo pozůstalosti. Pozůstalostni soud rozhodl již pravoplatným usnesením, že žalobkyně má
Se svého práva domáhati žalobou proti žalované, nikoliv proti dědici.
Prvý soud dochází v napadeném rozsudku k opačnému názoru. V případě
právní moci napadeného rozsudku byla by zde dvě sobě odporující rOz_
hodnutí, takže žalobkyně by se ocitla v nejistotě, jak má dále postupovati
(viz rozh. čís. 749l Sb. n. s.). O právním zájmu žalobkyně na rozhodnuti
'v tomto sporu nelze pochybovati. Otázka, zda celá sporná realita patří
do pozustalosti, .či zda může žalovaná žádati za vydání její ideální polo"
vice, má pro žalobkyni vélký význam, jezto na jejím řešení závisí exis~
tence vlastnického práva žalobkyně k této realitě. Žalobkyně má i právni
zájem na rychlém určení právního poměru uvedeného v žalobě, ježto pozltstalostní řízení je v běhu a právo žalobkyně mohlo by býti jeho dalším
postupem ohroženo (rozh. čís. 10531 Sb. n. s.).
N e j v y Š š í s \' u d nevyhověl rekursu M. V-ové.
Z

dftvodů:

Jde o výklad dohody, sjednané mezi zemřelou M. F-ovou a dnešní žalobkyní v pozůstalostní věci po M. F-ovi ze dne 22. listopadu 1938, zn,
sp. D IV 840/38 a o právní poměr, jaký z této dohody vznikl mezi oběma.
Určením tohoto právního poměru bude stanoven i postup pozůstalostního
soudu pro obě pozůstalostní řízení po M. F-ovi a po M. F-ové. Již z proh·lášení zástupcu obou sporných stran v protokolu ze dne 17. března 1944,
zn. sp. D IV 600/43 je patrno, že při tom nepůjde jen o výklad listíny,
nýbrž i o zjištění sporných skutkových okolností.
Pozustálostni soud mohl by rozřešiti tuto předběžnou otázku podle
§ 25, odst. I zák. čís. 100/19'31 Sb. jen pro své pozůstalostní řízení a ne
definitivně. Když tedy vyhověl návrhu žalobkyně, dal zřejmě najevo, že
s.ečká s projednáním poztlstalosti až do vyřešení dotčeného právního poměru cestou sporu (§ 25, odst. I cit. zák.).
.
Výsledek sporu má význam pro obě strany zúčastněné ve sporu, méně
pro dědice, jemuž zůstane celkem lhostejno - když nepopřel platilOst poc
sledního pořízení - které z obou odkazovnic se dostane celá nebo ta která
polovice odkázané nemovitosti čís. 192 v B. Při stanovisku obou sporných

.
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' I
'. právem je proto žalována
stran musÍ, býtí pře~oná,; ~r~~~t~í~~o~:uad~~a~:~á te.n právní význam, jaký
.en formálně nabylo právní moci a má
ona. I,kdyz .usnesenl pozus a ,

~ý~::!I;~~u~d;~ljí~
~~~~s;I~~~dnll s§oug d~d~~je~o~A~
~fr~i:6;~j~310~~~•
§ 25 odst. I CIt. zak., nybrz po e " 5
. .

účin~ost jeho nemuže procesní soud prezkoumatI.
,
'
r ,. dány podmínky zaloby urcoZa: toho stavu vě,ci nutno uzna,l, z~ i~o';l . dnak by jí polovice reality
vací p,odle \228 ~ r F~~~a~oy~:Y:dee:fd~n:ul:k~ fideikomisáři, jednak ?ruh~
z pozusta los I p,o . .
. .ako odkazovnici. Jako takova ma
polovi.ce.~ po~ustalosŤl poo ~:s;~~edbhOdY a po určení právního po::,ěr~
pravm zajem! pk budo ,: p I y.
děleny do obou pozůstalostních nzel11
z ní plynouclho tyto ob e po OVlce roz
.
...
b ' aa má při stanovisku pozustalods!~íhO S~~dUj.ižtap~~ď~~~z~~d~TI'p~zKsfa~~sti
dované určení se stalo co nej nve, a
dědici (srovn. rozh. čís. 3187 Sb. n. s.).
čls.
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"
." é lze znovu řešiti otázku viny
Ve sporu rozvedené manzelky o vyz~vn . n e .
to ani
odu rozhodnutou již prav~llttne V rozvodovem sporu, a .
~ah~:;'ska skutečností, jež nebyly uplatněny v rozvodOvém sporu.
(Rozh. ze dne 12. února 1945, Rv I A79/44.)
Srovn. rozh. čís. 16463, 12891 Sb. n. s.
A D-ová se domáhala proti svému manželu J. D-ovi jed~ak .ve sporu
. Ck la 292/42 rozvodu svého manželství od stolu a loze, )ed~ak v~
zn. sp.
C IV 70/43 placení výživného. Tento spor byl prerusen a.z

~~~é~a~~Pl~~éhO s~onč~ni n~~~ua~u r~~~~~, j~m~ě~~~o d~~~ž~f:t~~d~~~.~~~h

vysslho sou u ze ~e ; I
.
J D-a Te rve po skončení rozvodo··
st:an rozvedeno zDVll;r :~?lv~n~~~ý~h zá~ažnfch skutečnostech vyvrace~~~~h sfa~~~k~~i~ ná·ro~~~ ~ýživné (její cizoložství) a uplatnil je ve sporu
o výživné.
. , . 'dk J S
'o se
P r v Ý s o u d zamítl žalobu, zjistiv z výpovedl sve a . -a, z
žalobkyně dopustila cizoložství.
"
O d vol a ci s o u d změnil napadený rozsudek t~k!}~ uznal, zalov~~
.
. . ' I ff ' lobk ni na výživném 300 K meslcne. Z d u vod .
vde
, Iky samostatne - ovsem jen v rOZSU k ovyc
,.;
h d r
ze
manz'elského společenství a podle výsledku nzenl roz onou 1
na zrusem
.'
' ) J k·l
v k· již
o nároku manželčině na výživné (§?I obč·v.zak. h· d a t~l ez V~t Vi~~ se
I tn' TI rozsudkem v rozvodove rozepn roz O nu ,
v •
~:~~~I~v?~ozvádí, nemilže soudce, jednající o manželčině žalobě na plnent

J:h;:vO;~~~~j'e ~s~dd~:?prá{něn řešiti
V.

sp~r~ d~t~~ve~~ rozv~~~~~u m:~;

výži~ného, posuzovati vinu toho kterého manžela od
•
.
na Vlnu zjištěnou V rozsudkovém vy'rok
dChYlne, t. J. bez ohledu
.
u o rozvo u manželů a 'e t d
v oť
azce vmy onim pravoplatným rozsudkem v' "
,.,'
J
e y
byla žaloba o placení výživného pod'
d.' a~an. NezaleZl na tom, zda
nutí o rozvodu a vině na ně
• d ana nv~, len když došlo k rozhodkdyž bylo rozhodnutí o vině v~opre •. skonče~lm rozepře o výživné a jen
je ,po~ahy deklaratorní a nikoliv Z~~~lst~ťl~tn<;no. ":ýro~ o vině na rozvodu
'.' u ,VDI a pusobl proto nazpět, zakladale nárok nevinné manželk
rozh. čís. 16463 12891 Sb Y na vyzlvne p,o.dle § 1264 obč. zák. (srovn.
s výživným podl~ § 91 obč.·z~·k
Toto vYZlvn,é je jednotným nárokem
vodech) a proto nelze o něm ani č:~~v;-.rozh. ČIS. 16175 Sb. n. s. v dů
do pravomoci rozvodového rozsud
e ne, t. J. zadobu od podání žaloby
zrušení manželského společen tv' kJU, rozhodovat JInak s hlediska viny na·
'. v rozvodové ro S I. ke nerozhodné
v Iovany' manv I up IatmÍI
ze
.. v' zda mohl za
živné odůvodniti manžeIČin:e~r~l~v~~ečnost, JIZ se ,snaží v rozepři o výK odstranění ÚČinku' vy' rok' - P v u na zrušenI společného sOužití
u o vme na roz d
•v
..
t. j. vVYi?e-li dodatečně najevo okolnost k;o, u muze v tak~~ém případě,
manzelčmu na rozvodu do"r .
,era by byla zalozda spoluvinu
B I r''v
,
II I len cestou obnovy (§ 530 Č' 7
v
y0- I JIZ ve Sporu Ck la 292/42 kra'skéh
. , IS., c', r. s.).
nych stran pravoplatně rozvedeno
J vo. SOUd,u v P. manzelstvl Spor-'
kyně tuto skutečnost je tím r h ~ VI? zalovaneho a uplatnila-li žaloboz o nu o o důvodu žalobního nároku pro
žalobkyni přiznivě.'

čis,

18870.

Ve sporu, v němž se ten, kdo učinil podle § 1042 obč. zák. náklad na
výživu manželského dítěte, domáhá na dědovi náhrady, třeba prejudiciálně
řešiti otázku, zda měl žalovaný děd vzhledem k otcovým majetkovým po.
měrům a k jeho výdělečné schopnosti v době vynaložení nákladu povinnost, vnuka v této době živiti.
Pro tešení této otázky je rozhodující, zda by byl vyživovací nárok manželského dítěte vymožitetný podle předpisů o exekuci pro vyživovací nárOky,kdyby byl dítětem samým uplahněn proti otci v době, kdy na něj třetí
osoba učinila náklad.

s·l'

e(Rozh. ze dne 21. února 1945, Rv I 609/44.)

v>

Nejvyšší soud

Srovn. rozh.

h
nevy ověl dovolání žalovaného.
Z důvodů:

, Pod dovolacim důvodem podle § 503 X'
v
pravní názor odvolacího soudu v : ",IS. 4 c. r. s. napadá dovolatel
předurčující pro otázku viny kt:;o~e bVYro~ ? ~ině na rozvodu manželství
Dovolání není odůvodněné. Vrozh Č' ylo resllI v tomto Sporu o výživné.
ve sporu O výživné ,nelze znovu ř~ši;r 0;~8~1 S.b. n. s. bylo vyloženo, že
r~zvodovém,.nebof ve sporu rozvodovém a.~ u vI.n~ rozhodnu~ou ve Sporu
~I et~lem na majetkoprávní důsledk roz J o vme r?zho~?v.ano právě se
zlvneho. Správně také rozhodl Odvor ' vOdu,v k nImz patřI I placení výnelze řešiti ani s hlediska skute v ~~I soud, ze otázku viny v tomto' sporu
dcnos I neuplatněných v rozvodovém sporu
Je sice pravda že spor o ro
,
,
zvo a spor o ov. é'
. .
vyzlvn, JSou Spory samostatné,
otázka viny je však oběma Společná a v
aby bylo o ní, třeba v různých sporech Ob.o~ ~te!na. Nelze proto připustiti,
soud yroto souhlasí s právním ná
Ode y ne ,rozhodováno a dovolací
stranení účinku vy' roku
. v
zorem napadeneho rozsudku že k od
sk t č
o VIne na rozvodu může
. " d" v '
..
u ~. ~ost nastalá v době než manželstv'
v pnpa e, ze vyjde najevo
zalozlÍl spoluvinu manželč'
. ' I bylo rozvedeno, která by mohla
dVl t
mu na IOzvodu o kter'
vk
.
e a eprve později, jen cestou obnovy (§ '530 č', e se v~a strana dozvě.
' . ' , IS.7c.r.-s.).
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V zemském ústavě pro choromyslné v P. hyl ode dne 16. listopadu
roku 1940 do 25. ledna 1941, t. j. po dobu 71 dnů ošetřován nezl. V. Z.
Ve sporu, o který tu jde, domáhá se zemský ústav pro choromyslné
v P., zastoupený finanční prokuraturou, na dědovi nezletilého opatrovance
J. Z-ovi zaplacení 1.633 K, t. j. náhrady léčebného za 71 den po 20 K denně
(1.775 K po odečtení částky 142 K, zaplacené nemocenskou pokladnou)
a tvrdí, že žalovaný je povinen zapraviti vzniklé ošetřovaCÍ náklady v rámci
své vyživovací povinnosti podle § 143 obč. zák., ježto pohledávka je proti
rodičům nezletilcovým nevymožitelná. Žalovaný Se hájil jednak tím, že nezletilcův otec má slušný výdělek, a že dokud nebyl žalován nelze tvrditi,
že pohledávka je nevymožitelná, jednak tím, že je stár 73 let, jeho manželka 72 let, oba jsou práce neschopni, že má jen rentu měsičně 142 K,
polovinu malého domku, jehož výnos činí hrubých 550 K ročně a malé sadařství, vynášející sotva 4.000 K ročně a je proto sám podporován dcerou.
P r v Ý s o II d zamítl žalobu.
O d vol a c í s o u d změnil k žalobcovu odvolání napadený rozsudek
tak, že vyhověl žalobě částkou 1.322 K 25 h s přís!., jinak napadený rozsudek potvrdi!. Z d ů vod ů: Předně je souhlasiti se stranou žalující v tom,
že ne ne v každém případě zapotřebí vésH nejprve exekuci proti osobě povinné v prvé řadě k výživě dítěte. Na ascendentu, který je podpůrně zavázán k výživě nezletilcově (§ 143 obČ. zák.), lze požadovati náklad vynaložený podle § 1042 obč, zák. i dříve, než byla prokázána bezvýslednost
vedené .exekuce. Zásada vyslovená v rozh. čís. 9588 Sb. n. s. neplatí
obecně a zejména ne v připadech, kde' bezvýslednost vymáhání nákladu
byla prokázána jiným způsobem. Je dále správný názor odvolatelův, že pro
povinnost k náhradě nákladu na dítě je rozhodnou doba, v níž závazek
vznikl (nemo pro praeterito alitur), neboť jinak by mohly takové nároky,
uplatněné za dobu naprosté nemajetnosti rodičů, ohroziti rodiče na existenci v době jejich zaměstnanosti, zvláště proto, že jde pravidelně o závazek značně převyšující hodnotu normální výživy poskytované ve... spo-
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domácnosti. Neprávem měl proto prvý soud žalobu za předčasnou
z toho důvodu, že zjistil přípísem závodů Š. z 29'. ledna 1944, že otec ošetřovancův V. Z. st. měl v r. 1943 čistý měsíční výdělek 2.231 K 60 h, a že
matka ošetřovancova pracuje v létě u rolníků a že za to má alespoň stravu,
neboť nezl. V. Z. ml. byl ošetřován koncem roku 1940 a počátkem roku
1941 a tedy v době mnohem dřívější, o niž žalovaná strana ani netvrdila,
že by v ni byl měl V. Z. st. majetek či příjem, z něhož by byla mohla žalujíci strana dosáhnouti uspokojení své pohledávky na ošetřovném. Také
okolnost prvým soudem zjištěná, že nezl. V. Z. ml. pobírá nyní jako učeň
výpomoc na výchovu 80 K týdně, není pro řešení tohoto sporu rozhodná
(rozh. čís. 9729 Sb. n. s.). Jde tudíž už jen o to, zda měl otec nezl. V. Z-a'
v době ošetřování plat, z něhož by byla žalobkyně mohla dosáhnouti uspokojení své pohledávky na ošetřovném vzhledem na tehdy již platné naři
zení o jednotné úpravě ochrany pracovního příjmu před zabavením z 30.
října 1940 a zda je v případě, že tomu tak nebylo, žalovaný jako děd nezl.
V. Z-a s to tento náklad uhraditi ze svého jmění podle § 143 obč. zák.
V tom směru zjišťuje odvolací soud z ošetřovacích spisů zemského ústavu
pro choromyslné, a to ze zprávy okresního úřadu v P. z 15. prosince 1942,
že rodiče nezl. V. Z-a jsou nemajetní a že o.tec je zaměstnán v Š. závodech jako zámečník s platem 400 K týdně, kdežto prarodiče 1an a Marie
Z-ovi vlastní rodinný domek čís. 110 v K., v ceně asi 100.000 K, a že
Jan Z. provozuje v létě obchod s ovocem. Odvolací soud, uváživ všechny
vyhlášky o mzdách dělnictva, uveřejněné v úřed. listě a vzav v úváhu
obecné zvýšení mezd, může právem předpokládati, že mzda V. Z-a st.
zjištěná vI'.I 942 nebyla v době ošetřování větší, nýbrž spíš.e menši. Lze
proto s jistotou usuzovati na to, že vymáhajíci strana by z jeho tehdejšího
platu 1.733 K měsíčně nebyla podle § 5 nař. o zabavení mzdy vymohla
více než částku 133 K za měsíc, když existenční nezabavitelné minimum
pro otce, jeho manželku a dítě činilo by 1.600 K měsíčně. Na otci ošetřo
vancovu by bylo tedy mohlo býti na ošetřovném vymoženo za část měsíce
listopadu 1940 66.50 K, za prosinec 1940 částka 133 K, a za část ledna
1941 obnos 111.25 K, tudíž celkem 310 K 75 h. S touto částkou musila
tedy býti žaloba zamítnuta. Pokud jde o zbytek žalobního žádání 1.322.25 K,
byl žalobce odkázán na ošetřovancova ascendenta - žalovaného J. Z-a.
žalovaný nemá sice podle zjištění prvého i odvolacího soudu takových
příjmů ze své činnosti a majetku, aby mohl bez újmy na výživě své a své
manželky M. Z-ové takovou částku zapraviti, Leč odvolatel připomíná, a to
právem, že majetkovou schopností žalovaného k výživě descendentově se
rozumí nejen jeho příjmy z výdělečné či jiné činnosti nebo čistý výtěžek
nemovitostí, nýbrž i hodnota majetkových kusů sama, a to zvláště tehdy,
když jde o nemovitost, na kterou může žalovaný obdrželi úvěr. Není ani
sporu o tom, že rodinný domek žalovaného není knihovně zatížen a .je
proto schopným předmětem úvěru dnes nepříliš tiživého pro zúročeni. A tu
už nezáleží na tom, zda jeho ce~a je právě 100.000 K, či o něco menší,
když jde o poměrně nepatrný náklad, který mohl žalovaný pomocí úvěru.
uhraditi, aniž by jakkoliv ohrozil svou existenci. Proto nemusil ani prvý,
ani odvolací soud dále vyšetřovati přesnou odhadní cenu domku, nehledě

'e na'klady znalečného by nebyly úměrné zažalované pohleani k tomu, Z
dávce.
d
1" žalovaného v celém rozsahu
N e j v y Š š í s o u d obnovil k ovo am
rozsudek soudu prvé stolice.
Z důvodů:
"
I ' dO vod podle § 503, čís. 4 c. ř. s., právem
Dovolání, opren.e o dovo aCI ~'I ěc po právní stránce správně, když
vytýká, že od~olacl soud nepos~~ul d~dovi ne zl. V. Z-a ml., aby zaplatil
'h vnuka v ústavu choromyslných za
uložil žalovanemu pk? ?lcO.vs~
žalobkyni ná~lady oset~~~al~1 ~~~ I~dna 1941, pokud tyto nákl~?y ~ j<;ddobu ?d 16; I~stopad~ 1bd b,oh přesahovaly zabavitelnou část pn]mu ose,
notlivych osetrovaclc o o I~ tč . ch měsících.
třovancova otce V. Z-a st. v o eny
Z
'I době
.
h dné zda otec nezl. V. -a me v
Napadený rozsu~ek ?,a za rfz ,o I ťk ně mohla dosáhnouti uspokojení
ošetřování plat, z ne,hO! by, by ~ďa ~ .Ysoud dospívá k závěru, že z jeho
své pohledávky n,~ osetrovnem.
~~ aCI 5 nař. o zabavení mzdy 1940 zazjištěného tehde]slho platu byl~ p,o , e § otvrdil proto zamítavý rozsudek
bavitelná jen částka ~3!. J( ~eslcne, a, Podle toho by mohly býti vymoprvého soudu jen v pncme častek, kt:~e t Pměsíce listopadu 1940, za proženy z platu ošetřovancova otce(.zha cas 310 K 25 h správně 310 K 75 hl·
sinec 1940 a za část ledna 1941 u rn~m
,
Jinak uložil náhradu nákladů žalovanemu.,.
'odvolací soud pokud
Důvodná je především do~ol~telova namltka z; i se svého zásadního
jde o náklady ošetřování ~znIkle v h~tO~~~~it~lno~t pracovního duchodu
stanoviska pochybIl. kdy~ po~~zov~a;avení mzdy 1940, ač toto ~aří~eni
ošetřovancova otce podle § 5 nar. o.
1940 (§ 16) a ač obsahUJe, 1 co
nabylo p:a:nosti teprve ~ne l. prosmce. , ' ného nařízení v § 14 zvláštní
se týče vymáhání pohledavek za pl~htno~hpr~~~dávka vznikl~ před platnosti
'ro případy kde vyma ana
us t anovem P
, 40 t ' 'd 1 prosincem 1940.
-nař. o zabavení mzdy 19 , . j. pre
.
.
d k neI' "
apadeny rozsu e
Přisvědčiti však nutno i další výtcle dovo, an\~e]'~kO děda podle § 143
"
dO' povaze dovolale ova zavaz
d"
přihlizl k po .pume.
42 bč 'k neřeší správně otázku hospo arobč. zák., že s hledIska § 10 ~,,'. z~~sti přesně otázku exekučního vyské mohoucnostl otc~vy "a. neroz Isu~e tázky vzniku závazku na straně otce
máháni pohledávky zalupcl strany o o
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'.,.
',.
§ 1042 obč. zák. by byl opodŽalobní nárok proh d<;dovl zal?Z~nra n:činila zaň náklad na jeho vnuka,
statněn jen tehdy,. kd,yby zalobky~e y , děd. Ten by byl povinen podl~
který by byl muSil UCI~lt p,od:e za,kona ~a,:,:,cí do nákladů na výživu, jedine
§ 143 obč. zák. ~apl::!It osetro~~e,
a]\čině následné. povinnosti není
v tom případě, jestllze ~tec dlt~te t) ~~ v době vzniku těchto vyživova..
v tomto případě třeba dal.e u~azov~ t' ku ři níž je důkazní břímě na
cích nár~k~ d!t~~e. bezmajetny. ;UJě~o~~ p;e!udiciálně. Stav otcovy yyžižalobkym, ]e resll! .ve sporu yrf I posuzovati jednak podle jeho majetku
vovací mohoucnosb nutno pn om

ošeUovancova.
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(v tomto případě otec majetku nemá a neměl), jednak podle jeho výdě
lečné schopnosti. Pro toto posléz uvedené posouzení je položiti za základ
exekuční vymožitelnost vyživovactho nároku dítěte. Při tom nutno však

zůstat! v okruhu těch předpisů, které uprayují vymožitelnost vyživovacích
na~~ku; neboť._ t:p~ve tehdy, okdyž se vyžIvovací nárok dítěte protiofci
uk~ze podle zjlstenych pomeru na tomto nevymožitelným _ což je posoudlÍ! právě podle předpisů, které platí o vyživovacích nárocích _
lze
uznati, že vznikla subsidiární vyživovací povinnost dědova 'podle § 143
obč. zák. Jestliže pak vyživovaéí náklad učinila za tohoto stavu věci třet:
osoba, vznikl jí teprve na tomto základě nárok ve smyslu § 1042 obč. zák.
mkolIv prímárně proti otci, ale subsidiárně pwti dědovi. Není tudíž ani ve
sp~ru o nárok založený na § 1042 obč. zák. základem pro posouzení nen;aJetnoslI otcovy podle § 143 obč. zák. existenční minimum platné podle'
zakona při vymáhání nároků nikoli vyživovacích, nýbrž ta část výdělečného
(pracovního) příjmu, která by musila zůstati volná otci dítěte, kdyby na
n<;m samo dítě vymáhalo vyživovací nárok, v souzeném případě ošetřovaci
naklady. Za platnosti nařízení o jednotné úpravě ochrany pracovního dů
chOdu před zabavením ze dne 30. října 1940, nepřichází iudíž pro určení
dědovy vyživovací povinnosti a důsledně ani pro určení dědova závazku
po~lJe § :042.obč. zák., odvozeného z oné povinnosti, v úvahu otcovo
eXlstenčnl InImmum podle § 5 cit. nař., nýbrž částka která by musila zůstati
otci dítěte volná podle § 6 cit. nař. při vymáhání ~ároků na výživné. Nep~evýšil-Ii ji otcův pracovní příjem, je on bezmajetný ve smyslu § 143 obč.
zak. a celá povinnost k výživě přesunuje se na další osoby jmenované
v § 143 obč. zák. Případně možno uznati na částečnou subsidiární dědovu
povinnost podle § 143 obč. zák. na tolik, na kolik se z exekvovatelné části
o_tcova příjmu nedostává na vyživovací nárok jeho dítěte a tím na n'árok
treÍl osoby, odvozený podle § 1042 obč. zák. z vyživovacího nároku.
Podle napadeného zjištění odvolaciho soudu byl V. Z. st. v rozhodné
dO}:>ě zamě~tnán v š. jako zámečník s platem 400 K týdně. Při zkoumaní
?tazky, ~olIk bylo lze z toho zabaviti, vychází napadený rozsudek z toho,
ze tehdejší plat V. Z-a st. činil 1.733 K měsíčně a že -podle § 5 nař. o zabaveni mzdy 1940 činilo nezabavitelné existenční minimum pro otce, jeho,
';Ianželku ~ dítě 1.500 K měsíčně. V dovolací odpovědí namítá žalobkyně,
ze odvolacl soud mylně zjišťuje existenční minimum tak, jakoby šlo o výpla/u za ~ě~íce, _ač m~ z~ pro,káz,:íno, že V. Z. st. měl plat 400 K týdně,
a odovozuje, ze pn spravnem vypoctu byl nezabavitelný jeho celý pracovní
duchod.

.. V~chází-li se však ze zásad. výše probraných a uváží-Ii Se zji,těná výše
pnjmu V. Z-a st., nelze. s hledlsk~ § 5 nař. o zabavení mzdy 1940 uznati,
ze tento nebyl podle zakona povmen, aby ze svého nesl náklady ošetřo
v~ní svého. syna v ústavu choromyslných po dobu 71 dnů, pokud tento
nakl,a~ neb}1 u,hrazen nemocenskou pojišťovnou. Proto nelze ani dospěti
k_zaveru, ze zavazek k úhradě těchto nákladů přešel na žalovaného júo
deda nezl. V. Z-a ml., a nejsou tu předpoklady uplatňovaného Mroku podle § 1042 obč. zák.
Nejvyšš! soud nepřehlíží, že náhradní nárok podle § 1042 obč. zák.,
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i když se zakládá na t0111, že žalobce opatři~ něko~u p:?střed~y k ,výživě
místo osoby podle zákona k tomu povinné, sam nenl .vyzIVovaclln ~arQke~n
a nepožívá výhod takového nároku,' zejména ~okud J,de ? .exekučm vymahání, při němž by ovšem proti otci plati!~ eX!S,te~čm ,1111mmum y<:dl; § 5
nař. O zabavení mzdy 1940. To se vsak JIZ netyka otauy, zd~ Jedme rozhodné, zda a proti komu vznikl nárok podle § }042 ob~. zak. n~ on?m
zákonném základě, z něhož je odvozen; tímto z.aklade~.JS0u ~u p,,;dplSY
o výživném a pokud v jejich ;ámci. n~tn.o. uznah n~ vyzIVovacl 'pov~~no~t
(mohoucnost) otcovu, nelze pres m preJIh, am kdyz se rozhoduje pr.' naroku jen odvozeném podle § 1042 obč. zák.. o to":,, .~da_ vzmk! po~le zakona
vyživovací nárok proti další osobě, po OtCI subsldlar.ne z.avaza~e. Jde p~k
již jen o otázku exekuční vydobytelnosti nároku proh OtCI po zakonu eXlstentního, z níž případné risiko nese věřitel.
čis.

18871.

Neplatnost uznání nemanželského otcovství podle § _16~n:é dllčl novely z toho důvodu, že se stalo jeti ~a <>!<o, lze uplatňovati Jeti sporem,
nikoli žádosti za obnovu nespomeho mem.
(Rozh. ze dne 21. února 1945, R II 209/44.)
Srovn. rozh.

čís,

18659 Sb. n. s.

J. š. uznal v nesporném řízení nemanželské otcovství k ?ezl. J. š-o~é,
narozené dne 8. února 1943 z nemanželské matky A. J-ove a usnesemm
ze dne 2. srpna 1943, zn. sp. P 10/43 uložil mll poručenský soud placení vyživovacího příspěvku.
Návrhem učiněným v r. 1944 domáhá se
Š. obnovy řízení o u~~ání
nemanželského otcovství tvrdě, že s nemanzelskou matkou nesoulozll a
že nemanželským otcem'nezl. J. Švové je někdo jiný.

1-

Návrh zamítly s o u d Y vše c h tří s t o I i c.
N e j v y Š š i s o u d uvedl
v

důvodech:

Potvrzující usnesení rekursního soudu netrpí vytýkanou nezákonnoyti.
Usnesení poručenského soudu, jímž bylo stěžo_vateli. jako ot'? nema~lzel
ského dítěte uloženo platiti výživné, nebylo opre~o, 13" by_ pred~okladal0
uplatnění důvodu obnovy podle § 530, .Čís . .2 c. r. s., O svedectvI_ ner:'an~
želské matky, ani o výpověď stěžovatele )ako svědka neb~ pre~vedne
osoby, nýbrž spočívá výhradně, na, t?m, ze stezovate! Jako učastmk ne..
sporného řízení podle § 16 prvm dllčl nove!.l' k O?č. zak. uznal své ~tcov
ství k dítěti. Jak nejvyšší soud vyslovil a blIze oduvodml v rozhodnufI uveřejněném pod čís. 18.659 Sb. n. s., nezaklád~ uznání nen;anželského
otcovství podle § 16 první dílčí novely jen vyvratttelnou domnenku otcov7
vy
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ství, nýbrž j~ hmot~ěprávním jednáním na podkladě skutkového před o:
klad~ !vrzene ~oulo~e uznavatele s nemanželskou matkou v době kriti&é
Uznalll nemanzelskeho otcovství před soudem stává se tak _
t b .
~~Iedu na to, z~a uz~avatel zároveň doznal výslovně i soulož _ s~m~sta~
Y'E zavazo~aclm. duvodem .p;o pr~va a povinnosti mezi dítětem a tím
~u~ze~, kte.ry ~ ~duvodu 3znafll plal! za nemanželského otce dítěte. UplatI J~-' ~yn! stezovatel, ze vpravdě s nemanželskou matkou nikdy nesou. OZl a ze jen ,?a oko uzn~1 otcovství ze soucitu a protože ji hodlal 0. J~ut~ ~a ,rr:anzelku, napada tím platnost onoho uznání jako hmotněpr~v
m o Je nam. To se však může státi jen sporem a nikoliv žádostí z
novu nes~or?ého řízení, které tu nesvědčí zádný ze zákonných důvod~ ~~
~~vr Zejmena nel~: .=de :nluviti ~ o nových okolnostech nebo průVOdech
.. ~ mYdslbu~§ 53~, ČI~, { C, ~. s. Vzdyf stěžovatel podle vlastního přednesu
JIZ voe uznavaclho projevu dobře věděl ~"
~
nesouložil a že tedy otcem dítěte je někdo ji~:.e s nemanzelskou matkou
. ~odle toho, co uvedeno, neodporují srovnalá rozhodnutí nižších soudů
Jasne~u a,nepochybné,?'u zn~ní a smyslu zákona. Výtka nezákonnosti 'e
0bbnovy
osoba.
. . ' I o, ze na yla prav trel!

~:~~~:i~~nsa ~e~~~l~o§t~;~á~~I~í~~~'!{;/ai~3~d~t~p~stn~osti
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Leč pozůstalostni soud,. maje určiti úlohy stran v příštím sporu, zkoumá
podle § 126 nesp. pat. jen, zda testament, jehož pravost nebyla popřena,
byl sepsán·v náležité' formě, zda totiž nevykazuje vnějších ihned poznatelných vad. Okolnost, že svědci posledního pořízení připojili ke svým jménům toliko dodatky: »svědek« a nikoliv »svědek poslední vůle«, nemá
v zápětí formální neplatnost testamentu. Ostatní tvrzené vady posledního
pořízení nejsou vadami vnější formy, které by bylo lze z listiny samé se. znali. Přezkoumati vnitřní platnost posledního pořízeni je vyhrazeno soudci
rozhodujícímu spor.
Nepříčí se tudíž jasnému a nepochybnému zněni ani smyslu předpisu
§ 126 nesp. pat., ani zmíněných ustanovení občanského zákona a není tedy
ve smyslu § 46, odst. 2 zák. čís. 100/1931 Sb. (čl. V, čís. 1 zák. čís. 251/
1934 Sb. a čl. I zák. čís. 314/1934 Sb.) nezákonné rozhodnutí pozůsta
lostního soudu, jímž byla stěžovatelka odkázána na pořad práva.

~y :J~

čís.

18873.

žaloba, . jíž se testamentámí dědic domílhá proti zákonnému dědici
zjištění platnosti posledll!ho pořízení; je pNpustná, i když byla podána
př€ď tím, než pozůstalostni soud zavedl řlzeni podle §§ 125, 126 nesp. pat.

čís. 18872.

Okolnost, že svědci posledllího pořízeni při T k'
dodatky »svědek« a nikoliv »svědek poslední viÍI~!(1 ~e!ti:p~~é~:nrm .lln€~
neplatnost testamentu.
a 1
o

•

o

•

(Rozh. ze dne 7. března 1945, R II 216/44.)

oI'O~~stalosktníďvěci
po A. M-ové odkázal"pozůstalostnf soud n V ovou
pr""hVI
I aSlvsl se
ď t o
Ok
u. ,
K. M-ové podala d e ;~ ~ ,ze ď~ ona, ~by proti testap1entární dědičce
zal a podání této ža~oby P~~I~ § 1~~u~ee~~.LO;~to usnesení žalobu aprokáRek u r sní s o u d stížnosti B. V-ové nevyhověl.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl jejímu dovolacímu rekursu.
Z důvodů:
Zákonná dědička nepopřela v řízení před pozůstalostním soudem
V?st p.osledního pořízení, tvrdila však jeho formální ne latnost nebo/ra~
zusta~It~I~a neprohlásila výslovně před svědky, že listita obsahu'e 'e'í pry
~ed~1 vulI (§o.5~8 O?č. zák), ~?ále:pak, ač uměla psáti, připOjili j~nJ z~~~
.~n) . ruky, pn ce~z nebylI vSlchm tři svědci přítomni (§§ 579 580 obč
581 m~~o l?k p)ry nkebylo posle.dní pořízení zůstavítelce řádně přečten~
o
o : za. a onečne takez toho důvodu že svědci neDři o'iJi k
Svym podpIsům dodatek: »svědek poslední vůle« '(§ 579 obč. lák). j
e

(§

čís.

(Rozh. ze dne 20.

března

1945, Rv I 728/44.)

K pozůstalosti po L H-ové, zemřelé dne 3. března 1944, přihlásila St:
L V-ová bezvýminečně z posledniho pořízení a zůstavitelčin manžel J. H.
výjimečně ze zákona, prohlásiv v přihlášce, že neuznává platnost zůsta
vitelčina posledního pořízeni. Usnesením ze dne 7. 'března 1944, zn. sp.
D 93/44 přijal pozůstalostní soud na soud dědickou přihlášku L V-ové a
udělil jí dvouměsíční lhůtu k předložení místopřísežného seznání jmění,
návrhu odevzdací listiny a pozůstalostního výkazu. Poté přijal pozůstalostní
. soud i dědickou pfihlášku tl-ovu a doručil mu také své usnesení ze dne
7. března 1944. Nezavedl však řízení podle § 125 nesp. pat. a nevydal tudíž
ani příslušné usnesení, jímž by některého z přihlášených dědiců odkázal
na pořad práva.
Pod zn. sp. Ck I 13/44 zahájila L V-ová proti]. H-ovi dne 21. března
1944 spor, v němž se domáhá vydáni rozsudku, že poslední pořízení, před
ložené žalující stranOu v pozůstalostním řízení sn. sp. D 93/44 (v žalobní
žádosti uvedeno jeho zněni), je platné.
P r v Ý s o u d zamítl žalobu. Z d ů vod ů: Z přednesu stran vyplývá,že v daném případě jde o t. zv. žalobu O dědické právo ve smyslu ustanovení ~§ 125 a násl. nesp. pat. Takováto žaloba je sice také žalobou
určovací, avšak podmínky vzniku sporu o takovouto žalobu jsou na rozdíl
od § 228 c. ř. s. upraveny odlišně v §& 125--127 nesp. pat. Podle těchto
ustanovení, která jsou předpisy formálněprávními a tudíž velícími před
pisy veřeiného práva, od nichž se ani soud ani strany, pokud to předpisy
Civilní rozhodnutí XXVI.
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samy výslovně nepřipouštějí, nemohou odchýliti, je výlučně jen pozůsta
lostni soud poyolán k tomu, aby provedl řízení předepsané v §§ 125 a nás!.
~esp. pat. a a!ly po ptIJe!! odporuJICiCh SI ?ědlcKych ptlhlášek a po slysenl stran rozhodlo tom, ktera z mch a v Jaké lhůtě má proti druhé vystoupiti žalobou. Při těchto určovacích žalobách je tedy na rozdil od § 228
c. ř. s. vyloučeno, aby účastníci pozůstalostního řízení podle své vůle a
bez provedení řizení předepsaného v §§ 125-127. nesp. pat. zahajovali
s~or. ťodle: tě~hto zákonných ustanovení je naopak pozůstalostní soud
vy.lučne .opravnen rozhodovati o tom, zda má býti rozepře zahájena a kdo
ma protI druhé straně vystoupiti jako žalobce. Ze spisu zn. sp. O 93/44
flkresního soudu v N. zjistil soud, že se žalobkyně přihlásila jako dědička
z t,e.stamentu b~z dobr09ini inventáře, a to dne 7. března 1944, kdy také
pozadal? o spravu pozustalosti a .pos~ytn~tí lhůty k projednání pozůsta
lostI. D~le zJlSbl soud z, tohoto SpIS~, ze žadosti žalobkyně bylo vyhověno
usneselllm ze dne 7. brezna 1944, ze žalovaný Se přihlásil jako dědic ze
zák~na výji,:,ečně dne 9. března 1944, že k jeho stížnosti bylo usnesení
pozustalostlllho soudu ze dne 7. března 1944 krajským soudem v J. jako
soudem rekursním změněno tak, že byl návrh žalobkyně na povolení správy
a ~ž~vání poz~s.t~lo~ti. a udělení lhůty dv?u měsíců k ~ředložení místopří
sezn.eho seznanl Jmem, osnovy odevzdacl hstmy a pozustalostniho výkazu
zamltnut a pozůstalostní soud byl poukázán, aby zavedl řizení podle § 125
nesp. pat. Konečně zjistil soud z uvedeného spisu, že pozůstalostni soud
dosud toto řízení nezavedl. Nebylo proto dosud pozůstalostním soudem
rozhodnuto o tom ,zda má býti spor O dědické právo mezi stranami zahájen, která z nich má vystoupiti aktivně jako žalobce proti druhé v jaké
Ih~tě se tak má státi' a je proto v.souzené věci žaloba podána předčasně
a 'zalobkyně, ježto jí role žalující strany dosud nebyla určena není k ní
ani aktivně legitimována. Z těchto důvodů byla žaloba jako př~dčasná pro
tentokráte zamítnuta.
O d vol a c í s o u d nevyhověj odvolání žalobkyně. Z d ů vod ů: Pod~,:. ne napadených skutkových zjištění byly pozůstalostním soudem v N.
pnJaty odporující si dědické přihlášky, a to dne 7. března 1944 dědicka
přihláška žalobkyně z testamentu a dne 9. března 1944 dědická přihláška
žalovaného ze zákona, řízení podle §§ 125, 126 nesp. pat. nebylo však
d?,sud zavedeno. Nastala tu ledy za pozůstalostního řízení překážka pro
n~z nebylo lze v projednání pozůstalosti pokračovati, dokud nebyl odstranen odpor, a za tímto účelem mají nastoupiti ustanovení §§ 125, 126 nesp.
p~t. Pozůstalostní soud má rozhodnouti po výslechu stran (srovn. rozh.
ČIS. 1768~. S?~ n .. s.), že tak.ovtto odpor třeba odkliditi sporem, má určiti,
které z pnhlasenych osob nalezí ve sporu postavení žalobce a které z nich
po~tave3í ~alovaného, a má stanoviti lhůtu, do které nutno žalobu podati;
s hm, ze JInak by bylo v projednání pozůstalosti pokračováno bez ohledu
~a dědícl~é nároky odkáz~né ,n~ P?řad p~áva. Pa.k teprve má takto' určený
zalobce zalobu na určelIl dedlckeho prava, t. J. určovací žalobu podle
§§ }25a n~sl. nesp. pat., při níž otázku zájmu na vyřešení věci (§ 228
~ c. r. s.). net!eba vub.ec zkoumati. StranYlmohly by se ovšem o rozděleni
proceslIlch uloh mezI sebou také dohodnouti; načež by rozhodnutí soudu

-

čís.
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c. této otázce odpadlo, a soud omezil by se pouze na určení lhůty pro podání žaloby (srovn. Rouček v komentáři III, sír: 5~8, čís. 1, 2; sr?vrr. zeJmena rozh. CIS. Hi"" ~b. n. s., Jakoz I ČIS. 11106 Sb. n. s.). Jesthze te~~!
hledíc ke skutkovým zjištěním napadeného rozsudku a k tomu, co bylo liZ
pověděno, obě sporné strany podaly v pozůstalostním řízení odporující si
dědické přihlášky, aniž-však dosud došlo k řízení a rozhodnutí soudu podle
§§ 125 a násl. nesp. pat:~, a jestliže L~ V-ová, přihlášená to dě~!čk~ z ,testamentu přece podala JIZ dne 21. brezna 1944 na J. H-a, pnhláseneho
to dědic~ ze zákona žalobu o uznání platnosti testamentu zn. sp. Ck I
13/44, vyřešil prvý ~oud správně právní stránku věci. Jeho odůvodnění,
úvahy a závěry nedoznávají odvolacími vývody změny. Není správný.!:,,,":
ukaz odvolání, že nesporný patent byl vydán v roce 1854, kdežto clvdm
řád soudní teprve v roce 1895, aniž jsou při § 228 c. ř. s. stanoveny vý~
jímky, vyjadřující, že toto ustanovení neplatí a kdy j~ tudíž nU,tno vy~katI
zvláštního soudního rózhodnutí k podáni určovací zaloby. Vzdyť zakon
ustanovil v '§§ 125 a násl. nesp. pat., jak je postupova~ při odporujících
si přihláškách. (srovn. rozh. čís. 10489 Sb. n. s.), a zaloba ve smyslu
§§ 125, 126 nesp. říz. je žalobou zvláštni - byť povahy urcovac! (srovn.
rozh. čís. 1955 Sb. n. s.), jejichž podmínek stanovených zvláštním zákonným předpisem je nutno dbáti (srovn. rozh. čís. 11282 Sb. n: s.). Zákonná ustanovení §§ 125 a násl. nesp. pat. nebyla tudíž předpisy. c. ř. s.
nebo ustanovením § 228 c. ř. s. zrušena ani modifikována, nýbrž zůstávají
v rozsahu v nich obsaženém nedotčena.
N e j v y Š š í s o u d zrušil k dovolání žalobkyně napadený rozsudek
i rozsudek prvého soudu a uložil tomuto soudu další jednání a rozhodnutí.
Z

důvodů:

Dovolání, uplatňujicí dovólací důvod podle § 503, čís. 4 c. ř. s., je důvodné.
'
Činí-li si k téže pozůstalosti dědický nárok více nápadníků, jichž práva
si odporují a jichž důvodnost lze posouditi jen po řešení sporných otázek,
musí býti o této důvodnosti rozhodnuto cestou sporného řJzeni. Poněvadž
by mezi nápadníky mohlo dojíti ke sporu o tom, kdo má z nich míti obtížnější úlohu žalobce a kdo snazší roli žalovaného je ustanoveno v §§ 125
až 127 nesp. pat., že pozůstalostní soud má po výslechu účastníků rozhodnoutí, který z nich má proti druhému vystoupiti jako žalobce, v kteté
lhůtě a v § 126 nesp. pat. jsou zároveň' dána ustanovení,. kdo v kterém
případě má jako žalobce žalobu podati, při čemž je zachovávána zásada,
že nápadník se slabším důvodem delačním má žalovati- nápadníky s delačním důvodem silnějším.

Od řízení podle §§ 125-127 nesp. pat. lze zřejmě upustiti, byly-li již
otázky, které by měly býti podle poukazu pozůstalostního soudu řešeny
cestou sporu, rozhodnuty předem pravoplatným rozsudkem a nemá tudíž
pro řízení pozůstalostní v otázce, komu má býti pozůstalost odevzdána,
významu, na čí žalobu byl onen rozsudek vynesen, je-Ii účinný vůči všem
nápadníkům dědictvL
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V souzeném případě přicházejí jako nápadníci pozůstalosti po L H-ové
v ú~ahu jen žalobkyně, jako jediná dcera, a testamentární dědička 'a žalovany pko manžel .a přihlášený dědic ze zákona.
les!1i!.e . testan:entární .dědička ,L; V-ová se sama dobrovolně podjala
obhznejsl ulohy zalobkyne adomaha se Sporem zjištění že poslední vůle
zLlstavitel~in~, jejíž platnost žalovamí popírá, je platnÁ, není důvodu jí
v tom ?ramt! poukaz~m na ustano~~ní ;l§ 125--127 nesp. pat., neboť rOz.
hod~.uh pozustalostOlho soudu v nzem podle cit. paragrafů nemohlo by
v pnpade ,p~o L. V-ovou nejnepříznivějším dopadnouti jinak, než že by
?~Ia, poukaza~a, aby v dané lhůtě podala žalobu proti žalovanému o zji.
stenl platnoslt poslední vťtle.
. Zalobu pelze pak zamítnouti ani pro nedostatek nutkavého. zájmu na
b~zodkladném zjištění jejího práva (§ 228 c. ř. s.), neboť každý dědic má
v~d'y zajem. na určeni svého dědického práva, když je jiný nápadník poPlra a je dan potřebou zjištění tohoto práva pro pozťtstalostní. řízení.
)~epráve.m proto zamitly nižší soudy žalobu z dťtvodu nedostatku aktivní
legllt""!:':,c~ ;alobkyně resp. z nedostatku nutkavého zájmu na bezodkladném zjlstem.

Seznamy vypracoval"

Dr. FRANTIŠEK BAUER,
sckrt:tář

nejvyššiho soudu.

Věcný

seznam abecední.

AdttŮnistrativní zaměstnanci

viz z a m ě s t II a fl c i - v y h 1 á šky m z d o v é.
Advokát: i když byl právní zástupce zmocněn věřitelem jen k jednání o vymožení
pohledávky, je přece věřitel oprávněn i zavázán z narovnání, jež zástupce
uzavřel jeho jménem s dlužníkem, jestliže dlužník jednal v důvěře ve vnější
skutkový stav o plné moci zástupcově a jestliže měl domněle zastoupený
věřitel na vzbuzení této důvěry účast, dal k ní svým chováním podnět nebo
vůbec k ní nějak při~pěL čís .. 18663.
vykonav.atel poslední- vůle zustavifelovy a substitut jeho advokátní kance-.
láře- není podle okolností osobou způsobilou k úřadu poručníka nad zůsta
vitelovým nezletilým dítětem čís. 18744.
úmrtím strany ve sporu, jíž bylo propůjčeno právó chudých a znzen výborem advokátní komory advokát, nastává přerušení Hzení čís. 18746.
jednal-Ii procesní soud v advokátském .sp:oru poté, kdy stranou zmocněný
advokát pozbyl práva vykonávati advokacii, s úředním substitutem, který
··mu byl ustanoven (§ 28, písm. h) adv. ř.), jako se zástupcem strany, není
řfzení provedené s úředním substitutem zmatečné podle § 477, čís. 4 c. ř. s.,
nýbrž vadné;. vadu záležejici v nedostatku plné' moci lze odstraniti dodateč
ným udělením plné moci substitutu a schválení~ dosavadního vedení rozepře č;

s.

18780.

nepředložil-li účastník knihovního řízení ve lhůtě udělené mu SOUdem plnou
moc právního zastup ce, jenž sepsal a sam podepsal účastníkův rekurs do
usnesenÍ" knihovního soudu, je rekurs pro formální vadu nepřípustný
čís.

18818.

ustanovil-li si advokát, jemuž ličastnik nesporného řízení vystavil plnou moc
s výslovným zmocněním, aby za něj přijímal všechna 'rozhodnufí a aby
za sebe ustanovil podle své vůle se stejnou plnou mocí jiného právního
zástupce, substituta, plati doručení učiněná substitutu za doručení substituentu a tím i zmocniteli čís. 18831.
udělil-li advokát, jenž je v advokátském sporu sám procesní stranou, procesní plnou moc jinému advokátu, má výpověď udělené plné moci jen tehdy
právní účinek vůči odpůrci v rozepři, když dosud zastoupený advokát bud'
oznámí soudním podáním odpůrci zřízení nového právního zástupce nebo
když mu stejným způsobem oznámí, že se bude nadále zastupovati jako
advokát sám čís .. 18860.
Akcie: k záporné určovacf 'žalobě je oprávněn kupitel akcii s kupony a talony proti
tomu, kdo se připDjil k tre'3tnÍmll řízení,
němž byly kupony' a talony zabaveny, jako soukromý účastník, a dal tím najevo svlij zájem na součástech
akcií čís. 18656.
"'kupon je příslušenstvím akcie, pokud není od této oddělen; oddělí-li vlastník
akcie kupon a tento jako 'samostatnou věc dále zcizí, ztrácí kup.on
vlastnost příslušenství a lze jej bez ohledu na osud akcie samotné- (pláště)
samostatně .nabýti. do vlastnictví čís. 18656.
talón je jen legithnačním papírem pro usnadnění manipulace s "novým kuponovým archem, nepředstavuje však žádné samostatné právo; pro otázku
nabytí vlastnictví k akciím .ie vedlejší, byl-li 7ároveň dodán kupon i talon

v

čís.

18656.
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shora zmfněná právní. povaha uvedených papírů není na překážku tomu
aby výkon akcionářských práv GSl vázán na držbu akcie jako celku (pláště'
kuponu a talonu) čís. 1865D.
•
Akciová společnost viz a k c i e, s pol e Č II o s t a k c i o v á.
Akt správní viz též cell o v é pře rl p i s y, s 'e h vál e II í je' dll á II í spr á v II í m
ú řad e m, z a m ě s t II a I1 c i - říz e II í P r á c e.
podal-li povinný proti výměru; jímž okresní úřad udělil ve smyslu § 3
vl. nař. čís. 313/1938 Sb. ve znění vl. nař. čís. 169/1938 Sb. souhlas
s yříklepen:t' ne~o~itosti v ~xekušní 9ražbě, ,odvolání, nemá vydražitel
~ar~ku, anI k~yz J,mak spl-ml drazebn~ podmmky, na odevzdání vy_drazenych !1~movltostJ v(§~ 156, 349, ex . .r:), ledaže by okresní úřad vydal
rozhodnutl o vyloucem odkladneho ucmku podaného odvolání (~ 77
odst. 3 vl. nař. čís. 8/1928 Sb.) čís. 18680.
.
,
pozbyl-li oprávněný ze služebnosti doživotního bezplatného bydlení, tohoto svého práva bez své viny zásahem správního úřadu provedeným
ve veřejném zájmu, má nárok na _částky placené novým uživatelem bytu '
vlastníku služebné nemovitosti, třebas tento rovněž nemá vinu na tom
že oprávněný svého práva pozbyl čís. 18857.
'
při r?zhodoyání, o nár,?ku ~a vrácení~,částky, o niž kupitel zaplatil pro~ate!l . z<,!- vec vlc.e, nez kolik by~o pnpustno podle cenových předpisů,
Je clvdm soud vazan pravoplatnym vyrokem cenového úřadu nejen co
do nedovolenosti faktu:rované ceny, nýbrž j. pokud jde o zjištěn'í výše
, přípustné (národohospodářsky oprávn.ěné) ceny čís. 18864.
.
Arch kuponový viz a k c i e.
Ascendent viz v Ý ž i! var o dič Ů.
Autorské právo viz p ů v'o d s k é právo.
-

Bázeň: žal,oba na určení, že nedošlo pro nezpůsobilost k právnímu jednání ně
ktere ze ~tr.a~ neb pro jeji 0J?yl. či ~~ázeň ke zcizovacímu jednání, iehož

plat~?st zaVISI na souhlasu spravnlho Ufadu podle vl. nař. čís. 218/1938 Sb.,
bez ohledu na to, zda již správní úřad souhlas udělil či nikoli,
Cl s. 18826.
Beneficiát, beneficium viz nad a c e, p o z li s t a I n s t pod uch o v n í c h.
Bezelstnost viz knížka vkladJiL
_ Bezprávnost viz s I uže b n o s t.
Bezúčinnost smlouvy viz od p ů r č í p r á v o.
Bilanční odměna vIz z a m ě s t n a n c i.
Biologická zkouška. viz o b n 'o vař í z e n í.
Biskupská konsistoř viz nad a c e.
Brno viz ch o d II í k y.
Břemeno reální viz pat r o n á t.
Budova farní viz p o z Ů s t a los t (rozh. čís. 18664 Sb. n. s.).Bursa viz d-o!-ožka valorisačnÍ.
. Bydlení_ viz si u že b n o s t.
Bydliště spole~né manželů viz r'Ů z i u k a m a II Ž e J, s tví, man žel s tví.
zaměstnance viz zaměstnanci (vyhlášky mzdové).
Byt služební viz z a m ě s t II a II c L

te, pnpustná

Cena kupní viz sp_ráva pro vady.
Cenové

pře~pisy: .vys.I0vil-li. správn~ úř~d (v;dúsledky obnovy řízení) pravoplatně,
ze P.roh prevodu nemovitosti nelll 8 hledIska cenOVÝch předpisů námiJek len tehdy, bude-li kupní cena snížena na určitou částku nelze na
tomto podkladu přiznati kupiteli proti prodateli nárok na vrácení roz-

dílu mezi umLuvenou výší kupní ceny a cenou sŤ3.novenou správním
18737.
neskládal-li předchozí .pachtýř nemcvitosti kauce, je neplatná dohoda
obsažená v, pachtovní smlouvě uzavřené za právní' účinnosti nař. čís.
175/1939 Sb. o pachtýřově povinnosti složiti kauci čís. 18740.
má-li všakpropachtovatel podle obsahu dohody nár?k !la s!o~ení kauce
jen za předpokladů schválení cenovým úřadem, nem u]ednam neplatné,
nýbrž pouze podmíněné tímto schválením čís. 18740.
jsou-li pro věc, jejíž náhrady se d?máhá vvlast~í.k. poté, ~dy se t~.ií vrácení stalo vinou toho, kdo byl povInen vec vratIt, nemoznym, pnpustny
podle cenových předpisů dvě různé ceny podle- toho, z~a byla koupe~a
před válkou či v přítomné době (brili·anty), má vlastmk narok na nahradu odpovídající ceně za niž si může skutečně opatřiti náhradní věc,
která by ukojova!a jeho' potřebu pydvobnýmv. ~pů~obem,. ia~o věc nt;,vrácená' může-Ii si poškozený skutecne opatnh nahradm vec za kazdou
. . ze sťanovených cen, má nárok pouze na cenu nižší čís. 18784.
vyhláška hejvy.-ššího' cenového úřadu ze dne 11. fíjna 1940, č. j. 6970811/4/1944, Ořední list čís. 239 ze d·ne 12. října 1940; je-li yelkoobchodník s pivem zároveň hostinským, nemá pro ono množstvl piva, které
vytočÍ ve vlastním hostinci, nárok na nižší cenu, platn0u podle § 3 a)
uvedené vvhlášky pro velkoobchodníky se sudovým pivem" nýbrž je
povinen záplatit( za nf cenu platnou podl_e § 3 c) uvedené vyhlášky
pro prodej piva hostincúrn čís. J 8800.
při rozhodování o nároku na vrácení částky, o niž kupitel zaplatil prodateli za, věc víc než kolik bylo přípustno pOdle cenových předpisů, je
civilní soud vázán pravoplatnýrn výrokem cenového úřadu nejen CÚ' do
nedovolenosti fakturované ceny, nýbrž i pokud, jde o zjištění výše pří
pustné (národohospodářsl\,y oprávněné) ceny é í s 18864.
smluvn: strany mohou v mezích zákona upraviti vzájemný poměr,
vzniklý neplatností smlouvy s hlediska cenových předpisů jinak, než
vrácením vtájemnéhQ plnění; .mohgu zejména ujednati, že setrvají ve
smlouvě za sníženou (dovolenou) cenu a že se vzniklý rozdíl v ceně
vrátí nebo vyúčtuje čís. 18864.
válečná úřední opatření, v jichž důsledku se Uifčitá věc nevyskytuje vol-ně
na trhu a pokud se vftbec vyskytuje, je vyhražena jen určitému okruhu
osob, znemožňují škůdci náhradu škody podle § 1323, prvý případ obč.
zák. opatřením náhradní věci čís. 18865.
i při určování výš~' peněžité náhrady podle § 1323, druhý případ obč.
zák. nutno vycházeti za řízeného hospodářství z ceny, která byla pro
d/iJh vřel, o nli jde, stanovena nejvyšším úřadem cenovým čís. 18865.
ustanovení' § 2, odst. 3 vyhlášky nejvyššího úřadu cenového ze dne
20. května 1942, Č. j. 47319·VI/!}-1942, že prodejní cena upotřebeného
'zboží nesmí v žádném případě přestoupiti 75% nejvýše přípustné ceny
nového zboží stejriého druhu nebo zboží srovnatelného, se' vztahuje ien
na smlouvy zcizovací, nikoli na zá~azky k ná~radě šk~odYL pod~e. okolností lze poškozenému za nenahraditelnou obnosenou vec pnznatI I cenu
věd nové čís., 18865.
prodal-li vlastník svoii nemovitost jen pod podmínkou, že bude zároveň
odkoupen i inventář' je celá kupní smlouva nícotná r: í s. 1R866.
Cenny papír viz a c i e, k n í ~ k a v k 1 a rl- n í . '
CestÍte viz z a m ě s t n a II c i - vy h 1á š k,y 'm z d o v é
Cihelna viz_ z a m ě s t n a n c i - vy h I á šky m z d o v é.
Civilní. výjimečný stav viz s m I o u v a o dílo.
C1ausula rebus sic. stantibus -viz smí r.
českomoravský svaz viz zaměstnanci, ří-zené hospodářství.
úřadem čís.
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čištění chodníku viz c hod fl í k y.
členství v družstvu viz s p o leč e II s t v a.

Daně: neuplatnila-H manželka jíž bylo platební '
zákona o přímych daních čís 76/1927 S vyzvou ~o~le ~~ 264, odst. 1, čís. 5

r:

nistra financí čís. 227/1936 Sb. ul
b. ve :: ne 1 pplohy ~ v~hlášce mimanželovi, nepřípustnost toho"to ~uoč~~~o ..~sobn:, ruSCnt za ?an pr,ed.ep~~nou
nemůže ji s úspěchem . 1
I .lIZ v nze~! pred. nnancmml urady,
p
proH ní pro manželův dafi~:;n~~d~PI~~l~bO.u h :o t1 so~dn! :x~k~c}J vedené
Dar viz v! a s t TI i c tví.
e , Je 'Oz se fucem tyka CI s. 1-874-8. .
Dcera viz v _ý b a v a.
Dědic viz POzůstaiost.
Dědická dohoda viz p o z li s tal o s t.
smlouva viz POzůstalost
Dědické 'nástupnictvi viz po říz e fl' í p o s 1e d II í.
Deklarace zb~ží viz přeprava železničnÍ.
Denaturace dtla viz p ti vod s k é
.
P r á va,
D'I
v

y

y

'v

~ povInný viz povinný díl.
Dtlo viz puvodské právo smlouva

tel s k á.

'

Disciplinární ,řád viz

o

s m I o u van a k 1 a d a-

dílo,

zaměstnanci souk'rom'{

Disposice jměnim viz o pat r o JI II i c tví.

.

Ditě viz též výživa._

plíjmem dítěte ve smyslu ~ 150 b'
jímž dítě nezískává jmění (kapitá~) c~
chod čís. 18745.
.

opětUjící se dávky

jichž" se dT!' d

k!~3tře~~~~aj~kh
pií~pěvky
P
'I'
C

s.' 1874'5,

c

'k"

,

zhao~p.1ed !)ak~ovy maietko~ý prospěCh,

o ars em smyslu, nybrž .ien dů-

"

.~;ž~vu-OČi~Ých~~u,s~~~~oo~tc~ r~~to~~~~n~~~.

na
prav, stipendII a pod. 1s0u příjmem, nikoli' .1memm
. v,
d"ltete

manžeIs~~: proti rozhodnutí soudu druhé stolice o upravě st ků

\r

.

~9dlCl a vnuky není dalšího opravného prostředku (čl
Y!lle~ praCIS, 251/1934 a čl. ~ zák, čís, 314/1936 Sb,) č i s, 18684, ' CIS,
zák,

po prayoplat~ém oduznání manželského původu dítět
. t
vynalozli na Jeho matku _ vdanou ž
'
. e ueUI en, kdo
oprávněn dam 'he~;.t - naklad :a uby~ování a oše§ 1042 obč. zák.)' třebas manžels a ,a 1 se na man:elu nahra,dy podle
učiněn v době kdy dítěf s vd v~1 ~ebylov rozlouce,~o a naklaq byl
čís. 18727.'
I
ve Cl a
ornnenka manzelského původu

!tření v porodnici

platí-Ii pro očekávané dW' d
- k
nen
obč zák J'e man'e1
t' v~ ú91
a manzelskeho zrození podle § 13S
..,
z ma cm trebas svoje otcovst'
, ,
.
žiti zálohu k úhradě náklad11 sp' '11
'
VI poplra, povlllen slo(§ 168 obč ák)
b b' oJ~nyc. s porodem a na výživu dítěte
ho" otcovství osvědčovati ještě
dalšími důk~zzní~i' p~~~~řeKky y~f st.re b
18
v

'V

v

,

•

;24.

~lé~lg-l~ poté, ~~t byI ?tec, zba~e-n .otcovské moci, k takové změně 0.tr al l be by )eJl navracem otCI bylo na - prospěch dítěte nebo že Pby
v e' z avem otce otcovské moci mělo r d r '
k
v
brání nové úpravě poměrů skutečno"t 'ž~ ~yll ~te~Cl~v%J neprízniv~, ne~
otcovské moci n a v ž d y čís. 18810.'
~
10 casu z aven
V'

<

nem~-li ,?tec ,mo

nemaJ'etnost all'me' ntac'nl'
povinnosti vůči dít'e·tl',
nema
, ~nt povlllnosti po-dle § 167 obč. zák. čís. 18835.
,poRrevnl puvod: rozh, čis, 18694, 18695 a' 18738 Sb,
n. s. vypuštěna.
SVOtl

dílčí novely
nezakládá jen vyvratitelr.ou domněnku otcovství, nýbrž je hmotněpráv
ním jednáním na podkladě skutkového předpOKladu tvrzené soulože uznavatele s nemanželskou matkou v době kritie'ké, iež lze co do platnosti
napadati, z důvodů, z nichž lze napadati- platnost každého -soukromoprávního jednání čís. 18659.
napadá-li se platnost uznání pro omyl, může býti pouze podstatný a
nezaviněný omyl důvodem neplatnosti soudního uznání nemanželského
otcovství podle § 16 prvé dílčí novely čís. 18659.
uvedené uznání není neplatné jen proto, že uznavatel nedoznal výslovně
i soulož s nemanželskou matkou v kritické době, třebas nebyl o této
době poučen čís. 18659.
.
nezleti1ec nemá po dobu trestní vazby nárok na výživné proti svému
nemanželskému otd čÍ-s. 18720.
k otázce lhůty podle & 534, čís. 4 c. ř. s. v případě, v němž se domáhá
nemanželský otec obnovy sporu o určení nemanželského otcovství
z toho dúvodu,. že neměi vzhledem k malému stáří dítěte za trvání základního sporu možnost nabídnouti dťlkaz fysiologick'o-biologickou
zkouškou o tom, že dítě nemůže pro své značně odlišné fysiologické
znaky pocházeti od něho čís. 18785.
je na žal'Obci, aby ve sporu o obnovu z tohoto důvodu přednesl, které
jsou to v konkretní věci .odlišné biologicky typické známky, které bývají
znaky dědičnými, po případě, aby označil Onu jinou osobu, již podle
jeho tvrzení usvědčují z otcovství znaky, jj.ž se .obievily u dítěte
čís, J 8785,
k žalobě o určení nemanželského otcovství- není třeba předpokladů určovací žaloby ani v tom případě, žaluje-li nemanželské dítě po nabytí
zletilosti čís. 18796.
bylo-li již pravoplatně rozhodnuto, že nemanželské matce přísluší nárok
podle § 168 obč. zák., nelz~ jí odepříti vyplatu složer.é zálohy, ani když
domněnka nemanželského otcovství slOžitelova byla mezitím otřesena
č i s, \ 18806,
i nemanželská matka, vdaná za jiného muže než otce svého neman~el
ského dítěte je povinna, nemá-H jmění nebo stálých pří.imů, vykonávati
podle možnosti takovou činnost, aby z jejího výtěžku mohla dostáti závazku k výživě, jenž ,na ni podle ~ '166, dru-hé věty obč. ,zák. přešel;
manžel není s hlediska § 92 obč. zák. oprávněn brániti své manželce,
aby opatřila svému dítěti nutnou výživu. č; s. 18833,

nemanželské: uznání nemanželského otcovstvi podle § 16, prvé

~

nemá-li otec pro svou nemajetnost alimentační povinnosti vůči dítěti,
nemá ani -povinnosti podle ~ 167 obč. zák. čí-s. 1-8835.
neplatnost uznání nemanželského otcovství podle ~ 16 prvé dílčí novely z toho důvodu, že se stalo jen na oko, lze uplatňovati jen sporem,
nikoli žádostí za obnovu nesporného řízení čís. 18871.

Divadlo viz z a m ě s t n a n c r
Dluh viz úp"is dlužnÍ.
Dlužní íipis viz úpis dlužní.
Dlužník viz a d v 'o kát, ex e k u c e, úp i s d lu žní.
Doba kritická viz dít ě - ne rn a n žel s k é.
pracovní viz z a rn ě s t n Cl ne i (rozh. čís. 186-88 Sb. n.
Dobytek viz říz e fl é h o s pod á ř s tví.
Dodávka dobytka viz řízené h-ospodářství.
Dohoda dědická viz p o z ft s tal o ~ t.
Dolar viz doložka valorisační.
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Doložka valorisaČhÍ: není nepla tná dol "k

v

•

zavazuje splatiti dluh v do~é ieh~ dlUtl~lm ~p~s,e, podle níž se dlužník
na budo?c!m vývoji hospodářsin;ch sp a l]O~h castkou, která je závislá
~~~t dJu,:~n!kova zvýší nebo sníŽí ú~~~~ru tak, .ze ,sve l?Jatební POV!f1určif-o u~clteho druhu pšenice ziistěné podle po?Je zvysem nebo snížení
v. e Urse vzhledem ke doli' Ilved'
prurneru bursovních cen na
Cl s. 18700.
! . enemu
v doložce a ke dni pia" '
jsou-li strany p dl
v.
.. enl
'V.
o e znem smíru o 'V' ,
k~~~en~ 7ebo snížení výživného jen p~.y~~:nn: ~právněny domáhati se
k
o aru, nelze se domáhati zv' >: eo1•
e. v ur,su koruny k americ_
k urs dOl~ru nyní znamenán či s.
(sllIzenl) výživného, není-li
vy onatelnoSÍf viz e x e k
(
.
Domněnka otcovství viz dí + ě u c e § 1 ex. ř.).
Domovnici: po ~ ~d k
,'.
Za av U plsemnosh dohod
.
,
Pdo d~~e § 15 zák. čís 82/1920 Sb' Y m~~l vlastmkem domu a domo 'k
OpISŮ pod
,'.
. 1e ucměno zad t '
,.
VnI em
k . ' ~ . epSanych odesílateli č (s. 18725
os I vza.l emnou výměnou
vypovedl a k okam ~'t'
~
.
jen vlastník do.
p ~m.u zrusení domovnického ' ~.
,
věřená jim sprá~~;1 ~~~~ ~ F~žir8a8t2ell a. jménem vla~frlf~~~/~ ~p~~~~ea"n pn edomo
~
. 0. :Vnl'k ma' vzdy
nárok . ' .
.
;~vllll~ké p~áce. V někOJ.ikaledo~~cJ~d~í sna:~.~~12ní 'byt, i když obstarává doos o-II meZI strana . k
~
.
.
zadatelný ' k
ml
uzavrenf domovnické
I
majitelem ~a~~ísl~Šn?kezP.la~ný by.t bez' ohledu :n~"~~OU;:, d!?á ?o.moynfk ne_
nesl ~,
:v., I Y je o rodmy čís. 18862
um Je obyvan jen
. usne, urazllve nebo hrubé h , .
.
.
k
domu zaník,a ~lastníke'm 'd~~~2~\9s2,018S8b6')7' jestliže předcházelo o~~pV~~ekneuhtol' poměru
D omovska obec .
.
.
domoV-_
Don - '.
VIZ ob e c d O,m o v s k á
.
ucent. zaJoba na u ~ , . .
rcem, ze nedošlo pr kt '
ere ze ~tr.a~. neb pro je'j Om I ~~ n~zp~sobilos~ k právnímu 'ednání ~_
v

18ltS

I

~~~~~ pzu~e z!~hdy důvo"d

~řZJčan~n~~~o~~~~:nrůdi vJast~ík~

v

o

f~~~??;~s~~ál~e~a()~1:~a~~1 Si';á~íh~l}~d~ P~~I:C~í.0~~~f~fs i~~~rJ3deiiž

a .1IZ spr?vní úřad souhlas' udělil ~. "k "
. CI nI oh
ucovacl predpis právní: rozh. čís. 18661 v ušt"
ustanovení ~ 933
~
,
YP
eno.
t"
s
obc. zak o IhM€: k
'1
"
JClO: predpisern; lhůty llv~den'
lip atnení nároků ze správ není nuD . d~ouzeny, tak i zkráceny čís. ~8~7/ornto ustanovení mohou býB jak proOp1S VIZ do m 'O vn' ,
.
D I ~ ,
I C 1, sml o u v a k r d
op nenl povinného d ' l '
.
II a 1 a
a tel s k á v ě II O.
D
~
I U VIZ P o V I n n Ý d ' I
'
OPOrucení zájemce o úvěr'
- .- 1 .
Doporučený dopis vi.z s ml VIZ sml o lil V a o z á P Oj č c e.
Doprava osob vi'z m t
ou:-a nakladatelská.
_
zbo""
o orova vozidla.
,
Zl VIZ preprava
J
Dopravní podniky ' p
z e e z nič n L
D
.; ,
VIZ
r aha.
orucen!: o roz'šiřování ve srn sin
zavad!1é sk~tečoosti a úX al'e §tylk3a31'Oc" odst. 2 obč. zák. jde i tehdy
,
1 I se strany v .
' 'bY'ly-li
Pravnem spise d h'

Don

Cl s. 18826.

'

,~.

v

v

v

-

feegnoá;ie~11j;.í~~7(~te~v~~~~~;v~ ~~i~oh~i ~g~~g ;le~od~sv:{,~~pr:.~h~~~~!~~u
,vd~~~
verewem ustnIm _
, •.

v,

.

I

VYJlmecne ustanoveni ~ 36 d
ného prosU dk
. , , o st. 4 zák čís 100/193
právník věd~m~ pad uplynutí rekursní Il~ůty 'nemá mr;t S~. o podání opravČekal s iejím rOdn,e ,ostal po dorucení soudního ro h ~ atf!!' ~ge poručník_
- .
aOml na dobu, která se mu zd' zh Od ny...I. ~t;znost, n)'brž
a v o nqs! crs. 18736.

opominuti dontčení není v nespJrném řízeni dů.vodem zmatečnosti~
čís, 18802,
došlo-Ii k náhradnímu doručení tak, že doručované usnesení bylo vy ....
dáno někomu, kdo není ani domácí osobou, jež patří k rodině, ani jinoll
osobou zmíněnou V § 102, odst. 1 a 2 c. ř. s. a nad to je odpůrcem adresáta, nelze pokládati usnesen; za doručené čí 5. 18802.
ustanovil-li si advokát, .iemuž účastník nesporného řízení vystavil plnou moc
s výSlovným zmocněním, aby za něj přijímal všechna rozhodnutí a aby za
sebe ustanovil podle ·své vůle se ste.jnou plnou moct jiného právního zástupce, ·substituta, platí doručení učiněná substitutu za doručení substituentu
a ..tím i zmocnitéli čís. 18831.
Dospělost· nároku viz r o z s ude k.
DOvětek viz po říz e n I p 0·51 e dní.
Dovolání: i ve sporech podle zákona o pracovních soudech má se řízení v případě
vrácení věci dovolacím soudem soudu odvolacímu z důvodu vadnosti řízení
(§ 496, odst. 1, čf::;. 2 c. ř. s. a § 513 c. ř. s.) omeziti jen na ty části ffzení
a rozsudku odvolacího soudu, které jsou stíženy vadou (~ 496, odst. 2 c.
ř, s.) čf s, 18749.
poz!lstaLost jako strana ve sporu je jedinou osobou, i když je zastoupena
vÍCe přihlášenými dědici nebo spráVCl, a múže podati jen jedť;n opravný
prostředek čís.

18813.

bylo-li rozhodnuto jedním rozsudkem o 'žalobě, v níž se uplatňují buď dva
žalob ní nároky nebo dva na sobě nezávislé žalobní důvody, z nichž jeden
odúvodňuje použití řízení řádného, druhý řízení upraveného v §§ 560 a násl.
c. ř. s., platí pro opravné řízení čtrnáctidenní lhůta čís. 1884-3.
ve sporu, v němž se pachtýř domáhá na propachtovateH, aby ohlásil ústní
pachtov,nÍ smlourvu správnímu úřadu ke schválení s hlediska vl. nař. čís. 218/
1938 Sb. a aby se do té dOby, dokud nebude schválení pravoplatně odepřeno, zdržel užívání propachto\'ané nemovitosti a ponechal je pachtýři
v užívání, neplo.H kratší lh'ůty ~ 575, odst. I c. ř. s .. č í s. 18853.
Dovolená viz zaměstnanci.
Dovozné viz pře p r a važ e I e z nič n í.
Dozorčí rada vi-z s pol e č e II s t v a.
úřad viz o b e c.
Doživotní bydlení viz sl u-ž e b n o s t.
Dráha vh pře p r a važ e I e z Jl i Č II í.
Dražba nucená nemovitosti: podal-Ii povinný proti výměru, jímž okresnÍ" úřad
udělit- ve smyslu § 3 vL nař. čis. 313/1938 Sb. ve znění vl. nař. čís. 169/
1939 Sb. souhlas s příklepem nemovitosti v exekuční dražbě, odvolání,
. nemá vydražitel nároku ,ani když jinak splnil dražební podmínky, na
odevzdání vydražených nemovitostí (§§ 156, 349 ex. ř.), ledaže by
okresní úřad vydal 'rozhodnutí o vyloučení odkladného účinku podaného odvoiání (§ 77, odst. 3 vl. nař, čís. 8/1928 Sb,) čís, 18680,
úpadce není oprávněn k rekursu proti oné části rozvrhového usnesení
vydaného exekučním ::;oudem, v níž jsou stanoveny výlohy zvláštnf
správy exekučně prodané nemovitosti č i s. 18817
Dražební podmínky viz dražba nucená nemovitosti.
Družstvo viz s p o leč e n s t v a.
Držba .vi·z též v I a stll i c tví.
jde o nabytí věci za plat ve smyslu ~ 367 obč. zák., nabyl-li poctivý držitel
věci od toho, komu.ji vlastník svěřil do užívání, uschování nebo v kterémkoli jiném úmyslu, darem, začež sám dárce obdamval jinou věcí čf s. 18~88.
činí-Ii· si nárok na výplatu vkladu na vkladni knížce vydané některou z osob:
uvedených v § 2 zák čís. 239/1924 Sb. kromě předkladatele i osoba třetí,

•

780
781

je ~en~žní úst~y! rn.á-li pochybnosti o poctivosti předki~datelovy držby,
opravnen odepntr vyplatu vkladu a složiti jej k soudu čís. 18795.

půchod viz dít ě.

Duchovní viz též p o z 11 s tal o s t pod II c h 'O V II í c h.
jde o n~zákonnost J§ 46, .odst. 2 zák. .čís. 100/1931 Sb.), ustanovil-Ii pozů
stalostm soud pozustalosŤI po katohckem duchovním opatrovníka k vedení
spor,u (§§ 12~, .145 nesp. pat.) dříve, než provedl šetřen': a zjistil, zda a při
k!~reI? ,.?epeflC!ll byl zůstavitel trvale ustanoven a než uvědomil dědice
p:!ch,~Ze]lC! ,v uvahu, o nápadu dědictvÍ spolu s výzvou k podání dědické
pnhlasky C 1 s. 18715.
.
Důkaz viz též odvolání.

p~atí-~i pm ~čekáva~.é dítě domně~ka manželského zrození podle § 138 obč.
za~. Je !llal}zel tpatcl~ . t;ebas svoJe otcovství eopírá, povinen složiti zálohu'
k ~~,rade nakla9u sP?Jenych s por?demya"na výiivu dítěte (§ 168 obč. zák.),

an!z by ~.yio treba Jeho otcovstVI osvedcovati ještě dalšími! důkazními prostredky C 1 s. 18724.
.

Důvěra ve vnější skutkový stav viz s m i o u vaz moc ň o v a c í.

~

Elektrické podniky viz P r aha.
Erekční listina -viz nad a'c e.

Exekuce viz též dra ž b a n u cen á n e m o v i t
-

§ 1,

(J

sti.

čis. 10,. 12-14 .ex. ř.: i ná~itky, tkvící v rozhodnutí úřadů správních
lze prO!1 exekllc~, uplatnovah poradem práva, nejde-li- o exekuční titul

uvedeny v § I, ClS. 10 a 12~14 ex. ř. čís. 18742.
'
byla-li p? pravopJatnosti rozsudku, vyneseného k žalobě vlastníka pozem~u, ze žalovanému n~příslušÍ k žalobcov,-\ pozemku věcné právo
(sluzebn<:~t ~es!r), a že Je povinen zdržeti se jeho výkonu, část po ..
~emku ~r1cha~eJlc1 v úvahu pro výkon věcného práva zveřejněna je
zaloyany 0I?ravněn dom,áhati se žalobou podle § 35 ex. ř. nepříp'ust
nost! vede ne exekuce Čl s. 18742.
d.oložka vykonatelnosti na exekučních titulech -padle § 238 odst 1 'k
ČlS . . 221/1~@4 S,h"., je hmotným předpokladem pro 'povoiení exek~~e:
k!ery ~e~uze byt~ ~ah.razen usud~e~ soudce, povolující-ho exekuci, že
-'2 r,edlozeny exekucll! tltu'l nepodJeha dalšímu opravnému prostř"'dku
Cl s. 18847.
-,...
§ 1,

č~s..~8

-

v

ex.

ř;:

pebylY-}i

pr?t~ mil!1'Os.?u~~.í výpovědi

z nájmu pOdány

včas

n~n:utky, stava se vypoved pravne ucmnou, i když nevyhovuje před-·
Plsum §§ 563, 564 c. ř. s. o- výpovědních lhůtách' při povolení"exekuce

n~ ~~kladě !lli!ll0s?~dní výpovědi nelze již otázk~ výpovědní lhůty při
vadetl na pretres c I s. 18799.
!pimosoudní, v.ýpo,vě~' z nájm:u, v, níž vypovídající hrozL vypovídanému,
ze ~,evyh~vl-!J- vyzve k _vykhzelll a odevzdání najatého předmětu zakrocl protI ,,~emu soudní cestou (cestou sporu) není exekučním tit'ulem
podle § 1, ClS. 18 ex. ř. čís. 18799.
§§ 35, 37 ex. ř. viz ž a lob a pod I e §§ 35, 37 ex. ř.
§ 42 y~x. ,ř.: v exekučním řízení, v němž manželka vymáhá na manželovi vý.
zlYn:, n:lze z~sadně po~?l!ti ??klad exekuce z důvodu podle § 42, čís. 5
:x. r., tre~a J~ ~~mahaJICI ventelka podle předloženého osvědčenÍ- toho
casu ne'lvestna CI s. 18677.
§ 249 ex. ř.: dlužník~'V .spoluv}as~ník, do jehož práv bylo zas~eno exekucí
pOdle "~ 249 ex.o ,t., le opravn.en ,domá~ati se nepřípustnosU vedené exekuce len na ~vu] spoluvlastmtky pod-ll, nikoli na celoU' věc čís. 18823.
§§ 29~, 296 ex. .T.: ná~-itky p'roti přípustnosti exekučnÍ'ho zabavení pohledavky (traflkantske provlse)' nem-Me _dlužník pod zmatečností podle

§ 477, čís. 6 c. ř. s. uplati''rovati žalobou, nýbrž jen v řízerií exekučním
čís. 1"8654.
vedl-li vymáhající věřitel exekuci zabavením a vpři~á~áním dlužní-~ovy
pohledávky k vybrání podle §i~ 294" a, 303 e.;c. ~.• ac slo o pohle~avku
uvedenou II § 296 ex. f" je poddluzm.k opravnen k _.rekurs~ proh~"pD--:
volujícímu usnesení, a to jak pokud .1de o zabavem, tak I zpenezem
pohledávky čís. 18773
§ 303 ex. ř. vi,z ~ 294 ex. ř.
§ 325 ex. ř.: exekuce podle § 325 ex ř je přípustná jen, Jde-h o nárok, kter)'
.
má dlužník proti třetím osobám, nikoli I tehdy, má-lt dlužník nárok proti
vymáhajícímu věřirf:eli čís. 18699.
§ 350 ex. ř.: bez součinnosti toho kdo byl rozsudkem uznán povinným vy.
dat i prohlášení vůle, potřebné k převodu knihovního, práva, múže býti
výrok rozsudku proveden jen v řízení exekučním, nikoli na základě
pouhé 'knj,hovní žádosti v nesporném řízení čís. 18783.
§§ 370 a násl. ex. ř.: k povolení _exekuce vnucenou správou nemovitosti
k zajištěni v}'živného z 'Odkazu není třeba,ani aby exekuční titul již
nabyl p~ávni· m?ci, ani.. vaby byl,a zaveden.a pro dáv~rY tiž, do~~ě!é ·.exe~
kuce uhražovacl: rovnez neplatl obmezem, ze se 7a]lstem muze tykati
jen dávek, které se stanou_ splatnými bě~em _{ednoho roku; podmínky
pro povolení uvedené exekuce jsou -obsazeny .len v - §~ 379, 371 ex. r.
čís. 18807.
..
§ 379 ex. ř.: strana, jíž byla způsobena šlmda tím, že soudcovský úř~?ník
poruši.J u vykonáváni svého úřad-u soudní zápověd· podle § 379, ClS. 3
ex. ř., je oprávněna domáhati se na ~ěm p.e~o. n;; stát~ nebo n~, ob?u,
náhrady škody i e n za předpokladu syndlkatntho zakona a flzemm
upraveným v tomto zákoně, nikoli žalobou opřenou o ~ 385 ex, ř.
čfs.18816.

Exekuce na mzdu: rodinnou podporu, povolenou osobě včleněné do' práce podle
~ 10 vl. nař. čís. 250/1943 Sb., nelze zabaviti ani k úhradě (zajištění)
zákonného výživného čÍs. 18719.
nedobrovolné započ.tcní proti pohiedavce chráněné před zabavením podle nařízení o ochraně mzdy ze dne 30. října 1940, říš. zákon I, str. 1451
,ie přípustno jen co do nechráněné části přiJmu nebo platu mu na roveň
Dostaveného čís. 18775.
když byla vyživovací povinnost dlužníkova stanovena teprve pravoplatn}'m rozsudkem, není přece pro posouzení otázky, zda jde o ,ne~o
platek výživnél~o, který se st,al ve, smyslu. ~ 6, odst. .1, posle,d~l ve~y
nař. o zabaveni mzdy splatnym dele nez Jeden rok pred podamm na:
vrhu na vydání zaba-v-ovaciho usnesení, rozhodující doba pravoplatnostt
rozsudku nýbrž doba dospělosti jednotlivých vyživovacích dávek od
podání ž~loby (§§ 406, 409 c. ř. s.) čís. 18822.
okolnost že se dlužník houževnatě, ale marně bránil zjištění vyživovací
povinno~ti, nssvědčí sama o sobě o tom, že se dlužník úmyslně vymkl
své plateb ni povinnosti čís. 18822.
částka, vyplácená dlužníku jako příspěvek na manželku, jež vš~k j~
trvai:ou součástí jeho služebního platu jako ženatého. není nezabavltelna
.podle Si 3, čÍs. 5· nař. o zabavení mzdy čÍ' s. 18822.
došlo-Ji. po ujednání (soudního) -smíru m~zi manžely o manže}~.ině, výživném k rozluce iejich manželství bez vmy stmn, lze pro vyzlvne ze
smíru vésti exekuc'i ·jen podle ~ 5 nař. o zabavení mzdy čís. 18837.

i

farář

viz p o z Ů s t a los t (rozh.

čís.

18664 Sb. n. s.).
čís. 18664 Sb. n. s.).
finanční prokuratura viz pro k u r a tur a f i n a n ční.

fami budova viz p o z ů's tal 'o s t (rozh.
-

úřad

viz d a n ě.
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Firma: použilo-li několik osob při společném výdělečném podnikání společné firmy
jsou povinny se podl'Obiti i protokolaci, když jsou dány předpoklady zák:
čis. 183/1928 Sb. či s. 18794.
otázku zrušení veřejné obchodní společnosti podle čl. 125 obeh. zák. nelze
řešiti ve firemním řízení, a to ani prejudiciálně podle ~ 25 odst 2 zák
čis. 100/1931 Sb. či s. 18834.
.
,
.
.
Fixní smlouva viz sml o II v a

II

a k 1a dat e I s k á.

Forma smluv: k platnosti smlouvy, jíž se jeden ze smluvcu zavázal k bezplatnému
plnění třetímu a podle níž. byl i druhý smluvce povinen plnW z a t o
třetímu, n.enJ třeba rwtářského spisu čís. 18714.
požadavku písemnosti dohody mezi vlastníkem domu a domovníkem'
podle § 15 zák. čÍs. 82/1920 Sb. je učiněno zadost i vzájemnou výmě- .
noú' dopisu, podepsaných odesílateli čís. 18725.
smloÍlvy manželů o rodinných poměrech uzavřené při zrušení manželského spo}ečenství, nevyžadují formy nótářského spisu, i když se ieví
na venek Jako smlouvy vypočtené v § 1, písm. b) zák. čís. 76/1871 ř. Z.,
při čemž nese,jde na tom, zda se tal{lQvýmito smlouvami upravují ma.
jetkové poměry pro případ rozvodu či rozluky čís. 18750.
Formální právní moc viz p r á v ním o c.
vada: nepředložil-II účastník· knihovní-ho řízení ve lhůtě udělené mu soudem
plnou moc právního zástupce, jenž sepsal a sám p.odepsal účastníkův
r:~urs d? vu~nesení knihovního soudu, j~ rekurs pro formální vadu ne:"
pnpustny CI s. 18818.
Fysiologicko-biologická zkouška viz dít ě II e man žel' s k é.
Garáž viz smlouva nájemní.
Havarijní pOjištění viz pojištění smluvní (§~ 48 a násl. zák. čís. 145/
1994 Sb.).
Heslo viz knížka vkladní.
Hodnocení důkazů viz o d vol á n í.
Hodnota předmětu sporu vi-z o cen ě n í pře d m ě t u s por u.
HOlografní testament viz po říz e n í p o s 1 e dní.
Hospodářství řízené viz říz e ně h os pod á řs tv í.
Hostinský viz n á hra d a š k o d y (~ 1299 obč. zák.).
Hostinská živnost viz z a m ě s t TI a n c i - vy h ! á šky m z rl o v é.
Hranice obce viz zaměstnanci - vyhlášky mzdové.
Hrobka: právo nabyté k pO'lemkové ploše pro rodinnou hrobku na obecním hřbi
tově není soukromým právem věcným, jehož ochrany by se bylo .lze domáhati u řádn}'ch ~oudů žalobami vlastnickými, podle obdoby §§ 366 a 523
O?~. z~k. nebo žalobou ze služebnosti podle obdoby § 523' obČ. zák., nýbrž
uZlvaclm právem tkvícím v právu veřejném čís. 18819.
Hromadné propuštění viz z a m ě s t n a n c i.
Hrubá nedbalost viz knížka vkJadní.

Chodní~y (vl. .nař. čís. 1/1943 Sb.): nedostatek souhlasu mIstního policejního
u:adu podle § 1, o~st. 3 vl. nař. čís. 1 Sb. z roku 1943 s" tím, aby chodník
pred domem vlastmka nebo uživatele celé nemovitosti čistil ten kdo se
k~ tomu smluvně zavázal (na př. nájemník), má jen ten význam, Že se uzavrenou smlouvou nic nemění na povinn.ostj .vlastníka nebo uživatele celé
nem~)Vitosti a že tento ručí za úraz ó'a 'neočištěném chodníku, zejména nedohhží-li náležitě na prováděnf čištění; smluvní závazek k čištění však' není
. nedostatkem souhlasu místního policejního ářadu dotčen čís. 18676.

jde-Ii o dům v Brně, pro který
brněnského stavebního řádu, je

bylo stavební povolení vydáno za platnosti
jeho majitel povinen udržovati obcí nepře
vzatý chodnfk, i když pozemek, na kterém byl chodník zřízen, není jeho
vlastnictvím čís. 18768.
udržování chodníku ve smyslu ~ 99, čís. 2 stavebního řádu brněnského zahrnuje i jeho čištění a posypávání čís. 18768.
Chráněnci viz o pat r o v nic tví.
Chudá strana viz p r á v o. c- h II d Ý c h.
Chudinské právo: přímý nárok chudého protI domovské ObCl na zaopatření v pří
padě naléhavé potřeby podle § 23 zák čís 105!1863 ř. z není P?dmíněn tím, že není jiné osoby, jež by byla povmna a, s to chu~eho
zaopatřiti; nárok jiné osoby, .jež, nejsouc k tomu podle. zakona povmna,
opatřila chud~ho v úmyslu poža?ova!i náhra~u tohoto ~ákla~u- na povinném (§ 1042 obé. zák.) , můze vsak proh domovske obcl' chudeho
.vzniknouť jen za předpokladu. Ž~ domovská obec byla sama povinna chudého bud' zcela nebo částečně opatřiti v době, kdy výživu chudého
opatřila osoba, jež se na ní d'Jmáhá náhrady tohoto plnění č Í's. 18833.
i nemanželská matka, vdaná za ,iiného muže než otce svého nemanželského dítěte .ie povinna, nemá-Ii .in~-ění nebo stálých příjmů, vykon~-:
vat nodle možnosti takovou činnost, aby z jejího výtěžku mohla dostat!
závazku k výživě, ienž na ni podle § 167, druhé věty obč. zák.. přešel;
manžel není s hlediska ~ 92 obč. zák. oprávněn brániti své manželce,
aby opatřila svému dítěti nutnou výživu čís. 18833.
Intervence vedlejší: o rozšiřování ve smyslu ~ 1330, odst. 2 obč. zák. jde i te!Idy,
byly-li závadné skutečriosti a údaie, týkající se stra'ny ve sporu, obsazeny
v přípravném spise druhé strany, a bylo-II jedno vyhotovení tohoto spisu
doručeno vedleJšímu intervenlentovl a jeho obsah přednesen při veřejném
ústním jednání čís. 18713.
Jednání právní viz n e p 1a t n o s t sml u v, s c h v á len' í sml II V S P ť á v n f m
úřadem, smlouvy.
ústní viz r o z šiř o v á n í.
Jmění viz' o o a t r q v 11 i c tví, s rn I o u v a ve pro s p ě c h tře tíh o, spr á va,
manželčina majetku.
dítěte: příjmem dítěte ve smyslu § 150 obč. zák. je: i takový majetkový
prospěch, jímž dítě nezískává jmt'ní (kapitál) v hospodářském smyslu,
nýbrž jen dúchod; opětující se dávky, jichž se dítěti dostává ze soukromých či veřeiných prostředkLl, jako příspěvky na výživu či 'yýchovu,
důchody z rentc,vých odkazů, požívacích práv, stipendií a pod ..isou
příjmem ,nikoli jměním dítěte čís. 18745.
Kaplan viz fl a d a c e.
Katastr pozemkový: obsah katastrálních operátů je toliko součástí důkazního ma..
teriálu, na jehož podkladě rozhoduje pozůstaJ.ostní soud, zda je pozů:
stalost projednati podle zákona o dědické posloupnosti. v rolnické usedlosti (zák. čís. 68/1908 'Z. z. čes.).; soud se však při tomto rozhodnutí
nemůže spokojiti' jen s formálním obsahem katastrálních operáttl, neshodujícím se se skutečným stavem, nýbrž musí vzíti. za základ čistý
skutečný katastrální výnos usedlosti ke dni zůstavitelova úmrtí, třebas
by tento byI zji5těn až dodatečně po smrti zůstavitelově a zapsárt. katastrálním měřkkým úřadem teprve pozdě.iJ do pozemkového katastru
či s. 18769.
účinnost zápisu výnosu, stan~vená v ~ 72 vl. nař. čís: 64/19,30 Sb. pro
účely úřadů finančních, může býti podle okolností případu bez významu
pro mzhodnutí pozústalostního soudu o tom, má-li se pozůstalost projednávati podle předpisů zákona o dědické posloupnosti v rolnické usedlosti čís. 18769.
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Kauce viz s m 10 II v a pac h Ť'o v II í.
Klid pojištění viz poj i š t ě ll.j, S m J II V II í (§§ 48 a ná.sl. zák. o poj. sml.).
řízení: rozh. čís. 18694 Sb. n. s. vypuštěno.
Kniha pozev~k()vá: došlo-Ji, ke zcizení nemovitosti před právní účinností vl. nař.
ClS. 21~/19~8, Sb.! lze !la základě prav?platného rozsudku, zjišt'ujícího
do?u sjednanl zClzo~acl' .smlouvy, povohti, nabyvateli zápis vlastnického
prava do pozemkove kmhy bez souhlasu správního úřadu čís. 1-8672.

činí-li

si nárok na výplatu vkladu na vkladní knížce, vydané některou
z osob uvedených v ~ 2 zák. čís. 239/1924 Sb ..kromě p~edkl.ada~tele
i osoba třetí, je peněžní ústav, ~á-I~ pochybnostI o p.?c.tťy~stt predkladatelovy držby, oprávněn ,odepříti vyplatu vkladu a slozlŤ11e.l k soudu
čis.18?95.
.
nezavázala-Ii se k tornu smluvn~, není osoba, která provedla vinkulaci
cizí vkladní knížky a -oznámila heslo jejímu vlastníku;' povinna provésti
devinkulaci nebo sděliti 'heslo vlastníkovu právnímu nástupci" jež tento
zapomněl, ač mu je právní předchůdce sdělil čís. 18855.
Kogentní předpis právní viz d o n tl c o v a cíp ř e d p i spr á v n í.
Kolektivní smlouva viz srn! o u vak o lek t i v n Í.
Komora advokátní viz p r á voe h u d Ý c h.
K-omplementář viz s p o leč n o s t ti c h á.
Komunikace viz s o u sed s k é p r á v o.
Konkludentní činy: skutečnost, že, strany uzavřely sm.louyu" ,nájemní, nevylučuje
,
pozdější konkludentní uzavření smlouvy domovlllcke c I S. 18862.

vlas,tník 'po~emku; k!erý b~zJ?r~'Yně zřídil služebnost k společné studni,
nen! p,as!vne opravr:en v Zapl!rClm spor~ potud, pokud se na něm, jako
na Jt':~me!fl ~~lov~mem~ vlast~!k souse.dmho, pozemku domáhá i výmazu.
bezpravne Zflzene sluzebnostJ z pozemkove knihy čís. 18696.
v

k~ih?vní seudce je povinen přihlížeti při. žádosti o vklad převodu vlastn!ckeho práva k nemovitosti z úřadu ke knihovně' zapsanému předkup
nlm~ právu.. ~ nem1Íže, neprokázal-li žadatel zánik tohoto práva listinamI! poyohtt" ~'klad pro jinou osobu, než pro tu, pro kterou zní předkUPlll pravo Cl s. 18770.
byl-li ,nepráyem poyol~n vklad převodu vlastnického práva bez ohledu
na pravo predkupnI, Je ten, pro něhož je vloženo před kupní právo
oprávněn ·odporovali stížnosti, povolení vkladu- čís. 18770.
'
be~" s~uéj~f!osti t~1ho" kdo ~yl rozsud~em ~znán povinnÝlJl vydati prohlasem vule, potreb~e k prevodu k!llhovmho prava, můze býti výrok
ro~sudku proveden Jen v ří'Zen; exekučním, nikoli na základě pQuhé
klllhovní žádosti v nesporném řízení čís. 18783.
nepředložil-li účastník knihovního řízení ve lhútě udělené mu soudem
plnou moc po-ávního zástupce, jenž sepsal a sám podepsal účastníkův
r~l~urs d? ;r~nesení- knihovního soudu, je rekurs pro formální vadu nepnpustny Cl s. 18818.
<"'

.

Konkur~:

správce konkursní podstaty není ani soudcovs~ým úředníke~ ve smyslu
§ 4, odst. 1 zák. čís. 112/1872 ř. z., ani nespadá do Qkruh~ O'so"b, postavených na roveň soudcovským úředníkům (§ 4, odst. 2 uved. zak.) c 'I s. 18717.
zemře-li, úpadce za konkursu, tvon souhrn úpadcov,ých práv a z~vazků,
pokud se nezakládají jen na poměrech ryze osobmch, ]ehO' pO'zustalo~t
(§§ 53:1 547 obč. zák.), která má být za konkursu zastoupena opatrovlllkem po~ůstalosti, jehož ustanoviti' přísluší p'ozůstalostnímu soudu; i}nak však
ustupuje po dobu trvání konkursního, ř-Ízení prayomoc l?ozůsta~os~~Iho... ~?~du
pravomoci orgánu konkursního řízem; opatrovmku pozustalostt pnSIUSe]I Jen
ona práva, která by příslušela jinak úpadci čís. 18732.
promlčení 'žalob proti společníkům, kteří náleželi k veřej~é Ohchoď~Í sp~
lečnosti v době jejího zrušení (čt 148, odst. 2 oheh. zak.), se' pretrhu]e
v případech, kdy ke zrušení společll'ost~ ~ošl.o ,z jioných důvoďú n~ž pfohlášením konkursu žalobou podanou protI hkvldatorum (~ 1497 obc. zak.) a
v případě že společnost zanikla v důsledlcu prohlášení: konkursu, přihláše
ním pohl~dávky v konkursním řízení (§§ 104, IP konk. ř.) čÍ-s. 18747.

p~~!1á~ka zá~azu. ~cize~í. má účinky uvedené v ~ 384, odst. 3 ex. ř.
VLl~l vsem kmhovn1m zaplsům, .jež se' zákazu příčÍ' a staly se po po~n,amce, byť i na základě právního jednání, z doby před poznámkou
Cl s. 18836.
~o~námk~ knihovní y(§ 20, písm. b) knih. zák.): věcný patronát, zeJmena zavazek z neho plynoucí, muže býti, na patronov\'ch nemovito~tech', Hv.eden v pyatrn?st knihovní poznámkou podle § 20, písm. b)
klllh. zak. I bez soucasneho vkladu nebo záznamu tohoto věcného práva
(reálního břemene) čís. 18673.
n~ní přípust.ná r;ozná'}1k,a pře?no~ti ,Práva zapsaného v pozemkové knize
prede vsemi klllhovnImI a vecnyrnl břemeny čís. 18673.
zák.. čís. 18/1869 ř. z. (rozdělení nemovitosti): v řIzenÍ o rozdělení ne-movlt?sti p~~vedeEím .jej~ části. d? vlo!-ky, II jiného soudu, je každé pos!upne daisI' vynzenJ JednothvYCh cásh jednotné žádosti ,závi'Slé na
p~edchoz~'}1 k!adné"t;! ",:yříz~ní předchozí části žádosH; došlo-li' ke kladnery1U .Y-ťr~z,en~ ~aJsl 7;ad?s!ly'pred pravoplatností rozhodnutí o její -přcd
c~azeJlcI castl,)e p~a:rnJ, ucmnost tohoto vyřízení a zápisu na základě
neho ~rpvedeneho zavlsle na tom, že předchozí usnesení nabude právní
moci c J s. 18797.
Knihy obchodní viz společnost veřejná.
Knížka vkladní: vkladní knížka vinkulovaná, heslem zůstává i po vinkulaci papírem
majiteli svědčícím čís. 18668.
n~pátral-li peněžní ústav za jednání o poskytnutí úvěru a před tím než
prevzal od ~chazeče o úvěr do zástavy vkladnf knížku vi'llkulov'anou
heslem, zda Je heslo udané uchazečem o úvěr správné dopusUl se hrubé
,!:edbalosti, kt:rá vyl-uéute bezelstnost podle §§ 371, 456 obč. zák., třebas
sIo o uchazece doporuceného a peněžnímu ústavu' v dobé odevzdání
zástavy již známého čís. 18668.

úpadce není oprávněn k rekursu,"'pr?ti 'oné části rO'zvrhového ~~ne,sení yydaného exekučním soudem v mz JSOU stanoveny vylQhy zvlastm spravy
exekučně prodané nemovitdF:ti čís. 188ť7.
.
KOt1sistoř viz nad a c e.
Korporace viz z a m
Koupaliště
Koupě

viz

fl

akcií viz

~

s t n a n c i ..

á hra d a š k o d y.

a k c i e.

. Koupě zpětná: nrávní jednáni, k němuž má dojíti uplatněním práva zpětné koupě
za účinnosti vl. nař. čís. 218/1938 Sb. je smluvním zcizením ve smyslu ~ 1,
odst. 1 uved. nař., a to i když oprávněný musí svůj nárok vynucovati žalobou č i s. 18653.
Kupní smlouva viz smlouva kupní.
Kupon viz a k c i e.
Kuponový arch viz a k c i e.
Kritická doba viz dítě - nemanželské.
Kryt protiletecký viz protiletecký }ryt.
Kupní cena vi-z s'p r á v a pro' vad y.
Kuratorium viz z a m

ě

s t n a n c i (rozh ..

čís.

18698 Sb. n. s.).
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Legitimační papír viz a k c i e.
Lhůty viz dovolání, odvolání, neplatnost manželství, obnova

sporu, rekurs, smlouva nájemní
kladatelská.

(řízení),

smlouva na-

§ 933 o~č. zák.,: ust,a~ove~í ~ ,933 obč~ zák. o lhůtě k uplatnění nároků ze
spravy, ~e!11 nUÍ1clm predplsem; lhuty uvedené v tomto ustanovení mo~
hou byh Jak prodlouženy, tak í zkr4ceny čís. 18671.
při ~;Ýpoyědivp~jistné sml0.uvY:)~dnoměsíční lhůta k výpovědi smlouvy po..
~~~t~e, zac!~a ,nabyvateli {?oJlstené neIl!.?v]t~sti v příp~dě, že, nevědělo po.lIstem, bezetl dnem pate, kdy o POJ lstem nesejde na tom jak a' od
koho - zvěděl, nikoliv kdy se o PJjištění mohl -dověděti čís. 18683.
Licence viz ~liouva licenční.
Líh viz náhrada škody (§ 1299 obč;. zák.).
Likvidátoři viz s p o leč II o s t v e ř e j n á.
List vůdčí viz mot o r o v á voz i dIa.

listina viz 4I a d a c e, v 1 a s tni e tví.

•

Majetek viz nad a e oe.
státní viz stá t.
Mruoživnosti viz z čl m ě s t n a II c i - v y h 1á s k y m z cl o v é.
Manželé viz ~aně, manželství, neplatnos't manž-elství, rozluka
~ s m I o u v a s vat e b n í, spr á v a man ž e l' čin a .i měn í, v Ý ž i v a.
'
Manzei~~ VIZ cl a n ě, I I a n Ž e J s tví, spr á v a man žel čin a .i měn í, v ý_
Z JoV

a.

___ _

Manželský původ dítěte vi'z dít ě man žel s k é.
.Manželství viz též ne p Jat n o s_ ť man žel s tví, r o z J u k a man ž e j-s tví.
určil-Ji v ma~žel v rámci vs~ých P!á:r a povi~nóstí vůči man~elee podle §§ 91,
92 obc. z~k. o za sp,oleene b)(.dhste nemovitost, která je ve spoluvlastnictví
O?,?U m~nzelu,~ patn ,~o ~anzeIova správního účtu (& 1239 ob-č. zák.) jako
?r;IJmova polozka najemm hodnota manželčiny ideální části nemovitosti
Cl s. 18674.

-P0:ri~'nost předchozího slož~ní účtu' splni! manžd jako správce :rJanželčina
Jmem podle okolnosti již tlrn, že zaslal manželce vyúčtování výdajů .jichž
- ,
náhrady se domáhá čís. 18674"
Maso viz řízené hospodářství.
Matka viz dít ě n e man žel s k é, v ý ž i var o á i č Ů.
Měřický úřad viz usedlosti střední veli.kosti.
Městské podniky pražské viz P r aha.
Methylalkohol viz náhrada škody (§ 1299 obč. zák.).
Mezinárodní úmluva o přepravě zboží viz pře p r a važ e I e z nič n í.
Mezitimní návrh ~ urČOv~?: ~;~ho?~.v j~ž_ se ?účastněné' poiišt'ovny vzájemně zaváz~ly, ,ze zrUBI ,~ye FSJlste?I,. bude-li prokázáno, že jejich pojištění bylo
~Jednano pozdej!, a ze premle zaplacená na toto pOjištění bude vrácena
1~~ ~n~louv?.u v,e prospěch pojistníka, tl něhož. dOjde ke dVOjnému P'Ů~
J1'~tell1; pOJlstnlk tu ~nab,ývá přímého práva žádati na slibUjícím splnění
zavazku (§ o~81 ,obc. zak.); ne~p!ni'la-Ii pojišfovna, uzavřevší pojistnou
smlouv,~" SVU] z~.~a!e~ z t~koy'eto dohody, je pOjistník, II něhož došIlO
k~ dyolTne.mu pOjlste~l, op!avncn uplatň?vat! svůj nárok z dohOdy, uzavrer:e \ Je~o. prosp.~ch, z~.1ob.ou ? vr:,,-cem zaplacené pojistné prémie
z ,duv~du, .~"'.e, pozdejl uzavrena, pOJ~~tna, sm~ou.va. zanikla, nebo se proti
~aro~l1 POjlstovny na zaplacelll pOjlstne premle z později uzavřené 00jlstne smlouv~ brániti mezitímníl}1 návrhem určovacfm, že pojistná
smlouva netrva vzhledem k dohode po právu čís. 18752.
.

Mimosoudnt 'výpověď viz s.mlou"a nájemní (řízení).
Ministerstvo viz řízené hospodářství, zaměstnanci - vyhlášky
m z d o v é.
Místní 'policejní úřad viz ;: hod n í k y.
Moc právní viz pr á v ním o c.
Motorová vozidla (zák. čís. 81/1935 Sb.): je-Ii podle pOjistných podmínek platnost - odpovědnostního pojištění z provezu motorových vozidel závislá na
tom, zda má osoba řidící vozidlo úředně předepsaný vůdčí list pro vozidlo
téhož druhu, není poJištěním kryta škodná událost v případě, že řidič motorového vozidla, určeného k veřejné dopravě osob, neměl platný vůdčí list
pro takovéto vozidlo proto, že neměl třiletou řidičskou praxi, předepsanou
v § 12, 'ldst. 4 zák. o Fzdě rn,otcrovými_ vozi~ly čís. 18711.
Mzda viz z a m ě s t n a n c i - v y h 1 á šky m z d o v é.
Nabídka plnění viz S !TI I o u v a o d i 1 o.
Nabytí vlastnictví viz v I a s tni c tví.
Nabyvatel nemovitosti viz poj i š t ě n i s m I u v n í (§~ 64 a násl. zák. o poJ. smL).
Nadace: pouhým udělením schválení příslušnými úřady, jehož je jinak zapotřebí
ke zřízení nadace jako samostatné právnické osoby, nevzniká ještě nadace
jako samostatná právnická osoba, nýbrž je třeba, aby byly dány i ostatní
předpoklady jeiího vzniku, zejména trvalé. věnování- určitého majetku ně
jakému společenskému, pravidelně všeužitečnému účelu tak, že věnované
jmění má slouži-ti- přímo tomuto účelu jako samcstatné jmění čís. 18669.
jo když je erekční listinou dáno hiskupské konsistoři právo, aby nastoupila
proti těm kdož se zdráhají plniti do jmění nadace, ač jsou k tomu zavázáni, není' přece biSkupská konsi,stuř oprávněna domáhati se plnění pro sebe,
nýbrž jen jménem nadace nebo alespoň pro ni čís. 18669.
je-li zayázaný podle erekční listiny povinen k ně.jakému plnění jen proto,
aby byl umožněn rtepřerušený výkon určitého officia (zámeckého kaplana)
a Je-li jen beneficiát oprávněn k přijímání plnění, odpadá povinnost plnění
po dobu, po kterou nebylo beneficium obsazeno a officium vykonáno
či s. 1'8669.
byla-li otázka procesní způsobilosti a zákonného zastoupení strany (žalu,jící nadace) pravoplatně rozřešena v jednom sporu, je podle § 7, odst. 2
c. ř. s. závazně rozřešena i pro- jiný spor vedený me-zi týmiž stranami
či s. 18733.
Nadržování věřiteli viz o d p ů r č í p r á v o.
Nahlédnutí do spisů: nejde o nezákonnost (§ 46, odst. 2 zák. čis. 100/1931 Sb.),
neshledal-li pozůstaJostní soud, uváživ volně okolnosti případu, za vhodné
vyhověti žádosti účastníka pozůstalostního řízení o zaslání spisů k nahlédnutí jinému soudu čís. 18743.
Náhrada škody viz též chodníky, syndikátní odpovědnost.

-

obč. zák.: městské podriiky pražské (dopravní podniky) odpovídaji
za škodu vzniklou chodci tím, že v nad při zatemnění upadl na ochranném obrubriíky u nástupiště, jeni nebyI opatřen,! bílým nátěrem
čís. 18731.
. ,
§ 1297 viz § 1299 ob č. z á k.
§ 1299 obč. zák.: zužitkoval-li hostinský líh, jeho'ž nabyl proti zákonnému
zákazu pod rukou od osoby, která nebyla ani výrobcem lihu ani obcho-dníkem, oprávněným k obchodu čistým lihem, dále do likérů' a pmdával tyto likéry po živnostensku, spoléhaje se jen na ujištění dodavatele a nepřesvědčiv se, případně i chemickým rozborem, o nezávadnosti lihu, odpovídá podle §~ 1297, 1299 obč. zák. za škodu, vzešlou
zákazníkům tím, že nezákonně dodaný líh obsahoval methylalkohol
čís. 18679.

§ 1295

788
789

-

zasilatel, který uzavřel smlouvu o úschově věci ve svém skladisti, není
povinen, když je jinak skladiště bezpečně opatřeno, ani pojistiti uskladněné věci proh vloupání, ani upozornitl ukladatele na to, že skladiště
není pojištěno proti vloupání čís. 18681.
mohl-li podnikatel koupaliště vybaveného skluzavkou předpokládati, že
muže na skluzavce dojíti k nepřístojnostem, ježto jí používá nedospělá
mládež, je na něm, aby bud' takovým nepřístojnostem náležitým dozorem zabránil nebo aby se nespokojil Obvyklým vybavením skluzavky,
nýbrž zařídil ji tak, aby platící návštěvník neutrpěl ani při nepřístoj
nostech újmu; zanedbal-li podnikatel tuto opatrnost, ručí za škodu,
vzniklou návštěvníku úrazem čÍs. 18791.
§ 1304 obč. zák: byla-Ii škoda způsobena úmyslně, nemóže škúdce přesu
nouti část náhrady na poškozeného Odvolávaje se na jeho zavinění
čís. 18792.

§§ 1313 a), 1315 obč, zák.: zaměstnavatel, který nahradil podle §§ 1313 a),
1315 ohč. zák. škodu zpúsobenou zaměstnancem třetí osobě, má proti
zaměstnanci nárok podle § 1358 obč. zák. čís. 18764.
_"
§§ 1323 a násl. obč. zák.: jsou-II pro věc, jejíž náhrady se domáhá vlastník
poté, kdy se její vrácení stalo vinou toho, kdo byl povinen věc vrátit,
nemožným; přípustny podle cenových předpisů dvě různé ceny podlé
toho, zda byla koupena před válkou či v přítomné době (brilianty), má
vlastník nárok na náhradu odpovídající ceně, za niž si. může skutečně
opatřiti náhradní věc, která by ukojov,ala jehlO potřebu podobným způ..
sobem, jako věc nevrácená; může-Ji, si poškozený skutečně opatřiti náhradní věc za každou ze stanovených cen, má nárok pouze na cenu
nižší čís. 18784,
válečná úřední opatření, v jichž dusledku se určitá věc nevyskytuje volně
na trhu a pokud se vůbec vyskytuje, je vy-hrazena jen určitému okruhu
osob, znemožňují škůdci náhrad:u škody podle § 1323, prvý případ
obč. zák. opatřením náhradní věci čís. 18865.
i při určování v:iše peněžité náhrady podle § 1323, druhý případ obč.
zák. nutno vycházeti za řízeného hospodářství z ceny, která byla pro
. druh věci, o niž jde, stanovena nejvyšším úřadem cenovým čís. 18865.
ustanovení § 2, odst. 3_ vyhlášky nejvyššího cenového úřadu ze dne
20. května 1942, Č. j. 47319-VI/5-1942, že prodelní cena upotřebeného
zboží nesmí v žádném případě přestoupiti 75% nejvýše přípustné ceny
nového zboží stejného druhu nebo zboží srovnatelného, se vztahUje' ,jen
na smlouvy zcizovací. nikoli na závazky k náhradě škody,; podle okol_
ností lze poškozenému za nenahraditelnou obnošenou věc přiznati i cenu
věci nové čís. 18865.
_/§; 1330 obč. zák.:
rozšiřování ve smyslu ~ 1330, odst. 2 obč. zák. jde
i tehdy, byly-li závadné skutečnosti a Údaje, týkající se strany ve sporu,
obsažel!-Y v přípravném spise druhé strany, a byťo-li' jedno vyhotovení
tohoto spisu doručeno vedlejšímu intervenientovi a jeho obsah před
nesen při veřeJném ustním_ jednárrí čís. 18713-.

°

podle dyorského dekretu ze dne 25; srpna 1817, ,ŠÍs. 1332 Sb. z. s.~ provedení soudního ohledání k zjištění vyše' stavební náhrady za škody na
farních budovách, která postihlije pozůstalost po faráři nebo befeniciátoví a která musí býti zajištěna, jé přípustné nejen na návrh dědiců,
nýbrž __ i finanční prokuratury čís. 18664.

různé: ve sporu úrazové pojišfovny praH podnikateli o náhradu podle § 45,
odst. 1 úrazového zákona není soud vázán výměrem úrazové pOjišf'Ovny,
jímž byla matce usmrceného pojištěnce přiznána podle ~ 7, písm: b)
úrazového zákona ascendentní renta, pokud jde o otázku, zda usmrcený
pOjištěnec podstatně přispíval k výživě své matky a' zda její nuznost
nepominula čís. 18763.

nemá nepominutelný dědic proti obdarovan;ému ~á~ok. na náhradl.!
vznikla tím, že se ,dal t<:,ho ne~av!lznytpl "SlIbY pohnoutI
k tomu že neuplatnil povinného dIlu pn smrti darcove c 1 s. 18820.
" d is~m § 1. vl. nař. čís. 248/1941 Sb. byla obn<:ve~~ i p!atp'ost us!a-;
pre Pí § 1 odst. 3 zák. čís. 44/1928 Sb., o ochrane n~jemfllku .,ve zne~lI
~~hiJ1ky ~inisterstva sociální péč~ ~Ís. 6?/1934 Sb., ze pronal~matel,
povinen nahraditi nájemníkovi zavtnenou skodu, nebylo~h bP~UZlt9 ml~ ď
nosti" do čtyř týdnt't po uprázdnění k účel~" pro ktery ya vypove
z přípustného záKonného důvodu p~volena Cl s. ~~8827,
Náhrada za užívání místností viz pař a d p r a va (rozh. CIS, 18678 Sb, n. s.).
podle § 57 ,autor. zák. viz p ů vod ské prá va.
Nájem viz s m I o u van á j e m n í . , .
"
, 1
'k)
Itl
cekávane dítě domněnka manze.a
Náklad sle~é~o (~r~~~n?b:~df: ~ :lKs ~bČ.P~~k~ .ie manžel "mat,čm, třebas. SV?le
otcovst;í popírá, pov·inen složiti zálohu t: úh,rade n~~labdfi bs~o]et~y~h
orodem a na výživu dítěte (§ 168 ob. .S' ~ak.)J am.~ .y yo" re a
jetio otcovství osvědčovati ještě dalslml duk9.zmml prostredky
čís 18724,
.
" I" ,
byl~-U již pravoplatně rozhodllUt~: že n~.~an~elské maytce, pr~~ ~SI. na:
rok odle § 168 obč zák., nelze ]1 odeprth vyplatu slozene z,!-? y. ~m
kdyžP domn'ěnka nem~nželského otcovství složitel1ova byla mezlŤlm otresena čís, 18806.
, 'k 'h
' d
podle § 1042 obč, zák.: po pravoplatném oduznánf tnanzels e o puy~,
dítěte není ten, kdo vynaložil na jeho matku" - vda,n0u. zenu - na. . a
za ub tování: a -ošetření v porodnici, oprávnen ydom~hatt se na man...zelu
náhraa
odle § 1042 obč. zák., třebas manzelstvl ~ebylo ro~louc~no
a náklId ~yl učiněn v do~ě, kdy dítěti svědčila domnenka manzelskeho
povodu čís. J 8727.
,.
y'
",
přímý nárok chudého praH domovske ObCl na zalQpatre~l v pnpc::de .L!1a
léhavé potřeby podle & 23 zák._ čís. 105/1863 ř. _z. nem podmí~~~ ltn;t.
že není jiné osoby jeŽ by byla povinna a s to chudého z.aopatntt; ~.a
rok jiné osoby, j~ž, nejsouc k t?mu podle zák0!1a pOVInna,- ot;'atr.da
chudéhC' v úmyslu požadovati nahradu tohoto na~ladu na pov,tnnem
(§ 1042 obč. zák.), může však proti domovské ObCl chud~ho vzmkn;lUt
.en za· předpokladu, že domovská obes byla s~~a pOVInna chud~~o
buď zcela nebo částečně opatřiti v dobe, kdy vyZ}V;t, chudého- opatrlla
osoba, jež se na n'Í domá~á náhrady tohoto pInem c:~. ~8833;
ve s :oru v němž se ten kdo učinil podle § 1042 obc. za~. nakla~ n:a
výžieu n'Janželského dítěte, domá~á na' dědovi náhrady, treb~ preJ~dl
ciáÍně řešiti otázku, zda měl žalovaný děd vzhl~dem k" otcOVY~ n:ale~-_
kovým porněrtlm a k jeho ,:ýdělečnyé ~.c~~p~~sŤl v ď,9be- vynalozem na
kladu povinnost, vnuka v teto dobe ZlVIŤl Cl s. 18~~O.
. ."
pro řešení této otázky je rozhodující, !da .by byt VyzIv~vacl nar~~ m~n:
želského dítěte vymožitelný podle predpl~u o e~eku~t pro ,":yzlvovacl
nárOky kdyby byl ditětem samým uplatnen prah otCt v dobe, kdy na
něj třetí osoba učinila náklad čís. 18870.
Nakladatelská smlouva vii sml o u v čl. '.11 a k I a dat e I s k á.
Nákladní list viz pře p r a-važ e 1e z nič n í.
tarif viz přeprava ŽeJezničnÍ.
Námitka nepřípustnosti pořadu práva viz pař a d p r á v a.
Námitky proti exekučnímu zabavení viz pař a d ~ r á v a; v '
•
'"-----' ~ výpovědi z-nájmu viz smlouva n,áJemnl (rIZenl).
Nápad dědictv.í viz p o z Ů s.t a ! o s t.
Narovnání vi,z smí r.
Nařízení viz v á z a n o s t s o u d ti.
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Nástupnictví viz o cl k a z, p o říz e II í p o s I e cl 11 í.
právní viz s I II Ž e b TI o s t, s o II s e cl s k é p r á v o.

Naturální byt viz zaměstnanci.
Návrh rnezitímní určovací viz mez i tím TI í TI á vrh Uf Č o v a c í.
Nedbalost viz -knížka vkladní.
Negatomí žaloba viz v I a s ť TI i c tví.
Nemanželská matka viz d í- t ě TI e m a fl žel s k é.
Nemanželský otec viz cl í t ě fl e m a TI žel s k é.
Nemovitost viz rn a II žel s t V Í, pat r o fl. á tJ poj i š t ě ní II e m o v it o s ti
(§§ 64 a násL zá~. o poj. sml.), spoluvlastnictvÍ, schválení
- s m I II V spr á v II í rn ÍI ř a cl e m.
.
Nemožnost plnění: bylo-Ii provedení díla (taneční produkce) zmařeno prohlášením
civilního v)rjimečného stavu, nemá pmvaděč nárok na úplatu, byla-Ii
součástí smlouvy o dílo' úmluva, že při n.ezaviněné příhodě (vis maior)
která znemožní představení, nemá provaděč nároku na plat pn dob~
přerušení a že trvá-Ii přerušení po určitou dobu mají oba smluvci právo
smJrouvu zrušit čís. 18667.
'
ani, dočasná nemožnost plnění- vzniklá ztrátou možnosti výroby patentovanéhO' předmětu 'v tuzemsku, kterou však výrobce nejen nezavinil
nýbrž kterou se snažil odstraniti, ani omezení mzsahu výroby patento~
vaného předmětu' v. důsledku mimořádných válečných- pomě-rů nejsou,
~~bylo-li to smluvenn, důvody pro: zrušenÍ' celé licenční smlouvy

c j s. 18756.

jso~ ..1i

pro ,;ěc, jejíž náhrady se domáhá, vlastník poté, kdy se její vrácenI stalo vmou toho, kdo byl povinen věc vrátit, nemožným" přÍpustny
podle cenových předpisů dvě rúzné ceny podle toho, zda byla ;koupena
před v4lkou či v přítomné době (brilianty), má vlastník nárok na náhradu odpovídající ceně, za niž si může skutečně opatřiti- náhradní věc
která by ukojovala jeho potřebu podobným způsobem, jako věc nevrá~
cená; může-li si' poškozený skutečně opatřiti náhradní věc za každou
ze stanovených cen, má nárok pouze na cenu nižší čís. 18784.
válečná úřední opatření, v jichž důsledku se určitá věc nevyskytuje volně
na trhU' a pokud se vůbec vyskytuje, je vyhrazena ien určitému okruhu
osob, znemožňují škůdci náhradu škody podle ~ 13-23 prvý případ obč.
zák. ,opatřením náhradní věci čís. 1.8865.
;.>
•
•
Neplatnost manželství: manžel, který věděJ. o tom, že jeho manželství bylo Hzavreno před uplynutím pětidenní IhMy (§ 5 zák. čís. 320/1919 Sb.), po
kterou měly' vyhlášky viseti na úřední desce příslušných. úřadU. není
oprávněn domáhati se, aby manželství bylo prohlášeno z toho ďůvodu
za neplatné č i s. 18652.
byla-Ii ve sporu o neplatnost manželství podle ~ 5 manž. nov. žaloba
zamítnuta, neplatí v opravném řízení zásada vyšetřovací, pokud jde
ú to, zda lze žalobce pokládati Zél, stranu nevinnou ve smyslu § 96 obč.
zák. a zda je oprávněn uplatňovati neplatnost manželství čís., 18652.
posledního pořízení viz p o říz e n í p o s 1- e dní.
. Neplatnost (nicotnost) smluv: vyhláška ze dne 6. března 1941 čís. 195, Úřední
~ist čís. 60 o úpravě platov)'ch a pracovních pOdmínek obchodních (administrativních) a technických zaměstnanců v průmyslu a mal-oživnostech; dohoda zaměstnance se zaměstnavatelem, že se po dobu, po Jderou hude provóz v podniku (cihelně) zastaven, sníží plat zaměstnancův
na polovinu, je hledíc k § 5 cit. vyhl. nicotná čí So' 18697.
k platnosti smlouvy,. jíž se jeden 'ze' smtuvcu zavázal k bezplatnému
plnění třetímu a podle níž byl i druhý smluvce povinen plniti zato
třetímu I není třeba notářského spisu čís. 18714.
je neplatná vedlejšÍ úmluva -stran, obsažená v trhové smlou·vě o nemovitosti, potřebující ke své platnosti schválení správního Madu podle
vl. nař. čís. 218/1938 Sb., že prodatel ponechá v případě neschválení

smlouvy správním úřadem ~upiteli nemovita~st v užíváni, na ,tak d:,ou~o,
až bude lze uzavírati kupm smlouvy volne bez schvalem spravmho
úřadu čÍs. 18774.
smluvní strany mohou v meZÍch zákona upraviti vzájemný poměr
vzniklý neplatností smlouvy s hlediska. ce!10výc? pře~p~sů jinak, .. než
vrácením vzájemného. plnění; mohou ze]m~na uledn~Í1,. ze se,trvaJI v~
smlouvě za sníženou (dovolenou) cenu a ze se vzmkly rozdll v cene
vrátí nebo Vyúčtuje čÍ-s. 18864.
prodal-li vlastník svoji nemovitost )en pod po~mj.n~o~" že bude zároveň
odkoupen i inventář, je celá kupfl1 smlouva fl1cotna CI s. 18866.
uznání podle § 16 prvé dílčí novely:' uznání nemanželského otcovství
podle §, 16 prvé dílčí no~el~ n,eza~ládá, len vyvratiteln~u domně~ku
otCOVStVl, nýbrž je hmotnepravmm Jednamm n~ podklade skutkovehs
předpokladu tvrzené soulože uznavatele s nemanzelskou matkou v dobe
kritické, jež lze co do platnosti napadati z dův<?dů, z nichž lze napadati
platnost každého soukromoprávního jednán\ Čl s. 1,8659.
uvedené uznání není neplatné jen proto, že uznavatel nedoznal výslovně
i soulož s nemanželskou matkou v kritické době, třebas nebyl o této
době poučen čís. 18659.
napadá-li se platnost uznání pro omyl, mŮ'ž~ býti ~o~'ze pod~tatný a
nezaviněny omyl důvodem neplatnostl soudmho uznam nemanzelského
otcovství 'podle R 16 prvé dílčí novely čís. 18659.
neplatnost uznáni nemanželského .otcovství podl~ § I? 'prvé dílčí noyely
z toho důvodu že se stalo jen na oko, lze uplatnovah .len sporem, mltoll
žádostí za ob~ovu nesporného řízeni čís. 1,8871.
Nepominutelný dědic viz p o v i n n Ý díL
Nepřípustnost exekuce viz ž a lob a pod 1 e ~ 35 e,X. ř.
Nesporné řízení (zák. čís. 100/1931 Sb.) viz též z b a ~ e n í ~ v~' p r á vn? 5, t i.
bez součinnosti toho, kdo byl, rozsudkem ~znan povllln~f!1 VY,d~tt pro- _
hlášení víHe potřebné k převodu knihovmho ~rav.a, muz~ bY!1- vyro~
rozsudku pr'ovecten jen v ~Ízef!.~ eX,e~u,čn.Im, mkoh na zaklade pouhe
knihovní žádosti v nespornem nzem c I s. 18783.
otázka, zda byl zůstavitel, ~bav~ný pro s!apomysl!10st úI?lně. s~épráv
nosti, p'řece podle § 567 obc. za~. způsoh!ly pla~rye o, sy~m lmem po:
říditi, je otázkou vnitřní pla~nosb P?sledmh~ p~~lze~l, ~ 1.1Z rozhodovah
nepříSluší nespornému soudCI v pozustalostmm nzem c.1 s. 1-8803.
§ 6: rozh. čís. 18694 Sb. n. s. vypuštěno.
k návrhu na obnovu v nesporném řízení .ie oprávněn jen ten. kdo byl
účastnfkem řízení o jehOŽ obnovu jde č 1 s. 1-8808.
.
odkazovník' není Účastníkem řízení, v němž jde o u~ěle~í zmocnění dě
dici ja-ko správci pozústalosti k vedení. .spOEt1' o vyk!'I,ze~l bytu v ne~o~
vitosti nálež~jící zčásti- do pozůstal,ostl, trebas ma byt spor zahaJe n
právě proti němu čís. 18838.
. v ,v'
•
v'
'v'
bývalý veřejný společnik zůstayitelův, kt~:y predlo~d b~l.ancnI }:cetm
uzávěrku a jemuž pozůstal'Ostnl soud uloz~l, a~y predlopl z~ uce~e~
vy-šetření stavul jmění společn?,gti abchodm v~mhy ,~pole~nosÍ1, za!1lkle
úmrtím zůstavitele, je, pokud Jde o tentp' p.;!kaz, ucastmkem pozust~
lostního řízení a je za podmínek § 37 zak. CIS. 100;1931-· Sb. oprávnen
k rekursu č Í's. 18849.
§ 9: ustanovil-li si advokát, je[ll~'ž účastník n~~po~~~ho říz~ní vystavil plno,,!
moc s výslovným zmocnemm, aby za neJ pn]I,t,naJ. vsechna roZ;h~~~uÍ1
a aby za sebe ustanovil podle své vůle v se, st~_\n?u ,_Rlnou .mocl ]meho
právního zástupce substituta, platí dorucem UClOena subsŤ1tutu za doručení substituent~ a tím i- zmocni1eH čís. 18831.
51'
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§ 25 viz též § 4l.
otázku zrušení veřejné obchod '
nelze řešjti ve firemním říze í ni
zák.
100/1931 Sb. í

čÍs.

spol.ecno~tI ,podle čl. 125 obch zák

č S.ní8~3~o

od~áz~d-li pozůstalostní

~.

am

pre]udlciálně

úč~stník

podle

~

25, o'dst.

.2

pravm!lO p0I?-ěru, který se stal za t h Y P~9zus~alostml~o řízení stran
n\ p~óad prava, ačkoli mohl sporno~ g:áz:,zen} spor~y!", pravoplatně
za . C18. 100/1931 Sb., a usnesl-li
~ .ll sam, rozreslti podle § 25
d? pravoplatného vyřízení sporu j~~Use~~a~11 ~yrolednáním pozůstalosti
zustal?stního soudu podle ok'Oln~stí d' JIZ e le, k tomuto postupu po~od~~nk~ .~ 228 c. ř. s. čís. 18868. any pro podanou určovací žaI~bu
soud

o

•

§ 36.opravného
vYJlmecneprostředku
ustanovení o'~ II36( od~t. 4 zak~
'v,
CJS. 100/1931 Sb. o podáni
pc:~u(;ník-právník vědo~e _~:~~t~1 rekursnI I~ůt~ nemá ~lÍsta tam, kde
stIznost, nýbrž čekal s iejím ~ d' ,po doruce111 soudmho rozhodllutí
nější čís. 18736.
o amm na dobu, která se mU" zdá vhod-

zákona čís. 18808.
obnova je v nesporném řízení přípustná len proti usnesením, proti nimž
se nelze domoci nápravy řádným oprávn~lm prostředkem čís, 18808.

neplatnost uznánÍ' nemanželského otcovství podle § 16 prvé dílčí novely z toho duvodu, že>ft~ stalO' jen na oko, lze uplatňovat! jen sporem,
nikoli žádostí za obnovu ii"esporného řízení čís. 18871.
Nezákonnost viz nes op o r n é říz e n í (§ 46 ,nesp. zák.).
Nezleti1ec viz s c h v á I e fl, í p r á v n í c h jed n á n í s 00 ude m, v Ý ž i v fl' é, ~ p úsob~ilost k právním jednáním.
Nezpůsobilost k úřadu poručníka viz por II Č e n s tví.
Nezvěstnost: v exekučním řízení, v němž manželka vymáhá na manželovi vyzlvné,
nelze' zásadně povoliti odklad exekuce z důvodu podle ~ 42, čís. 5, ex, ř.,
třebas je vymáhající věřitelka podle předloženého osvědčení toho časU ne-

~37

viz též § 6.
bývalý veřejný společník zů t . "
uz~vě~rk~' a jemuž pozůstalo~~íVl~~~~, ~t~~r. předlo~i1 bY,anční účetní
,;yse~rem stavu .iměnÍ společnosti
u OZ!.' a?y predlozll za účelem
umrt~m ~~stavitele, je, pokud jde gb~h~dllI ~~llIhy ,~polešnosti, zaniklé
loStlllho nzení a je za podmínek C 3 en P p!!kaz, ucastmkem pozůsta
k rekursu čís. 18849. .
s 7 zak. ClS. 100/1·931 Sb. oprávněn
zmatečnost no dle § 41'
pozů~tallQstní
soud otázku zd; ~l;;~.

§ 41: jde o

vo}atl, předmětem samost'atného
otazkou zabýval jen pr j d' "ál
a' o
porad prava čÍs. 18710

dě9ické ~řihlášky

'"
d) zak. Cl~. 109/ 1931 Sb.,

uč-inil-h-

~o~h ~oh~,odmltnut} dědictví opět

od':'
na ITIlstO aby se touto
..o.
.{azanl OdpOfU]lClch Sl· přihlášek' na

peří~;d~é~e tJi .r~z~odováni přijetí či' nepřNetf
v

V>

o nu

1,

Noční

nejde ani 0- nezákonnosť ani o zrn t
1931 Sb.), nýbrž o prá~ní p'Ůsou/ n~cn~s~ (§ 4ť?, odst. 2 zák., čís. 1001
d~tele o zápis do ohchodního re·sfří~ veCI, odykazaly:-li ni~š!
ez soudy žavtl~ rozpory o povaze smlouv I
u, na por~~d prava, .1 to se objezmen~ s~ .žadatel domáhá č Í S:'I~~8~aklade mz dcšlo k zápisu, .jehož
v

-

•

Nucená dodá.."ka 'dobytka viz

v

•

•

nepříčí se l.as-'
.
J~ o vyp ata ~ I s. 18675.
v,
Hernu a nppochybnemu - ~.
b
CIS. 218/1938 Sb právní' na'zo
hznenl ne o smyslu § 1 vl nař
nemo
't t " ·
' zcizením
.
,
o Vl os 1« ve smyslu §
1 II r edmZSlCysoudů
. . ' že »s mI
uVllIm
pozllstalosH čís. 18693 "
v . nar. Je 1 dohoda dědicil o rozdělení
.vv,

jde, o nezákonnost (§ :16 odst 2 '
,
eozusta1?stní soud pozůstalosti' po Zt~lof~sk' 100/1931 Sb.), ustanovil-li
,.v~dellI sporu (§§ 129, 145 nes'
1 evI? duc~ovlllm opatrovníka
zJI?Ť1I, ~da !: přLkterém benefici-u ~, ťat) t d~lve, nez provedl šetření a
llvedomll dedice přicházejícízus a':lteJ. trvate ustanoven a než
zv~u k podání 'dědické přihláŠk;vt í~.' f87~~~adU' dědictví spolu s vý-

'h

o nezákonnost (§ 46 odst 2 'k .'
p,ozustalostní soud, uváživ 'volně' ok~~o'st~iS.}OO/1g.31
neshledal-li
I' pnpadu, za Sb.),
vhodné
vyhověti
nel~e

v y h I á šky m z d o v é.

říz e 11 é

h o s pod á

řs tv í.

Obec vi'z též chodníky, pojištění smluvní (§ 73 zák. 00 poj. sml.) , zamě s t n a n c i - vy h I á šky m zd O'V é.
ustanovení § 364 b) obč. zák o zákazu prohlubování pozemktt se vztahu.ie
i na případ, kdy dt!-Ia právnická osoba veřejnéhO práva (obec) jakO podnikatelka stavby silnice prohloubiti pozemek, přenechaný jí do veřejného
statku za účelem stavby čís. 18701.
nesplnil-li ani stavebník, ani jeho právní nástupce stavebníkem převzatý,
případně ve stavebním povolení mll' uložený závazek postarati se o úpravu
stavebního pozemku se strany veřejné komunikace, která se rriěla podél jeho
pozemku zříditi, není povinností obce Jako podnikatelky výkopu komunikace,
za tou částí pozemku, kterou měl vykopat. a .zajistit- stavebník, aby se podle
§ 364 b) obč. zák.. postarala o upevnění stavebníkova pozemku čís. 18701.

'y'

' v ·

zvěstná čís, 18677.
práce viz z a m ě s t n a 11 c i -

Notářský spis viz f'o r m a· s.m I u v.

opommutJ. doručení l1ení v nes o '
v'
,
došlo-Ii však k náhradnímu dor~";cem
rn,ern n;em důvodem zmatečnosti·
y,ydáno někomu kdo není an', d
• ~ak, ze doručované usnesení byl~
JinOU
'
I·e·z pat·'
k fO d ině, ani
, o
so b
ou zmíněnou
v .§ 102 omacl
d t 1 osobou
rl
cem adresáta, nelze pokládatI ~s~e:en·' a 2d c._.~, s., a" !lad to Je odpůr46 d
.
1 za
orucene c I s 18802
J o ~t.2; byla-li splatnost věna
·eh ~
§
nevestmym sňatkem (§ 1220
o~k')yse byLa soudne určena již před
s určitým mužem, ne'ní nezá~o~n~:( , stanovena od uzavření sňatku
1931.Sb.), že byla rozhodnutími nT" (§46, .. ?ds!, 2 zák. čís. 100;
osobe povinné k zřízení věna i .lhS1Ch ,stlohc .~~ pred sňatkem uložena

'é

žádosti účastníka pozustalostního řízení o zaslání spisu k nahlédnutí jinému soudu čis. 18743.
nejde ani o nezákonnost, ani o zmatečnost (§ 46, 'Ůdst. 2 ,zák. čís. 100/
1931 Sb.), ný'brž o právní posouzení věci, odkázaly-li niŽŠÍ soudy žadatele o zápis do obchodního rejstřiku na pořad práva, ježto se obievUy roz,pory D povaze smlouvy, na základě níž došlo k zápisu, jehož
změny se žadatel domáhá čís. 1 8 7 8 9 . '
.
neni nezákonností (§ 46, odst. 2 zák. čís. 100/1931 Sb.), byla-li odmítnuta dědická přihláška _vázaná podmínko'u, že dojde k odpečetění
pozůstalostí a k provedení jejího soupisu čís. 1-8824.
§ 49: k návrhu na obnovu v nesporném řízení je oprávněn jen ten, kdo byl
účastníkem řízení, o jehož obnovu jde čís. l88f)8.
ten, kdo vznesl v nesporném řízení návrh. je k navrhu na obnovu tohoto Hzení oprávněn jen tehdy, bylo-li leho návrhu vyhověno; nezáleží na tom, že navrhovatelem je os'Ůba jsoucí pod zvláštní ochranou

""I

smlouvou obce, již chybí nutné schválení doz-9rčího úřadu, je, vázána len
druhá svéprávná strana, a to tak dlouho, do-kud se o schválení nerozhodne;
do té doby nemůže být obec ani žalována o vyhotovení písemné kupní
smlouvy čís, 18859.
domovská: přímý nárok chudého proti domovské obci na zaopatření v pří
padě naléhavé potřeby podle § 23 zákona :ze dne 3'. prosince 1863, č. 105
ř. z. není podmíněn tím, že není jiné osoby, jež by byla povinna a s to
chudébo zaopatřiti; nárok jiné .osoby, jež, nejsouc k tomu podle zákona
povinna, opatřila chudého v úmyslu požadovati. náhradu toh'Ůto nákladu

795

na povinném (§ 1042 obč. zák.), muz:e však Proti domovské obci chudého vzniknout jen za předpokladu, že domovská obec byla sáma PQ_
vinna chudého bud' zcela nebo částečně opatřiti v době, kdy VYZIVU
chudého opatřila osoba, jež se na ní domáhá náhrady tohoto plnění
čis.18833.

Obhospodařování viz sPoluvlastnictví.
Obchodník viz náh'řada škOdy.(§ 1299 obč. zák.).
Obchodní zaměstnanci viz z a m ě s t a n c i - vy h 1á šky m z d o v é.
Objednatel díla viz s- m I o u v a o d (1 o.
Obmyšlený viz sml o u v a ve pro s p ě c h tře tíh o.

n

Obnova sporu: byl-Ii rozsudek prvého soudu zamítající žalobu odvolacím Soudem
zrušen, počíná žalovanému jednoměsíční lhůta k podání žalOby o obnovu z důvodů podle ~ 530, čís. 7 c. ř. s. teprve od~ dne vydání, pokud
se týče doručeni poté vydaného, .iemu nepříznivého rozsudku, třebas
se dověděl o nových skutkových okolnostech a průvodních prostřed
cích již v době po vYdání"zrušovacího 'usnesení a před vydá nim (doručením) 'nepříznivého rozsudku čís. 18771.

lhůty podle § 534, čís. 4 c. ř. s. v případě, v němž Se domáhá
nemanželský otec ob,novy Sporu o určení nemanželského otcovství
z toho dŮVQdu, že neměl vzhledem k malému stáří dítěte za trvání základního sporu možnost nabídnouti důkaz fysiol'Og'i.cko-biologkkou
zkouškou
o tom, odže něho
dítě čís.
nemůže
pro své značně odli'šné fYSiologické
znaky POcházeti
18785.
je na žalobci, -aby ve sporu o obnovu 'z tohoto důvodu přednesl, které
jsou to v konkretní věci odlišné biologicky typické známky, které bývají
znaky dědičnými, po Případě, aby označil onu Jinou. osobu, již Podle
jeho
tvrzení usvědčují z ~ otcovství znaky, Jež - se Objevily u dítěte
čís. 18785.
chYbí-li v žalobní žádosti žalOby o obnovu vůbec. prohlášení, které :iiné
rozhodnutí ve věCi hlavní- má se státi, není zákonnému Požadavku urči
tosti žalobní žádosti- ve smyslu § 536, čís. 5 in fine c. ř. s. vyhověno
k otázce

tím, že lze seznati z obsahu' žaloby o obnovu, o jaké jiné rozhodnutí
věci hlavní žalobci jde čÍs. 18786.
. .

ve

neplatnost uznání nemanželského otcovství podle ~ 16 prvé- dílčí novely
z toho dŮVOdu, že se st?lo len na oko, lze uplatňovati jen sporem, nikOli.
žádostí za obnovu nesporného řízení čís. 1-8871.

nespomého řízení: k návrhu na obnovu v nesporném řízení Je oprávněn jen
ten, kdo byl účastníkem řízení, o jehož obnovu jde čÍs. lS808-.
ten, kdo vznesl v nesporném řízení návrh, je k návrhu, na obnovu tohoto řízení oprávněn ,jen tehdy, nebylo-li .ieho návrhu' vyhověno; nezáleží načís.
tom,18808.
že navrhovatelem .ie 'Jsoba .isoucí pod zvláštní ochranou
zákona
obnova je v nesporném řízení přípustná jen praH usnesením, proti nimž
se nelze domod nápravy řádným opravným prostředkem čís. 1880B.
správního řízení viz c e fl o v é pře d p i s y.
Obnovení smlouvy pachtovní viz s m I o u' v a p a' c h t o v fl L
Obživnutí
pojistného
o poj.
sml.).

poměru

Ocenění předmětu sporu:

ě

viz p o.i i š t n; s m I u v n i (§§ 48 a násl. zák.

obč.
zvěwlékařských,

domáhá_li se žalobce žalobou ze správy podle § 932
zák. vedle sebe vrácení
kupni ceny, náhrady útrat
dopravních a nákladů za krmení dObytčete, jest ke všem ,těmto nárokům
přihlédnouti
při určení hodnoty předmětu sporu jako k součástem předmětu
sporu
Č Í 8-. 18687.
Odesilatel zboží viz pře p r a važ e I e z nič n í.

částí

Odevzdání nemovitosti viz dra z~b a nucená nemovitosti-:
pozůstalosti viz pozůstalOSt.
~
t' t.ho
statku viz smlolJ·va ve pro spech Te 1 .

zástavy viz z á s t a v n í p r á v o.
~"
nástupnictví bud' celé poponzem
.. veCI, by1 obmyšle.
Odkaz: netýká-Ii se ustan.ovent' pOSledního
• n ·ho dílu,
nýbrž ojen určlte
. k'
zůstalosti
anebo
]eph? po~~~ze
§ 652 obč. zák., nikoli dědiC e
nému
zřízen
substltucm
o · ve smyslu
".
Y·

nástupnictví čís. 18655.
.t sti k zajištění výživného
. an.
i aby
nemovl
o
k povolení exekuce vnuce nou správoU'
k - . titul
jíž nabyl
právnt,
mOCI,
b
z odkazu není třeba ani ~~y exe u,cm ekute uhražovací; rovněž neplatl ? :
byla zavedena pro.,d~vťY l~'edOťl:~~i ei~n dávek, které. se stanou. sPlatn?s~~
mezení, že se zallst~n
~nk pro 'povolení uvedene exekuce JSOU o
během jednoho roku, po m, }, s 18807
.
§§ 370 371 ex r. C I . .
. , du. že
ženy len v"
.
8 '1938 Sb. nem na zava ,
íž u·ednal stran této ne. dovětku s hlediska vl. nar. Cl~. 21, Iv
odkázal svoji
v
movitosti trhovou smlouvu, o J,e~lz ), dního nařízení ještě rozhodn~to a Jejl7
správnín: úřadem po;!le UV~~~,~i ~d;p~eno čís. 18809.
, ..
sclwálent bylo pozdell sku , . .
-mž .de o udělení zmocnění dedlcl
odkazovník není účastn!kern nze~lI, v ~eo v "klizení bytu v ~el3lovlt~stl ná-,
jako
správci
pozůstal?stl k ,,:edr:;nb sP~á bý/spor zahájen prave proh nemu
zčásti do pozustalosh, tre as
ležející
y

d

,v~,

~i~\~~~:~1

nemovito~! P~;~~Q~~o~~b~í~ době zřízení dovětk;~
y

čís.

18838.

Odklad exekuce viz ex e k u c e ~§ 42 ex. ř.).
Odkladný účinek vi'z a k t spr á v ní.
.
Odměna za práce pres cas VIZ zaměstnancI.
,
- - za dílo viz s mlD-u va o dll o.
bilanční viz za m ě-s t n a n c i.
. d'di Iv· ·z pozůstalost.
OdmítnutI e c t VI
."
dl § 23- j n. ve
. k'ysoud
rOzhodujlcl
e. nale,zellcl.
.,;., 'oh-o sporu projednáOdmítnutí soudce: kraJs
,
dmítnutí po
soudce
vaném II okresního s~udu o o.
. brž jako prvuI stolice k tomuTo soudu
'nerozhoduje jako stohce opravna, ny
,
čís. 18841.
•• " v , .
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b latné právní jednání (jednao!
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ustanovem c 1 s. 18766.
.
hodnota věcí které dluzbyl-U si- dlužník i jeh?, věři~el vědO~h,~Oht~~~:s -pravé- a sp{at~~," p~hle'
ník postupuje věnteh ~~. uh~adu liJk s~ z této hodnoty' zapoc!ta,:a na
dávky, je mnohem vyssl. nez ko uhé nadržování věřiteli, nybrz, _
věřitelovu pohle.dávku, .nejde, 9 ~o _ o zkrácení věřitelů podle ~ .2
jsou:-li splněny I ostatm podmm y
Y

'~osti svou pohledávku, pro niž má byt
odp. ř. čís. 1~766. -;..
i když žalobce určil v zal?b~1 zád. dlužníkem a žalovaným podle ,\2
rohlášena smlouva uz~vre~.a m~zl neuvedl proti komu mu pohl~dav ~
za
titulu mu
nent
přísluší, po PříPbadl ..~~ s~ poeJ~ okolností neurčitou čí, s. 18780.
.
ještě proto žalo II za o " . , b. ktivní) náležitosti- odporu, n~m
jsou~1i jinak splněny (O~jekhVEllk ~ ,,~~ , l:e se osot)a, jež nakládala svym
věřitelově odpí'lrčí žalobe na pre az

~dp. ř. bezúčinnou, \if· c~~el~~: exekučního

přísluŠI,
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jměním, stala teprve po tomto

r'

,

.

'T

v~řitele a že nabyla teprve po \.'zan~~~m J.~~nam dlužníkem odporujícího

?ež věřitel vede exekuci čís. 18844.. ventelovy p()hledávky jmění, na
Jestliže někdo zcizil svoje jmění (' h v.
" v.
posloupností přešel zůstavitelův zl~a~ cast) d~lV~, než na něj- dědickou
nár?k z..ůstavitelova ;ěřitele, počítal-Ii ~~, zadkla~a j~ho )ed~ání odpůrčí
s. bm, ze zůstavitel brzy -zemře ž
JIZ v
obe ~CIZefl1 syeho majetku
Sl al~spoň vědom, že zeizenÍm Jzkre't~e ?nt s~ane Jeho .. Eedlcern, :l byl-li
a
padnem právu na uspokojení z ieho ~ zy~ ay~telova ventele v .ieho pnOdstoupení od smlouvy·
I
.
.Jmenl c 1 S. 18844.
v

Odstu

.

-

.

()dUZ~~í :U;lsak~hiz

VIZ

sm

OUva

nakladatelská

s:n 1Od u v.a ve pro s p ě c h

eopUVOUVlzdítě.

~dvoJánJ: domáhá-Ji se žalobce žalobo

tře tíh o.

.
sebe vrácení části ku ní cen ~1, ze spr~vy pod!e ~ 932 obč. zák. vedle,
a nákladů za krmení ~obytče1~ j~~~a~~ u!fat fyerolékařských, dopravních
J?řj určení hOdnoty předmětu 'sporu . kvsemk em!9 nároků. .m přihlédnouti
c 1 s. 18687.
Ja o 'soucastem predmětu sporu
i kdy~ po. vydáni vl. nař. 308/1939 Sb ( ,
.
,
.
ve znem cl. I čís 4 uved nař) r ,h '. § 33, odst. I zak. o prac soud
všechny okol~osti' případu' o t~m ~'á~~UJ~ :od'.:olací "soud, zhodnotě peČlivě
či n:á-!i býti použito vý;ledků;' Jitka;l: ~)~~' ddka~h JiŽ provedený opakován
~USI prece .v případě, že se chce odchýlitI od~ eJe o ~ou~em o prvé, stolice,
. em a od Jeho zjištění z nich, prováděti zásadO p~coe~1 duk~zu p~vym sou,I ve sporech podle zákona
.'.
ne u azy sam Cl s. 18721.
vrácení věci dovolacím soudeom P!ricovlllCh . sou~ech má se řízení v případě
(§§ 496, odst. 1, ČíS.-2 c. ř. s. a ~ ~1~ od~olaclmu z. ~~vodu vadnosti řízení
a rozsudku odvolacího soudu které iS~' r. t~) omeZItI Jen na ty části řízení
ř. s.) či s. 18749.
"
. u s Izeny vadou (~ 496, odst. 2 c.
'by!-P. r~zsudek prvého soudu zamíta'Ící v ' , '
'
pocma zalovanému jednoměsíční lhtHd k za~o.b~ ,?dvolaclm soudem zrušen,
pod!e § 530; čís. 7 c. ř. s. teprve ode drťe° all1. z~loby o obno,:,'~' z důvodCt
pote vydaneho, jemu nepříznivého r
vyd~m, pokud se tyce doručení
~kutk?vých okolnostech a průvodní~h- ~r~~~~d ,tr~b~~
se doyěděl o nových
~oyaclho usnesení a před vvdánÍm (d re vCIC, ).1 1Z v d.~be. pp vydání zru.
orucemm nepnznlVeho rozsudku
c i s. 18771.'
P?Zůst~~'Os!)ako strana ve sporu 'e 'edin
-."'
v.
Vice pnhIasve~ými dědici nebo sP/áv-di a ou o~SoboUd' 1. k.dyz.Je zastoupena
prostredek Cl s. 18813'.
'
muze po ah Jen jeden opravný
9y1o-H rozhodnuto jedním rozsudkem
1 v
'v
zal:?bní nárOky neb'o dva na' sobě ne o, z;aléb~~ v n!z ~e uplatňují bud' dva
1oblli
od,!-vodňuie použiti řízení řádného druha~l:f ,Z31
duyody, z nichž jeden
c. r. s. platí Pvro opravné řízení itrnáctfden~~n:h~'f~a~~neho v §§ 560 a násl.
'
s. 18843.
ve sporu,_ v nemž se pacht'ř 'domáh'-"
_pachtovní smlouvu správnít%u úřadu ~ na tr?lPa~htovate}i, aby ohlásil ústní
1~3-8 Sb., a aby se do té dob,
e sc va elll s hl~dlska vl. nař. č. 218)
preno, zdržel užívání, ro achto%' ~o~ud n.ebu~e sch-valení pravoplatně odevání, neplatí kratší nfůti ~ 575 a~~s~e~,ovlt~stl a ypnechal je ,pachtýři v užÍOdvolání v řízení správn,·m . . k t '
. ' ,c. r. s. Cl s. 18853.
,,_
VIZ a'
spr a vnl.
-:-. k v~ne hromadě viz 's pol č e n s t v a
Officlum VIZ nad a c e.
.
Ohlašovací povinnost viz p o- j i š t ě n í sml u vn'
. Ohledání ~oudní; provedeni soudniho oh , . 1 (§§. ":8a n.~sl. zák. o poj. smL).
za skody na farních budovách v~e~~~! Jk, ~Jlstellll, vyse stavebnJ náhrady
dubna .~817, čis. 1332 Sb. z. s. kt r' }S u. vorskeh,o dekretu ze dne 25.
beneflclatovi a která, musí b 'f' '~t~ Pos~lhule po-zustaJost po faráři nebo
diců, nýbrž i finanční prokur~t~r~aJ~sí~~aj8~lřÍpustné nejen na návrh -děv

>

--

e

Ochrana

naJemců: u!'tanovení vl. nar. CIS 248/1941 Sb. se vztahuje na smlouvy,
jichž předmětem je dání v užívání věcí, kterých lze užívati bez dalšího
vzdělání (nájem) současně s věcmi, jichž lze užívati jen pílí a přiči
něním (pacht), pouze tehdy, když smíšená smlouva je podle povahy
hlavní věci buď smlouvou nájemní nebo pachtovní o provozování živ-

ností v najatých místnostech, nikoli však na smlouvy, které podle povahy hlavní věci jsou jinými pachtovními smlouvam1 čís. 18712.
'je-Ii nájemním předmětem garáž, lze po nájemníkově smrti nájemní
smlouvu vypověděti podle všeobecných ustanovení občanského práva
a civilního řádu soudního, třebas nájemní smlouva spadala pod ustanovení vl. nař. čís. 248/1941 Sb. čís. 1-8758.
pojem »rodiny«, uvedený v § 2, odst. 4 a ~ 4, odst. 1 vl. nař. čís. 248/
1941 Sb. třeba vykládati ve smyslu ~ 25, odst. 2 zák. čis. 44/1928 Sb.
o ochraně nájemníků čís. 18805.
předpisem § 1 vl. nař. čís. 248/1941 Sb. byla 'Obnovena i platnost ustanovení § 1, odst. 3 zák. čís. 44í1928 Sb., o ochraně nájemníků ve znění
vy-hlášky ministerstva sociální p'éče čís. 62í1934' Sb., že pronajjmatel je
povinen nahraditi' nájemníkovi- zaviněnou škodu, nebylo-li použito místnosti do- čtyř_ týdnu po uprázdnění k účelu, pro který byla výpověď
z přípustného zákonného důvodu povolena čís. 18827\
Okresní úřad" viz s c h v á len í s m I u v spr á vn í m ú řad ~ lIl.
Omyl: napadá-li se platnost uznání· pro omyl, může býti! pouze podstatný a nezaviněn}'f omyl důvodem neplatnosti soudního uznání nemanželského otcovství .
podle § 16 prvé dílči novely čís. 18659.
žaloba o- určení, že nedošlo pro nezpÓ.sobilost k právnímu jednáni některé
ze stran neb pro její omyl či bázeň ke zcizovacímu jednáni, jehož platn'Q,st
závisí na souhlasu správního úřadu podle vl. nař. čís. 21Hí1938 Sb., je pří
pustná bez ohledu na to, zda již správní úřad souhlas uděli! 6 nikoli
či s. 18826.
Opatrovnický soud viz o p čJ. t r o v nic tví.
Opatrovnictví: rozh. čís. 18694 Sb. n. s, vypuštěno.
svolením opatrovnického soudu nemůže býti nahrazen nedostatek souhlasu
podpůr,ce k disposici se jměním chráněncovým čís. 18723.
poručník (opatrovník) nepotřebuje ani k výpovědi nájemní smlouvy za nezletilého vlastníka pronajaté nemo-vitosti, ani k aktivnímu vedení sporu
o účinnost dané výpovědi schválení poručenského (opatrovnického) soudu
či s. 18840.
bylo-Ji. sporné řízení provedeno na místo se žalovaným s opatro,vníkem, .iehož
zřízení žalovanému žalobce vylákal uvedením soudu v omyl, jde o zmateč
nost podle § -477, čís. 5 a o důvod k žalobě o- zmatečnost podle ~ 529,
čís. 2-c. L s.; ustanovil-li však procesní soud žalovanému opatrovníka, aniž
byly dány zákonné podmínky pro jeho zřízení, je řízeni provedené s tímto
o-patrovníkem zmatečné podle § 477, čis. 4 c. ř. s.; tato zmatečnost není
důvodem žaloby o zmatečnost podle ,§ 529, čís. 2 C._ ř. s. čís. 18825.
pozůstalosti (dědice); jde
nezákonnost (~ 46, odst. 2 zák. tis. 100/1931
Sb.), ustanovil-li pozůstalostní soud pozůstalosti po katolickém duchovním opatrovníka k vedení sporu (§§ 129, 145 nesp. pat.) dříve, než
provedl šetření a zjistil, zda a při kterém beneficiu .byt zůstavitel trvale
ustanoven a než uvědomil dědice, přicházející v úvahu, o nápadu d-ě
dictvÍ spolu s výzvou k podání dědické přihláŠky čís. 18715.
zemře-li úpadce za konkursu, tvoří souhrn úpadcových práv a závazků,.
pokud se nezakládají jen na poměrech ryze osobních, jeho po-zůstalost
(§§ .531., 547 obč. zák.), která má být za konkursu zastoupena opatrovníkem pozůstalosti, jehož ustanoviti přísluší pozůstalostnímu soudu;
jinak však ustupuje po dobu trvání konkursního řízení pravomoc" pozůstal-ostního soudu pravomoci orgánu kon.kursního řízení; opatrovníku
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jen ona práva, která by

přÍslušela

jinak úpadci

s. 18732.

dědic, který nepodal dědickou přihlášku,
zvěstného dědice, není oprávněn k návrhu

pokud se týče opatrovník nena svolání věřitelů čís. 18863-.
p o z Ů s tal o s t, i a lob a o z mat e č

Opatrovník viz o pat r o v II i c tví,
n o s t (rozh. čis. 18825 Sb. n. s.).
Opatření zatímní: poznámka zákazu zcizení má učinky uvedené v § 384, odst. 3
ex. ř. vůči všem kn)hovním zápisům, jež se zákazu příčí a staly se po poznámce, byť i na základě právního ,jédnání z doby před poznámkou
či s. 18836.
Opověď k obchodnímu rejstříku viz rej s tří k o b c hod fl í.
Opožděnost plnění viz úro k y.

Opravné prostředky viz d o vol á II í, o d volá fl í, st í Ž II o s t.
řízení
viz dovolání, neplatnost manželství, o.dvolá'ní,
stížnost.
Oprávnění ke sporu: aktivní: manžel, který vědělo tom, že jeho manželství bylo
uzavřeno před uplynutím pětidenní Ihťity (§ 5 zák. čís. 320/19119 Sb.),.
po kterou měly vyhlášky viseti na úřední desce příslušných úřadů, není.
oprávněn domáhati se, aby manželství bylo prohlášeno z toho důvodu
za neplatné čís. 18652.
.
. byla. . li ve. sporu o neplatnost manželství podle § 5 manž. nov. žaloba
zamítnuta, neplatí v opravném řízení zásada vyšetřovací, pokud jde
o to, zda lze žalobce pokládati za stranu nevinnou ve smyslu § 96 obě.
zák. a zda je oprávněn uplatňovati neplatnost manželství čís. 18652.
nemu,že-Ii ten, kdo se pokládá za vlastníka určité věci, nebo si osobuje
nějaké právo k věci směřující k nabytí vlastnictví, vystoupiti profi tomu,
kdo mu toto právo upirá, žalobou o plněni (§§ 366, 372, 523 obč. zák.),
ježto nemůže prokázati' nabytí vlastnictví, držby nebo silnějšího titulu
ke sporné věci, je oprávněn vyst.oupiti proti odpúrci zápornou žalobou
určovací, že tomuto nepřísluší k věci žádné právO' čís. 1-8656.
k záporné určovací žalobě je oprávněn kupitel akcií s kupony a talony
-proti tomu, kdo se připOjil k trestnímu řízení, v němž byly kupony a
talony .zabaveny, jako soukromý účastník, a dal tím najevo svůj zájem
na součástech akcií čís. 18656.
nelze se však domáhati civilní žalobou' proti Roukromému účastníku
(§ 47 tr. ř.), že tento' není oprávněn uplatňovati určité nároky vůči
trestnímu sou.du a že je povinen k určitému chování se v trestním ří
zení čís. 18656.
k žádosti o zrušení svatební smlouvy .ie v případě rozvodu manželství
z viny jednoho z manželů oprávněn jedině nevinn)" manžel (§ 1264,
druhá věta obč. zák.); bylo-li však zru.šenÍ svatebních smluv k žádústi
nevinného manžela již vysloveno, jsou i třetí osoby, zúčastněné na svatební smlouvě, oprávněny domáhati se vrácení majetku, kterým přispěly
k vytvoření hospodářského. základu manželství čís.. 18811.
.pasivní: rozh. čÍs. 18695 Sb. n. s. vypuštěno.
vlastník pozemku, který bezprávně zřídlI služebnost k společné studni,
není pasivně oprávněn v zápl.hčim sporu p'otud, pokud se na něm, jako
na jediném žalovaném, vlastník sousedního pozemku domáhá i výmazu
bezprávné zřízené služebnosti z pozemkové knihy čís. 18'696.
pozůstalost, ať zastoupena dědic! nebo opatrovníkem, nemůže býti ve
sporu o neplatnost posledního pořízení stranou, a to, ať jde o žalobu
o dědické právo podle ,~ 125 nesp. pat. nebo o určovací žalobu podle
§ 228 c. ř. s. či s. 18702.
rozh. čÍs. 18762 Sb. n. s. vypuštěno.
k stížnosti viz též nes-porné řízení § 37 zák. čís. 100/1931 Sb ..
rozh. čís, 18762 Sb. n.. s. vypušt~no.

byl-li neprávem povolen vklad pře~od~ ,,:lastnic~ého p~áva be~ ohl;du
na právo předkupní, je ten, pro nehoz Je vlo~~no predkupnl praVD.
oprávněn odporovéj.ti stížnosti povolení vkladu c 1s. 18770.
vedl-li vymáhající věřite: exekuci zabavením a přikazáním dlužníkovy
pohledávky k vybrání po~le §!:l 291 ~ 303 ,ex. y ř., ač šlo o pohl.edávku
uvedenou v ~ 295 ex. r., Je poddluzmk opravnen .k reku,rsu pr?!1 t:!0volujícímu usnesení, a to jak pokud .ió.e o zabavem, tak 1 zpenezent pohledávky či s. 18773.
úpadce není oprávněn k rekursu proti. oné části rozvrho:,rého usnesení
vydaného exekučním soudem, v níž, JSou stanoveny vylohy zvláštní
správy exekučně prodané nemovitosti č 1s. 18817.
~ k návrhu v nesporném řízení: k n,áyvrhu: na o~~ov~ v n~spo:ném řízenÍ . .i e
oprávněn jen ten, kdo byl ucastmkem nzenI, o- .lehoz obnovu jde
či

s. 18808.

ten, kdo vznesl v nesporném řízení návr~, .Je k n~vrhu na ob !lovu tohoto Hzení oprávněn jen tehdy, nebylo-li .leho. navrhu ~yh~veno; nezáleží na tom, že navrhovatelem je osoba JSouc 1 pod zvlastlll ochranou
zákona čís. 18808.
dědic, který nepodal dědickou přihl~šku, pokud ~e ,tý~:. 0l?a~r?vník nezvěstného dědice, není oprávněn k navrhu na svolalll ventelu Cl s. 18863.
k výpovědi: částka, vyplác,ená dlužníku jako přísp~vek na n:anželku~ jež
však je trvalou součástí jeho služebního platu .1avk? zenateho, nelll nezabavitelná podle § 3, čís. 5 n(j·ř. o zab. mzdy Cl s. 18-822,
Osmihodinová pracovní doba viz z a ID ě s t n a n c i.
Osoba viz sm!nuva ve prospěciľ třetího, sousedské právo.
----:- právnická viz n a' d a c e.
Osvědčení vi-z d ů k a z.
Osvědčení nezvěstnosti viz n e z v ě s t n o st.
Otec viz též dít ě.
došlo-Ii poté, kdy byl otec zbaven otco'y~ké p~oci, k ta~ové změně. poměrů~
že by její navrácení otci bylo n~ pr~~~ech dlte!~, ~e~o ze by ,trvale, zl?aven!
otce otcovské moci mělo pro dlte llcmky !1epnzlllve, nebran} nov~ upr~ve
'poměrů skutečnost, že byl otec svého času zbaven _otcovske moct navzdy
či s. 18HlO.
v

Pachtovní smlouva viz s m I o II v a pac h t o v n í.
Papír cenný viz a k c ,i e, k níž k a v k 1a dní.
_
legitimační viz a k c i e.
Patent viz smlou'va licenční.
_
Patronát: věcný patronát, ze.iména závazek z něho. plyn~u~Í, m,Me býti na patro.
nových nemovitostech uveden v patrnost klllhoVlll /~oznamkou podle., § ,20,
písm. b) knih. zák. j. bez současného vkladu nebo zaznamu tohúto vecneho
práva (reálního hřemene) čís. 1867.3.
Pekařská živnost viz z a m ě s t n a n c i - "y h l' á šky m z d o v é .
Peněžní ústav viz knížka vkladní.
Peníze viz v 1 a s tni c tví.
Písemné poslední pořízení viz p o říz e II í p o s led n í.
Písemnost smluv viz domovníci, forma smluv.
Placení viz též pro dle n í.
ro,zh. čís. 18661 Sb. n. s. vypuštěno.
není neplatná doložka v dlužním, úpise, jJod!~ níž .se d.1užník zava~uje ~~.Ia.~
titi-- dluh v době jeho splatnosti častkou, k!era .1~ zavlsla ~a .budouc1t~l.,yY"O]1
hospodářských poměrů tak, že se plate.bm pOVlll~ost dluzlllko,:a ~Vysl.. !1~b~
sníží úměrně podle zvýšení nebo snÍželll ceny určitého druhu psen~ce z.llstene
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podle 12rumeru bursovních cen na určité burse vzhledem
v dolozce a ke dni placení čís. 18700.
plátc~... ,cizí.ho dluhu podle § 1358 obč. zák. nemá proti
yedleJ~l naklady, které mu vznikly plněním; takovýmito
JSou .utratf ,sporu" v němž se věřitel domáhá na ručiteli

hledavky

CI

s. 18764.

ke dni uvedenému ~

nesplnila-li pojišt'ovna, llzavřevšÍ ·'·pozdějŠí pojistnou smlouvu, svůj závazek z takovéto dohody, je pojistník, u něhož došl:o ke dvojnému pojištění oprávněn uplatňovati svůj nárok z dohody, uzavřené v jeho prospěch' žalobou o vrácení zaplacené p·ojistné prémie z dův.odu, že později ~zavřená pojistná smlouva zanikla, nebo se proti nároku pojišt'ovny
na zaplacení pojistné prémie z později uzavřené pOjistné smlouvy _brániti mezitÍmním návrhem určovacím, že pojistná smlouva netrvá vzhledem k dohodě po právu čís. 18752.
k otázce právní povahy smlouvy o· latímním pojistném krytí a o významu zcizení zatímně pojištěné nemovitosti před uzavřením' konečné
pojistné smlouvy čís. 18830.
vyhláškou .ze. dne 3. března 1942, Č. 221, ·Úřední Hst č. 56 o úpravě platových a prac'ov:1ích podmínek zaměstnancL! v podnicích a závodech
soukromého pojištění byly v rámci místního, věcného a osobního r.ozsahu její pí!sobnosti zrušeny služební řády jako celek, nikoli jen je.iich
ustanovení o platových a pracovních podmínká-ch, pokud jsou v uvedené vyhlášce odchylně upraveny čís. IS842.
§§ 33, 34: je-li pOdle pOjistných podmínek platnost odpovědnostního
pOjištění z prOVOZli' motorových vozidel závislá na tom, zda má osoba
řídící vozidlo úředně předepsaný vůdčí list pro vozidlo téhož druhu,
není pojištěním kryta škodná událost v případě, že řidič motorového
vozidla, určeného k veřejné dopra,vě OSIQb, neměl platný vůdčí list pro
takovéh) vozidlo proto, že neměl tříletou řidičskou praxi, předepsa
nou v § 12, odst. 4 zák. čís. 81/1935 Sb. o jízdě motorovými vozidly
čís. 1871l.
§§ 48 a násl.: pojistník ~en[ oprávněn v době, kdy je havarijní pojištění
v klidu, pojistný poměr vypověděti nebo zmařiti Jeho obživnutí nesplněním smluvní ohlašovací povinnosti čís. 18658.
§§ 64 a násl.: jednoměsíční lhůta k vypovědi smlouvy pojistné začíná
nabyvateli pojištěné nemovitosti v případě, že nevěděl o pojištění, bě
žeti dnem poté, kdy o pojištění - nesejde na tom Jak a od kohO' _
zvěděl, nikoliv kdy se o pojištění mohl dověděti,; zaviněnou nevědomost
nabyvatelovu o pojištěni nelze stavěti na roveň vědomosti o něm

dlužníku nárok na
vedlejšími náklady
-zaplacení své po-

Plášť akcie viz a k c i e.

Plat viz smlouva o dl·lo
.. t
.
~
, zames flanel --- v'yhlášky mzdové.
Platební výzva viz d a II ě. '\.
Platnost právního předpisu viz ú č· i II II o s t p r á v II í.
testamentu viz pořízení poslední.
smluv viz neplatnost smluv, pojištění smluvní.
usnesení viz společenst va.
uznání viz II e pIa t II o s t sml II v.
Plná moc viz advokát.

Plnění

viz nadace, placení, prodlení, smlouva o dílo, smlouva
ve prospěch třetího.
Poctivost držby viz drž b a.
Poddlužn~k vi,z ex e- k II C e (§ 294 ex. ř.).
Podmínky dražební VIZ dra ž b a II HC e n á II e m o v i t o s t i.
pojistné viz pojištění smluvní.
Podnik viz z a m ě s t na n"c i.
dopravní viz P r aha.
Podnikatel, viz p o i i š t ť n í ú r a z o v é, sml o u v a o dílo ..
Podp?ra r~inná viz z a m ě s t II a n c i - říz e n í p r á c e.
POdpurce VIZ opatrovnictví.
Podstata konkursní viz k o n k u r s.

POh~edávka vizadvokát, exekuce (~249 ex. ř.), smlouv-a. o zápůjčce.
Pohreb viz- p o z Ů s tal o s t (rozh. čís. 18741 Sb. n. s..
)
P ojistné podmínky viz pojištění smluvní.
Pojistník viz poji·štění smluvní.
PO.iistiteI viz poj j. š t ě nÍ-s m J. II V n í
Pojišt'ovna sociální viz z a m ě"S t II a ~ c i.
Pojištění p~nsijní: uzavíralo-y 11~ straně .,.zaměstnyavatele kolektivní- smlouvu, která
Je p~.dkladem sluzeb~~ho pyorryeru zamestnanců, kuratorium, jež ze sebe
ut~?r~ly korporace zucastnene na provozu podniku (divadla),' a provoZU~I-lJ t~.to ykorporac~ pod~ik způ~obem,. který odův.odňu~e závěr, že
prace a ?luzby" ykterey z,amestnano f!odmku -vykonávají, jdou na účet
a vrub v~ec~ zll~ast~e~ych kor~oracl jako yprovozovatelů a že je všech~y post1h~le, at ~ J~Jlch p!ospechu nebo skodě, hospodářský výsledek
slu:,,:~by ~amestnancu, JSOU vsechny tyto korporace pro- obor sociálního
P,oJlstem ~~mestnayateli, aniž s,ejde na: tom, jak~m právním, útvarem je
dohoda zU,castnenych vkorpo~acl o p'r~vŮ'zu podn~ku a zda je prá určitý
typ takov,"~ do~o,dy yprede~sana urclta forma; vsechny zúčastněné, 'korpo-:~c~ ~UCl sohdarne za pasledky nepřihlášení zaměstnance k pensijnímu
palistem (§ 4, odst. 6 zak. čÍs. 26/1929 Sb. a § 3 odst. 5 zák čís 89:/
1920Sb.)

čÍs.

1869S.

,

čís.

18683.

je platné ujednání, kterým se ten, kdo uzavřel smlo~:vu o pož,árním pojištění cizích věcí, zavázal zvláštní doložkou v pOJIstném navrhu, ponechati pojištění v platnosti, i když v budoucnosti nabude sám vlastnictvI k pojištěným věcem čís. 18856.
§§ 73 a násl,. (pojištění požární): i když nedošlo při požárním pojištění
po- přestěhování pojištěných věcí do jiné obce .. ke zvláštn~rriU' ujedná,"~í
pojistníka a pojistitele, jak to předpokládaly p011stné podmmky pro pnpad, že místni platnost pojistné smlouvy, ome.zená zásadně na místo
označené v pojistce, měla býti rozšířena nebo změněna, nezaniká pojistná smlouva přestěhováním pojistníkových věcí do jiné obce, n~brž
je na pOjistníkovi, aby, chce-li si zachovati ručení pojišťovny, t~!~ oznámil přesídlení do jiného místa a postaral se o to, aby mohlo dOJItI k doplňujícímu ujednání čís. 18667.
je platné ujednání, kterým se ten, kdo uzavřel smlouvu ,o po~árním pojištění cizích věcí, zavázal zvláštní doložkou v p~jistném na~rhu, ponechati pojištění v platnosti,' i když v budoucnosh nabude sam vlastnictví k pojištěným věcem čís. 18856.
Pojištěni odpovědnostní viz výše rozh. Č. 18711 Sb. n. s.
proti vloupání: zasilatel, který uzavřel smlouvu o úschově' ve CI ye své~
skladišti není povinen když je jinak skladiště bezpečně opatreno, aUl
pojistiti 'uskladněné vě~i proti vloupání, ani upozorniti ukladatele na to,
že skladiště není pojištěno proti vloupání čí '8. 18681.

...

Pojišténí smlu,vní: .~o~o?a, jíž s~ zúčas,tn,ěné pojišt'ovny vzájemně zavá'zaly, že zruší
s~~ .. poJl~tť:m, b~de-h prokazano, že jejich pojištění bylo sjednáno· pozae~l, a ze I?r~m1e z~plac;ená _na }ot~ pojištění bude vrácena, je smlou~ou .ve prospe~h. pOJ!st~lka, ll, neh?~ dOjde ke dvojnému pOjištění; poJlstmk tu naby.va pnmeho prava zadati na sJjbujícím splnění závazku
(§ 881 obč. zák.) č (s. 18752.
."
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sociální: doložka vykonatelnosti na exekučních titulech podle ~ 238, odst. 1
zák. čÍs. 221/1924 Sb" je hmot!1ým předpokladem pro povolení exekuce, který nemůže bYtí nahrazen úsudkem soudce povolujícího exekuci,
že předložený exekuční titul nepodléhá dalšímu opravnému prostředku
čís. 18847.
úrazové: správou manželčina jmění, jež přísluší manželu podle § 1239 obč.
zák., není d'otčeno právní postavení manželky jakŮ' podnikatelky (§§ 11,_
46 úraz. zák.), pokud jde o polovici podniku jí patřící čí 5, 18689,
ve sporu úrazové pojišťovny proti podnikateli o náhradu podle § 45,
odst. 1 úraz. zák. není soud vázán výměrem úrazové pojišťovny, jímž
byla matce usmrceného pojištěnce přiznána podle § 7, písm. b. úraz.
zák. ascendentní renta, pokud jde o otázku, zda usmrcený pOjištěnec
podstatně přfspíval k výživě své matky a zda její nuznost nepominula
čís. 18763.
Policejní úřad viz ch o rl nf k y.
Poměr pojistný viz p ,o j i šot ě n í s m J ll' V n í.
Popření manželského původu dítěte viz dít ě.
Poručenství: výjimečné ustanovení § 36, odst. 4 zák. čís. 100/1931 Sb. o podání
opravného prostředku po uplynutí rekursní lhůty nemá místa tam, kde poručník-právník vědomě nepodal ·po doručení soudního rozhodnutí stížnost,
nýbrž čekal s jejím pOdáním na dobu, která se mu zdá vhodnější čís. 18736.
k důvodům, jež zakládají nezpůsobilost k'"úřadu poručenskému (§§ 191 až
194 obč. zák.) , Je přihlížeti i pH osobě, kterou povola~ k poruče'nství otec
čÍs. 18744.
vykonavatel poslední vUle zůstavitelovy a substitut jeho advokátní kanceláře není podle okolností osobou způsobJicu k l.'lřadu poručníka nad zůsta
vitelovým dítětem čís. 18744.
poručník (opatrovník) nepoHebuje ani k výpovědi nájemní smlouvy za ne":Zletilého vlastníka pronajaté nemovitosti, ani k aktivnímu vedení sporu
a. účinnost dané výpovědi schválení poručensJ{ého (opatro~nického) soudu
čís. 18840.
Pořad práva: námitky proti přípustnosti ex'ekučního zabavení pohledávky' (trafikantské provise) nemllže dlužník pod zmatečností podle § 477, čís. 6 c. ř. s.
uplatňovatí žalobou, nýbrž jen v řízení e'Xekučním čís. 18654.
o znalečném, jež přísluší znalci za jeho účast a p·odání posudku v ří
zení provedeném správnim (okresním) úřadem, nelze rozhod.ovati po,řadem práva čís . .18660..
rozh. čís. 18662 Sb. n, s. vypuštěno.
nájemce nemůže se domáhati proti pronajimateli pořadem ·'práva náh,rady za místnost (užívan'Ou k živnostenským účelům), již měl v náJmu
a které bylo použito ke zřízení protileteckého krytu, neopírá-li svúj nárok a nájemní sml'Ouvu, nýbrž d'Omáhá-li' se náhrady »p'Odle právních
předpisů a tom vydaných« č í. s. 18678.
jde o zmatečnost podle § 41, písm. d) zák. čís. 100/1931 Sb., "čínfl-li
pozůstalostní soud otázku, zda dědic mohl ,odmít.nutí dědictví opět 'Odvolati, předmětem samostatného, rozhodnutí, na místo aby se tóuto
'Otázkou zabýval jen prejudiciálně při rozhodováni 'o pnjetí či nepřijetí
dědické přihlášky a o případném odkázání 'OdporujíCÍch si přihlášek na
pořad práva čís. 18710.
i námitky tkvící v rozh'Odnutí úřadů správních lze prcti exekuci uplatňovati pořadem práva, nejde-li o exekuční titul uvedený v ~ 1, čÍs. 10
a 12 až 14 ex. ř. čís. 18742.
byla-Ii po pravoplatnosti rozsudku, vyneseného k žalobě vlastníka p'Ozemku, že žalovanému nepřísluší k žalobc'Ovu pozemku věcné právo
(služebnóst cesty) a že je poviaen zdržeti se jeho výkonu, část po-

, ."
'hu pro vykOll věcnéha práva zveřejněna, j~
zemku I?řicha~eJlvcl dV U~~ati se žalobou podle § 35 ex. ř. nepřípustnostI
žalavany 'Opravnen oma
vedené exekuce čís .. ~8742"
anže1ského proti 'Otci jest uplatňova~i
vyživovací ll,á ro k . zletJ!~hb 1Ite\~t~ manželské dítě úplně zba,veno svepořadem prava, ! kdyz yo z
právnosti či s. ~8754.
.
t Vnost (§ 46 'Odst. 2 zák. čís. l~O/
nejde ani -o nezakonnost, ~m o zrna e,c věci odkázaly-li nižší soudy za1931 Sb.), nybrž o práv'nI, posou"zey~~u na' pořad práva ježt'O se ob.je:
datele o zápis do obchadnllho reJstr ákladě níž došlo 'k zápisu, jehoz
vily rozpory o povaze, sf!! '?l.;,vy, 1~~8~
změny se žadatel ~ama.ha CI s. TI' . ro slabomyslriost úplně. s~épráv
otázka, zda byl zustavltel, ~bav,ekY PO.;:.obily· platně o svém lmem po-:
.'"
dl'" ~ 567 obc za . zpu~
v,,
.. ".
hadovatl
nosÍl, prece. po " .. v ' I ťnosti posledního ponzem, .lIZ roz
'
říditi, .je otazkou ymtrm Pda.
pozústalostním řízení čís. 18803.
nepřísluší nesparnemu sou. Cl ~
d', !lOU hrobku na obecním hřbiprávo nabyté k poz~mkav; plose 'pro,;:: li~'hOŽ ochrany by se bylo lze
tově není saukro,mym Pd~v~ml
b:~t vl~stnickými podle obdoby' §~ 36!3
domáhati u řádnych sa".u l"b za o e služelmosti podle 'Obdoby § 523 obc.
a 523 obč. zák. nebo za o au tZk .. v právu veřejném čís. 18819.
.
'b y ".,
ím právem V1Clm
,
,,,. stníky pozll'Stalostního řízem stra~
zak., ny rz ~IZlvac,
odkázal-li pazůstalostn; sou~_l u~a tohoto řízeni sporným, pravaplatne
právníha poměru, ~tery se s a ~:nou otázku sám razřešiti podle ~ 2~
na pařad práva, ackoh mahl ~Fr
sečkati s projednáním pozůstalosti
zák. čís. 100/193,1 S~.) a ,usne:; -1 ·~~u jíž hledíc k tomutO' postupu podo pravúplatnéha vynzem skor u, ~, dány.pro poda.flau určovací žalobu
zůstalostního saudu padle ? o ~~~~8
.
.
padmínky ~ 22~ ,co r. s. ~ I s,, L otcovství podle ~ 16 prvé dílčí n'Oneplatnost o:znam nemanzel~kfh~
na oko lze uplatňovati, .ien sporem,
v~ly ?- ".t?ho ~úvodub' že sen~sap~r~é~; řízeni' čís. 18871.·
mkoh zadostl za o naVli
. k . Ir t . t r e s t po řád k o v ý.
. t . b ď
Pořad ovy es ,VIZ
,
osledního pořízení o nástupm~ ~I ;t.
pořízení poslednt: f!etyka-I~ se usta~o'~h~l Poměrného dílu, nýbrž jen urclt; V~CI,
celé pozustalo.sh any~ba jejl
odkaz ve smyslu § 652 abc zak.,
byl obmyšlenemu znze.n s,ubys, I ucm 655
nikoli dědické nástupmctvl ~ I S h 18 kiádati za svědka pasledního ponepřišla-li otázka, zda I~e t nlek~ '~lOP~Ízení nýbrž teprve ve sporu a neřízení, na přetřes za PO~lu~.a os n~snímu ~Ikohv pozůstalastnímu saudu
po~ledního pořízení čís. 18686.
platnost testamentu, na ~Zl p~~~"
rozhodavati o tam, kdo Je sve . ~:n:_
atrovníkem nemůže býti ve
pozůstalost, a1' zastaupena ,dědlc~řizeebn~ ~franou a to: at' .ide a žalobu
spO'fU o neplatnost posledmho p
t nebo ~ určGvací žalobu podle
o dědické právo podle § 125 nesp. pa .
§ 228 c ř s. čís. 18702.
. .
.
.
.'
,"
t 'em (a podepsané zůstavItelem) nenl
. paslední pořízení psane psaclmj ~ rOJ dle § 578 abč. zák. čís. 18730.
latn' 'testamentem hclogra mnl po
.
. v.
'
P
YID
, v dkfi ústního posledního ponzem nelze
i když po pl'-ísežném, vyslech~y.sve'k učiniti přímým pramenem zjiště~í
zápisek ve smy,slu ~ ~85 .'0 c., z~ ~adále význam potud, že ;nůž,e t:yt
obsahu posledmho ponzenl, ma I neplatno·st posledníh.o pařlzem presvědkůI1] při yvýslec~~ ve sparu °zá isku poukázati; to pla!Í i ·~e sp?ru
čten a ze svedek muze na, 'O~sa", t?zka obsahu projevu vule zustavlteo neplatnost testamenf.~ ':. ne~,z o t8793
lovy přišla teprve na pretre: CI S.
".
al Jistinu jako písemné poskutečnost, že pozůstalostn! S?!1d- ~~~I~ovabY se ve sporu ° platnost
slední pořízení, není na pr~~tzkU 'vní p~vaha této listiny jako zápisku
posledního pařízení nepos'Ou '1 a pra
podle § 585 obč. zák. čís. 18793.
v,

v

tl

v

h

,
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otazka, zda byl zůstavitel, zbavený pro slabomyslnost úplné svéprávnosti, přece podle § 567 obč: zák. způsobilý platně o svém jmění poříditi, je otázkou vnitřní platnosti poslednfho pořízení, již rozhodovati
nepřísluší nespornému soudci v pozůstalostním řízení čís. 18803.
platnosti dovětku s hlediska vl. nař. čís. 218/1938 Sb. není na závadu,
- že zůstavitel odkázal svoji nemovitost právě osobě, s níž .u,iednal stran
této nemovitosti teprve smlouvu, o jejíž platnosti nebylo v době zřízeni
dovětku správním úřadem podle uvedeného vládního nařízení ještě rozhodnut-o a jejíž schválení bylo později skutečně odepřeno čís. 18809.
okolnost, že svědci posledního pořízení připojili ke svým jménům ien
dodatky »svědek« a nikoliv »svědek posledního vme« nemá vzápětí
formální neplatnost testamentu čÍs. 18872.
žaloba, Jíž se testamentární dědic domáhá proti zákonnému dědici zjištění platnosti pOSledního pořízení, je přípustná, i když byla podána
před tím, než pozllstalostní soud zavedl řízení podle §§ 125,- 126 nesp.
pat. či s. 18873.
vzáJemné: bylo-Ii za sporu rozvedené manželky' proti manželovi, aby byl
notářský spis, obsahujíc: dědickou smlouvu, a vzájemnou poslední vůli
manželů prohlášen za zrušený, manželství Sporných stran pravoplatně
z viny manželovy rozloučeno, pozbyla manželka právnÍ' zájem na "požadovaném určení ve smyslu & 228 c. ř. 5_ čís. 18777.
.
Poskytnutí úvěru viz 2 á p ů j č k a.
Poslední pořízení viz paří-zení poslednÍ.
Posloupnost do usedlostí střední velikosti viz u sed 1 o 's t s tře ci n Í vel i k o s t i.
Postih podle § 1358 obč. zák.: zaměstnavatel, který nahradil podle § 13J3 á), 1315
obč. zák. škodu zpiisobenou zaměstnancem třetí osobě, má proti zaměst
nanci nárok podle § 1358 obč. zák. čís. 18764.
plátce cizího dluhu podle § 1368 obě. zák. nemá proti dlužníku nárok na
vedlejší náklady" které mU' vznikly- plněním; takovýmito vedlejšími náklady
jsou útraty sporu, v němž se věřitel domáhá na ručiteHc zaplacení své pohledávky čís. 18764..
Po_stup nemovitosti viz Ý Ý měn e k.
Posudek znalecký viz z n a I e c.
Poučení právní viz dít ě' ne man žel s k é (r.ozh. 'čís. 18659 Sb. n. s.).
Povinnost ohlašovací viz poj i š t ě lií sml- u v n í. (§ 48 zák. o poj. sml.).
Povinný viz dra ž b a nu cell á II e m o v i t o s t i, ex e k u c e.
díl: výbava dcer a vnuček nepodléhá započtení do jejich povinného dílu či s. 18685.
oprávnění nepominutelného. dědice požadovati povinný díl je výlučně
osobním oprávněním, které zaniká smrtí oprávněného. a nen~leží tudíž
do jeho pozůstalosti či s. 18787.
od oprávnění požadovati povinný díl jest rozeznávati nárok na povinný
díl, jenž. vzniká tepnfe skutečností, že jej nepominutelný dědic úplatnil
"i s. 18787.
byla-li hodnota post-upované nemovitosti vyrovnána hodnotou práva doživotního výměnku postupitele a jinými závazky, jež ,nastupitel nemovitosti převzal -postupní smlouvou,- nemá nepominutelný _dědic vůči na:stupitel1 nároku <na doplnění povinného, dílu (§ 961 obč. zák.), třebas
se hodnota výměnkářsk}'rch dávek plněných nastupitelem nekryla ,vzhledem k časnému úmrtí. výměnkáře s cenou nemovitosti čís. 18798.
kdy nemá nepominuteln,ý dědic proti obdarovan'ému nárok na náhradu
škOdy, která mu vznikla...tím, že se dal jeho nezáva:znými sliby --pohnouti
k tomu, že neuplatnil povinného dUu při smrti dárcově čís. -18829.

Povolení stavební viz s o u sed s k é p r á v o.
Pozemek viz s I uže b n o s t, s pol u v 1a s t II i c tví, s o u sed s k é p r á v o.
Pozemková kniha viz k II i h a p o zem k o v á.
Poznámka Imihovní viz k n i h a p o zem k o v á.
Pozůstalost viz též odkaz, pohzení posle~ní, povinný díl, usedlost střední velikosti.
výbava dcer a vnuček nepodléhá započtení do jejich povinného dílu
čis.
18685.
nepřišla-li otázka, zda lze někoho pokládati za svědka posledního pořízení,
na přetřes za pozůstalostního řízení, nýbrž teprve ve sporu o neplatnost te:
stamentu, náleží procesnímu, nikoliv poziistalostnímll' soudu rozhodovatI
o tom, kdo je svědkem posledního pořízení, čís. 18686.
nepříčí se jasnému a nepochybnému znění nebo smyslu, § 1 vl. nař. čís .. 21~1
1938 Sb. právní názor nižších soudů, že »smluvním zcizením nernovltostt«
ve smyslu § 1 uved. nař. je I dohoda dědiců o rozdělení pozůstalosti
čÍs. 18693.
pozůstalost, ať zastoupena dědici nebo opatrovníkem, nemůže býti ve s,?oru
o neplatnost posledního pořízení stranou, a to, at: jde o žalobu 0- dědIcké
právo podle ~ 125 nesp. pat. nebo o určovací žalobu podle § 228 c. ř. s.
čis.18702.

zmatečnost pOdle § 41, pism. d) zák. čís. 100/1931 Sb., učinil-li pozůstalostní soud otázku, zda dědic mohl odmítnutí dědictví opět odvolati,
předmětem samostatného rozhodnutí, na místo aby se touto otázkou zabýval jen prejudiciálně při rozhodování o přijeH či nepřijetí dědické přihlášky

jde o

odkázání odporujících si přihlášek na pořad práva čís. 18710.
úpadce za konkursu, tvoří souhrn úpadcových práva závazků, pokud se nezakládají jen na poměrech ryz~ osobních, jeho poziistalost (§§ 531,
547 obč. zák.), která má být za konkursu zastoupena opatrovníkem pozů
stalosti, jehož ustanoviti přísluší pozllstalostnímu soudu; jinak však ustupuje po dobu trvání konkursního řízení pravomoc pozůstalostního soudu
pravomoci orgánJ. konkursního řízení; opatrovníku pozi'lstalosti příslušejÍ' len
ona práva, která by příslušela jinak úpadci čís. IS732.
nedojde-li při řešení otázky, zda má býti předlužená pozůstalost odevzdána
na místě placení podle ~ 73 nesp. pat. k souhlasu všech ůčastníků, musí
pozůstalostní soud podle možnosti vyšetřiti nejen nejnaléhavější pozůsta10stnÍ dluhy a jiné pohledávky, mající zvláštní přednostní právo, pokud při
chází jejich zaplacení z pozůstalosti v úvahu, nýbrž i všechny nutné před
poklady pro to, aby bylo pozůstalosti použito ke- uspokojení všech těchto
věřitelů podle zákonného pořadí čís. 18741.
pro přikázání nákladů na pohřeb jaka břemene váznoucího na dědictví, je
nu.tno zjistiti z úřední moci, jaké pohřební výlOhy JSOll' přiměřené místní
zvyklosti, stavu a jmění zemřelého (§ 549 obč. zák.), pokud se týče co je
nezbytně nutným výdajem na pohřeb (§ 54, čís. 1 konk. ř.) či s. 18741..vykonavatel poslední vůle zůstavitelovy a substitu-t .ieho advokátní kanceláře
není podle okolností osobou způsobilou k úřadu poručníka nad zůstavitelo
vým nezletilým dítětem čís. 18744.
bylo-Ii za sporu rozvedené manželky proti manžela-vi, aby byl -notářský spis
-obsahující dědickou smlouvu a vzájemnou poslední vůli manželů prohlášen
za zrušený, manželství sporn\'ch stran pravoplatr:ě z viny manželovy rozloučeno, pozbyla manželka právní zájem na požadovaném určení ve smyslu
§ 228 c. ř. s. či s. 18777.
otázka, zda byl ziistavitel, zbavený, pro slabomyslnost úplně svéprávnosti,
přece podle ~ 567 obě. zák zpúsobilý platně o. svém jmění poříditi, je otázkou vnitřní platnosti posledniho pořízení. již rozhodovati nepříslUŠÍ nespornému soudci v pozůstalostním řízení čís. 18803.
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pozůstalost jako strana
vice přihlášenými dědici
středek čís. 18813.

ve sporu je jedinou osobou, i když je zastoupena
nebo správci, a může podati jen jeden opravný pro~

neni nezákonností (§ 46, odst. 2 zák. ČIS. 100/1931 Sb.), byla-Ii odmítnuta
dědická přihláška, vázaná podmínkou, že dojde k odpečetění pozůstalosti
a k provedení jejího soupisu čís. 18824.
odkazovník není účastníkem řízeni, v němŽ jde o udělení zmocnění dědici
jako správci pozustalosti k vedení sporu o vyklizení bytu v nemovitosti, ná~
ležející zčásti do pozůstalosti, třebas má býf spor zahájen právě proti němu
či s. 18838.
přihlášený dědic je oprávněn domáhati se před odevzdáním pozustalosti
prdti rovněž přihlášenému spoludědici určení, že věci, o nichž tento spoludědic tvrdí, že patří do pozi'tstalosti, jsou jeho vlastqictvím čís. 18848.
bývalý veřejný společník zůstavitelův, který předložil bilanční účetní uzávěrku a jemuž pozi'tstalostní soud uložil, aby předložil za účelem vyšetření
stavU' jmění společnosti obchoaní knihy společnosti, zaniklé úmrtím zůsta
vitele, je, pokud jde 'Ů tento příkaz, účastníkem pozůstalostního řízení a je
za podminek § 37 zák. čis. 100/1931 Sb. oprávněn k rekursu či s. 18849.
dědic, který nepodal dědickou přihlášku, pokud Se tYče opatrovník nezvěst
ného dědice, není oprávněn k návrhu na svolání věřitelit čís. 18863.
odkázal-li pozustalostní soud účastníky pozustalostního řízení stran právního poměru, který se stal za tohoto řízt}ní sporným, pravoplatně na pořad
práva, ačkoli mohl spornotJ. otázku sám rozřešiti podle § 25 zák. čÍs. 1001
1931 Sb., a usnesl-li. se sečkati s projednáním pozůstalosti do pravop'Iatného
. vyřízení sporu, jsou již hledíc k tomuto postupu pozůstalostního soudu podle
okolnosti dány pro podanou určovaCÍ žalobu podmínky § 228 c. ř. s.
či s. 18868.
žaloba, jíž se testamentárnÍ dědic domáhá proti zákonnému dědici zjištěni
platnosti posledního pořízení, je přípustné, i když byla podána před tím, než
pozůstalostní soud zavedl řízení podle §§ 125, 126 nesp. pat. čís. 18873.
po duchovních: provedení soudního ohledání k zjištění výše stavební náhrady za škody na farních budovách ve smyslu dvorského dekretu ze
dne 25. dubna 1817, čis. 1332 Sb. z. s., která postihuje pozůstalost po
faráři nebo beneficiátovi a která musí býti zajištěna, je přípustné nejen
na návrh dědiců, nýbrž i finanční prokuratury čís. 18664.
jde o nezákonnost (§ 46, ods!. 2 zák. čis. 100/1931 Sb.), ustanovil-Ii
soud pozi'tstalosti po katolickém duchovním opatrovníka
k vedení sporu (§§ 129, 145 nesp. pat.) dř{ve, než provedJ, šetření a
zjistil, zda a při kterém beneficiu byl zůstavitel trvale ustanoven a než
uvědomil dědice, přicházející v úvahu, o nápadu dědictví spolu s výzvou
k podání dědické přihlášky či s. 18715.
Požární pojištění vifi: pojištění smluvní.
Požívací právo viz s I uže b n o s t.
Práce přes čas viz z a m-ě s t II a n c i-.
načni viz z~městnancj. vyhiášky fl!zdové.
Pracovní soudy: i když po vydáni vl, nař. čis. 308/1939 Sb. (§ 33, odst. 1 zák.
o prac. soud. ve zne.nÍ čl. I, čís. 4 uved. nař,) rozhoduje odvolací soud.
zhodnotě pečlivě všechny okolnosti případu, o tom, má-Ii býti: důkaz již
provedený opakován či má-Ii býti použito výsledku důkazJ1, provedeného soudem prvé stolice, musí přece v případě, že se chce Odchýliti
od hodnocení důkazů prvým soudem a od jeho zjištění z nich, prováděti zásadně důkazy sám č i s, 18721.
i ve sporech podle' zákona o pracovnich soudech má se řízení v pří
padě vrácení věci dovolacím soudem soudu odvolacímu -z důvodu vad~
nosti řízení (§§ 496, odst. 1, čís. 2 c. ř. s. a § 513 c. ř. s,) omeziti ten
pozůstalostní

na ty části řízení a rozsudku odvolacího soudu, které jsou stiženy vadou
§ 496, odst. 2 c. ř. s.) či s. 18749.
soudy vyšších stolic nejs~:)U vázány pravopl,:~nÝI1} usnesením soudu pryé
stolice, jímž· bylo roz~odnuto o z~i1sobu nzen~ v,e ~~mY,slu.,. § 42 zak.
o prac. soudech, jež vsak bylo vydano po skoncem nzem .precj. soudem
prvé stolice ve věci hlav~í čís. 1-8850.
Pracovní úřad viz s m 10 II v a s 1 uže b II í, ,z a mě s t n a n c i.
Praha viz též zaměstnanci - vyhlášky mzdo-v-é.
městské podniky pražské (dopravní podniky) odpovídaj! za škodu, vzniklo,u
.chodci tím že v noci při zatemnění upadl na ochrannem obrubmku u nastupiště, j~nž nebyl opatřen bílým nátěrem čf s. 18731.
zaměstnanec Městských podnikll pražskýCh (dříve Elektrických podnikťt
hlavního města Prahy) nemá nárok na bilanční odměnu za rok, v němž ~yl
. z jakéhokoli důvodu zaměstnán ve skutečnosti jinde, byť by to bylo len
u jiného úřadu hlavního města Prahy č) s. 18779.
Prarodiče viz dít ě ma· n žel s k é.
Pravá vůle viz s m I o u v a s I uže b n í (rozh. čÍs. 18665 Sb. n, s.).
Právnická osoba viz nad a c e, s o· u sed s k é p r á v o.
Právní jednání viz s c h vál e n í sml u v spr á v fl í m ú řad e m.
Právní moc vj,z též s c h v á len í sml u v s o ude m,
rozh. čís. 18662 Sb. n, s. vypuštěno.
i výživné podle dvorského dekretu ze dne 4, května 1841, čís. 531 Sb.
z. '·s. náleží manželce jsou-li v době podání žalOby dány důvody pro
jeho přiznání uvedené v dekretu, již od podání žaloby, .nikoliv teplve
pro budoucncst počínaje od pravomoci soudního výroku čís., 18692.
v řízení o rozdělení nemovitosti podle zák. čís. 18/1869' ř. z. převede
ním její části da. vložky u jiného soudu, je každé postupně další vyří
zení jednotlivých částí jednotné. žádosti závislé na předchozím kladném
vyřízení předchozí části žádosti; došlo-li ke kladnému vyřízení další
žádosti před pravoplatností rozhodnutí -o její předcházejíd části, je
právní účinnost tohoto vyříz,ení a zá~isu na zákl~dě, něha., P!9vedeného
závislé na tom, že předrhozl usnesem nabude pravll! mOCI Cl s. 1879,7.
nástupnictví viz s I uže b n o s t.
poměr .viz s m 10 u v a s I uže b ní, ž a lob a (§ 228 c. ř. s.).
Právní pořad viz p o řad p r á v a.
Právní účinnost: rozh. čÍs. 18662, 18695 Sb. ti. s. vypuštěna.
. _
_
došlo-li ke zcizení nemovitosti před právní účinností vl. nař. čís. 218}
1938 Sb. lze na základě pravoplatného rozsudku, zjišťující dobu s.ied~
nání zcit~vaci smlouvy povoliti nabyvateli zápis vlastnického práva do
pozemkové knihy bez ~ouhJasll správního úřadu čís. 1-8672.
zájem vi·z ž·a lob a (~ 228 c. ř. s.),
zástupce viz a d v o kát.
Právo akcionáře viz a k c i e.
chudých: úmrtím strany ve sporu, jíž bylo propůjčeno právo chudých a zří
zen výborem advokátní komory advokat, nastavá přer.ušení řízení
čis.18746.

původské viz p ů v·o d s k é p r á v o.
věcné viz k n i h a p o zem k o v á, pa tr o n á t.
Prejudicia1ita: jde o zmatečnost podle § 41, písm. d) z~k. Čí,S. ~O<?Il~31 ~b., lIčinil-!i
pozůstalostní soud otázku, zda dědic mohl ,o,dmltnutI dedlctvl ope~ odvolatI,
předmětem samostatného rozhodnutí, n,a mls!~ ~by' se t~~t9 o!a~kou z~
b)'val jen prejudiciálně Dři rozhodováfl1 o pnJetI Cl nepn]etl dedlcké pn!i2"
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hlášky a o případném odkázáni odpomjících si přihlášek na pořad práva
čís. 18710.

9t~.z~u zru.šení yeřejné obchodní společnosti podle čl. 125 obeh. zák. nelze
~~SltJ ve flfemntill řízení, a to ani prejudiciálně podle § 25, odst. 2 zák.
CIS. 10011931 Sb. č i s. 18834.
!'~ sporu,v v němž se ten, kdo učinil podle ~ 1042 obč. zák. náklad na vý~~V:U ~anzelského 9ít~te., d0t1!áh~ na dědovi náhrady, třeba prejudiciálně ře
S!tt .otazku., zda I?e] z"aI?vany ded ,:,zhleden: k otcovým majetkovým pomě
rum a k jeho vydelecne schopnostI v dobe vynaložení nákladu povinnost
vnuka v této době živiti čís. 18870.
'
Prémie viz pojištění smluvní.
Procesní soud viz pořízení poslední (rozh. čís. 18686 Sb. n. 5.).
způsobilost viz způsobilost procesní.
Prodlení:, záleží. . li závazek prodateh1v při koupi podle čL 337 a násL obch. zák.
nejen v dodání určitého zboží" nýbrž i v orovedení díla (dodání a položení
podlah), nezprošťuje se pro datel v případě kupitelova prodlení v přijetí své...
pomocným prodejem (čl. 343 obcsh. zák.) celého svého závazku čís. 18760.
'odepře-Ii yěřite,l . dlužní15~.m ~~b~zené v p)nění jen toho času, projeví však
°S~.otu pnl~9utl Je po~deJI, ~ clmz dluzmk souhlasí, nejde o odepření plnění
ventelem, Jez by zakladalo Jeho prodlení v přijetí plnění ve smyslu;:? 1419
obč. zák. a či. 343 obch. zák. č i s. 18760.
.
prodlení věřitelovo nastává jen tehdy odmítne-Ii plnění které mu bylo dlužník~~ nabí~n~to řádným způsobem;' dlužník je povjn~n učiniti vše, aby se
plnenl umozml'O, a, to tak, aby byl splněn hospodářský účel, který měly
, st:any při uzavírání smlouvy na mysli a pro který byla smlouva uzavřena;
při tom -jsou obě strany povinny zachováv.ati zásadu poctivosti vzájemného
styku a obchodní slušnosti čís. 18760.
musil-li se kupitel domáhati prodatelova plnění sporem, nabízí prodatel kupiteli plnění, _k němuž byl pravoplatně odsouzen, řádně jen tehdy, učiní-Ii
tak hledíc k okolnostem v takové době a za takových podmínek, aby byr
prn kupitele splněn hospodářský účel smlouvy čís. 18760.
Prodloužení lhůt viz I h ů ty.
Problášeni konkursu viz k o fl. k u r s.
- ' vůle viz s m I o u v a ve pro s p ě c h tře tíh o.
výjimečného stavu viz s ml o u v a o dí I o.
Prohlubování pozemku viz s o II g,e d s k é p r á v o.
Prokuratura finanční: provedení soudního -ohledání k zjištění výše stavební náhrady za škody na farních budovách ve smyslu dvorského dekretu ze dne
25. dubna 1817, čís. 1332, Sb. z. S., která postihuje pozůstalust po faráři
nebo beneficiátovi a která musí býti zajištěna, je přípustné nejen na návrh
dědiců, nýbrž i finanční pr-okuratury čís. 18664.
Promlčení: rozh. čÍs. 18734 Sb. n. s. vypuštěno.
promlčení žalob proti sDolečníkům, kteří náleželi k veřejné oh chod ni společnosti v době- jejího zrušení (čl. 148, odst. 2 obeh. zák.) , se přetrhuje
v případech, kdy ke zrušení společnosti došlo z jiných důvodů než prohlášením konkursu, žalobou podanou proti Hkvidátorům (~ 1497 obč. zák.) a
v případě že společnost zanikla v důsledku prohlášení konkursu, přihlášením
pohledávky v konkursním řízen!" (§§ 104, 10 konk. ř.) čís. 18747.
V.

ustanovení § 1494. obč. zák., podle něhož nem{lže počíti promlčecí doba
proH osobárr., které isou pro nedostatek 'svých duševních sil nezPllsobHé
samy spravovati svá práva, lze použíti jen pokud jde o proml'éení takových
práv, s nimiž uvedené osoby nemohou nakládati bez spolupůsobení zákonného zástupce, nikol-i i pokud jde o práva, jichž volná disposice je jim vyhrazena, na př. práva, kterých nezletilec nabyl podle §~ 151, 246 obč. zák.
či s. 18815.

Pronajimatel viz s m ,I o u van á j e m n í.
P r9puštění zaměstnance viz z a m ě stll a n c i.
Prospěch viz sml o u v a v e pro S p ě c h tře tíh o.
Prostředky opravné viz, d'O vol á n í, o d vol á n í, stí ž n o st..
,
Protiletecký kryt: nájemce nemůže se dO'máhati proti pro,~ajipmtel~.pořavdem p,r:,!va
náhrady za místnost (užÍvanO'u k živnosten?kým ucelum), -Jl~ '!lel v. naJmu
a které bylo použito ke zřízení protileteckeho krytu, neoplr,a-II, SVUlv na~o~
o nájemní smlouvu, nýbrž domáhá-li se náhrady »podle pravmch predpIsu
. o tom vydaných« čís. 18678.
Protokolace viz rejstřík obchodní.
Provaděč díla viz s m I o u v a o rl- í I o.
Provedení ctila viz s rn I o u v a o dílo.
Provise trafikantská viz p o řad p r á v a.
Provoz motorových vozidel viz mot O' r o v á voz i dia. ,
t
n c i _ vy h 1 á šky m z d O v e.
Prumysl VIZ Z a m e s II a
..
v'l rv ti při, žádosti o vklad přePředkupní právo: lmi~o~~h sou?ce ke ~~~~~t~sftz1 ~:adu ke knihovně zapsanému
vodu vla~tmc e ,o prava o~
prokázal-li žadatel zánik tohoto práva
předrkuplllmu p~ayu a nemuze~. ne osobu než pro tu pro kterou zní
'
listinami, povolIti vklad pm J i n o u ,
předkupní právo' čís. 18770.
ohledu.
d
du vlastnického práva bez
byh-li neprávem p0v.ol~n vkla pre~~hož ie vloženo předkupní právo,
na právo předku pn:, ·\~v tent'", pro olení vkladu čís. 18770.
oprávněn odporovatI stlznos I pov(
zh C'1'S 18741 Sb n s.).
, t los t srovn JO
. .
. .
Předlužení pozůstalosti viz r o z II s a v
,_."
v ' v d etuspOIU
Předmět sporu vi-z o cen e TI 1 P r e m
,',
. k'
. k n i ha p o- zem k o v a.
ntze VIZ
h "s 18741 Sb
s)
Pr'ednost v pozemkove
• •
o
tal o s t (srovn . roz .. Cl . . , '
. n. ..
P r'ednostní pravo ViZ p o Z, u s.
cí předPIS pravnl.
Předpis právní donucovaCl VIZ, d ~.n u c ~ V 3. .
Předp1sy cenové viz cen o v e p,r ed p 1 S y.
Představení viz s· n1 1 o ll' v a ,o tl 1 I o.
a

•

"v

v

Před8tavenstvo viz s P O leč e n s t, v ll.

přepravě zboží po ·železnicích čís. ~!

Přeprava železniční; mezinárodní umluva o
1938 Sb. čís. 18709.
. . . , . I.
.
:l '.' 1
nema mlsta oznaCI- I
použití přirážky P9 d.le č!~ndk~1 7 urv~(be~eod~m~~vv~vklým čís. ľ8709.
odesilatel obsah zasllky .u a1em ,
.
,
..
v ' , 'ti .. éhokoJi.v obchO'dně nebo ]mak o-bvyk0Z1
<O

J:t

mohl-li o~esl!atel .::!J
UZl v·
o dopravu zboží v.nákladním sloven:
lého oznaceUl zb~Zl proto, ,~~ s o latí o počítání dovozného ustanO'venl
ském tarifu nepoJrneno~an,e 10, p ~ ,
18709
vilO písm. e) uvedene umluvy Cl s . .
c.
,
't
Ví adě ZbO'Ží pod tarifní polozky, odpozařadila-li dráha v takovem,~ pr
podle' jeho deklarace v nákladním
,:,ídající P?vaz?, doprav ovane
~z~j. o nesprávné použití ta:if~, ani
listu, ne11l opl~vn:na -- nes,o 1
··n· ch oplatki't _ dodatecne zvy'"
? "th~bU při vypoct~, dOVOZ~l~rO ;oJle y tarih, pro odesilatele r~e.ivýhod
sovatJ dovO'zne, ~tele Vypo(.~ a V) a žádati o zapiacení rozdi1u v donějšiho (čl. 10, pJsm. e) llve . nar.,
voQzném čís. 18709.
díla viz sml o u v a 'o d f I 0,
v

,·f }

Přerušeni

6

_

v.·

promlčení viz p r o·m I č e n í.

řízení: úmrtím strany ve sporu, jíž bylo propůjčeno právo chudých a zřízen

výborem

advokátní

čis.18746.

komory

advokát,

nastává

přerušení

řízení

810
811

:::::::!~~~;\~c~ ~;: ~ ěOnj ~ š\~ ~ ~ vs:; I ~§v :3í ~ák. čís. 14~/1934 Sb.)
P~etržení promlčení viz p r ú mJ č e II í.
Prevod vlastnictví viz v 1a s t

II

,§ 73 zák.

CIS.

pení jednoho spOlečníka se zbylými společníky ve společnosti dále ponení-li tohoto předpokladu pro další trvání společnosti, může
dojíti .ien k zápisu zrušení společnosti, likvidační firmy a likvidátorů,
nikoli jen k výmazu vystouplého společnika čís. 18781.
nejde ani o nezákonnost, ani o zmatečnost (§ 46, 'Údst. 2 zák čís. 100/
1-93-1 Sb.), nýbrž o právní posouzer..í věcí, odkázaly-li nižší soudy žadatele o zápis do obchodního rejstříku na pOřad práva, ježto se obievily rozpory o povaze smlouvy, na základě nIž došlo k zápisu, jehož
změny se žadatel domáhá čís. 18789.
po-užila-li několik osob při spoi'ečném výdělečném' podnikání společné
firmy, jsou povinny se podrobiti j. protokolaci, když jsou dány předpo
klady zák. čís. 183/1928 Sb. čís, 18794,
opověď nčkteré ze změn vypočtených v čL 87 obch. zák nastalých ve
veřejné obchod ni společnosti musí býti podepsána všemi, kdo·ž jsou
v té době zapsáni v obchodním rejstříku jako veřejní spOlečníci, i když
zrněna, jíž se opověď týká, nastala ještě v době, kdy- některý ze společnÍ-kú nebyl jako veřejný společník v rejstříku zapsán čís, 18828.
Rejstřík živnostenský: zápisem živností do- živnostenského rejstříku nevzniká nový,
od majitele živnosti odlišný subjekt práva právních závazků či s. 18790.
Rekurs viz, stí ž n 10 st.
..
ReprOdukční právo viz smlouva nakladatelská.
Rodina viz och ran a n á j e m c ů:
Rodinná'podpora viz zaměstnanci - řízení práce (rozh. čís. 18719 Sb.
kračovati;

145/1934 Sb.).

i c tví.

. .-:: nakladateJskéh9' práva viz s m I o II v a

II

a k 1a dat e I s k á.

P~!Je~ viz ~ítě, správa manželčina .imění.

/

P~~hlaska dedická viz p o z Ů s t a los t.
Pnhoda viz smlouva o dílo.
.
Přikázání pOhledávky viz ex e ku c e (§ 294 ex, ř.).
v~ bytu VIZ sml o II v a II á j e m II í.
P~~k1~p viz dražba nucená nemovitosti
Prlme daně viz d a II ě.
.
P~í,platek . za obsluhu viz z a rn ě s t II a II C I' - vy h I á šky m z d o v é.
Prtpravny, spis vi,z r o z šiř ov á II í
Přípustnost ~x~kuce _viz ex e k II C' e' (§ 325 ex. ř.).
'
exekuc~lho zabaveni pOhledávky viz p o řad p r á v a.
Opravneho prostředku viz dovolání odvola'nl'
t"
t
'.
,Slznos .
Pořad"
II prava VIZ p n ř.a d p r á v a.
Přlslusenství viz a k c i e.
Příslušnost soudu viz též pař 8 d P r á v a._
kraJský soud rozhodujíc.Í podle- § 23' .
.
.
u okresního_ soudu o odmítnutí soudce Ji, P'_: v.~ sporu proJednavaném
rozhoduje jako stolice opravná n 'b ~akezeJ,cI, ,o k t:omui~ soudu, nePůjčka viz s mlou vaD
':k
• Y rz Ja o prVfll stolIce CI s. 18841.·
N'
pUJC u.
vodské právo viz též smlouva naklad.atelsk'
,,,

v

n. s,),

Rodinné právo viz dít ě ..
Rolnická usedlOst viz sml o II v a ve pro s p ě c 11- tře tíh o, u sed 1'0 s t
st ř e dní vel i k'Ú sti.
Rozdělení spoluvlastnictví vi-z s pol u v 1- a s tni c tví.
nemovitosti (zák. čís. 18/1869 ř. z.) viz k n i- h a p o zem k o v á.
pozůstalosti viz p o z ft s t a -los t.
Rozepře rozsouzená: ve sporu rozvedené manželky O' výživné nelze znovu řešiti
otázku viny na rozvodu rozhodnutou již pravoplatně v ro-zvodovém
sporu, a to ani s hlediska skutečností, jež nebyly uplatněny v rozvodovém sporu čís. 18869,
zahájená: zahájení řízení podle § 17 rozl. zák. nebrání zahájení rozlukové
rozepře, zejména kcÍyž se žalobce dovolává k odůvodnění rozluky i skwtečností, které nastaly teprve pci rozVlodu čís. 18716.
Rozhodnutí viz stí ž n o s t.
správ~ího úřadu viz a.kt správní, cenové předpisy, schválení
smluv s'právním úřadem.
Rozluka manželství: rozh. čís, 18662 Sb, n. s. vypuštěno.
po pravoplatném oduznánÍ manželského původu dítěte není ten, kdo
vynaložil na jeho· matku - vdanou ženu - náklad za ubytování a ošetřeni v porodnici, oprávněn! domáhati -se na manželu náhrady podle
§ 1042 obč. zák., třebas manželství nebylo rozloučeno a nákhd byl
učiněn v době, kdy dítěti svědčila domněnka manžel'ského ptlv-odu

v

O·

ť~~gůšg~i~o~m;~~ag~~_ °d6°~~~~~ e~~dpiSů, t 16, odst. 2 zák. čís. 218/
b~zdůvodnou změnou je 'L denatu~a~e od~rava, II odle §, 44 uved. zák.;
zak. čís. 18!703.
a po e § 16, odst. 3 uved.
I

pro přisouzení náhrady podle § 57
t.'
,
.
že lze pachatel! vů~~Co~řiČf:t ~~~l fí~~Ol~Vo3~tupeň
nejde-lI ani ,o fIxní smlouvu neb
1
~.
(§ ~O, odst. 2 zák,. o právu aut-O~ské;) ~~"fu JI v~~ r,oveň vpost~venou
~enych v § 20, odst. I, pasl věta téhoJ . Ione ery z vp~lpadu uvez
ze na~kladatel' nesplnil záva~ek vydati J~~ko~a, neoprav~uJeo o~kol't1ost,
o sobe zadavatele k .od t ·
! .o., '\ e smluyene Ihute, sama
dodatečné lhůty čís, 18~5~~pem od nzavrene smlouvy bez poskytnuti

v-i~y, n.ýbr~ sta~í,

Rada dozorčí vjz společenstva
Reální břemeno viz pat r o n á t.
.
Regres viz p o s t i h.
RegUlace viz s I uže b n o-s t.
Rejstřík obchodní: podpisu vš ch
I' 'ko
věd1 k zápisu do o~chodn~he~~e '~t~~reJ~é obcho.dní společ~ostj na opos~utečnosH- uvedených v čL 86 ~ ~7 u htřeb,ak .~eny~ehdy, .1 de- li; o: zápis.
mka (čL 129 .odst 3 obch z'
.
o c : za ., ·pn vystoupeni spo.Ječ
aby uvážil Čí opo'věd' mu' ak·) J~ hnaprot~ tomu na rejstříkovém soudu
danyc pomerů stačí aby byla o
y
I
,.
za
'd '
s k ut ecnost ucmena zjevnou a ab t'
b 1'v
pOVI ana
ni:h~, spo~ívá vedení 'Obchodního r~jst~~u íOs. v1~~~~eno zásadám, na
reJstnkovy soud může provésti 'v' az
. v.
.
řejné obchodní společnosti jen teh.ď kdYSyto-UP!vSllhoy společnika z veZ
podle dohody spol-ečníků ve smyslu YČl 12Y7 mba os~edcen~, ze se má
h zakona I po -vysto-u,
Oe.
.
O·

le

čís.

18727.

smlouvy manželů o rodinných poměrech, uzavřené při zrušení manžel...
ského společenství, nevyžadují formy notářského spisu, i když se jevÍ
na venek jako smlouvy vypočtené v § 1, písm. b) zák. čÍs. 76/1871 ř. Z"
při čemž nese.jde na tom, ztla se takovýmito smlouvami upravuji majetkové poměry pro případ rozvodu či rozluky či s. 18750.
bylo-li za sporu rozvedené manželky proti manželovi, aby byl notářský
spis, obsahující dědickou smlouvU' a vzájemnou ·poslední vůli manžehl
prohlášen za zrušený, manželství sporných stran pravoplatně z viny

v

l

I
r

813

812
t b ích smluv k žádosti nevinného m~nez~častněné na svatební smlouvě, oprav~S~~y, kterým přispěly k vytvoření hospodář
žela již vysloveno, .1S0~ 1
něny domáhati se vracenI maje ll,
ského základu manželství čís. 18811.
.
,
v
lk
'~ivné nelze znovu řešiti otázku- vml' na
ve sporu rozvedene m.~~ze y o vy~
rozvodovém sporu, a to ani s hlerozvodu rozhodnutou jlZ pravoPlaltnte v
rozvodovém sporu čís. 18869.
diska skutečností, jež nebyly up a neny v

obč. zák.); bylo-li :vsak. zrys~ll1
•

manželovy rozloučeno, pozbyla manželka právní :zájem na požadovaném
určení ve smyslu § 228 c. ř. s. čís. 18777.
porušoval-li manžel svoji vyživovací povinnost vůči manželce a při
spíval-li po dobu trvánÍ' manželsŤvi na vedení domácnosti pouze část
kou, která nestačila ani na jeho stravování, takže manželka proto dosazovala na domácJ)ost z vlastního výdělku, je pro otázku, v jaké výši
má nevinná manželka po rozluce nárok na~ plné zadostiučinění podle
§ 1266 obč. zák., vzíti. za základ takový stav vzájemných práv a povinností manželů a jejich plnění, jaké mělo podle zákona nastati při
řádném a odpovědném chování obou manželů čís. 18801.
došlo-li po ujednání (soudního) smíru mezi manžely o manže~čině
výživnéin k rozluce jejich manželství bez viny stran, lze pro výživné
ze smíru vésti exekuci jen podle § 5 nař. o zabavení mzdy čís. 18837.
výživa, která uchází nevinné manželce rozlukou, je onen díl, slušného
zaopatření, který by na ni připadl nebo který na ni skutečně připadal
z prostředků manželových, jak si je on opatřil nebo byl povinen zaopatřit v rámci své povinnosti podle § 91 obč. zák.; nezáleží na tom,
zda také manželka spoluvydržovala nebo zcela vydržovala za trvání manželství domácnost ze sv.ých příjmú,. ať již proto, že manžel SvOU povinnost nekonal nebo .ien proto, že manželé zamýšleli 'zvýšit dvojím vý':'
dělkem celkovou úroveň své domácnosti čís. 18852.
podle § 17 rozl. zák.: zahájení řízení podl'e & 17 rozl. zák nebrání zahájení rozlukové rozepře, zejména, když se žalobce dovo.Jává k odů ...
voanění rozluky i skutečností, ktéré. nastaly teprve po rozvodu
ČÍS. 18716.
Rozsudek viz též o b n o 'v a s por u.
i výživné podle dvor. dekr. čís'--531/1841 Sb. z. a n. náleží manželce, jsou-Ii
v době podání žaloby dány důvody pro- jeh-o přiznání uvedené v dekretu,
již od podání žaIoby, nikoliv teprve pro budoucnost počínajíc od pravomoci
'
soudního výroku čís. 18692.
i když byra vyživ-ovací povinnost. dlužníkova stanovena teprve praV'oplatným
rozs-udkem, není přece pro posouzení otázky, zda jde o nedoplatek výživného, který se stal ve smyslu ~ 6, odst. I, poslední věty' nař. o zabavení
mzdy splatným déle než jeden rok před podáním návrhu na vydání zabavovacího usnesení, rozhodující doba 'pravoplatnosti rozsudku, nýbrž doba
dospělosti jednotlivých vyživovacích dávek od podání žaloby (~~ 406, 409
c. ř. s.l čís. 18822.
Rozšiřování: o rnzši-řovánÍ ve smyslu § 1330, odst. 2 obč. zák. jde i tehdy, byly-li
závadné skutečnosti a údaje, týkající se strany ve sporu, obsaženy v pří
přavném spise druhé strany, a bylo-li jedno vyhotovení tohoto spisu doručeno vedlejšímu intervenientovi a jeho obsah- přednesen při veřejném ústním
jednání čís. 18713.
Rozvázáni smlouvy viz smlouva služební.
Rozvod viz též r.oz}uka podle §i 17 rozl:. zák. (ro?h. čís. 18716 Sb. n. s.).
smlouvy manželů o mdinných poměrech, uzavřené při zrušení manželského
společenství, nevyžadují formy notářského spisu, i když 'se jeví na venek
jako smlouvy vypočtené v ~ 1, písm. b) zák. čís. 76/1871 ř. z., při čemž
nesejde na tom, zda se takovýmito smlouvami upravují majetkové poměry
pro případ rozvodu či rozluky čís. 18750.
bylo-Ii za sporu rozvedené manželky proti manželovi, aby byl notářský spis,
obsahující dědickou smlouvu a vzájemnou pOSlední vůli manželů prohlášen
za zrušený, manželství sporných stran- pravD platně z viny man-žel'Ovy rozloučeno, pozbyla manželka právní zájem na požadovaném určení ve smyslu
~ 228 c. ř. s. čís. 18777.
k žádosti o zrušenÍ- svatební smlouvy je v případě rozvodu manželství z viny
jednoho z manže!ltl oprávněn jedině nevinný manžel (§ 1264, druhá věta

y

v '

tr

etl

Bva

v

Rozvrhové usnesení vlz k o n I{ u r s.
Ručení za daně viz d a n ě. .
pojistitele viz poj i š t ě n í s m I II

V n í.
za úrazy na chodníku viz c h·o dní k y.
,
'
dl ~ 1358 obč zák nemá proti dlužmku narok
Rukojemství: pl~~ce ~izího dluhu, po e 'znikl plněním;' takovýmito vedletšími, nána vedle]Sl naklady, ktere ~u vV
Yř:itel domáhá na ručiteli zaplacem své
klady jsou útraty sporu, v nemz se ve
pohledávky. čís. 18764.·

- ád slUžební viz z a rn ě s t n a n c i.
R

_

výpOvědní

a

stěhovací

viz s m 1. O' u v

a nájemní (řízení).

Řeka vi,z služebnost.

"dl
Řidič motorového vozidla viz mot o r o,v a v o.z 1 a,
d ' v ty' . té v cen o v é pře rl p 1 S y.
Řízené hOS~Opr~rsnucteVnty~ch "dodávkách dObytka podle vl. nař. ~ís. 208/1939"Sdbe'1'stvvet'
I I, '.
3/1940 Sb. a vyhlášek min.'~ters tya, z~me
.
~!,ell1 vl. nar. Cl~; 2~1611941' Sb. vzniká mezi zucastnenyml stranaIE l
CIS. 176/194} ~ ClS. v kt ry' jest podřaditi podle jeho povahy pod pnsoukromopravlll pomer, e,
, v 's 18691
slušná ustanovení občanskeho prava C; 1 .
_.
.
k'h
vazu pro dobytek, maSo a ryby, ]enepoužil-Ii člen česk0l!10r~vs ,~ ~ ~ ovinnost odebrati jatečný kus n.a
muž byla uložen,~ spr~vmill u~a 3~ IP nař čís. 208/1939' Sb., nelze phvýkrm, práva sŤ1zno~Ť1 ?~ ~, ,v, obo'u která mu z pověření Svazu
hlížeti ve sporu, v nemz Je ~aio;ané ~~ny k jeho námitkám stran druhu
dobytek dodala, na zaplacem r 9:'
'
,
rl d 'h dobytka a jeho ceny CI s. 18691.
o ane -o
, 'v
řízení) ravoplatně, že proti
vyslovil-li správ!', u~ad (': dU~le~~~k~b~~~~vých př~dp1sŮ námitek .ien
převodu nemovltos tJ nem s ,~ a na určitou částku nelze na tomto
tehdy, bud:~li' k~Pkní ,~e~a p:~;t~nrodate1i nárok na vrácen} r?zdíl~v mezi
podkladu pnz~~!1 up' ~.
cenou stanovenou spravmm uradem
umluvenou vysl kupm ceny a
v

v

v,

I

o

čís. 18737.
v"'
důsleciku se určitá věc nevyskytuje volně
vá1'ečná úřední opatreu!, V]IChz l t'(e je vyhrazena jen určitému okruhu
v

c?

na trhu a pov~u~-, S! vdub.ec ,vhys \Lbciy podle § 1323, prvý případ' obč.
osob, znemoznll']! skfi c: n~ :a v t;'
zák, opatřením náhradm ve Cl c I s. 18865,
,..;,
.
'"'I' 'hr dv podle ~ 1323 druhy pnpad obc.
i při určování výše pene~~ e n,i ahospodá::ství z c~ny která byla pro
zák. nut~o vy~?~zeti za nzene lQ"']'~yšším ~řadem ceno~ým čís. 18865.
druh VěCI, o mz Jde, stanovena lll:.
\
y

Rizení ex'ekuční viz e x e k II Ce.
.
' říz e n í.
'k čís 100/1931 Sb,) VIZ nesporne
_ nesporne. ( za.
.
-,
'
opatrovnické viz o pat fO vn' c t v \ ' ,
'
•
v
t
.
říz e Hl P r a c e.
práce VIZ zames nan,cl -:
nalec zaměstnanci
správní viz a k t s P f a v II 1, Z
,
P r á ce.
trestní viz vlastnictví

řízení
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Samostatný opmvný prostředek: viz stí ž n o s t.
Schovací smlouva viz s m I o u v a s c h o v a c í.
Schovatel viz smlouva schovacL
Schůze viz s p o Je č e n s tv a.
Schválení právních jednání správním úřadem (vl. nař. čís. 218/1938 Sb.) viz též
cen o v é pře d p i s y.
právní jednání, k němuž má dojíti uplatněním práva zpětné koupě za
účinnosti uved. vl. nař. je. smluvním zcizením ve smyslu § I, odst. 1
uved. nař., a to i když oprávněný musí svůj nárok vynucovati žalobou
čís. 18653,
,
'
.
nejde o zcizení nemqvitosti ve smyslu § I uved. nar., domáhá-Ji
se dřívější vlastník nemovitosti jejího vydání z toho .důvodu, že pod
rouškou prodeje nemovitosti měla býti pouze zajištěna pohledávka ze
zápůjčky čís. 18653.
došlo-Ii ke zcizení nemovitosti před' právní účinností uved. nař., lze na
základě pravoplatného rozsudku, zjišťujícího' dobu sjednání zcizovací
smlouvy, povoliti nabyvateli zápis vlastnického' práva do pozemkové
knihy bez souhlasu správního úřadu čís. 18672.
nepříčí se jasnému a nepochybnému znění nebo smyslu § 1 uved. nař.
právní názor nižších soudů, že »smluvním zcizením nemovitosti« ve
smyslu § 1 uved. nař. je ,i dohoda dědiců o rozdělení pozůstalosti
čís. 18693.
úředního schválení ve smyslu uved.:naf..'1 nař. (',Ís. 443/1941 Sb. není
potřebí k obnovení pachtovní smlouvy podle;: & 1114 obč. zák. a § 569·
c. ř: s., uzavřené v době před právní účinností uvedených nařfzenÍ
čís. 18708.
vzal-li prod,ate1 zpět svo,ii žáaost o schválení trhové smlouvy s hlediska
uved. nař. správním úřadem, je kupitel oprávněn domáhati se dvojnásobné částky závdavku, který' prodateli před schválením smlouvy vy.
platit či s. 18726.
byIa-li v dohodě mezi stavebníkem a vlastníkem pozemku, jež před
cházela stavbé na cizím pozemkll', vyjádřená shodná vůle stran, aby
vlastnické právo k pozemku přešlo na stavebníka, jde o smluvní zcizení
nemovitosti. k jehož platnosti je třeba úředního souhlasu podle uved.
nař. čís. 18767.
je neplatná vedlejší úmluva stran, obsažená v trhové smlouvě Q. nemovitosti, potřebující ke své platnosti schválení správní-ho úřadu podlé
uved. nař., že prodate! ponechá v případě ne,schválení smlouvy správním úřadem kupiteli nemovitost v užívání na tak dlouho, až bude· lze
uzavírati kupní smlouvy volně bez schválení správního úřadu čís. l8774.
platnosti dovětku s hlediska uved. nař. není na závadu, že zůstavitel
odkázal svoji nemovitost právě osobě., s níž ujednal stran této nemovitosti trhovou smlouvu, o jejíž platnosti nebylo v dohě zřízení dovětku
správním úřadem podle uvedeného vládního nařízení ještě rozhodnuto a
jejíž schválení by-lo později skutečně Odepřeno čís. 18809.
žaloba na určení, že nedošlo pro' nezpůsobilost k právnímu jednání ně
které ze stran neb pro její omyl či bázeň ke zcIzovacímu jednání, jehož
platnost závisí na souhia~u správního úřadu podle uved. nař., je pří
pustná bez ohledu na to, zda již správní úřad' souhlas udělil či ,nikoli
čís, 18826,
ve sporu, v němž se pachtýř domáhá na propachtovateli, aby ohlásil
ústní pachtovní smlouvu správnímu úřadu ke schválení s hlediska uved.
nař. a aby se 'do té dqby, dokud nebude schválení- pravoplatně odepřeno, zdržel užívání propachtované nemovitosti a ponechal ji pachtýři
v užívání, neplatí kratší lhůty § 575. odst. 1 c. ř. s. čís. 18853.

.,'
, " ř d (v důsledku obnovy řízení)
v jiných případech: YYS!OVllď s~~~~~~it~s~i není s hlediska ceno~ých
pravoplatně, ~e pr?tJ. prevo II de-li kupní, cena snížena na ,urC.ltou
předpiSŮ námitek jen tehdy, b~ řiznati kupiteli proti prodateh ,narok
částku nelze na tomto podkla II P ' v . kupní ceny a cenou stanovenou
na vrá~ení rozdílu mezi umluvenou VySl
.
správním úřadem čís.; 18737.
bou jíž byl správním úřad~l}1
nedojde-li mezi .vlastnIke~ do~~ ~né~~ ani k určení nájemného ~ z~
přikázán byt, am k doho e ,0 tJ-ale úřade~ nevznikl mezi stranamI na-o
,
dosti některé ze stran sprav mm
jemní poměr čís. 18812.
' I . len', dozorčí-h-n úřadu, je vázána
h' '1 ní ne
smlouvOU ob~eJ ..lIZ, chYbí nutne !;('
.t 1Va
k dl-ouho, dokud se o se va e, ,jen druhá svepravna strana,o va t~, ta obec ani žalována o vyhotovem plrozhodne; Li? té doby .?~muf~85J'.
.
semné kupm smlouvy c 1 S. v' 18694 Sb. ll. s. vypuštěno.
právních jednání soudem: ra,zh. CIS.
. k výpovědi nájemní smloUVY za
~ poručník (opatrovpík) nepo~ře?ujene ~n~vitostj ani, k aktivnímu ved~ní
nezletilého vlastmk-a I?ro~alat~ d· chválení' poručenského (opatrovmcsporu o účinnost dane vypove I s
.
.
kého) soudu čís. 18840.
••. 313/19'38 Sb.): podal-Ii povinný prob
příklepu správním úřade~ ,\v~ n~:I~I~e smyslu ~ 3i vl. na,ř. čís. 313/193~~S~:
výměru, jímž okr"es n}, ur~69/1~39' Sb souhias s příklepern~ n~m~v~.o ~
ve znění vl. nar." CIS.
"
emá . vydražitel nároku, afi1 k yz pna,
exekuční dražbe, odvolam, n
d d' ní vydražených. nemovitostI
V
,
d
'nky
na
okresní
evz aúřad vydal roz h o'd·nuj'1 o vy.,,splnil dražebm ~o ml.,'
(§§ 156, 349 e~. L), .Iedaze
9ho odvoláni (~ 77, odst. 3 vl. nar.
loučení odkladneho ucmku po ane
čis.8/1928 Sb.) čís. 18680.
_ vedení rozepře viz a d v o kát.
Silnice viz s o II sed s k é p r á v o.
Sjednání smlouvy viz s m I o II v a.
,
Skladiště viz smlouva schpvacl.
t·
S kluzavka viz náhrada škodY.,
,
'pravnos 1.
Slabomyslnost viz z b a ven 1 s v e
Slovensko viz r.Q z h. čís. 18662 Sb. n. s.
Slovenský soud viz r o Z h. čís. 18662 Sb: .,n. ~.
Slovenský tarif viz přeprava.železnic,nt.
.
.
I
pachtovnl
Složení kauce VIZ srn
.,.
. tku .
' -ouva želclna
maje
d .•
účtu viz spr á v a m a II
,
kl rl' ' na vkladní knížce vy ane nek soudu: činí-li si nárok a vyplatu v'ka čis. 239/1924 Sb. k~omě pře~kla-:
kterou z osob U'vedenych v §., 2, z~ . v má-li pochybnosh Q. POS~l:rO~t~
d~tele i osoba tře~, je pef!ez~l u~~~p'říti výplatu vkladu a S1oZ1tl Je]
předkladatelOVY drzby, opravnen
k soudu čís. 18796.
",v

ts

r:

:.Služební 'byt viz z a rn ě s t

II

a

II

c i.

_
řád viz z a mě s tn a II c i . ,
kťt edmou studnu tak, že se t~to
Služebnost: zřídili-li vlastn,ki soused?lch
brali-li z ní oba vod!1' jest pr!lv~
nachází na pozemciCh o?O~ ~ou~e tupců) ke studni posuzovatJ podle pred
obou sousedů (jejich P!avrylc ry~s 18696
pisů §§ 825 a násl obc zak c I o
olečné studni třetí osobě sl.užebzřídli-li vlastník jedno,ho z pozemku ~áv~~n domáhati se ochran~ pr9Í1 beznost Je vlastník druheho pozeI?-ku áO~ ." žalobou podle § 523 obc. zak., byť
práv'nému zásahu ,do svých. prav,. z pur-ll na .len na pozemkU zřizovatele slubyla zřízená služebnost .kmhov ne zav e c
žebnosti čís. 18696.

ggze:

v

817
816
vlastník pozemku, který bezprávně zřídil služebnost k společné stud,ni. není
pasivně oprávněn

v zápůrčÍm sporu potud, pokud se na něm, jako na jediném žalovaném, vlastník sousedního pozemku domáhá i výmazu bezprávně
zří~ené služebnosti z pozemkové knihy čís. 18696.
byla-li po pravoplatnosti rozsudku, vyneseného k žalobě vlastníka pozemku,
že žalovanému nepřísluší k žalobcovu pozemku věcné právo (služebnost
cesty) a že je povinen zdržeti se jeho výkqnu, část pozemku přicházející
v úvahu pro výkon věcného práva zveřejněna, je žalovaný oprávněn domáhati se žalobou podle ~ 35 ex ř. nepřípustnosti vedené exekuce ~ í s. 18742.
služebnost volného příchodu a odchodu přes služebný pozemek k řece zaniká, byl-Ji. tok řeky přeložen při reg-ulaci tak, že mezi. ní a služebným pozemkem vznikl cizí pozemek, po němž nemá vlastník dřívějšího panujícího
pozemku práva choditi čÍs. 18753.
právo nabyté k pozemkové ploše pro rodinnou hrobku na obecním hřbitově
není soukromým právem věcným, jehož ochrany by se bylo lze domáhati
u řádných soudů žaIobami vlastnickým.i podle obdoby §§ 366 a, 523 obč.
zák. nebo žalobou ze služebnosti podle ,obdoby ~ 523 obč. zák., nýbrž užívacím právem tkvícím v právu veřejném čís. 18819.
.
k výpovědi a k okamžitému zrušení domovnického poměru je oprávněn nejen vlastník domu, nýbrž i poživatel a jménem vlastníkovým i ,osoba po"
věřená jím správou domu čís. 18821.
pozbyl-li oprávněný ze služebnosti doživotního bezplatného bydlení tohoto
práva beze své viny zásahem správního úřadu, provedeným ve veřejném
zájmu, má nárok na částky placené novým uživatelem bytu vlastníku služebné nemovitosti, třebas tento rovněž nemá vinu na tum, že oprávněný
svého práva pozbyl čís. 18857.
Směnky: kdo dá na sebe převésti směnku, ač ví, že směnečný dlužník namítá její
zaplac'ení, jedná v případě, že dlužník ve Sp01"tic,-prokáže 'dpvodnost své námitky, na 'škodu dlužníkovu ve smyslu čl. 17 vl. nař. čís. 111/1941 Sb., kterým se vydáVá a zavádí jednotný směnečný řád čís. 18861.
Smír: i když byl právni' zástupce zmocněn věřitelem jen k jednání o vymožení
pohledávky, je přece věřitel oprávněn j zavázán z narovnání, jež zástupce
uzavřel jeho jménem s dlužníkem, jestliže dlužník jednal v důvěře ve vnější
skutkový stav o plné moci zástupcově a jestliže měl domněle zastoupený
věřitel na vzbuzení této dúvěry účast, dal k ní svým cll'Ováním podnět nebo
vůbec k ní nějak přispěl čís. 18663.
změní-li se podstatné poměry, za kterých byl, uzavřen smír ,o výživném ze
zákona, zvyšuje nebo snižuje se výživné - nebylo-li nic jiného, ujednáno jen v poměru ke smíru a k nastalé změně a nezáleží na tom, zda riově určené
výživné odpovídá tomu, čeho by se strana mohla domá.hati, kdyby nebylo
smí-ru čís. 18829.
'I!
došlo-li DO' ujednání (soudního) smím mezi manželv o manželčině VyzlVném k rozluce jejich manželství bez viny stran, lze pro výživné ze smíru
vésti exekuci ten podle § 5 nař. o zabavení mzdy čís. 18837.
jsou-Ii strany podle znění smíru o výživném oprávněny domáhati se zvýšení
nebo sníženÍ- výživného jen při změně kursu koruny k americkému dolaru,
n.elze se domáhati zvýšení (snížení) výživného, není-Ii kurs dolaru znamenán čís. 18845.
Smí'šenÍ peněz viz vlastnictví.
Smíšené právní jednání viz o d p Ů' r

č

í p r á v o,

Smlouva viz též s c h vál e n í s m I u v s p!" á v ním ú řad e m.
§ 863 obč. zák.: skutečnost, že strany uzavřely smlouvu nájemní, nevylučuje
pozdější konkludentní uzavření smlouvy domovnické čís. 18"862.
§§ 869 a násl. obč. zák.: žaloba na určení, že nedqšlo pro nezpůsobilost
k právnímu jednání některé ze stran neb pm její omyl či bázeň ke zci-

. . .
souhlasu správního úřadu
zovacimu Jednání, Jehož lla~~OS\ z~~íl~~s~:á bez ohledu na to, zda již
podle vl. nar. ClS 218/1~ ~ -:. ~i~oli čís. 18826.
správní úřad souhlas ude!t1 CI
I k é (rozh čís 18871 Sb. n. s.).
, ·k . ť~ dítě nemaJ1ze s
..
vd
I
§ 916 obc. 7..a • ~IZ ve~
v .eho manželství bylo uzavřeno pre v up ymanzel, ktery ~ede! o tom, z~f Vl 320/1919 Sb.), po kter.ou vmelY v~
nutím pětid~nm l~~ty ~§ 5 za . vS~~~šných, úřadů, není opravnen doma;
hlášky viseti na ured.m desce pn II ,v
toho důvodu za neplatne
hati se, aby manželství bylo pro 1 aseno z
čís. 18652.
,.'
mevní na venek vůJi uzavříti stu, I' t
. e vzajem nem srozu,
v 'smlouvy
pro.iev!1Y-1 s ranyv \: ....
'vůle směřovala .ien k uzavr~m
žební s!11Io11V"l.!, a,c ,.1 e.J1 ch praya, í založeného právního pomeru v úvahu
nájemm, ~e~nchaZl pro" r?f;a~~/1941 Sb. čís. 18665.
(rozh čís 18712 Sb. n. s.).
ustanovelll ~ 15 vl. nar. c ..
Smlouva smíšená viz ochra?a náJe~cu
..
Smlouva o čištění chodníku VIZ ch o. dni ~~.
smyslu & 367 'obč. zák., nabyl-Ii
. Smlouva darov~c~: jdv~ o n~b.YtfdV~~~Oza1{g~u
vlastník ·svě~ilvdO,užívd~ní. us~~~=
pochvy drzltel veSlO. ..;
'myslu darem, zacez sam arce o
nem
vání nebo v vk~erve!llkoh .11
II
,
v

<,

jf

roval jinou vecl c. I s. 18:88~ ."
r obdamvanému nárok na náhradl.!
kdy nemá nepommll~e!ny, ded~c prodl I . ho nezávaznými sliby pohnouti
škody, která mu vzn~kla Ť1~, ~h ,s~ílua p.~~ smrti dárcově čís. 18820.
k tomu, že neuplatml povmne o
I
943 obc zák přistoupil-li
d"
e smys II §
..'
d
jde o »skutečné odevz anI« v v . vt" jiný od ní odlišný a jako o ek darovacímu slibu nebo smI~uvve les e epochybně proievila vážná vůle
, '
t l ' úkon v nemz se n
,
8'39
vzdam pozna e ~~ ..
',vI
·jím dawvání ČI s. 18
.
.
dárcova uskutecllltl zamys ene
)
v
rohlášením ci'd'l (taneční produkce zmareno p
.
o dílo: bylo-Ii provedem I a
,
děč llárok na úplatu, byla-li ?ou'vilního vý.iimeČnéh~ stayu, -'.1em~ pfloř~a nezaviněné příhodě (vis mamr),
části smlouvy ,o ~Jio umluya, ze á P ruvaděč nároku na plat p~ d~bu~
která znemozm predst~ven!, ~em ~·t
dobu mají oba, smluvcl pravD
př!;rušenÍ a žv~ .tr~A-li prer~selll po urcI ou
,
smlouvu zruSIŤl C I s .. 1866~.
konané dílo není rozhodné je~ .ieho
pro otázku splatnosh vod~en)y ~é!-b~r i to zda má podnikatel povmnost
skončení (§ 1170 ,,?b c . za~., Y
vinn~st má pak podnikatel tehdy,
k předání díla obledn~teh; t,?t9 po žaduje-li to stav věci čís. 18707.
, t
dle povahy dlla mozne a vy
.
d
,,' . ,
v
. . , odeslání objednateli nebo z a
je-I1 o po
o tom, zda je ,k predan~ dl,lad~[eb~o~~~~~je především úmluva ~tra~'k ')
stačí oznámem o, skoncem I. a, b vanského zákona (§ 905 obc. za .
není-li jí, obecne ustanovem o c ,
čís. 18707.
. '
závazek plniti z ruky do ruky,
k tomu, aby jednah;\ ctila s~lnll ,s~~lnění svého závazku čís. 18707.
stačí že aspoň nabldne soucasne
-.
t k j)ředání díla může žá,
.. d
v . á podnikatel povmnos
, b' , ásada
i v t·omvp~lpa e'kzedm ky. i při smlouvě o dílo platl o ecna z
dati pInem z ~u y~ ,o ru ,
,
§ 1052 obč, zak. CI s, 18707, ..
' d l čl 337 a násL obch, zak.
záleží-li závazek prodateJův pn ~'OUPI.,pO ~ov~dení díla (dodání a po~
nejen v dodáni určitéh? Z~}QZI, nyb~z tt IV
případě kupitelova prodl;m
ložení podlah), nezpr?sťu]e s.e .pro
343 obch. zák.) celého sveho
v přijetí svépomocnym prOdejem c,
závazku čís. 18760.
'
domovnická viz domovníci.,
fixní viz s m I o lt van a k I a d ~ tel s ~ :~avatele kolektivní smlouvu, která
kolektivní: uzavíralo-li na, strane ~ame~městnancó, kuratorium, jež ze sebe
je podkladem sluzeb~~ho p.?fl!enl zpfOVOZU podniku (divadla), a prov outvořily korporace zucastnene na
Y

T

_

O'

V

(Vf

t
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zují-Ii tyto korporace podnik
práce a služby které zaměstn:Pu~obem,. ktery odůvodňuje závěr že
a vrub všech z'účastněných korpllCI f!O?~kU vykonávají, jdou na 'účet
ch~y postihuje, a1' k jejich pros ě~rarI Ja o "pro~ozovatelu a že je vše'slu.~~~ ~aměstnanců, jsou všecCn hu nebo skode, hospodářský vysledek
l?O]lstenl zaměstnavateli aniž
~ ,tyto korpor.ace pro obor sociálního
Je ~.d?hoda zúčastněných korpos/ic'c na tom, jak.ým právním útvarem
urclty typ takové dohody řede ,I o P!?,:ozu podniku a zda je pro
~?rporace ručí solidárně z~ náiI~~~a. UrCI~\ f?!m~; všechny zúčastněné
~~JnImu pojištění (~ 4 odst 6 'k 1- ?~Pfl Jasen! zaměstnance k penCIS. 89/1920 Sb.) Čís. 18698. za . ClS.
6/1929 Sb. a § 3, odst. 5 zák.
kupnivi-ztéžschvál'
I
, ,.
"
en! srn Uv správriím úřadem
p:~vnJ jednam, k němuž má d .'f
~,' ,
.
UClnnosti vL nař. čís. 2]8/19380JS~ up~a~nenlI~ yrava. zp~tné koupě za
§ 1, ?d~st. 1 uved. nař., a to i kd .;.1 , ml~\ ~!m z~lzemm ve smyslu
yz opravneny rnus! svůj nárok vynucovatl zalobou čÍ-s. 18653.
c

,

.
nejd:, ?~;zcizení nemovitosti Ve srn slu
se 9f1vejS! vlastník nemovitosti iejíhJ d?' 1 uved. nař., domáhá-li
rou~~?U p:~deje nemovitosti měla b 'f vy am z ~.?h,? důvodu, že pod
zápujeky ~! s. 18653. .
y 1 pouze Za]lstena pohledávka ze
k záporné u~čovací žalobě ·e o

'

~.

.

ť~Oti tomu, kdo se připojil·1 k t~!:~7~n k;!plte,1 akcií s kupony a talony

a ony zabavenv, ja1w soukrom' ,~ u, nzem, v němž byly kupony a
na součástech ákcií čís. 18656: ucastn!k, Ll. dal tím najevo svl1j zájem
~epo~žil-li člen českomoravskéh0
lemu~ byla uložena správním úťd Svazu

i?ro dobytek, maso a: ryby

n~.hrxkr!llj práva stížnosti podle ~ ~~ J1ovm?o~! odebrati jatečný ku~

pn lzeh ve sporu, v němž je ~. 1 • . nar. CIS. 208/1939" Sb., nelze
Svazu dObytek dodala na'z za ?v~n 'Ůsobpu, která mu z pověření
stran druhu dodaného dObytka a~l~chem trh-ov:, ceny, k jeho- námitkám
'.~'.
.
Je o ceny c! s. 18691.
1 pn nucenych dodávkách dob tk
:~ění vl. nař. čís .. 253/1940 Šb aaPOdle
nař: ~ís. 208/1939 Sb.-' ve
ClS. 176/1941 ~ čís. 216/1941 Sb
v~~l.asek .mlTI}-~terstya. zemědělství
SOukromopráVnI poměr kter' 'e . v~m.,~ ,mezI zucastnenvmi stranami
slušn~ ustanovení obča'nskéh~ brá~~d~aíd~~j, 1~~gll~ Jeho povahy pod přívzal-ll prodatel zpět svoji žádost
"
vl. .nař. čís. 218/1938 Sb.' správní~ s.7~valell1 .trhové. smlouvy s hlediska
hah se dvojnásobné částky závda uradem: Je, kupltel oprávněn domástUlonvy vyplatil čís. 18726.
vku, ktery prodateli před schválením

,:rl.

tře~~s byla trhová smlo~va uzavřena . ,.

,
Jen Jedmm z několika společníků
k!en společně provozují obchod i
prece všichni- společníci- za ř n. ,zl\:nost podle § 1175 ůbč. zák ruči
hl~v. (§ 1203 obč. zák) . ie~t11i:at~h zayazky solidárně a nikoli jen 'podle
lecn1ky a je-li na jejich ~tr'aně obchodo~ma S('!lII02u8vOa zavazuje všechny spo. . .
•.
c
obch zák) ..
.
vyslovJ.l-h
správní úřad ( v dOus Ied
.
' . CI s. 18728.
d
' uk
obnov
prevo u nemovi-tostr není s hl~d' k
y n;zem pravoplatně že proti
tehdy, bude-li kupní cena snížen~s a ce~?vych předpisu ná~itek .ien
podkladu přiznati kupiteli -proti, prod~f rurc!to~ částku, nelze na tomto
~f!1J.uvenou výší kupní ceny a c' e 1 nJ.aro na vrácení rozdílu mezi
Cl s. 18737.
(mou Stanovenou správním lířadem
Y'

o

YO

')

,

zá~eží-li závazek prodatelův Dři ko'
.
nejen, v dodání určitého zboŽí nýbUPl.podle cl. 337'~ násl. obch: zák.
loze~~! pOdlah), nezprošt'uje s~ )ro~z I v pro::ede~l dIla (dodání a pov prljet! ,svépomocným prodejem) (čl a~á3 v bPflPad~ kupit~lova prodlení
vazku Cl s. 18760.
.
o ch. zak) celeho svého .zá--

musil-li se kupitel domáhati prodatelova plnění sporem, nabízí prodatel
kupiteli plnění, k němuž byl; pravoplatně 'odsouzen, řádně jen tehdy,
učiní-li tak hledíc k okolnostem v takové době a za takových podmínek,
aby byl pro kupitele splněn hospodářský účel smlouvy 'č í S. 18760.
je neplatná vedlejší úmluva stran obsažená v trhové smlouvě o nemovitosti potřebující ke své platnosti schválení správního úřadu podle vL
nař. čís. 218/1938 Sb., že pro datel ponechá v případě neschválení
smlouvy správním úřadem kupiteli nemovitost v užívání- na tak dlouho,
až bude lze uzavírati kupní smlouvy volně bez schválení správního
úřadu čís.
třebas

18774.

došlo ke smlouvě o prode.ii nemovitosti před zavedením vnucené
správy na podnik, jehož součástí je prodávaná nemovitost, je třeba
k jejímu knihovnímu odevzdání, k němuž má dojíti teprve po zavedení
vnucené správy, účasti vnuceného správce. čís. 18797.
k platnosti projevu souhlasu vnuceného správce s trhovou smlouvou,
uzavřenou vlastníky ještě před zavedením vnucené správy, je třeba souhlasu úřadu, který vnuceného správce ustanovil čís. 18797.
platnosti dovětku s hlediska vl. nař. čÍs. 218:/1938 Sb. není na závadu,
že zůstavitel odkázal svoji nemovitost právě osobě, s níž u,jednal stran
teto nemovitosti· trhovou smlouvu, o jejíž platnosti nebylo v době zří
zení dovětku správním úřadem podle uvedeného vládního nařízení ještě
rozhodnuto a jejíž schválení bylo"později skutečně odepřeno čís. 18809.
souhlasil-li prodatel zviřete s- tím, nby je kupitel po uplatnění nároků
ze správy dále prodal, neztrácí kupitel proti pro dateli nárok na zrušení
trhové smlouvy a vrácení trhové ceny čís. 18846.
při rozhodování o nároku na vr.ácení částky, o niž kupítel zaplatil prodateli za věc více než kolik bylo přÍpustno podle cenových předpisů,
je civilní soud vázán pravoplatným výrokem cenového úřadu nejen co
do nedovolenosti fakturované ceny, nýbrž i pokud jde o zjištění výše
přípustné (národohospodářsky oprávněné) ceny čís. 18864.
.
prodal-li vlastník svoji nemovitost· jen pod podmínkou, že bude zároveň
- odkoupen i inventář, je celá kupní smlouva nicotná čís. 18866.
Ucenční: platnost Sjednané licenční smlouvy (§§ 20, 21 pat. zák. čís. 301
1897 ř. z.) a důvody pro její zrušení jest posuzovati podle obsahu
smlouvy a podle ,obecných ustanovení občanského práva (§§ 869, 879
a j. obč. zák.) čís. 18756.
ani do.časná nemožnost plnění vzniklá ztrátou možnosti výroby patentovanéh-o předmětu v' tu:<.:emsku, kterou však výrobce nejen nezavinil,
nýbrž kterou se snažil' odstraniti, ani omezení rozsahu výroby patentovaného pj'edmětu v důsledku mimořádných válečných poměrů nejsou,
nebylo-Ji- to smluveno, důvody pro zrušení celé licenční smlouvy
čís. 18756.
nájemní viz též och ran a n á je melt.
projevily-li strany ve vzájemném srozumění na venek vuIi uzavříti služební smlouvu, ač· Jejich pravá vůle směř-ovala ien k uzavření smloJ1vy
nájemní; nepřichází pro rozvázání založeného právního poměru v úvahu
ustanovení ~ 15 vl. nař. čís. 46/1941 Sb. čís. 18665.
nájemce nemůže se domáhati pmti pron:":!.jimateli pořadem práva náhrady za místnost (užívanou k živnostenským účelům), již měl v nájmu
a . které bylo použito ke zřízení pr-0tileteckého krytu,· neopírá-li svůj
nárok o nájemní smlouvu, nýhrž domáhá-li se náhrady »podle právních
předpisů o tom vydaných« čís. 18678.
" zaměstnavateli
o' služební (naturální) byt jde' pouze te)1dy, přísluší-li
k bytu, kterého zaměstnanec užívá, disposiční právo čís. 18704.
nejde o služební' (naturální) byt, najal-li si .iej zaměstnanec -od třetí
osoby svým jménem a pro sebe, třebas se zaměstnavatel zavázal po-
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skytovati. zaměstnanci byt a lan '.
c~m a třeI;>as zaměst;anec UZ~áV~1 n:je~Iné z bytu n,:jatého zaměstnan_
u~tanoyelll
nař. čís. - 248/1941' Se .Jde o byt ».sluzehní« čís. 18704
predmetem Je dání v užívání v ,
b.. se vztahuje na smlouvy 'ich:

.vl.

lání (nájem)

Současně "s věc~fCl;. kt~rych l~~ uŽ.Ívati bez dalšího' Jzdě~

(pa,cht), ,pouze tehdy, když S~í~~~~z 1Zj, uZlva.tJ jen pílí a přičiněním
veCI ?U~ smlouvou nájemní nebo
srn ou,:a Je podle povahy hlavní
naJ,atyvC~ !TIístnostech, nikoli všata~htovn/ o pravD,zavání živnosti
. a:-nl ve Cl' JSOU Jinými pachtovními s;Io~~ ouyy,. _ktere podle povahy

hl

Je-II nájemním předmětem ará'v
a~l Čl S. 18712.
sml?~,vu vypověděti podle ~eo z, lZ,e po na.1 em níkově smrti nájemní

a CIVJ~ního řádu soudního třeb ~ecny'ch ~stanovení občanského práva
novenJ vl. !lař. čís 248/1 941 Sba~ vn,a.lemm smlouva Spadala pod usta
'.
.
. CI s. 18758
n~.d~Jd,e-IJ mezi vlastníkem domu
. "v
gnk~zan byt, ani k dohodě o lláie~n~sobou! k.1 IZ byl správním úřadem
, oSh, některé ze stran správním úř~dm, am
u!čení náJemného k žájemnl poměr čís. 18812.
em, nevzOlkl mezi stranami náskutečnost, ,že strany uzavřely sm10u
'.
,
~,onkludentnJ uzavlení smlouvy do~ovv~ kn,a.1~t;IOl, nevylučuje pozdější
Tlzení náJemní: nebyly-Ji pr t.
,
Olc ~ CI s. 18862.
'.
včas
"tk y, stava
'.- se výpověd'
o I mlmosoudll!
'
vd'l' z najmu
..
v ,n~ml
, v :yypove
podány

k~~~.p~~a~~á~~a;:3~i~~s~~,J~rv? .~ý~~~ě~~í~{.I.ťhnd(~:Chi; ~~r~o~~Yln~O~~!:

pr~vadetl na přetřes čís. 1879i P Ve?l nelze J1Z otazku výpovťdní lhůty
~Ilmosoudní, ,:"ýpověd' z nájmu v'~
'" ,
,
ze ?,evyhoYI_h výzvě k vyk1iz~ní mz ~YPOVJ,d~J!CI .hrozl VYPOVídanému
kro Cl proti němu soudní cestou (a o evzdam najatého předmětu za'
I:m podl~ § ,I, čís. 18 ex,
čís. cle~ig~, sporu», není exekučním' ti~u~
vseob~cny vypovědní a stěhovací ř' d
'
není na~. zemského vicepresid~l1t~ro zpml če~,kou čÍs. 119./1934 Sb.
v
~ y a od z:,!sadní čtvrtletní výpovědi v raze CIS. 261/1943· Sb.; odr.) nastane Jen tehdy vyllr·ad·j' . ,. (§ 5, odst. 2 uved vy'p a st-h
be d h d
'
1- I Sl najemc
v 'v ,
'.,
e
de n:eslcnl placvení ná.iemiléh~
z o o y s pronajimatelem (~8)
'odkazovník není t'lc-astnl'kem
;-a u~e. vyp. a steh. r,). čís. 18804
ď . .
nzem v ne " 'd
~CI J~ko správci- pozůstalosti k
d' ' mz J e 'D udělení zmocnění dě-.
Vlt?S!1 nál~žeFd -zéásfi. do po;Óst~7~ spor~, o vykl!zen! bytu v nemo_
prav: ~rotl nemu čís. 18838.
sh, trebas ma byt spor zahájen
poruc~lk (opatrovník) nepotřebu'e
.
,
nezIettlého. ",vlastníka pronajaté .ll1e~nl ~ vlPově~i nájemní smlouvy· za
~I?horu)' o ucm9~st dané VÝpovědi sch~lts.}, am" k a~tivnímu vedení
e o soudu c I s. 18840. .
em porucenskeho (opatrovnic_
,;e llISporu, v němž St pachtýř dom..';há
USt ~pachtovní smlouvu správnímu<l. '" ~a propachtpvateli, aby ohlásil
nar. CIS. 218/1938 Sb. a aby se d ~~a u ke schvalení s hlediska vl
pravoplatně odepřeno zdržel uV'
z ,o, e doby, dokud nebude SChváleni
~~chal1 8je pachtýři v ~žívání ne plyaat 1k~art°y'ajChh:toVané nemovl~tosti a poCl s.
853.
'
SI II V ~ 575, odst. 1 c. ř. s.

i

hlk

v<.

7

nakladateJská: na naklada tel k
v~nf §~ 1164 až 1170 ~b~u z~~lou.vu uz~vřenou. za platnosti ustano
~ríe~p;s8ů7'031 když jsou j~jím . pf~~~~~~o ~~j~ní je,st po~žíti těcht~
•
•
•
1a
vytvarneho umění
p091e ~ 1 IJl7 obč. zák puvodnih
_.
B~~~~. ~~ekmPllkářů při ~,~avření n~!d~~~~~l~JrJ n:kltdatel, nebyl-Iiv smluven
v u I o I exemplarú mu lib
'b ~
m ouvy, opravnen nejen
poce.t vydání; na tomto stavu o, ny,rz mohl též uspořádati libovoin'
nOSiti dfívě.išÍch předpisů nic n:áťe~!l prOo smlouvy uzavřené za Plal
srn Olivě či s. 18703.
..
. CIS. . 6/1923 Sb. o nakladatelské

v čem lze spatřovat souhlas zadavatelův podle ~ 29, odst. 2 zák. o nakt
sml. s p-řev-odem reprodukčního práva, plynoucího nakladateli z nakladatelské smlouvy, uzavřené přede dnem právní účinnosti uvedeného zákona (§ 42, odst. 2 zá~. o nakL sml.) čís. 18703.
bezdúvodné změny díla a porušení předpisu § 16, odst. 2 zák. čís. 218/
1926· Sb. js'Ou zásahem do původského práva podle § 44 uved. zák.;
bezdůvodnou změnou je i denaturace díla podle & 16, odst. 3 uveď. zák.
či s. 18703.
zadavatel díla může platně projeviti souhlas s převodem nakladatelského
práva i tehdy, když o- ně,i nebyl dosavadním nakladatelem požádán formou doporučeného dopisu (§ 29 zák~ o sml. nakl. čís. 106i1923 Sb.;
je nerozhodn.é, že zadavatel pro.ievil souhlas s převodem nakladatel. . ského práva teprve dodatečně čís. 18755.
nejde-li ani o fixní smlouvu nebo .0 smlouvu jí na roveň postavenou
(§ 20, odst. 2 zák. o právu autorském čis. 218/1926 Sb.), ani o některý
z případů uvedených v § 20, odst. 1, posl. věta téhož zákona, neopravňuje okolnost, že nakladatel nesplnil závazek vydati dílo ve' smluvené
lhůtě, sama o sobě zadavatele k' odstoupení od uzavřené smlouvy bez
poskytnutí dodatečné IMty čís. T8755.
odstupní viz smlouva ve prospěch třetíhO'.
pachtovní: úředního schváleni ve smyslu vl. nař. čís. 218/1938 Sb. a nař.
čís. 443/1941 Sb, není potřebí k obnovení pachtovní smlouvy podle
§ ľ114 obč. zák. a § 569 C: ř, s" uzavřené v· době před právní účinností
uvedenýCh nařízení čís. 18708-.
ustanovení vl. nař, čís, 248/1941 Sb. se vztahuje na smlouvy, jichž před
mětem Je dání v užíváni věcí, kteryci1 lze užívati bez dalšího vzdělání
(nájem) současně s věcmi, jichž lze užívati jen pílí a přičiněním (pacht),
pouze tehdy, když smíšená smlouva je podle povahy hlavní věci buď
smlouvou nájemní nebo pachtovní o' provozování živností v najatých
místnostech, nikoU však na smlouvy, které podle povahy hlavní věci
jsou jinými pachtovními smlouvami čís. 18712.
neskládal-li před-chozí pachtýř nemovitostí. kauce, je neplatná dohoda,
obsažená v pachtovní smlouvě uzavřené za právní účinnosti nař, čís. 175/
1939 Sb. o- pachtýřově povinnosti složiti kauci č í,s. 18740.
má-li však propachtovatel podle obsahu dohody nárok na složení kauce
jen za předpokladů schválení cenovým úřadem, není. ujednání pepiá.tné,
nýbrž pouze podmíněné tímto' schválením čf s. 18740,
ve sporu, v . němž se pachtýř' domáhá na propachtQvateli, aby ohlásil
ústní pachtovní smlouvu správnímu úřadu ke schválení s hlediska vl.
nař. čís. 218/1938 Sb., a aby se do té dOby, dokud nebude schváIení
pravoplatně odepřeno, zdržel užívání propachtované nemovitosti a ponechal je pachtýři\ v užívání, neplatí kratší lhůty & 575, odst. 1 c. ř. s.
čís. 18853.
pojishtá viz poj i š t ě n í s m I ll- vnL
o poskytnutí úvěru viz smlouva o zápůjčce.
1

postupní viz v Ý měn e k.
přepravní viz přeprava železničnÍ.
o půjčce: jde o smlouvu o půjčce, dov.a1il-li vlastník stroje bezplatně, aby
si něčl zaměstnanec vykonal na příkaz svého zaměstnavatele a pro něj
na stroji nějakou práci čís. 18722.
schovací: zasilatel, který uzavřel smlouvu O úschově věci ve svém skladišti,
. není, povinen, když .ie jinak skladiště bezpečně opatřeno, ani pOjistiti
uskladněné věci proti vloupání, ani upozorniti ukladatele na to, že skladiště není pojištěno proti vloupání čís. 18681.
Clvihl rozhodnuti XXVI.
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-

byly-Ii spolu smíšeny hotové peníze zvlášt' uschované pro více uklau téhož schovatele, nepozbyli tím ukladatelé svého vlastnictví
k uloženým penězllm (§ 415 obě. zák.) čís. 18706.
služební viz též z a m ě sJ n a n c i, ří z é ll' í p r á c e.

datelů

..
,y k' h
měrů tak že se platební po.vinnost dlužc!m vývoJ~. ~osPboda;~íž1c únfě~ně podle' zvvšenÍ nebo snížení ceny u~~i:
mkova zvySl ~e.o
"Vt"
odle průměru bursovních cen na uTclte
tého
psenklce
burse druhhlu
vz edem
e d fl!~JluSv~~~nfrnu v doložce a ke dni placení čís. 1870~1

projevily-li strany ve vzájemném srozumění na venek vuli uzavříti služební smlouvu, ač jejich pravá vúle směřovala jen k uzavření smlouvy
nájemní, nepřichází pro rozvázání založeného právního poměru v úvahu
ustanovení ~ 15 vl. nař. čís. 46/1941 Sb. č fs. 18665.
ve prospěch třetího: výklad § 88], odst. 3 obč. zák.; sňatkem je nejen rolnická usedlost, .nýb~ž i jiné celé nebo dílčí jmění odstupitel'Ovo
či s. 18666.

třetí osoba nabývá nároku ze smlouvy sjednané v její
prohlášení své vůle čís. 18666.

prospěch

zmocňovací

i bez

Smluvní zcizení viz schválení smluv správním

»odevzdáním statku« roz.umí se po případě stav, který znamená pro
slibujícího přechod hospodářského podkladu, z něhož má obmyšlenému
plniti, nikoli vlastnický převod"podle ~ 431 obč. zák.",č Í s. 18666.
k platnosti smlouvy, jíž "se jeden ze smluvců zavázal k .bezplatnému
plnění třetímu a podle níž byl i druhý smluvce povinen plnHi zato tře
tímu, není třeba notářského spisu čís. 18714.
dohoda, jíž se zúčastněné pOjišt'ovny vzájemně zavázaly, že zruší své
pOjištění, bude-li prokázáno. že jejich pojiště-ní bylo sjednáno později,
a že prémie zaplacená na toto pojištění bude vrácena, je- smlouvou ve
prospěch pOjistníka, u něhož dOjde :ke dvojnému poiištěnÍ; pojistník tu
nabývá přímého práva žádati na slibujícím splněni závazku (§ 881 obč.

Sňatek

nepátral-Ii peněžní ústav za jednání o pOSkytnutí- úvěru a před tím, než
převzal od uchazeče o. úvěr do zástavy vkladní knížku vinkulovanou
heslem, zda je heslo udané uchazečem o úvěr správné, dopustil se hrubé
nedbalosti, která vylučuje bezelstnost podle §~ 371, 456 'obč. zák., třebas
šlo o ucbazeče doporučeného a peněžnímu ústavu v době odevzdání
zástavy již známého čj s. 18668.
není neplatná dolo.žka v dlužním upise, pQdle níž se dlužník zavazuje
splatiti dluh v době- jeho splatnosti' částkr~u, která je závislá lUl budou-

úřadem.

o.

.,
I
která
kolekttvm
srn
ouvu,
Solidarita závazku: uzavlr~lo:h ll,a s rane za. 'aměstnanců kuratorium, jež ze sebe
'e p0dkladem sluzebm ho pomeru z
'.
(d' dl)
rovokorporace
na
že
z,ujJ-li tyt~ ykborPO~te~~ ~~městn~~~i pod~jku vykonávají, o jcj.o~ n.a ú~et
prace a s uz y,
v.
h k
ací jako provozovatelu a ze Je vsea vrub všech zúčastn~n~\ orpo!chu nebo škodě hospodářský· výslechny postihuje, vať k l~JIC. pro~pe'hnv tyto korpo;ace pro obor sociáldek služeb zamestnancu, 1S0.u vs.~c ~d na tom jakým právním útvaního pojištění za~ěstn~v~teh, amz sej, e
, . odniku a zda je pro
reIE je dohoda z!lLJs~ndnYC~e~~~~~~f:lu~či~lof~r~af všechny zúčastněné
mclty typ ta~?ve
o .Y
následky nepřihlášení zaměstnance k p~n
kOTJ?'Orace
.:~c.} ~Oll
t' 6 za.
'k Čís . 26/1929 Sb. a ~ 3, odst. 5 zak.
sijmmu
pOJlstem
(§ arne
4, -o ds.
čís. 89(1920 Sb. čís. 18698.
.'
•.• '
třebas byla trhová sml~uva uzav~ef!~ jen jedním z ne;oh~~č s~á~.~n:~čř
.

t

městnavatele

v

y

htvořily

zúčaSh~r~~ o~~~~~u rt~~;lk~di'tv~d~uie 'z~v~r,

,.g.

ia

k!eří sP~~~~~~ěs P~fe~~f~Pz~b;~~~~~/~á~~~tk~os~l~d~r~J ;.nik~ii

jen podle

h.í:~e (§s 1203~ -~č: .~ák.), jeS!liže tlrh~vá
S(~lo~~g oz;~:z~1%.)Ts~~~~~8iz~~
lečnÍky a je-lt na .1eJlch strane o b
em c.
.
ClO

viz a k c i e.
Soud dovolaci viz d o vol á n í.
odvolací viz O' d vnl á n í.
opatrovnický viz o pat r o v nic t v í . ,
o
pozůstalostní viz po říz e n í p ,o s led n 1, P o Z u s t a los t.
pracovní viz p r a c o v n í s o II d y,
procesní viz po-dzení pOSlední (rozh. čís. 18686 Sb. n. s.).
~ trestní viz účastník s'oukromý.
Soudcovský úředník viz syndikátní odpovědnost.
Soudní ohledání viz o hle cl á n Í s-o u d ní.
-- uznáni viz dít ě n e In a n žel s k é.
SoudnictVí viz p o řad p r á v a.
Soudy viz v á z a II o s t s O· u d ů.
Souhlas pracovního úřadu viz s m I o u v a sl užební, zaměstnanci ~ ří
zen'f. práce.
správního úřadu viz ch o dní k y, ~c h v ál e n í p:á v n í c h .ivel~ nnáan/
správnim úřadem, sprava vnuce.na podle
čl s. 87/1939 Sb.
Součást

k žádosti o zrušení svatební smlouvy je v případě rozvodu manželství'
z viny' jednoho z manželu oprávněn jedině nevinný manžel (~, 1264,
druhá věta obč. zák.}; bylo-li však zrušení svatebnich smluv k žádosti
nevinného manžela již vysloveno, jsou i třetí osoby, zúčastněné na svatební smlouvě, oprávněny domáhati se vrácenÍ' majetku, kterým při...
spěIy k vytvoření hospodářského základu manželství čís. 18811.
trhoVá viz smlouva kupní.

dávka ze zápůjčky' čís. 18653.

věn

'

nesplnila-Ii pojišťovna, uzavřevší pozdě.iší poJistnou smlouvu, svuj závazek z takovéto dohody, je pOjistník, u něhož došlo- ke dvojnému pojištění, oprávněn uplatňovati svůj nárok z dohody, uzavřené v jeho
prospěCh, žalobou o vrácení zaplacené pojistné prémie z dŮfVlodu, že
později uzavřená pojistná smlouva zanikla, nebo se proti nároku: pojišťovny na zaplacení pojistné prémie z později uzavřené- poji~tn~
smlouvy brániti mezitímním návrhem určovacím, že pojistná smlouva\
netrvá vzhledem k dohodě po. právu čís. 18752.
svatební: smlouva s obsahem podle § 1217 obč. zák. nepřestává býti smlouvou svatební proto, že se jí zúčastnily i jiné osoby než budoucí manželé čís. 18811.

zápujčce: nejde o zcizení nemovitosti ve smyslu § 1 nař. čÍs. 218/1938 Sb.,
. domáhá-Ii se dřívější vlastník nemovitosti 1ejí-ho vydání z toho dí'wodu,
že pod rouškou prodeje nemovitosti měla býti pouze zaiištěna pohle-

viz

Sociální pojišťovna viz' z a m ě s t n a n c i.

zák.) čís. 18752.

O

viz též a d v o kát.

. kd ž byl právní zástupce zmocněn věři.telem )~n k jednání .o ,vY!ll.?žeán~
\,
y,
...
YV't I
' ěn 1 zavazan z narovnam, lez z
pohledavky,)e prece. v~n e oP~f~Žníkem jestliže dlužník jednal v d~
stupce uzav!~}, Jeho kJme,ne~ s o plné m~ci zástupcově a jestliže me!
věře ve vneJSl skut nvy s av,
, t' t d o věr účast dal k nI
domněle
z~st?upenYd'
;řisp~1 čís.' 18663.
svým
chovan
1m po neYtěř~~e~o n~ů;:~u:e~: n~i~k
.

,

!

r,
!
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Soukromý účastník viz ÚČ"lstnik Soukrorn'

Soupis viz POZ1Istalost.
Sousedské právo viz též s 1II Ž e b II o s t.

y.

nesplnil-Ii ani stavebník ani . h
','
vzatý, případně ve stav~bním Je 00 pr~vlll nast~pc~ st,avebníkem pře
se o vúpravu' stavebního pozemeu v~~e~~ra~U :;.J~z~ny zavaz~k postarati
se mela ~odél jeho pozemku zříditi II • Y \_~reJne, komlln~kace, která
katelky vykopu komunikace za tG '" eryl PO\' mnostI obce Jako podni-

a z~jistit stavebník, aby se 'podle ~ ~~\fOZ~IJIkU; kterou měl vykopat
v

nem stavebníkova pozemku-čís. "18701.

Oe. 7-ak. postarala ,o upev-

hI~" ,
us!anovení ~ 364 b) obč. zak. o zák
hUJe i na nřípad kdy dala
'-. azy pro ubo (am pozemků se vztajak,o podnikatelka' stavby silni~~a;~~~~~l g~?ba ,veřejného práva (obec)
veřejného statku' za účelem stavb ~,1 11'87Pozemek, přenechaný jí do
Spi"'
'.
Y c, s.
Ol.
, s pnpravny VIZ r o' zš j. ř o V á fl i
Spisy soudní viz na h 1é d fl U t í d ~ s P i s tl.

Splatnost viz smlouva o dílo úp,',
•
'
s d I u žní. ven o
S I"
po ecenstvo: pokud nemál člen družstva
~,
.
představenstva a dozorčí rady a PodyI<:~ceny . usnesením společné schtlze
k valné hromadě právní zá'em
avsI proti tomuTO usnesení odvolání
H~nesen~" ~ředstav'enstva a dbzorčíara~e;dčkI~~nt~7~:řešenÍ otázky pla~nosti
Společne bydltste manželů viz m a ll" I
' "
Společnost akciová viz akcie.
ze stVl, r,ozluka manželství.
podle §" 1175 obč, zák,: třebas b la t h '
".
z nekolika společníků kteří _s~oleč~" ova smloHva Uzavrena Jen jednfm
§ 1175 obč. zák, ručí' řece vš' h . e proyop!Jl~-ob:hodnf, živnost podle
dámě a nikoli jen podl~ hlav (~c 1~b3S~~~Cll1~
)za ,prey,::ate záv~zky solizavazuje všechny' společnfky a' je-r
.c... za . , Je~tllZe trhova smlouva
h
,obch. zák.) čís. 18728.
I na Je.llc strane obchodem (čl. 280

tichá: věno lze zříditi- i ve ~ormě
1" k'
. v takovém případě vzniká ne~ě~t~cej~~ ehgl' vk~a~u V; tiché společnosti';
mentáři na podí! ze zisku a ,O
Š
o Ig-~Clll, na~ok proti komplezru _nt sP9Iec~.~s~1, narok na vyplacení
toho, co zbylo ze zřÍzenéh
na ztrátě čís. 18839.'
o v ladu po odectem Je.11ho povinného podílu

k

O

'

veřejná: rozh-. čís. 18734 Sb. n. s. vypuštěno.
promlčení- žalob proti Spo!ečník O
kt'''' ' ' ' '
společnosti v době jejího -zrušenf(""1
c l~r~ n~lezeh:k veřejné obchodní

~r;žUj;r6h.lff~~!e~h~n kdy

ke" zrušení

~poleČn~s~r ~o~~~c~. jí;~~k d~v~~fi

obč. zák.) a v ří ~~~su,,, zalobo1.l" podanou. proti hkyidátorům (~ 1497
konkúrsu, přihláfenfm poh~eJE~~ecp.ost kzatklcla ,v d:!slle~ku prohlášení

konk. ř.) č [s. 18747.

Y v

on lIrsmm flzem (§§ 104, 10

pOdpisu všech spo]ečnÍkú veřejn' b C h d .
.
pisll', do- obchodního- rejstříku ·je es b o. nt :~oJecn?sŤl .na o~o~Tědi k z~
nOSŤl uvedených v čl 86 a 87
Je~k e 1., Jde-h 'Ú Zapls skutec(čl. 129, odst. 3- obch zák) . o c . 7: a .; pn vyst?up,ení společníka
aby uvážil, čí opověd" mu 'za J~a~~~fotl t0'21~' na !.elstnkovém soudu,
daná skutečnost učiněna z'evnol1 y 1 p OIJ1eru stacl, aby byla opovína nichž spočívá vedení obC'h~dníhaoaby: tt!!TI' byl,o vyhověno zásadám,
... '
reJs fl ku Cl s. 18781.
rejstříkový soud může provésti
'
. ",
.
řejné obchodn! společnosti jen t~_~~az kdvs"toup;vsrho" společníka z vepodle dohody společníkú ve' srn sl YJ
'VZ ma osv;edčen?, že se: má
DenÍ jednoho spoJ-ečníka se zbyl~~: ~p1.olz..7 'kobch . zakon~ I ~o ,":ystouecm V ve spolecnostl dale po-

bh-

r

kračovati; není-li tohoto předpokladu pro další trvání společnosti, muze
dojíti jen k zápisu zrušení společnosti, likvidační firmy a likvidátorů,
nikoli jen k/výmazu vystoupléhl) společníka čís. 18781.
opověď některé ze změn vypočtených v čl. 87 obch. zák. nastalých _ve
veřejné obchodní společnosti musí býti podepsána všemi, kdož isou v té
době zapsáni v obchodním rejstříku jako veřejní společníci, i když
změna, ,Už se opověď týká, nastala ještě v d-obě, kdy některý ze společníků nebyl- jako veřejný společník v rejstříku zapsán čís. 18828.
Dtázku zrušení veřejné obchodní společnosti podle čl. 125 obch. zák.
nelze řešiti ve firemním řízení, a to ani prejudiciálně podle § 25, odst, 2
zák. čís. 100/1931 Sb. čís. 18834.
bývalý veřejný společník zůstavitelův, který předložil bilanční účetní
uzávěrku a jemuž pozústalostní soud ulOžil, aby předložil za účelem vyšetření stavu jmění společnosti obchodní knihy společnosti, zaniklé
úmrtím zůstavitele, je, pokud jde o tento příkaz, účastníkem pozůsta
lostního řízení a je za pod-mín,ek ~ 37 zá~. čís. 100/1931 Sb. oprávněn
k rekursu čís. 18849.
Spoluvlastnictví: určil-li· manžel v rámci' svých práv a povinností vůči manželce
podle §§ 91, 92 obč. zák. za společné bydliště nemovitost, která je ve spoluvlastnictví obou manželů, patří do manželóva správního účtu (§ 1239 obč.
zák.) jako příjmo-vá po1cžka nájemní hodnota manželčiny ideální části nemovitosti čís. 18674.
ph řešení otázky vhodnosti vlastnických a držebnostních změn, rozhodné
pro- přípustnost rozděleni spoluvlastnictví veřejnou dražbou, jes,.t po dobu
v~lky i při, jiných než čistě zemědělských nemovitoslech dbáti- zásady, že
změnu ve vlastnictví nemovitostí jest př4}:lUStiti jen, když ji žádá ohled na
vy-robu nebo řádné obhospodařování nebo kdyi ji vyžadují naléhavé. osobní
dŮ'v-ody čís. 18690.
zřídili-li vlastníci sousedních pozemkú jedinou studnu tak, že se tato- nacházi na pozemcích obou sousedil, a brali-li z ní oba vodu, jest ,práva obou
sousedů (jejich právních nástupců) ke studni, posuzovati podle předpisů
§~ 825 a násl. ·Rbč. zák. č {s. 18696.
zřídil-li vlastník jednoho z pozemků ke společné sfudni třetí osobě služebnost, je vlastník druhého pozemku oprávněn domáhati se ochrany proti bez..
právnťmu zasahu do svých práv zápúrčí žalobou podle § 523 obč, zák., byť
byla zřízená služebnost knihovně zavtělena jen na pozemku zřiz-ovatele služebnosti čís, 18696.
.
ylastník pozemku, .který bezprávně zřídil služebtIost k společné studni, neni
pasivně oprávněn v 'lápůrčím sporu potud, pokud se na něm, jako na jediném žalovaném, vlastník sousedrního pozemku domáhá i vy-mazu hezprávně
zřízené služebnosti z pozemkové knihy čís. 18696.
nejsou-li neshody a spory mezi spoluvlastníky zemědělské usedlosti takové
povahy, že by ve značnější míře brzdily její fádné -obhospodařování, nelze
je uznati za naléhavé osobní důvody, pro něž by bylo lze za války vý.iimečně
povoliti zrušení spoluvlastnictví podle ~ 830 obč. zák. čís. 18751.
dlužníkův spolúvlastník, do jehož práv bylo zasaženo exekucí podle -~ 249
ex, ř., je oprávněn domáhati se nepřípustnosti vedené exekuce jen na svúj
spoluvlastnický podíl, nikoli na celou věc č i s. 18823.
Správa manželčina majetku: určil-li manžel v rámci svých práv a povinností vůči
manželce podle §§ 91, 92 obč. zák. za společné bydliště nemovitost,
která je ve spoluvlastnictví obou manželů, patří do manželova správního účtu (§ 1239 obč. zák) jako pmmová položka ná.iemní hodnota
manželčiny ideální části nemovitosti čís. 18674.
povinnost předchozího slO-ženÍ účtu splnil manžel jako správce manžel..
čina .imění podle okolnosti již tím, že zaslal manželce vyúčtování výdajŮ, jichž náhrady se domáhá čí 8. 18674.
.
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správou manželčina jmění j ~ ~'l
~ení d~tčeno právní post~V:~í P~l~n[~~\kma~žkelu pOdl,e ~ 1239 óbč. zák.,
uraz, zak.), pokud jde:) polovicI podnikulalÍ o p~9n-,k31!elkv (§§ II 46
vnucená exekuční: k povolení exe
. pa ne! CI s. 18689.
Jiš~ění výživného z odkazu ne~iC~y vnucen,ou správou vne,m~)Vitosti k zapravní moci, ani aby byla zavcden~eba an} aby.. ~xekucvn~ tItul' již nabyl
zov~cí; rovněž neplatí obmezení Ž pro da.,:,~,~ .1}Z dpyspel~ e'Se~l!ce uhrav,

.-

ktere se ~tanou splatnými běherri j:d~~hza.l~sten: muze. tykati .len dávek!

exekuce
,

JSOU

obsaženy J'en v "§ 3nO 37° ,oku,! p o?mll1ky pro povolem
~
I,
I ex, r. CIS. 18807.
.
y

vnUCena podle vl. nař. čís. 87/1939 Sb.·d .
měrného podílu z výtěžku spoje ;'h] e~h v~ gp~ml n31: zaplacení pozpeněžené v době před zavedením~7~uc
neplOvI~ostt o uZltky vyhrané a
1
1939 Sb., není řízení provedené be ' e,r:.e ~I?ravy podle vl. nař. čís. 87/
tečné (§ 477, čís. 5 c. ř. s.) čís. 18;3~lcas 1 vnuceného správce zmajednání nes'padající do Obyčejné sr'
'.
správcem bez souhlasu ú~ad~1 kt ~ :'lv: podOlku .a ~redsevzatá vnuceným
dostatek zvláštního zmoc'něn( s eu :0 ust~novli, .ISOU neplatná pro ne_o
k tomu, zda je při právním \don , ,le povm~n při~IížeH z úřední moci
co k jeho platnosti vyžaduje ~vedaen~é v~:I~cdennl,eho v.spr~v:e. naplněno vše,
'v
.
nanzellI CI s. 18797
'
.
urad, který je oprávněn zavé~f
ynucen~h~ sp~ávce, ie oprávně~ ~~~~~~i~lI sy~avu podnik~ va ust~noviti
Jeho mIste, zejména v těch řÍ a d
pre soudy a urady sam na
nedbal zákonnych omezení
o~cr~' .!<:~y, us~~novený ynucený správce
aby správní úřad vy,stoupil na ochranVune~1 ~ v. ~hto fUán~cI a ~de je nutné,
verejne .o z Jmu CI s. 18797
._
. _.
trebas do'šlo ke smlouvě- o prod ..
správy na podnik _jehož SOUČá~J{ n.emovltg~h p!ed zave?ením vnucené
a
k jejímu knihovní~u' odevzdání kl d~ p~o ayan ., ~emovltost, je třeba
vnucené správy účasti vnuceného semyz m~, dOJIti teprve po zavedení
pravce Cl s. 18797.
k platnosti pmjevu souhlasu vnucen 'h
'
uzavře'~.?u vlastníky ještě před zaved e ,o spravce, s tr,hovoy ~mIouvou,
hlasu uradu, který vnuceného správcemmt vnuc.eln~ ,spravy, Je', treba saue us anov! c! s. 18797.
pro vady: ustanovení § 933 obč zák n lh"r
~ení nutícím předpisem; IhiÚy u~ed }-l e ~ uplatl1em n.aro~ů 'ze správy
Jak prodlouženy, tak i zkráceny č i ~~el;67~.mto ustanoven! mohou býti
domáhá-Ii se žalobce žal'Oboli'
"
sebe vrácení části ku ní- c
ze, spravy ,padle ~ 932 ohč.' zák. vedle
ní;h a ~ákladů {a kr~eni ~~b' ~a?ra~y utr3t ~věrol~kařských, dopravhl~dnouÍ1 při -určení hodnoty tvtcJtet.t.1est ke v~em temto nárokům při
metu SpOru čís. 18687. - - re me u spo-ru .lako k součástem před-Y

a

seýfh

Y

y

,

I ,

y"

souhlasil-Ii prodatel .zvířete s"iím aby· k ·t 1
ze správy d '1
dl'
Je Upl e· po uplatnění· nároků
trhové sml'O~v~ ~ovr~~e~1zt~~~~ék~~i~eJ Pt;oti prodateli nárok na zrušení
Správce konkursní podstaty viz k J n k
y Cl s. 18846.
Sp. .
urs.
ravnt akt viz akt správnL
řízení viz z n ale c, .
účet
viz správa manžeič'
'Y
lna majetku..
uradp viz ~ e n o v é pře d p.i s y e x e k ll' C e (§ 1 e ") "'
o d a r s tví s c h v á I e',
1
' x. r. , r I z e n é h o srn" t '
.
es na n c i (ř í z e n í pnI
r á csrn
e) UV 1spravn'I m u'Yr a d e m, z aStát VIZ synd·k' t '
' zna ec
puštěna. I ani od p o věd II o S t; rozh. čís, 18661, 18662 Sb. n. s. vyStatek viz smlo'uva
v e pro s p ě c h tře tíh o.
y

verejny: ustanovení ~ 364 b) obč. zák. o zákazu prohlubování pozemku se
vztahuje i na případ, kdy dala právnická osoba veřejného práva (obec)
jako podnikatelka stavby silnice prohloubiti pozemek, přenechaný .H do
veřejného statku za účeiem stavby či s. 18701.
Stav výjimečný viz s m'l o tt v a o dílo.
Stavba viz s o u sed s k é p r á v o.
Stavební náhrada viz p o z II s t a los t (rozh. čís. 18664 Sb. fl. s.).
-- povolení viz s o u sed s k é p r á v O.
hid viz chodníky.
Stavebnictví' viz z· a m ě s t n a n c i - vy h I á šky m z d o v é.
Stavebník viz s c h vál e n í s m I u v spr á vn í m ú řad e m, s o u sed s k é
p r á v o.
Stavení promlčení viz p f.'O mlč e n í.
Stěhovací řád viz smlcíuva nájemní.
Stížnost v nesporném řízení: proti rozhodnutí soudu dmhé stolice o úpravě styků
mezi prarodiči- a vnuky není dalšího opravného prostředku (čl. V, čís. 2
.
zák. čís. 25J/1934 Sb: a čL 1 zák. čis. 314/1936 Sb. či s. 18684.
potvrdil-U rekll'rsní soud usnesenÍ- prvého soudu, jímž byl zamítnut
návrh osoby zbavené svéprávnosti, aby její zbavení svéprávnosti 9ylo
zrušeno, není proti usnesení rekursniho soudu dalšího opravného prostředku či s. 187290
proti usneseni rekursnÍho soudu, jímž bylo v řízení o zbavení svéprávnosti potvrzeno usnesení soudu prvé stolice, není přípustný dovolací
, rekurs bez rozdílu, zda jde o usnesení o- zbavení svéprávnosti (§ 49
ř. o zbav. svépr.) či o jině usnesení čís, 18735.
výjimečné ustanovení § 36, odst. 4 zák. čís. 100/1931 Sb, o podání
opravného prostředku po uplynutí rekursní lhůty nemá místa tam, kde
po-ručník-právník vědomě nepodal po doručení s-oudního rozhodnutí
stfžnost, nýbrž čekal s jejím podáním na dobu, která se mu zdá vhodnější čís. 18736.
v řízení o zbavení svéprávnosti není proti usnesení soudu prvé stolice,
jímž byli účastníku řízeni uložen pořádkový trest a jež bylo rekursnÍm
soudem potvrzeno, dalšího opravného prostředku čís. 18761.
byl-U, neprávem povolen vklad převodu vlastnického práva bez ohledu
na právo předkupní, je ten, pro něhož Je vloženo' předkupní právo,
oprávněn od,porovati stížností povolení vkladu čís. 18770.
nepředložil-li účastník knihovního řízeni ve lhí't.tě udělené mu soudem
plnou moc právního zástupce, jenž sepsal a sám podepsal účastníkův
rekurs do usnesení knihovního soudu, je rekurs pro formální vadu nepřípustný čís, 188'18.
exekučním řízení a v konkursu: vedI'-li vymáhající věřitel exekuci zabavením a přikázáním dlužníkovy pohledávky k vybrání podle §§ 294 a
303 ex. ř., ač šlo o pohledávku u1vedenou v § 29-5 ex. ř., je poddlužnik
oprávněn k rekursu proti povolujíc;Jrt1u usnesení, a to jak pokud _jde
o zabavení, tak i zpeněžení pohledávky čís. 18773.
úpadce není oprávněn k rekursu proti -oné části rozvrhového usn!!sení
vydaného exekučním soudem, v níž jsou stanoveny výlohv zvláštní
správy exekučně prodané nemovitosti čís, 18817.
v řízení sporném: za nejbližší rozhodnutí, s nímž lze sp.o.jiti stížnost proti
-usneseni, proti němuž není dovolen samostatný opravný prostředek, nelze pokládati usnesení, ,iímž prvý soud odmítl podle § 523 c. ř. s. jako
nepřípustný u něho podaný rekurs právě z toho důvodu, že byl podán
proti usnesení, proti- němuž není poq.l~.,_ ustanovení civilního soudního
řádu samostatný opravný prostředek "dovolen čís. 1&776.

828

829

~tran.a.viz oprávnění ke sporu,
Str
oJ. VIZ. S m I o II v a opů i č c e.
Studna VIZ služebnost.
Styk ~odičů s dětmi viz dít ě.

Substituce vjz pořízení posl,ed

Substituční odkaz viz o d k a z
Substitut viz a d v o kát
.
Svatební smlo
"

uva

'

VIZ

'

prerušenířízen,·.

došlo-li ke zcizení nemovitosti před právní účinností vl. nar. ClS. 218/
1938 Sb., lze na základě pravoplatného rozsudku, zjiŠťujícího dobu sjednání zcizovací smlouvy, povoliti- nabyvateli zápis vlastnického práva do
pozemkové knihy bez souhlasu správního úřadu čí '5. 18672.
na nakladatelskou smlouvu uzavřenou za platnosti ustanovení §& 1164
až 1170 obč. zák. původního znění jest -použíti těchto předpisů, i když
jsou jejím předmětem díla výtvarného umění čís. 18703,
podle § 1167 obč. zák. původního znění byl nakladatel, nebyl-li smluven počeť exemplářů při uzavření nakladatelské smlouvy, oprávněn nejen, tisknouti kolik exemplářů mu bylo libo, nýbrž mohl též uspořádati
libovolný počet vydání; na tomto stavu nezměnil pro smlouvy uzavřené
za" platnosti dřívéiších předpisů' nic zák. čís. 106/1923 Sb. o nakladatelské smlouvě čís. 18703.
v čem lze spatřovat souhlas zadavatelův podle § 29, odst. 2 zák. o nakl.
sml. s převodem reprodukčního práva, plynoucíh-o nakladateli z nakladatelské smlouvy, uzavřené přede dnem právní účinnosti uvedeného zákona (§ 42, odst. 2 zák. o nakL smL) či s. 18703.
úředního schválení ve smyslu vl. nař. čís. 218/1938 Sb. a čís. 443:1
1941 Sb. není potřebí k obnovení pachtovní smlouvy' podle & 1114 obč.
zák. a, § 569 c. ř s., u;lavřené v době před právní účinností uvedených

'
II J.

.

sml:ouva svatební

Sv~z ces~omoravský v-jz z a m ě s t TI a II c i '
SV~dek

VIZ

pořízení p,o'sledn'

Sv~po.mocný

.

ll:.'

prodej viz pro dle
Svepra~~os~ viz zbavení svéprávnosti
Cl'num.

Svol~ní v~řitelů viz p o z Ů s tal o s t.
Syndikátn, ~dpovědnost: správce konkursní

.

J

způsobilost

.

k právním

.

mkem ve smyslu § 4 odst 1 'ko~~taty nem ani soudcovským úřed
okruhu osob postav~ných' II za . C!s. 112/1872 ř. Z., ani nespadá do'
odst. 2 uveď. zák.) čís. 18-71; rOven soudcovským úřední-kům (§ 4,
strana, jíž byla způsobena šk~da t'
v

~I vykonávánI svého úřadu_ soudní ll!" z~d,SOUdcovSký úředník porušil
!e opráyněna domáhati se na něm IIzapove ~odle ~ 379, čís, 3 ex, ř"
skody J e ~ za předpokladů Syndiká~~í~, na ~~atu nebg, na, obou náhrady
v
o za ona a nzemm upravenÝm
v tomto zakoně, nikoli žalobou
opreuou o ~ 385 ex, ř. čís. 18816. .
škoda viz na'hrada s'k od y.

Talon viz a k c i e.
Tarif viz přeprava železnic'n,'
Tecbu"U'
.'
JC
zamestnanci viz, z am ě st n a nc'
Testament viz p o říz e n í p o s led n '
1 vy h I á šky' m z d o v é.
Trafikantská provise viz po řad
' 1.
Trest
"dk .
prava.
por~ ovy: v řízeni o zbavení své "
.
,
s~ohce, jImž byl účastníku řízení uf~:~~'o~~ ~;'1 J?f1Oti usnesenÍ' soudu prvé
mm soudem potvrzeno daJš:ho opr
'h ra oyy trest a jež bylo rekursTrestn' v, , • ' v
,1
avne o prostredku čís 18761
I rtzenl VIZ ucastník SnukrDmý.
'.
-, soud viz účastník Soukromý
Tteit viz slUžebnost exekuce
.
třetího, smlo~va svateb(§ ,325 ex. ř.), smlouva ve prospěch
Tuzemsko'
v
II 1.
VlZ porad práva, smlouva licenční
Účaslnlk sOukr<>m"
.
. (rozh. čis. 18'756 Sb. n. s.).
y. nelze se domáhati civilní žal'obou ' .
_ .'
(§ 47 tr. ř.) že tento není Ů' ' v
proti soukromému účastníku
-tres,tnJrpu sm:du a že je povj.ne~rtvnet:·t~Platňovat~ ~rčité nároky vůči
zem Cl s. 18656.
urCI mu chovam se v trestním řík z~porné určovaCÍ žalobě je o r'
proh tomu, kdo 3e připojil k
a;~en k..~PlteI akclI s kupony a talony
talony zabaveny jako soukrom' e~ fl1mu, nzení, v němž byly' kupony a
."
,
na součástech akcií čís. 1865{l ucastmk, a dal tím naJevo svůlj záJem
Ucaslnlk nesporného" i .
..
Účet správní viz s p rr~z:: ~z II ': s ~ ?r II é ř,Í z e n í (§ 6 zák. čís. 100/1931 Sb.).
Účinek odkladný odvolání . a nl~ e cin. a m a jet k u.
Účinn t
' ,
VIZ A,J:I..t spravuí
os pravuJ: rozh. čis. 1006:1;' 18694 18695 Sb
' ,
,
. n. s. vy,pustena.

na-řízení čís. 18708.
~
za právní účinnosti vl. nař. čís. 154/1942 Sb., .iímž se činí některá
tření o řízení práce, je i k výpovědi vedlejšího zaměstnání třeba
hlasu úřadu práce čís. 1871R
účinnosti vl. nař. čís. 154/1942 Sb.
zaměstnání souhlasu úřadu ~práce čís.

za

v

v

' . ,

•

třeba

k

výpovědi

vedleišího

18759.

nebyly-li proti mimosoudní výpovědi, z ná,lm-u podány včas námitky,
stáv'á se výpověď právně účinnou, i když nevyhovuje předpisům §§ 563,
56'4 c. ř. s. o výpovědních lhůtách: při povolení exekuce na zákla,dě
mimosoudní výpovědi nelze již otázku výpovědní lhůty' přiváděti 'na
přetřes čís. 18799.
za právní účinnosti vl. nař. čÍs. 33/1942 Sb. o placené dovolené pro
zaměstnance nepřísluší zam'ěstnanci peněžitá náhrada místo dovolené
ani v tom případě, nemohl-li si .ii vybrati v běžném kalendářním roce
in natura pro nemoc čís. 18851.

v

t

je

opasou-

Udělení

schválení viz nad a c e.
o úvěr viz s m I o II v a o z á p ů j č c e.
Ukladatel viz smlouva schovací.
Uložení listiny na soudě: jen k odvozenému, nikoli k původnímu, nabytí vlastnictví
ke stavbě ve smyslu § 435 obč. zák. je zapotřebí uložení listiny, opatřené
náležitostmi podle §~ 432 a 43,3 obč. zák. u soudu čís. 18854.
Umění vi,z s mlo-u van a k 1 a'd a tel s k á.
úpadce viz.; k o II k u r s:
úpis dlužní: není neplatná doložka v dlužním úpise, podle níž se dlužník zavazuje
spJati.U 'dluh v době jeho splatnosti částkou. která je závislá na budoucím
vývoji hospodářských poměrů tak, že se platební povinnost dlužníkova zvýší
nebo snížÍ' úměrně podle zvýšení nebo snížení ceny určitého druhu pšenice,
zjiště-né podle průměru bursovních cen na určité burse vzhledem ke dni
uvedenému v doložce a ke dni placení čís. 18700.
úplata viz smlouva o dilo.
úprava styků rodičů s dětmi vi-z. dít ě.
úraz vIz chod ník y.
úrazové pojištění viz pojištění úrazové
Určení otcovství viz rl- í t ě n e man žel s k é.
věna vh věno.
Uchazeč

830
831

Určovac~

žaloba ;~z ž,31 o b a (§ 228 c. ř. 5.),
.'
navrh meZtbmuI viz mez i t i m II í
.
Vroky: rozh. Čí~. 186nI Sb n s v
'tV navrh určovací.
Úřad
.
- , . . . ypUS eTIO.
v~z spr á v a v II II Cell á pod 1e
1
fmanční viz d a II ě. '\\
V . fl a r. čís. 87/1939- Sb.
okresní viz znalec h'
,
ú řad e m,
' s c val e fl 1 sml tl V (IJ ř í k' e p u)
správním'
v

policejní
viz c hod
.

k y,

II ;

prace viz z a m ě s t n a II c i _
správní vjz - z II a I e eV'
rl z e fl 1 P r a c e.
Úředník soudcovsky"
• r I,Z e ,n é h o s pod á ř s tví.
VIZ S Y TI d 1 k a t fl í o d P o věd
Usedlosti středni velikosti (zák. čís, 68/1908
,~ o s t.
sah katastrálních operátů
Je tolIko součástí důkazního mate~." ~'. ces).
v.

,

zťlstalostní soud, zda je pozůsta! Ja

posloupnosti v rolnické usedlosti

soud se však při tomto rozhod

•

0t:

tJ,

n~ Jeho,z podkladě rozhoduje 00-

°gl fr~J~~tgatl
t'

o

y ,

podl'e zákona o

dědiéké

,. ,

o?sa'~em katastrálních operátú ~~s~o~e~u,z~ spokoJltJ. jen s formálním

nyb~ musí vzíti za základ čist, k' U.pCl,C se se Skutečným stavem
ke dni ~ůs!avitelova úmrtí, tieb~ s'butecny katastr~!'?íy výnos usedlosti
po S~!h zustavitelově a zapsán ~at/t ~~n~o bY1'y.zll~ten až dodatečně
POzdeJ\' do pozemkového katastru č j'S ra "71m
...
s. 18 6 9 menckym úřadem teprve
I!cmnost _zápisu výnosu s t a n '
.
učely LÍřadů finančních,' může o~~fa v df:? .72 vl. na!. ~!s. 64J'1930 Sb. pro
pro ;oz~odnutí pozůstalcstnfho Ys~gdu le okolnost: f.lflpadu bez významu
led~a~~tl podle předpisu zákona ~ dědi Ok ~om, ,ma-II &: pozůstalost proOStl c I s. 18769.
c epos oupnostl v' rnlnické use,dÚschovavizsmlouvaseho'
Usnesení viz práv'
vacl, vlastnictví (rozh čís 18788 Sb.". s.).
n! moc společenst
.
.
zrušovací viz o d vol
va, stí ž n o s t.
Usch "
nI.
,
ovanl viz smlouva seh,ov
'
usta
a e 1, v 1 a s tni e tví.
, ~ 'pen~z~f viz v k I.a rl- n í k níž k a.
UStnl Jednant viz r. o z šiř o v á n í.
POSlední pořízení viz p o říz e n í ,
Ustrední sociální pO··"'f
.
P o s 1e d n 1.
útrat'
, . l I S Ovna VIZ z 8. m ě s t n a n e i.
y VIZ SpraVil pro vady.
sporu viz postih
Úvěr viz smlouva o zápů'
Ua v ,
1 c c e.
z Vrenl smlouvy viz sml o ll: V
'
,
.,
Uznání nemanželského -otcovství ~i: ~ ~ yu v a s I u z e b tl í.
Užitky nemovitosti vi
'
.
e n e m a. n žel s k é.
,
z sprava vnuee-ná ('I
'č'
Užívání vě' .
\. nar. IS. 87/W39 'Sb)
CI VIZ ochrana ná'
(rozh. čís. 18774 Sb n s) J e m, c Ut' ~ 1 u z ~ b fl o s t, sml o u vak UP" I'
U" t l ' . " v a s nIC tv 1
zlva e nemovitosti vIz ch o dní k y,
.

ti '

VY

•

,

v

v

:

o " ,

'.

Vada viz Spr á v a pro vad
10 'ln'
y.
~.rm~ I viz formální vada
r_zenl viz též dovol"
.
,
,
'.
a n 1, p r a c o v n I s o tl d y
Jevdn,al-h procesní soud \' advokátsk' ,
"
neny advokát pozbyl práva v koná em " sporu po~(', kdy stranou zmDCtem, který mu by; ustanoven
28 vat} ad'h0kacl1, ~ úř~dním suhstitu.
,plsm. ) adv. r.), ~ako se zástup-

t§

cem strany, není řízení provedené s úředním substitutem zmatečné podle ~ 477. čís, 4 c. ř. s., nýbrž vadné; vadu záležející v nedostatku pl'né
moci lze odstraniti dodatečným udělením plné moci substitutu a schválením dosavadního vedeni rozepře čís. 18780.
Válka viz smlouva licenční (rozh. čís. 18756 Sb. n. 5.), spoluvlastfl i e tví.
Valná hromada viz s p o I- e č e n s t v a.
Valorisační doložka viz d o I o ž k a valo r i 5 a čnÍ.
Vázanost soudu: byla-Ii otázka procesní způsobilosti a zákonného zastoupení strany
(žalující nadace) pravoplatně rozřešena, v jednom sporu, je podle ~ 7,
odst. 2 c, ř. s. závazně rozřešena i pro jiný sp-or, vedený mezi týmiž
stranami čís. 18733.
ve sporu úrazové pojišťovny proti podnikateli o. náhradu podle § 45,
odst. 1 úrazového zákona není soud vázán výměrem úrazové poji-šťovny,
jímž byla matce usmrceného pojištěnce přiznána podle ~ 7, písm. b)
LÍraz. zák. ascendentnÍ renta, pokud .ide o otázku, zdH~ usmrcený pojištěnec podstatně přispíval k výživě své matky a zda je.jí nuznost nepominula čís. 18763.
vydaní slu~ebního a 'disciplinárního řádu ústřední sociální pojišťovnoú
podle zmocnění uděleného jí čL 1, § 8 vl. nař. čís. 76/1941 Sb., je
abstraktnírr. nařízením, jehož platnost jsou soudy oprávněny přezkou
mávati čís. 18782,
soudy vyšších stoIk nejsou vázány pravoplatným usnesením soudu prvé
stolice, jímž byj,o rOf:hodnuto 0_ způsobu řízeni ve smyslu ~ 42 zák.
o prac. soudech, iež však bylo vydáno po skončení řízení před soudem
prvé stolice ve věci hlavní čís. 18850.
při rozhodování o nároku na vrácení částky, o niž kupitel ,zaplatil p~o
dateli za věc více než kolik bylo připustno podle cenových předpisů,
je civilní soud vázán pravoplatným výrokem cenového úřadu ne.ien co
do nedovolenosti fakturované ceny, nýbrž i pokud Jde o zjištění výše
přípustné- (národohospodářsky oprávněné) ceny čís. 18864.
ve sporu rozvedené manželky -o výživné nelze znovu, řešiti ~ otázku viny
na rozvodu rozhodnutotl již pravoplatně v rozvodovém sporu, a to ani
s hlediska sku,tečností, jež nebyly uplatněny v rozvodovém sporu
č i s, 18869.
Vazba trestní viz d i t ě II e man žel s k é.
vyšetřovací viz v Ý ž i-v a m a ll- žel k y.
Včlenění do práce viz z a m ě s t II a II c i říz e n í p r á c e.
Věc viz -p o j i š t ě n í s m I u vn í (§ 73 zák. o 'poj. sml.) , sml o u v a s c h o v a c í,
vlastni-ctví.
spomá viz p -o řad p r á v a.
Věcný patronát viz pat r o II á t.
Vedení sporu viz o p r á vně n í k v -e den í s p -o r u.
Vedlejší intervence viz i nt e rve II c e v e d 1- e .i š í.
zaměstnání viz z a m ě s t n a n c i říz e n í p r á c e.
Vědomost -o pojištění viz poj i 'š t ě n í sml ll; v II í.
Věno: byla-li splatnost věna, Jehož výše byla soudně určena již před nevěstiným
sňatkem (§ 1220 obč. zák.) , stanovena od uzavření sňatku s určitým mu'žem, není nezákonností (§ 46, odst. 2 zák. ČÍs. 100/1931 Sb,), že byla rozhodnutím nižších stolic již před sňatkem uložena osobě povinné k zřízení
věna i, .jeho Výplata čís. 18675.
.
zemřel-li- manžel dcery, jež uplatňuje proti otci nárok na zřízeni věna, teprve
poté, kdy již soud prvé stolice rozhodlo jejím návrhu na určení věna, nemá
zrušení manželství vlivu na uplatňovací nárok Č· Í s. 18772.
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na domácno~t z vlastního výdělku, je pro -otázku, v jaké VySl má nevinná manželka po rozluce nárok na plné zadostiučinění podle § 1266
obč. zák., vzíti za základ takový stav vzájemnýCh práv a povinností
manželů a jejich plnění, jaké mělo podle zákona nastati při řádném a
-odpovědném chování obou manželů čís. 18801.
došlo-Ii po ujednání (soudního) smíru mezi manžely o manželčině výživném k rozluce jejich manželství bez viny stran, lze pro výživné ze
smíru vésti exekuci jen podle ~ 5 nař. o zabavení mzdy čís. 18837.
jsou-li strany podle znění smíru o v~rživném oprávněny domáhati se
zvýšení nebo snížení výživnéhci jen při změně kursu koruny k americkému dolaru, helze se domáhati zvýšení (snfžení) výživného, není-li
kurs dolaru nyní znamenán čís. 18845.
výživa, která uchází nevinné manželce rozlukou, .ie on€;n díl slušného
za,opatřeni, který by na ni- připadl nebo který na ni skutečně připadal
z prostředků manželových, jak si je on opatřil nebo byl povinen zaopatřit v rámci své povinnosti- podle ~ 91 obč. zák.; nezáleží na tom,
zda také manželka spoluvydržovala nebo zcela vydržovala za trvání
manželství domácnost ze svých pří.imu, ať již proto, že manžel svou,
povinnost nekonal nebo jen proto" že manželé zamýŠleli zvýšit dvojím
výdělkem celkovou· úr'oveň své domácnosti č' í s. 18852.
ve sporu rozvedené ma!1žeiky 'o výživné nelze znovu řešiti otázku viny
na rozvodu rozhodnutou již pravoplatně v rozvodovém sporu, a to ani
s hlediska skutečnosti, jež nebyly uplatněny v rozvodovém sporu
čís. 18869.
dítěte manželského: příjmem dítěte ve smyslu § 150 obč, zák. ie i takový
majetkový prospěch, jímž dítě nezískává jměni (kapitál) v hospodářském smyslu, nýbrž jen důchod; opětující se dávky, jichž se
dítěti dostává ze soukromých či veře-jných prostředků, ,iawo příspěvky
na výživu či výchovu, dllchody z rentových ,odkazů" požívacích práv,
stipendií a pod ..isou piijmem, nikoli ,;měn-im dítěte čís. 18745,
vyživovací nárok zletHého dítěte manželského proH otci lest uplatňo
vati pořadem práva, i když bylo zletilé manželské dítě úplně zbaveno
svéprávnosti čís. 18754.
nemá-li otec pro svou nemajetnost alimentační povinnosti vŮči dítěti,
nemá ani povinnosti podle ~ 167 obč, zák, čís. 18835.
dítěte nemanželského: nezletilec nemá po dobu trestní -vazby nárok na výživné proti svému nemanželskému otci čís. 18720.
nemá-li otec pro svou ne-majetnost alimentační povinnosti vůči dítěti,
nemá ani povinnosti podle § 167 ,obč, zák. čís. 18835.
jo nemanželská matka, vdaná za .ii,ného muže než otce svého nemanželskéhO' dítěte je povinna, nemá-li .imění' nebo stálých příjmu, vykonávati
podle možnosti- takovou činnost, aby z jejího' výtěŽku mohla dostáti
závazku' k výživě, jenž na ni podle ~ 166, druhé věty ,obč. zák. přešel;
manžel není s hlediska § 92 obč. zák. oprávněn brániti své manželce,
aby opatřila svému dítěti nu1nou výživu čís. 18833.
rodičů: ve sporu úrazové pojiŠťovny proti podnikateli o náhradu podle § 45,
odst. 1 úraz. zák, není soudl vázán výměrem úrazové pojišťovny, jímž
byIa matce usmrceného pojištěnce přiznána podle § 7, pism. b) úraz.
zák. ascendentnÍ' renta, pokud jde o otázku, zda usmrcený pOjištěnec
podstatně přispíval k výživě své matky a zda její nuznost nepominula
či s. 18763.
z odkazu: k povolení exekuce vnucenou správou nemovitosti k zajištění výživného z odkazu není třeba ani aby exekuční titul. již nabyl právní
moci, ani aby byla zavedena pro dávky již dospělé exekuce uhražovacÍ;
rovněž neplatí obmezení, že se zajištění může; týkati jen dávek,. které
se stanou splatnými během jednoho roku; podmínky pro povolení uvedené exekuce jsou obsaženy jen v §§ 370, 371 ex. ř, či s. 18707.

836

837

Vzájemné poslední pořízení viz po říz e n í p o s led n-C
Vzbuzení důvěry viz sml o II vaz ll' o eňo v a c í.
Vznik nadace viz nad a c e.

Zabaveni pohledávky viz ex e k II e e (§§ 294 a ;ásl. ex. (í.
Zadavatel viz s m IlO-ll van a k I a dat e 18 k á.
Zadostiučinění podle § 1266 obč. zák. viz v ý"ž i v a ·m a fl žel k y.
Zaháje~! sporu viz opatrovníkvpozústaI.Qsti, pořad práva (rozh.
CIS. 18662 Sb. n. 5.), r o z e p r f._ z ahá j e fl á.
Zaiem právní viz ž a) o ba (§ 228 C, ř. 5.).
veřejný viz spr á v a v n' II cen á pod 1 e v L fl a ř. čís. 87/1939 S b.
Zajištění náhrady škody viz p o z Ů s tal o s t (rozh. čís. 18664 Sb. n. 5.).
-,,- pohledávky viz s rn I o II v a o z á p ů j č c e.
výživného viz v Ý ž i v a.
Zajišťovací exekuce viz ex e k II C e (§§-""370, 371 ex. ř.).
Zákaz zciz~í viz 'Ů p a tře n í z a ti m n í, se h v ál e fl í smluv správním
uradem.
.
zužitkování Uhu vii n á hra d a šk d y (~ í299 obč. zák.}.
Zákonné výživné viz v Ý ž i v a.
zastoupení viz způsobilost k ptávním činům.
Zaměstnanci: uzavíralo-li na straně zaměstnavatele kolektivní smlouvu která je
p,odkladem služe,bpího vP?měrů' zaměstnanců, kuratorium, jež ze ~ebe utvonly korporace z~cast~ene na provozu podniku (divadla), a. pmvozují-li tytD
korporace podlllk zpusobem, který odůvodňuje závěr že práce a služby
k~er~ zaměstnansi .podniku vykonávaJí, .idou na· účet ~ vrub všech zúčast~
nenyc!I' korporac!. jak? provozo,:ate,lů ~ že je všechny postihuje, ať k jejich
prospechu nebo skode, hospodársky vysledek služeb zaměstnanců, jsou všechny tyto korporace pro obor sociálního pojištění zaměstnavateli aniž sejde
na tom, ia~ým právnfI?,,,útvaren:..J~ dohoda zúčastněných korpo'rací o provozu podnIku a zda je pro urcltý typ takové dohody předepsána urrčitá
forma; všechny zúčastněné korporace ručÍ' solidárně za' následky' nepřihlá
šení zaměstnance k pensijnímu pojištění (§ 4, odst. 6' zák. čís. 26/1929 Sb.
a § 3, odst. 5 zák. čís. 89/1920 Sb.) čí". 18698.
o služeb nf (naturální) byt jde pouze tehdy, přísluší-li zaměstnavateli k bytu
který zaměstnanec užívá, disposiční právo čís. 18704.
'
ne~de ? ~lužební (naturální) byt, najal-li si jej zaměstnanec od třetí osoby
svym Jm~nem a pro. seb,~, tre~as se zaměst!1avatel zav-áza1 poskytovati zamestnanci.' byt a plat1l nalemne z bytu naiateho, zaměstnancem a třebas zaměstnanec uznával, že jde o byt »služební« čís. 18704.
zaměstnavatel, který nahradil.podle § 1313 a), 1315 obč. zák. škodu způ
sobenou zaměstnancem třetí osobě, má proti zaměstnanci nárok podle
§ 1358 obč. zák. čís. 18764.
za právní účinnosti vl. nař. CIS. 33/1942 Sb. 'Ů _ placené dov'Ůlené
pro zaměstnance nepříslušÍ' zaměstnanci peněžitá náhrada místo dovolené
ani v tom případě, nemohl-li si ji vybrati v běžném kalendářním roce in natura pro nemoc čís. 1885l.
českomoravského svazu: zaměstnanci českomoravského svazu pm hospo~
daření obilím v Praze mají nárok na odměnu za práce převyšující osmi~
hodinovou denní pracovní dobu čís. lR688.
MěstSkých podniků pražských: zaměstnanec MěstSkých podúiků pražských
(dř!v~ Elektrických podniků hlavního města Prahy) nemá nárok na bi...
lancnl odměnu za rok, v němž byl z jakéhokoli důvodu zaměstnán ve
skutečnosti .iinde, byť by to bylo jen u jiného úřadul hlavního města'
Prahv čís. 18779.

°
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ústřední sociální pojišťovny: vydání služebního a disciplinárního řádu
ústřední sociální pojišťovnou podle zmocnění uděleného jí čl. 1, ~ 8
vl. nař. ří~. 76/1941 Sb., je abstraktním nařízením, jehož platnost isou
soudy oprávněny přezkoumávati čís. 18782.

čl.

1, § 8 vl. na'ř. čís. 76/1941 Sb. byla sice Ústřední sociální pojišťovna
aby jednostranně bez s-ouhlasu nebo i proti vůli zaměstnanců
nemocenských pojišťoven upravila služební a platové poměry těchto zaměstnanců, avšak jen v rámci platných zákonů čís. ·18782.
ustanovení § 20 vydaného služebního a disciplinárního řádu je, pokud
odporuje § 19 zák. čís. 154/1934 Sb. o' s-oukromých zaměstnancích, neplatné či s. 18782.
vyhlášky mzdové: vyhláška ze dne 6. března 1941, čís. 195, úřední list
čís. 60 o úpravě platov~'ch a pracovních podmínek obchodních (administrativních) a techniCkých zaměstnanců v průmyslu a maloživnostech;
dohoda zaměstnance se zaměstnavatelem, že se po dobu, po kterou
bude provoz v podniku (cihelně) zastaven, sníží plat zaměstnancův na
polovinu, je hledic k § 5 cit. vyhl. nieDtná či s. 18697.
vyhláška ze dne 4. října 1940, čÍ'3. 6'68, úřední list čís. 233 z roku 1940
o úpravě mzdových a pracovních podmínek pm zaměstnance v živnostech pekařských; nároku na 10% př~platek ke mzdě za práCi u pece
a mísení chleba nemají osoby, které nepobírají mzdu podle věkové tUdy
či s. 18105.
vyhláška z 8. května 1941 o. mzdových a pracovních podmínkáCh děl
nictva zaměstnaného ve stavebnictví, Úřední list ze dne 9. května 1941,
čís. lOS; vzdálenost rozhodnou podle čl. XVII, čís. 2 uvedené vyhláŠky
pro- nárok na cestné .iest počítati v případě, že je dělník poslán ze sídla
podniku na staveniště mim-o sídlo .podniku, od hranic obce sídla podniku k hranicím obce staveniště, a v případě, že byl původně přijat na
staveniště mimo- sídlo- podniku a poté poslán na jiné staveniště, od hranic obce původního pracoviště k hranicím obce nového pracoviště; ve
Velké Praze jest desítikHometrovou vzdálenost počítati,od hranic Velké
Prahy (§ 3 zák. čis. 114/1920 Sb.) čís. 18765.
vyhláška ze dne 4. října 1940, Úřední list čís. 233 o úpravě mzdovÝch
a pracoynfch podmínek v živnostech pekařských; tato vyhláška je, i
pokud upravuie práci noční, kryta zmocňujícím ustanovením ~ 1 vládního nařízení ze dne 21. prosince 1939, čís. 330 Sb., nehyl jí však změ
něn § 8 zákona ze dne 19. prosince 1918, čís. 91 Sb. o osmihodinové
době pracovrií čís. 18778.
vyhláška ze dne 30. ledna 1940, Úřední list čís. 24 O' nejnižších mzdách
a platech zaměstnanců v živnostech hostinských a výčepnických; dostalo-li se zaměstnanci mzdy zaručené mu podle ~ 5, odst. IV, čís. 2
uvedené vyhlášky prací na vlastní účet, nemá iiž nároku na odměnu
z prací pro společnou pokladnu; věděl-li zaměstnavatel o tom, a souhlasil-li s tím, aby si jeden ze zaměstnanců počítal svůj podíl za obsluhu podle ~ 5, odst. IV, čís. 2 z platu vyššího než jaký mu zaručuje
uvedená vyhláška, odpovíqá za to zaměstnancům, kteří tím byli zkráceni čís. 1881.4.
vyhláŠkou ze dne 3. března 1942, č. 221, Úřední 'list čís. 56 ,o úpravě
platových a pracovních podmínek zaměstnanců v podnicích a závodech
soukromého pojištění byly v rámci místr..íhŮ'; věcnéh-o a -oso bního rozsahu iejí pdsobnosti zrušeny služební řády jako celek, nikoli jen je.iich
ustanovení o platov)'ch a pracovních podmínkách, pokud .iSOll' v uvedené vyhlášce odchylně upraveny čís. 18842.
vyhiáška ze dne 24. března 1943, č. 212, Úřední list Č. 74 o úpravě platových a pracovních podmínek obchodních (administrativních) a technickSrch zaměstilancCt ve stavebnictví; bydlištěm ve smyslu uvedené vyhlášky je li ženatého zaměstnance místo, které .iako manžet určil k vezmocněna,
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dení společné domácI1lOs'ti, a to domácnosti, která tvoří uzavřený hoscelek či s. 18858.
ňzení"práce: projevily-li strany ve vzájemném srozumě~í na venek vůli uzavříti sluzební smlouvu, ač .iejkh, pravá vůle směřoval-a .ien k uzavření
smlouvy nájemní, nepřichází pro rozvázání založeného právního poměru
v úvahu ustanovení ~ 15 vl. nař. čís. 45/1941 Sb. či s. 18665.
za právní účinnosti vl. nař. čís, 154/1942 Sb., jímž se činí některá opatřeni o řízení práce, je i k výpovědi vedlejšího zam~stnání třeba sou>-,
podářský

hlasu

i

úřadu

prácE:

čís.

18718.

rodinnou podporu, povolenou osobě včleněné do práce podle ~ 10 vl.
nař. čís. 250/1943 Sb., nelze zabav·iti ani k úhradě (zajištění) zákonného výživného čís. 18719.
pro otázku, jde-Ii o hromadné propuštění zaměstnanců ve smyslu § 24,
odst. 2, písm. b) vl. nař. čís. 154/1942 Sb., není- rozhodující, zda je
snížení osobního stavu označeno \Je výměru správního úřadu (ministerstva) jako hromadné proptIštěnÍ, nýbrž rozhodné je, zda bylo nařízeno
snížení osobního stavu v takovém rozsahu, aby mohlo býti pokládáno
za hromadné propuštění; takové propuštění je tu tehdy, jde-li o současné propuštění značně,jšího počtu zaměstnancu; 'o značnější počet zaměstnancŮ' jde nejen tehdy, když .ie číslice propuštěných sama o sobě
značná, nýbrž i tehdy, když se jeví značnou v poměru k celkové číslici
zaměstnanců'; propuštění pak je : tehdy současné, jeví-li se propuštění
ve svém souhrnu jako opatření .iednótné, jedním a týmž motivem odů
vodněné, aniž je nezbytně nutno, aby bylo v jediném kalendářním dni
či s. 18757.
i když není rozhodnutím úřadu práce přesně rozlišen výrok, skutková
podstata a odůvodnění a tyto části rozhodnutí nejsou místně odděleny,
je náležitostem výměru správního· úřadu podle ~ 68 vl. riař. čís. 8/
1928 Sb. učiněno zadost tím, jsou-li obsah rozhodnutí a jeho zevní
úprav,a takové, aby byb straně, která s ním není spokojena, poskytnuta, pokud je přípustný opravný prostředek, možnost řádné obrany
čis.18759.
zaměstnavatel žádost o souhlas k výpovědi zaměstnance, je
zaměstnanec zúčastněnou stranou; dokud nebyli všichni, kdo jsou
tomto řízení stranou, vyrozuměni, není 'výměr úřadu práce pravoplatný

podá-Ii
jo

v
a, soud je oprávněn přezkoumávati otázku, zda ,le k výpovědi pracovního poměru potřebí s:ouhlasu úřadu práce čís. 18759.
za účinnosti vl. nař. čís, 154/1942 Sb. je třeba k výpovědi vedlejšího
zaměstnání souhlasu úřadu práce čís. 18759.
soukromí: vydáni služebníhO' a disciplinárního řádu Ústřední sociální _pojišťovnoll podle zmocnění udéleného jí čl. 1, ~ 8 vl. nař. čís. 76/1941 Sb.
je abstraktním na'řízením, jehož platnost jsou soudy oprávněny pře
zkoumávati čís. ] 8782.
čl. 1, § 8 vl. nař. čís. 76/1941~ Sb. byla sice .ústřední sociální pojišťovna
zmocněna, aby jednostranně bez souhlasu nebo i proti' vůli zaměst
nanců nemocenských pojišťoven upravila služební a platové poměry
těchto zaměstnanců, avšak jen v rámd platných zákonů čís. 18782.
ustanovení § 20 vydaného služebního a disciplinárního řádu JH, pokud
odporuje &. 19 zák. 'čÍs. 154/1934 Sb. o soukromých zaměstnancích, neplatné č i s. 18782.
Zapečetění pozůstalosti viz p o z Ů 'i t a los t.
Zápis do pozemkové knihy viz k n i ha p o zem k o v á.
Zápisek viz pořízení- posledni.
Započteni: nedobrov0'lné započtení proti pohledávce chráněné před zabavením po/
dle nařízení o ochraně mzdy ze dne 30. ří.ina 1940, říš. zákon I, str. 1451 je

přípustno jen co do nechráněné části příjmu nebo platu mu na roven po-

staveného č {S. 18775.
na povinný díl viz p o v i n fl Ý díl, v~' b a v a.
Záporna žaloba určovacÍ viz v I a s tni c tví.
Zápíijéka viz s 1)11 o u v a o z á p u j č c e.
Zápůrčí žaloba viz s I tl Ž e b n o s t.
Zásada vyšetřovací viz fl e p I a t n o S tma n ž e I s tví.
Zásah do p_ůvodského práva viz p ů vod s k é p r á v o.
Zasilatel viz s m I o u v a s c h o v a c í.
Zásilka viz pře p r a važ e 1 e z nič n í.
Zástava viz z á s t a v n í p r á v o.
Zástavní právo: nepátral-li peněžr:,í úst~v" za ,ied~.ání o posky!nutí,,, úvěrl! a před
tím, než převzal od uchazece ,0 uver ~o zast::,-vy vkl~dnt, kmzku .vmkulova~
nou heslem, zda je heslo udane uchazecem o uver spravne,~dopust1i "se hru"be
nedbalosti, která vylučuje bezelstnost podle § 371, 4~6 .obc. z~k;, tr ebas ~~~
o uchazeče doporučeného a peněžnímu ústavu v dobe odevzdam zastavy 11 Z
známého čís. 18668.
Zástupce právní viz a d v o kát.
_
zákonný viz způsobil'ost procesní.
Zatemnění: Městské podniky pražské (dopravní:- podniky) odpovídají za ško,du
vzniklou chodci tím že v noci při zatemnění upadl na ochranném obrubmku
u nástupiště, jenž n'ebyl opatřen bílým nátěrem čís. 18731.
Zatímní opatření viz opatření zatímní.
Zatímní pojistné krytí viz p o i i ště n í s m I u v n í.
Závdavek: vzal-li prodatel zpět svoji žádost o schválení trhové smlouvy s hle~isk~
vL nař. čís. 218/1938 Sb. správním ú~adem, je .kueitel oprá,vnep domahatl
se dvojnásobné částky závdavku, ktery prodateh pred schvalemm smlouvy
vyplatil či s. 18726.
Zavinění viz n á hra d a š k o d y, v Ý ž i v a.
Záznam věcného práva viz k n i h a p o zem k o v á.
,
Zbavení otcovské moci/viz o tec.
svéprávnosti: potvrdil-li rekursní soud usnesení prvého soudu, jímž byl zamítnut návrh osoby ;zbavené svéprávnosti, a,?y její. -zbavení byla" zrušeno, není proti usnesení rekursního soudu dalsiho opravného prostredku
čís. 18729.
proti usnesení ~ekursního soudu, jímž bylo v řízen! o. ,,~baven5 svépráv:
nosU potvrzeno usne-sení soudu prvé ~tolice, nen} pr!pu?tny ~ovolacl
rekurs bez rozdílu, zda jde o usneseni o zbavem svepravnosh (~ 49
ř. o zbav. svépr.) či 0' jiné usnesení čís. 18735.
vyživovací nárok zletilého dítěte manželského- proti otci jest uplatňovati
pořadem práva, i když bylo zletilé manželské dítě úplně zbaveno svéprávnosti čís. 18154.
v řízení o zbavení svéprávnosti není proti usnesení soudu prvé stolice,
jímž byl účastníku řízení uložen po-řádkový trest 'a jež byl'O rekursním
·soudem potvrzeno, dalšího opravného' prostředku čís. 1876·1.
otázka, zda byl zůstavitel, zbavený p~o s~'a?omvsl?ost úplně. s~épráv
nosti, přece podle § 567 obč. zák. zpusob!ly platRe o, sy':m Jillefll po:
říditi je otázkou vnitřní platnosti posledmho parlZem, JIZ rozhodovah
nepřf!.?luší nespornému soudci v pozústalostním řízení čís. 18803.
Zboží viz pře p r a važ e 1e z nič n í, s m 1 o u vak u p n Í (rozh. čís. 18760 Sb.

n. s.).
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Zcizení nemovitosti viz s c h vál e II í sml II V spr á v n í rn ú řad e m.
Zemědělství viz ří z e né ho sp o oj á řs tv:.
Zemědělská nemovitost viz '8 p o I II V 1a s t II i c tví.
Zjištění výše stavební náhrady viz p o z II s t a los t (rozh. čÍs. 18664 Sb. n. 5.).
Zkouška biologická viz dít ě II e ln a II Ž e'l s k é.
Zkrácení věřitele viz o d P II r č í p r á v o.
Zletilost viz v Ý ž i v a m a II žel s k é hod í t ě t e, dít ě II emall žel s k é.
Zmaření díla viz sml o II v a o dílo.
Zmatečnost podle § 477, čís. 4 c. ř. 5.: jednal-li procesní soud v advokátském sporu
poté, kdy stranou zmocněný advokát pozbyl práva vykonávati advokacii, s úředním substitutem, který mu byl ustanoven (& 28, písm. h)
adv. ř.) jako se zástupcem strany, není řízení provedené s úředním
substitutem zmatečné podle § 477, čÍ-s. 4 c. ř. s., nýbrž vadné; vadu
záležející' v nedostatku plné moci lze odstranitl dodatečným udělením
plné moci substitutu a schválením dosavadního vedení rozepře
či s. 18780.

bylo-Ii sporné řízení provedeno místo se žalovaným s opatrovníkem,
jehož zřízení žalovanému žalobce vylákal uvedením soudu v omyl, jde
o zmatečnost podle ~ 477, čís. 5 a o důvod k žalobě o zmatečnost podie
§ 529, čís. 2 c, oř. s.: ustanovil-Ii však procesní soud žalovanému opatrovníka, aniž byly dány zákonné podmínky pro jeho zřízení, je řízení
provedené s tímto opatrovníkem zmate.~né podle § 477, čís. 4 c. ř. s.;
tato zmatečnost není důvodem žaloby ,o zmatečnost podle ~ 529, čÍs. 2
c. ř. s. čís. 1882.5.
podle § 477, čís. 5 c. ř. s.: jde-li ve sporu na zaplacení poměrného podílu
z vý~ěžku spOlečných nemovitostI o užitky vybrané a zpeněžené v době
před zavedením vnucené správy podle vl. nař. čís. 87/1939 Sb., není
řízení provedené bez účasti vnuceného_ správce zmatečné (§ 477, čís. 5
c. ř. s.) či s. 18739.
bylo-li sporné řízení provedeno na místo se "žalovaným s opatrovníkem,
jehož zřízení žalovanému žalobce vyMkal uvedenim _soudu v omyl, jde
o zmatečnost podle ~ 477, čís. 5 a o důvod k žalobě o zmatečnost podle
§ 529, čís. 2 c. ř. s.; ustanovil-Ii však procesní soud žalovanému opatrovníka, aniž byly dány zákonné podmínky pro jeho zřízění, je řízení
provedené s tímto opatrovníkem zmatečné podle § 477, čís. 4 c. ř. S.;
tato zmatečnost není důvodem žaloby o zmatečnost podle § 529, čÍs. 2
C, ř. s. čís. 18825.
podle § 477, čís. 6 c. ř. s. viz 'po.řad práva.
podle zák. čis. 100/1931 Sb.: jde o zmatečnost podle ~ 41, písm. d) zák.
čís: 100/1931 Sb., učinil-li pozustalostní soud otázku, zda dědic mohl
,odmítnutí dědictví opět odvolati, předmětem samostatného rozhodnutí,
na místo aby se touto otázkou zabýval Jen preJudiciálně při rozhodování o. přijetí či nepřijetí dědické' přihlášky a o případném odkázání odporujících si přihlášek na pořad práva čís. 18710.
nejde ani o nezákonnost, ani o zmatečnost (§ 46, odst. 2 zák. čÍs. 100/
1931 Sb., nýbrž o právní posouzení věci; odkázaly_Ii nižší soudy žaqatele o zápis do obchodního rejstříku na pořad práva, ježto se objevily
rozp'ory- o povaze smlouvy, na základě níž došlo k zápisu, jehož změny
se žadatel domáhá čís. 18789.
opominutí doručení není v nesporném řízení dův'Ůdem zmatečnosti;
došlo-li však k náhradnímu doručení tak, že doručované usnesení bylo
vydáno někomu, kdo není ani domácí osobou, _iež patří k rodině, ani
jinou osobou zmí-r.ěnou v § 102, odst. 1 a 2 c. ř. s. a nad to je odpůr
cem adresáta, nelze pokládati usnesení za doručené čís. lH802.
Změna dila viz p ů vod s k é p r á v o.

viz ·a d v o kát, spr á v a v ~ II cell 2; pod lev I II a ř. čís. 87/
1939 Sb., smlouva zmccn8vaCl.
_
v .
k vedení sporu: odkazovnJ'k není účastníkem řízeni, v !lČmŽ Jde
ud~len!
zmocnění dědici jako správci pozůstalosti k ve·dem. sp~ru
vykhze~l
bytu v nemovit?s!i, llál~žejJcí z~~sti- do pozůstalosti, trebas má byt
spor zahájen prave prah nemu CI s. 18.~3R
. ,
Znalec: o znalečném, .iež přísluší zn~lci ~~ jeho ucast a pod~nl .~osudku v řízení
provedeném správním (okresfl1m) uradem, nelze rozhodovatI pořadem práva
či s. 18660.
Znemožnění dila viz s ní I o u v -a o dílo.
Zpeněžení pohledávky viz ex e k u c e (~ 294 ex ř.).
Zpětná koupě viz koupě zpětná.
Zproštění vyživovací povinnosti viz v Ý ž i v a . .
.
,
Způsobilost procesní: byla-Ii otázka procesní zpúso?i~osti a ~ákonneho zast~upefl1
strany (žalující nadace) ~ravoplatn~ :ozre~ena v...le.~nom sporu, ,Je po:
dle ~ 7, odst. 2 c. ř. s. zavazne rozresena 1 pro lmy spo,r, vedeny mezI
týmiž stranami čís. 18733.
zápisem živnosti do živnostenského rej~třf~u neyznik~ p~)Vý, od majitele živnosti odlišný subjekt práv a pravll1C~, za~a~ku ,.c I s,, 18790.
poručník (opatrovník) nepotřebuje ani k v:yPOV~dl na.\~m~l smlouv~
za nezletilého vlastníka pronajaté nemovitosŤ1, afl1 k akŤ1vmmu ved~ll1
sporu o účinnost- dané vÝPJvědi schválení !Joručenského (opatrovm~
kého) soudu č i s. 18840.
••
o'
•••
k právním činům: ustanoveni § 1494 obé. zák., podle nehoz nen:uze l~C!h
promlčecÍ rloba proti osobám, které isou pr~ nedostatek v~~y~h
usevních sil nezpůsobilé samy spravovati. syvá prava, .lze pOUZIŤ1 .len pokud
jde o promlčení takových práv, s ~lmlz ,uvede ne o~oby ~emohou I!akládati bez spolupůsobení zákonneho zastup ce, nIkolI., 1 p,okud ]d~
o práva, .íichž' volná d.j~posice je jim v vyl:raz~~a, na pro prava, ktera
nezletilec nabyl podle §§ 151, 246 obc. zak. C 1S. 18815.
.
smlouvou obce, jíž chybí nutné schváleni dozorčího úřadu, je, va,zána
jen druhá svéprávná strana, a to tak dlouh? .. doku,d se o schvalem, n~
rozhodne; do té dOby nemůže být obec a-m zalovana o vyhotovenI plsemné kupní smlouvy čís. 18859.
k úřadu poručníka viz por II Č e n s tv í.
Zrušení smlouvy viz srn 1 o: u v a o dílo.
manželského společenství viz r o- z I u k a.
spoluvlastnictví viz s pol u v 1 a s tni c tví.
veřejné společnosti viz s poj e č n o s t v e ř e j n á.
Zřizení nadace viz nad a c e.
věna viz věn O.
Zvěrolékař viz spr á v a pro vad y.
Zvyklost viz pozůstalost (rozh. čís. 18741 Sb. n: s.).
Zmocnění

°

°

žaloba: § 226 c. ř. s.: i když žalobce určil v žal.?bní žád~sti sY0,u pohle~ávku, ~ro
niž má být prohlášena smlouva uzavrená ~ezl dluzfl1kem a. zaJ.ovanym
podle ~ 2 odp. ř. za bezúčinnou, jen čísel ne a neuvedlvP!otl ~omu mu
pohledávka přísluší, po případě podle kterého exekucmho, tItulu v. mu
přísluší, není ještě proto žalobnÍ žádost podle okolnosŤ1 neurcltou
čís. 18780.
.
, .. é
chybí-li v žalobnÍ žádosti žaloby o, ~bnov~ v~bec ~rohláševm, ktere .11~.
rozhodnutí ve věci hlavní má se statl, n~~l za~onI1:emu P?zadavku U~Cl
tosti žal-obnÍ žádosti ve smyslu § 536, CIS. 5 !ll fu:e ~ ..:' ,s. vyhoven~.
tím že lze seznati z obsahu žaloby o obnovu, o Jake _lme rozhodnutI
ve ~ěcj hlavní žalobci jde čís. 18786.

842

843
§ 228 c. ř. s. viz též dít ě.
nemúže-li ten, kdo se pokládá za vlastníka určité věci, nebo si Osobuje
nějaké právo k věci směřujicí k nabytí, vlastnictví, vystoupiti proti tomu,
kdo mu toto právo upírá, žalobou o plněni (§ 366, 372 523 obč. zák.)
ježto nemuže prokázati nabytí vlastnictví, držby nebo' silnějšího titul~
ke sporné věci, je oprávněn vystoupiti proti odpůrci zápornou žalobou
určovací, že tomuto nepřísluší k věci žádné právo čís. 18656.

k záporné určQvací žalobě je oprávněn kupíte! akcií s kupony a talony
proti tomu, kdo se připojil k trestnímu řízení, v němž byly' kupony
talony zabaveny, jako soukromý účastník, a dal Hm najevo svůj záiem
na součástech akcií čís. 18656.

a

nelze se však domáhati civilní žalobou proti <;oukromén1U' účastníku
(~ 47 tr. ř.), že tento není oprávněn uplatňovati l1Tčité nároky vůči
trestnímu soudu Zl že je povinen k určitému chování se v trestním ří
zení čís. 18656.
pokud nemá člen družstva vyloučený usnesením společné schůze před
stavenstva a dozorčí rady a podavší proti tomuto usnesení odv,olání
k valné hromadě, právní zájem na neodkladném vyřešení otázky platností usnesení představenstva a dozorčí rad,y čís. 18670.

pozůstalost, ať zastoupena dědici nebo opatrovníkem, nemůže býti ve.

sporu o neplatnost posledního pořízení stranou, a to, ať jde o žalobu
o dědické právo podle ~ 125 nesp. paf nebo o určovací žalobu podle
§ 228 c. ř. s. čís. 1g,702.
bylo-li za sporu rozvedené manželky proti manželovi, aby byl notářský
spi,s, obsahujíd dědickou smlouvu a vzájemnou poslední vůli manželů,
prohlášen za zrušený, manželství sporných, stran pravoplatně z viny
manželovy rozloučeno, pozbyla manželka právní zájem na požadovaném určení ve smyslu § 228 c. ř. s. čís. 18777.
k ža-lobě o určení nemanželského otcovství není třeba předpoklad,ů

určovací žalOby ani v tom případě, žaluje-li nemanželské dítě po na-

bytí zletilosti č í <j. 18796.

žaloba na určení, že nedošlo pro neZptO,sobilost k právnímu jedrnání ně
které ze stran neb pro její omyl či bázeň ke zcizovacímu jednání, jehož.,
platnost závisí na souhlasu správního úřadu podle vl. nař. čís. 218/
1938 Sb., .ie přípustná bez ohledu na to, zda již správní úřad souhlas
udělil či nikoli, čís. 18826.

přihlášen1' dědic je oprávněn domáhati se před odevzdáním pozůsta
losti proti rovněž přihlášenému spoludědici určení, že věci, o nichž tento
spoludědic tvrdí, že patří do pozůstalosti, jsou jeho vlastnictvím
čís. 18848.
.
odkázal_Ii pozůsfalostní soud účastníky pozůsfalosfního řízení stran
právního poměru, ktery se stal za tohoto řízení sporným, prCtvoplatně
na pořad práva, ačkoli mohl sporn'1U otázku sám rozřešiti' podle ~ 25
zák. čís. 100/1931 Sb., a usnesl-Ii, se sečkati s projednáním pozůstalosti
do pravoplatného' vyřízení sporu, .isou již hledíc k tomuto postupu pozůstalostního soudu podle 'okolností dány pro podanu určovací žalobu
podmínky ~ 228 c. ř. s. čís. 18868.
žaIoba, .iíŽ se testamentární dědic domáhá proti zákonnému dědici zjištění platnosti posledního po-řízení, ,ie přípustná, 1 když byla podána př,ed
tím, než pozůstalostní soud zavedl řízení podle §§ 125, 126 nesp. pat.

čÍs. 18873.
.
O neplatnost manželství viz n e p I a t n o s tma n žel s tví.
o obnovu- vj.z o b n o v a.
o plnění viz vlastnictví.

v řízeni exekučním viz po řad p r á v a (rozh. čís. 18654 Sb. n. s.), ž alob a pod I e §& 35, 37 ex. ř.
ze správy viz spr á v a p r (I vad y.
určovací viz ž a I- o b a (§ 228 c. ř. s.).
vlastnická v.iz v La s tni c tví.
's I
m It
u v<
s ~ r á v nim ú řad e m.
na vydání nemovitosti viz s c h v a, I e n
zápúrčívizs!užebnost.
,y,
o zmatečnost: bylo-h sporné řízení provect,.eno mlsto ~e zalov~tYJ}1 s OPdatrovníkem jehož zřízení žalovanému zalobce vylaka~ ~v: l~~ sou aU
om I jde o zmatečnost podle § 477, čís. 5.a ? dyůvo
za o, e o z~ v
Yť
dl ~ 529 čís. 2 c. ř. s.. ; ustanovll-h vsak pro;esm soud. zat~~~~~m~o oe atrovnfka, 'aniž byly dány zá~onné pod.1!lI~ky pro Jeho
provedené s tímto opatrovnlkem zmatecne p,?dle & 4á71'
I v' n' je
Č~~~e.i l~. ř. s.; tato zmatečnost není důvodem žaloby o zmatecnost po e
§ 529, čís. 2 c. ř. s. čís. 18825.
, ,
.,
podl § 35 ex ř' námitky' proti přípustnosti exekucmho zab~venl, pohá~
~ávky (tr~fik'~ntské provise) nemťtže dluž?.ík ~ I?od z~.ate~nostlk p~o, e
§ 477, čís. 6 c. ř. s. uplatňovati. žalobou, nybrz .len v nzem exe llcntm
v

říiení

čís. 18654.
, I b' I t 'k po
byla-Ii po pravoplatnosti rozsudku, vyneseného k za o ke v '~~ ~ ~ráv~
zemku, že žalovanému nepřísluší k ~al?bc'Ůyu po~em II ~v.e n
,k,
(služebnost cesty) a že ie' povinen zdrzeh se leho. -v~k?~u" ca.st pOlzem ~
v· h'
·f'
úvahu pro výkon věcného práva zverel!lena, Je ~a ovany,
~~~á:~~b cdo~áhati se žalobou po:He § 35 ex. ř. neprfpustnostt vcdene
exekuce čís. 18742.

g~uPJa~~~,~~ n~a;~~kil~h ital~~~ čf~at~~7!gW~~U v~o~;~n~ ;ilt~?~d~tJ~;

hláŠce ministra financí čÍs. 227/1936 Sb. hulozenOvOS?b.~: ruc:í~~~a př:~
předepsanou manželovi, nepřípustnost to ote: ruC~l!:.l ]IZ v
.
d'
f
'm' úřady nemůže ji s úspěchem uplatnovab zalobou 'prot~ sou m
~~~~~~:.. ~edené 'proti ní pro manželův daňový nedo~latek. ]ehoz se ručení týká čís. 18748.
.
v
podle § 37 ex. ř.: dlužníkův spoluvlastnJk, do j.eh:o~ prav bX lo ~asa~~n{)ed:~é
k . cí podle § 249 ex. ř., je oprávnen domahat~ se t.Iep~lpus nos 1 v
v
e~ekuce je'n na svůj spoluvlastnický POdll, mkDII na celou vec
čÍs. 18823.
, VIZ
. z, a I o b a podle".s 35 ex ř. (rozh. čís, 18fi54
podle § 39, čís. 5 ex. r.
Sb. n. s.).
železnice viz přeprava železničnÍ.
°
zaměstnanci
vyhlášky
živnost viz též och ran a na,.Je m c u,
v

m z d o v é.
'k
'k"
od majitele živzápisem živnosti do živnostenské~ho ,rejstř! u n~V~?l al~~~Ó'
nosti odlišný subjekt práva pravmch zavazku CI~. .
.
obchodní viz s p o leč n o s t pod I e ~ 1175 o b c. z a k.

845
čfs.

§ 567
§ 572
§ 578
§ 579
§ 580
§ 581
§ 585
§586
§ 588
§ 601
§'613
§ 652
§ 653
§684
§685
§688
§ 690
§ 726
§ 761
§ 762
§ 775
§780
§ 785
§ 788
§ 794
§ 799
§800
§ 810
§ 811
§ 813
§ 814
§ 815
§ 816
§ 825
§ 828
§ 829
§ 830
§ 835
§ 838
§ 854
§ 869
§ 861
§863
§865
§ 869
§ 969
§ 871
§ 872
§ 873
§877
§ 878
§ 879

Seznam zákonných ustanovení,
Jez byla uvedena v ročníku 1944 až duben 1945.
•

v

1.

Občanský

zákon.

čís.

§ 6
§7
§ 21
§ 40
II 42
§48
§ 91

§ 92
§96
§ 105
§ 139
§ 138
§ 141
§ 143
§ 149
§ 150
§ 151
§ 154
§ 158
§ 159
§ 163
§ 166
§ 167
§ 168
§ 175
§177
§ 178
, §§ 191-194
§ 196
§ 216
,§ 219
§ 221
§ 228
§ 233
§ 246
§ 276
§ 282
§, 283
§ 294

. 18719, 18730
18719, 18745, 18835
18754, 18815, 18840
· 18805
· 18684
· 18815
18674, 18682, 18689,
18692, 18727, 18801,
18835, 18852, 18858,
18869
18674, 18689, 18801,
18833, 18852
· 18652
, 18750
· 18694
. . 18724, 18727
18727, 18745, 18835
18835, 18870
1874[j, 18840
· 18745
· 18815
· 18829
· 18727
.
. 18694, 18724
18659, 18796, 18805
18727, 18822, 18833
18727, 18835
18724, 18806
· 18840
· 18810
· 18810
· 18744
· 18744
18723, 18840
· 18723
· 18833
· 18723
18723, 18840
· 18815
· 18825
· 18840
· 18840
· 18656

čís.

I

I'

I
I
II

I

§ 306
· 18784
§ 316
· 18656
§ 326
18656, 18795
§ 349
· 18656
§ 364 b)
· 18701
§366
18656, 18819
§ 367
· 18788
§ 369
18813, 18836
§ 370
.
· 18813
§ 371
. . 18668, 18706, 18813
§ 372
18656, 18821, 18836, 18854
§ 373
18656, 18821, 18854
§ 374
18821, 18854
§§ 381-422
· 18854
§ 415
· 18706
§ 418
18767, 18854
§ 419
· 18854
§ 426
18666, 18813
§ 428
· 18656
§ 431
18666, 18783, 18797
§ 432
.
. 18783, 18854
§ 433
18672, 18783, 18854
§ 434
· 18854
§ 435
· 18854
§ 436
· 18783
§ 440
18836, 18854
§ 443
· 18770
§ 456
, 18668
§ 484
· 18753
,§ 504
· 18857
§505
· 18857
§509
.
.18821
§ 523
18656, 18696, 18742,
18819, 18836
§§ 424--529 . . . .
· 18753
§ 531
18655, 18702, 18732, 18787
§ 532
· 18655
§ 535
· 18655
§ 537
· 18787
§ 547
· 18732
§ 549
· 18741
§553
· 18655
§565
· 18809

I
II

il

i'

.

. .

. . .

.

I
'I

II
I)

.

.

§
§
§
§
./i

879,
881
883
886

· 18803
· 18809
. · 18730, 18872
18686, 18730, 18793, 18872
· 18872
· 18872
18686, 18793
18686, 18793
, 18803
· 18730
· 18655
· 18655
· 18655
· 18809
· 18809
· 18809
· 18732
· 18702
· 18715
· 18787
· 18787
· 18787
18685, 18798
· 1'8685
· 18798
· 18824
· 18824
· 18813
18715, 18732
· 18863
· 18863
18741, 18863
· 18744
· 18696
· 18696
· 1'8823
18690, 18751
· 18751
· 18728
· 18696
18659, 18703
· 18826
i 81358, 18723, lIi760, 18862
18659, 18859
18756, 18760
18659, 18703
18659, 18756
· 18659
· 18659
· 18846
.
· 18659
18659" 18737, 18756,
18774, 18864, 18866
.
. 18700, 18756
18666, 18714, .18752
· .
. 18698
· 18698, 1812.1

. .

'

. .

Č.

4

čís.

i
I' § 888
li §896

li

I

1'I
li
li

I''I
!

§ 905
§908
§ 914
§ 916
§ 918
§ 921
§ 922
§ 932
§ 933
§ 938
§ 942

§943

i
'I
II
li

II

§ 951
§964
§ 971
li 973
§ 974
§ 979
§ 1008
§ 1017
§ 1042

II
II
i

I

I

I
I

,

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

1045
1052
1053
1059
1060
1062
1068
1079
1091
1094
1096
1114
1115
1116a)
1118
1151
1164
1165
1167
1168
1170,
1175
1201
1203
1217
1218
1220
1222
1227
1238
1239
§ 1264

· 18728
18674, 18728
· 18707
· 18726
18666, 18723, 18760
18665, 18809
· 18756
18691, 18832
· 18691
18687, 18832
· 18671
, 18685
· 18788
.'18839
18798, 18820
· 18681
· 18722
· 18722
· 1872?
'.18722
· 18663
· 18663
· .
18727, 18806, 18833.
18835, 18870
· 18788
· 18707
· 18691
· 18864
· 18864
· 18691
· 18653
· 18770
· 18712
· 18812
· 18853
· 18708
· 18708
· 18758
· 18843
· 18862
· 18703
· l8865
· 18703
· 18667
18703, 18707
· 18728
· 18728
· 18728
. . · 18811
18685, 18772, 18839
· 18675
· 18772
· 18839
· 18674
. .
. 18674, 18689
18692, 18777, 18811, 18869

· . .

.

·

.

847

846
čís.

§ 1266
§ 1267
§ 1293
§ 1294
§1295(1)
§ 1295 (2)
§ 1297
§
§
§
§
§

1298
1299
1304
1305
1311

§
§
§
§

1313 a)
1315
1323
1330 (2)

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

18777, 18801, 18825,
18837, 18852
· 18798
· 18669
i8681 , ľ879i, Ui792, 18820
. 18791, 18820
·
. 18713, 18820
18659, 18679. 18681,
18683, 18693, 18731
· . 18791, 18832
18679, 18681, 18795
18731, 18792
·
. · 18713
18679, 18681, 18731,
18768, 18857
· . 18722, 18764
18731, 18764, 18769
1S784, 18865
· 18713

.

•

1332
1333
1358
1371
1380
1412
1418
1419
1423
1425
1431
1435
1438
1447
1461
1494
1497
1500

·
·
·
·
·
·
18745,
·
·
·
18832, 18857,
18795, 18832,
·
18753, 18756,
·
·
·
·

18865
18661
18764
18809
18820
18861
18806
18760
18707
18795
18862
18857
18775
18857
18656
18815
18747
18836

II. Obchodní zákon,
čís.

§ 12 uvoz. zák.
§ 15 uvoz. zák.
čl. 85
čl. 86
čl. 87
čl. 88
čl. 89
čl. 110
čl. 112
čl. 123
čl. 124 ..
čl. 125
čl. 127
čl. 128
čl. 129
čl. 133
čl. 133-145

.~

· 18781
· 18789
· 18728
· 18781
18781, 18828
18781, 18828
· 18828
· 18828
18728, 18833
18747, 18781, 18834
· 18834
· 18834
18781, 18834
· 18834
18747, 18781
· 18834
· 18747

III.

čís.
čl.
čl.

I
I

!I

II

II

II
ji

li

135
146
čl. 148
čl. 250
čl. 252
čl. 257
čl. 266
čl. 270
čl. 271,
čL 279
čl. 280
čl. 282
Čl. 322
čl. 337
čl. 343
čl. 360
čl. 376

Č.

3 .

·
·
·
·
·
.'
·
·
·
·
. ·
18681, 18683,
·
·
·
·
·

. .

1
7
23
29

18742,
·
·
·

18781
18747
18747
18728
18839
18728
18728
18728
18683
18760
18728
18795
18856
18760
18760
18800
18800

Jurisdikční norma,
čís.

§
§
§
§

18819
18850
18841
18662

lY.

čís.

čís.

§ 42
§54
§66
§112

18660, 18662,
·
·
·

18678
18687
18858
18732

Civilní řád soudní.
čís.

čís.

§ 1
§ 4
§ 6
§ 7
§27
§28
§ 31
§ 36
§ 37
§ 38
§66
§68
§ 75
§77
§ 78
§ 80
§ 84, 85 .
§ 93
§ 102
§ 103
§ 115
§ 116
§ 128
§ 155
§ 160
§ 168
§ 170
§ 178
§ 182
§ 212
§ 215
§ 226
§ 228

§ 240
§268
§ 273
§ 328,
§ 375
§405
§406
§409
§ 416
~ 426
§ 462

Č.

§464

§467
§ 468
§ 471,
§ 477,
§ 471.
§ 473

Č.
Č.

Č.

· 18790
· 18840
18733, 18790, 18840
18733, 18840
· 18860
· 18860
· 18831
18818, 18860
· 18818
· 18780
· 18746
· 18746
· 18786
· 18786
18786, 18790
· 18713
18786, 18818
· 18860
· 18802
· 18802
· 18825
· 18825
· 18818
· 18746
· 18780
· 18694
· 18694
. . · 18713
18674, 18690, 18750
· 18659
.
.
. · 18659
18780, 18786, 18790. 18813
18656, 18670, 18702,
18723, 18738, 18777,
18796, 18826, 18848,
18868, 18873
· 18660
· 18792
· 18865
· 18721
3
· 18721
· 18786
18742, 18822
18760, 18822
· 18592
18692
· 18786
18843, 18853
· 18786
· 18853
2 '.
· 18843
· 18662
3 .
18654, 18660
7
· 18550

.

. .

.

.

.

'. 18850
18662, 18843
· 18780, 18825,
Č.
18840, 18860
18739, 18780, 18825
§ 477, Č. 5
· 18654, 18659,
§ 477, Č. 6
18660, 18662
18654, 18659
§ 478
18808, 18809, 18867
§ 482
· 18786
§ 494
§ 496 (1), Č. 3
· 18702, 18737,
18749, 18854
. . · 18865
§ 502 (2)
18665, 18683, 18691,
§ 502 (3)
18709, 18722, 18801,
18821, 18830, 18833,
18835, 18865
§ 502 (4)
· 18725
. . . · 18662
§ 503, Č. 1
§ 5~3, Č. 2 c: ř. s .. 18662, 18686, 18721,
18759, 18787, 18825,
18860
18686, 18759, 18788,
§ 503, Č. 3
18844
18653, 18657, 18662,
§ 503, Č. 4
18682, 18686, 18691,
18706, 18708, 18714,
18765, 18780, 18787,
18788, 18792, 18825,
18835, 18869, 18870,
18873
18742, 18786, 18808, 18809
§ 504
. . . · 18786
§ 506
18665, 18672, 18674, 18686,
§ 510
18706, 18713, 18752, 18784,
18821, 18854, 18862
· 18749
§ 513
· 18776
§ 514
· 18776
§ 515
· 18841
§ 520
· 18776
§ 523
18732, 18822, 18841
§ 528
· 18825
§ 529, Č. 2
.,
· 18871
§530,č.2.
18771, 18785, 18808,
§ 530, Č. 7 .
18869, 18871
· 18825
§ 534
18771, 18785
§ 534, Č. 4 .
· 18786
§ 535, Č. 5 .
.
. · 18785
§ 538
18799, 18840, 18843, 18850,
§560
18853
· 18799
§ 562
· 18799
§ 563

§ 477,
§ 477,
§ 477,

č.
Č.

2 .
3
4

.

. .

. .

. . .

849

848

§ 564 .
§ 565
§ 567

· 18799
· 18799
· 18712

V.

II
:1'
:1

§ 569 c.ř.s.

· 18708
. 18840
·
18843, 18853

ni§

Exekuční řád.
čís.

čl.

,
Iii

li
li
li
II
ji

tl

I;
ii

XIV., č.l uvoz zák. k ex. řádu. 18673
1 .
.
. 18847
1, Č. 1 .
. 18742
J, č. 10 .
. 18742
1, Č. 12-14
. 18742
1, Č. 18
. 1.8799
3 .
18799, 18847
7 .
18786, 18847
14
. 18699
27
.
•
.
. 18699
35
18654, 18742, 18748,
18760, 18775
§ 36, Č. 1-3 .
·
. 18654
§ 37
18706, 18823
§ 39, Č. 1
·
. 18659
18719, 18822
§ 39, Č. 2
§ 39, Č. 5
· 18654
§ 41
.
· 18822
§42,č.5
· 18677
§44
· 18677
§ 54, Č. 2
· 18847
§ 78
· 18822
§ 156
·
. 18680
§ 249
18699, 18823
§ 262
· 18699
§ 253
· 18699

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

čís.

§ 264
.
§ 283-287
§ 290-291
§ 292
§ 293
§ 294
§296
§ 303
§ 305
§308
§325
§ 327
§ 330
§ 331
§ 349
§ 350
§ 353
§ 367
§ 370
§ 371
§ 372
§ 379
.
§ 382, Č. 6
§ 382, Č. 7
§384
§385

VI. Nesporné

·
·
·
·
·
·
·
·
·
.
18654,
·
·
·
.
18654,
·
.
18753,
·
.
18783,
·
·
.
18775,
18807,
18808,
·
·
·

řízení.

čís.

a) Nesporný patent.
§65
§66
§ 73
§ 75
§ 78
§ 79
§92
§97
§ 106
§ 107
§ 115

·
·
·
·
.
18715,
·
·
·
·
·
·

18793
18793
18741
18715
18732
18732
18849
18849
18849
18664
18715

18699
18699
18775
18775
18775
18773
18773 •
18773
1,8773
18711
18699
18699
18775
18823
18680
18783
18760
18819
18807
18807
18807
18816
18836
18816
18836
18816

čís.

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

116
120
121
122
125
.126
127
128
129
133
145
§ 158
§ 164

. .
.
.
188Q3, 18831,
18715,
18702,

·
·
·
·
.
18702,
18872,
·
18732,
18715,
·
.
18715,
·
·

18715
18863
18824
18824
18873
18873
18873
18863
18732
18863
18813
18655
18744

čís.

čís.

Čís.

čís.

§ 174

. 18655
. 18723

§ 181

b) zák. Č. 100/1931 Sb.

§
§
§
§
§

1
6
8
9
17
§ 19
§ 23

....
18694, 18808,
.
.
.
.
.
18659, 18664,
18781,

18729, 18735
18849, 18863
.
. )8743
18818, 18831
18659, 18808
.
. 188o:?
18741, 18769,
18802, 18808
. 18781
18664, 18710, 18789, 18834,
18868
. .
.
. 18659
18802, 18818, 18831
.
.
.
. 18810
18659, 18802, 18818

§ 24
§ 25
§
§
§
§

30
31
32
34

§
§
§
§
§
§

18736,18802,
36
37
39
40
.
41
.,
.
41 (2), písm. d)

§
§
§
§

41 (4)
43
46 (1)
46 (2)

§ 46 (3) .
§ 49

§50

§ 51
§ 54

18818, 18831
18808, 18849
.
. 18831
18772, 18808
.
. 18818
18710, 18745,
18754, 18802
.
. 18745
18802, 18831
· 18834
.
. 18675, 18693, 18715,
18724, 18729, 18735, 18743,
18761, 18789, 18802, 18806,
18808, 18824, 18872
18802, 18831'
18808, 18871
· 18808
· 18743
· 18729

VII. Jiné zákony a nařízení.
čís.

1679 březen 3. (tractatus de iuribus incorporalibus)
.
1807 lístopad 27. č. 828 Sb. z. s ..
1817 duben 25. Č. 1332 Sb. z. s ..
1824 červenec 30. č.2027 Sb. z. s ..
_
září 16. Č. 2040 Sb. z. s..
1841 květen 4. č. 531 Sb. z. s ..
.
1844 leden Č. 781 Sb. z. s..
1852 květen 27. ř. z. Č. 117
(trest. zák.)
·
§ 2, g) .
·
§ 128 .
·
§ 199a)
18689,
§ 335
·
§ 411
1859 _prosinec 20. Č. 227 ř. z.

18673
18715
18664
18664
18715
18692
18787

1871

červenec

18792
18682
18656
18711
18792

18790
18833
18833
18833
18819

ř.)

§ 28
.'
18744, 18780
1868 prosinec 25. Č. 1 ř. z. z r.
1869

.
.
18 ř. z.
.
.
.
Č. 68 ř. z.
d) .
.

25,

Č.

76

· 18747
· 18747
· 18747
· 18797

ř.

.
z.

95

ř.

§ 1
červenec

(živnost. řád)
·
§ 145
1863 prosinec 3.č. 105 ř. z.
§ 23
.
§ 24
.
§ 26
.
1864 -březen 15. Č. 4. mor. z. z.
§ 27 Č. 5
.
1868 červenec 5. Č. 96 ř. z. (adv.

1868 § 8
§ 199
§ 201 .
1869 únor 6. Č.
§ 13 .
1870 duben 30.
§ 3 písm.

25.
(knih. zák.)

Č.

. 18819
. 18750
z.

· 18673
· 18673
· 18673
12
· 18673
20a), bl .
18672, 18753
26
· 18753
27
.
. 18753, 18696
31
18600, 18753, 18783
32
· 18696
§33
· 18673
§ 38
18783, 18791
§ 94
1872 červe'l1ec 12. Č. 112 ř. z.
(,ynd. ručení)
· 18816
§ 1
· 18717
§ 4
· 18717
§ 10
1873 květen 23. ř. z. Č. 119
(trestní řád)
· 18656
§ 47

§
§
§
§
§
§
§
§

8
9

850

851
čís.

1874 květen 7. Č, 50 ř. z.
§ 32
.
.
.
. 18673, 18715

1887 prosinec 28. Č. 1 z r. 1888
ř. z.
§ 7
.
§ 11
.
§ 43
.
§ 45
.
§ 46
.
§ 47
.
.
..
.
1889 duben 28. Č. 64 ř. z. . .
1896 listopad 27. ř. z. (zák. o
soud. org.)
.
§ 88
·
§ 89
·
'1897 leden 11. Č. 30 ř. z.
§ 20
·

es.

.
. 18679
Č. 112 ř. z. (jedn.

§ 89
.
·
§ 212 .
·
§ 288 .
·
§ 351
1897 prosinec 9. ř. z. č. 283
1 10 . . . . 18652,
1008 srpen 7. Č. 68 z. z. Č.
(posloupnost

střední

18802
18841

18756
· 18756
· 18756

§ 21
§ 27
.
.
.
.
leden 16. Č. 89 ř. z.
1 11, Č. 1-4. .
květen
řád)

18763
18689
18775
18763
18689
18689
18681

do

18818
18802
18743
18802
18750

statků

velikosti)

§ 1

.
. '.
18769
1914 říjen 12. Č. 276 ř. z. (první
dílčí novela)
§ 16
'.
. 18659, 18871
prosinec to. Č. 337 ř. z.

(vyr.

ř.)

. 18747

1916 červenec 28.· Č. 207 ř. z.
(řád o zbav. svépr.)
§ 1
.
. ..
.
§ 2, Č. 3
.
§ 4
.
§ 6
.
.
.
.
§ 49
'18729, 18735,
§ 55
.
.
.
§ 56
. 18735,
1918 listopad 2. č. 3 Sb. (řeše-

18815
18844
18723
18815
18761
18729
18761

ní kompetenčních konfliktů)

-

prosinec' 19'.
§ 6, Č. 3 .
§ 8
.
.

c.·

91' Sb:

. 18660
. 18688
. 18778

.
.
.
1919 květen 22. č. 320 Sb. (mano

želský zákon)
§ 3

, 18652

čís.

čís.

. . 18779

1930 květen 23. č. 64 Sb.
§ 72 . . . .
18769
prosinec 16. Č. 4 z r. 1931

Čís.

1919 § 5
§ 13
§ -i)
§ 17
§ 19
.

·
·
·
·

.
.
.
.
červenec 24. Č. 455 Sb.

§ 6

§ 1
18821,
§ 4
18832,
§ 6
.
. 18725,
§ 8
18759, 18832,
§ 9
.
18725, 18832,
§ 11-13
. 18759\
§ 12
.
. 18821,
§ 15
18725, 18832,
1920 únor 5. Č. 89 Sb. (o pens.
poj.)
§ 3
. . .
·
únor 6. Č. 114 Sb.

il

3

.

.

'nOv. )

18862
18862
18862
18862
18862
18867
18867
18862

18698

.
.
.
. 18765
121 Sb. (úst.
.
.
142 Sb.
302 Sb.

18816
18775

. 18668, 18795
314 Sb.
. 18775
332 Sb.
· 18819
· 18819
· 18869
329 Sb. (fin. '

§ 23
1922 leden 31. Č. 40 Sb.
§ 3, písm. g).
.
.
červenec 11. Č. 242 Sb.
červenec 13. Č. 236 Sb.
1923 leden ll. Č. 24. Sb.

· 18859
·
·
·
·

18780
18775
18819
18819

·
·
§16
.
.
§ 29
18703,
§ 32
·
§ 42
·
1924 červenec 2. Č. 177 Sb ..
·
řiien 10. Č. 221 Sb. '
§ 139 .
18719,
§ 238.
'.
.
říjen 10. Č. 239 Sb.
§ 1
18668,
§ 2
·
1925 duben 23. Č. 96 Sb.
§ 8
·

18755
18703
18713
18755
18755
18703
18775

květen

12

110

ll. Č. 106

1926

18775
18847
18795
18795
18673

červen

26.

Č.

103 Sb. (plat.

zákon)
§ 212 . , .
listopad 24. Č.
(autor. zák.)
§ 16

218

§2O

· 18745

1920 leden 30. Č. 82 Sb.

'únor 29. č.
list. )
§ 104 . .
únor 20. č.
duben 14. Č.
§ 10
.
duben 15. Č.
duben 15. Č.
§ 1
§ 3
§4
1921 srpen 12. Č.

18652
18716
18750
18716
18837

§ 31
§44
§ 57
1927

červen

15.

Č.

76 Sb.

Sb.
§ 1
§ 6

Sb.
·
·
·
·
·

18703
18755
18703
18703
18703

1931

I.

(přimé

35
55
56
.
76--82
264 .
266 .

červenec

.
.
.
.
.
15.

Č.

18748
18728
18728
18728
18748
18748

111 Sb. (nek.
· 18713
· 18713

,

I

červenec

14. Č. 125 Sb.
(zák. o organisaci pol.
správy)
. . . . . 18698
§ 54
prosinec 16. Č. 177 Sb.
(poz. katastr)
1928 leden 13.

Č.

· 18769
8 Sb. (správní

řízení)

§ 61
§63
§64
§68
§ 69
§ 71
§72
§ 77
§90
§ 127
§ 129

·
·
.
18660.
·
·
·
·
.
18660,

březen

.
•
.
.
28. Č. 44 Sb.

§ 1
§ 6
§ 25
říjen

18660
18660
18660
18759
18660
18759
18759
18680
18673

· 18660
· 18660
18805, 18827
·
. 18758
18758, 18805

13.

Č.

183 Sb.
· 18794
18728
18728

§ 1
·
§ 4
. . . .
:
prosinec 28. Č. 213 Sb.
§ 39
.
.
.
1929 únor 21. Č. 26 Sb. (pens.
poj.)
§4
·
.
§ 46
18719,

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

18747
18741
18747
18817
18717
18747
18817
18817
18817
18817
18817
18817
18817
18732

18766, 18780,
·
·
·
Č.
131 Sb.

18844
18766
18844
18844

§54,č.l

soutěž)

§ 2
§ 10

řád

konkursní

§1O

daně)

§
§
§
§
§
§

březen

. 18682, 18833
.
. ..
. 18807
27. Č. 64 Sb.

18847
18698
18775

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

74
75
79
104,
121
126
127
131
137
142
155
188

§
§
§
§

2
4
9
14

11.

1931

odpdrčf

.

červenec

.
4.

řád:

(prac. soudy)
§ 32
. 18721
§ 33
. 18721
§ 34
.
. 18705
§ 35
18749, 18782
§ 42
.
.
.
•
.
. 18850
. 18668
1932 duben 21. Č. 54 Sb..
.18758,
1934 březen 24. Č. 62 Sb..
18805, 18827
květen 8. Č. 119

§ 1
§5
§ 8
červenec

3.

(zák. o po1ist
§ 2
§ 8
§ 13
§ 22
§ 23
§ 28
§ 43
§ 63
§ 64
§ 65
§ 67

§ 72

Č.

Sb.
.
.
. 18799
. 18799, 18804
. 18799, 18804
145 Sb.

smlouvě)

18830,
.
.
.
.
.
.
.
18657,
18683,

18856
18856
18658
18856
18830
18856
18658
18856
18830
18683
. 18658
18856

852

853
Čís.

1934

červenec

ll.

č.

154 Sb.
18688, 18842
§ 19
· 18782
§ 41
· 18704
§ 53 . . . . . · 18782
prosinec ll. č. 251 Sb.
čl. 1
. .
. . . . 18732
čl. V. Č. 1 . 18675, 18693, 18715,
18724, 18743, 18806, 18872
čl. V. Č. 2.
. . . . 18684
1935 březen 26. Č. 81 Sb. (zák.

o motor. vazidl.)
§ 12
1936

· 18711

červen 16. č.
čl. V. Č. 3.

161 Sb.
. .
.
. 18677
červenec 8.
Č. 227 Sb.
(znění zák. o pf. danich)
. ..
. 18748
prosinec 17. Č. 314
čl. I.
. . 18675, 18684, 18693,
18715, 18724, 18732,
18743, 18806, 18872
1937 květen 20. Č. 86 Sb. (žel.
zák.)
§ 196
. 18731
1938 březen 15. Č. 58 Sb.

(úmluva o železn.
zboží)
6
7

čl.
čl.

přepr.

. 18709
. 18709
čl. 10
. 18709
čl. 18.
. . . . . 18709
říjen 9. Č. 218 Sb .. 18708, 18726,
18737, 18809, 18853
. 18653, 18672, 18680,
§ 1
18693, 18714, 18767, 18774
18809, 18826, 18836, 18859
§ 2
. 18653, 18767
§ 3
. . . . . 18826
§ 9
. . 18653, 18672, 18872
listopad 16. č. 288 Sb.
§4
· 18812
§ 5
· 18812
prosinec 6. Č. 313 Sb.
§ 1
· 18680
§ 3
. . . .
· 18680
prosinec 21. Č. 379 Sb.
§ 1
· 18688
§25
· 18688
§ 26
· 18688
1939 březen 21. Č. 87 Sb.
§ 1
18739, 18797
§ 3.
' . 18739, 18797·
květen 10. č. 1.21 Sb.
. . 18740
§ 4
§ 9
18864, 18866
§ 18
· 18864

Čís.

1939

červen

16.

Č.

·

.

čís.

169

. .

·
175 Sb.
. . .
§ 1
. .
. . 18737,
září 21. Č. 208 Sb.
.
září 8. Č. 221 Sb..
. .
září 27. Č. 243 Sb. (řád
o připuštění k silniční dočervenec

20.

Č.

18680
18784
18740
18691
18784

pravě)

§72

· 18711
273 Sb.
· 18697
308 Sb.
, 18850
čl. 1., Č. 4.
. .
· 18721
listopad 4. Č. 263 Sb.
· . .
. . . 18794
prosinec 14. Č. 44 z rA940
§ II
. . ..
.18734
prosinec 21. Č. 323 Sb.
· ..
18718, 18759
prosinec 21. Č. 330
§ 1
18778, 18782
§ 5
. 18813
§ 13
. 18782
1940 květen 8, Č, 189 Sb. . . 18864
červen 8. Č. HlO Sb.. 18740, 18855
červen 20. Č. 253 Sb..
. .18691
řijen I. Č. 334 Sb. '.
. . 18778
listopad ll. Č. 397 Sb..
. 18794
prosinec 5, Č, 76 Sb. z r.
1941
čl. I § 8 .
· 18782
čI.VI§4,
· 18782
1941 leden 8. Č. 12 Sb..
· 18697
§ 12
, . . . .
. 18757
leden 23, Č, 46 Sb, , 18718, 18759
§ 15
. . . .
· 18555
únor 26. Č. 177 Sb.
§ 5
· 18812
§ 10
· 18812
květen 7, Č. 176 Sb,
· 18691
květen 7, Č. 180 Sb.
18694, 18695
§ 1
. . 18653
§ 2
18653, 18738
§ 9
' . . .
, 18653
květen 21. Č. 216 Sb.
§ 2
· 18691
§4
· 18691
§ 32
· 18691
červen 26. Č. 248 Sb. (zák.
o ochr. nájem.)
§ 1
18712, 18758,18827
§ 2
18805, 18827
§ 6
. 18758
§ 4
. 18805
§5
. 18827
říjen
říje'n

26.
26.

Č.
Č.

1941 červenec 9. Č,
§ 41
. .
listopad 6. Č.
1942
§ 1
. .
prosinec 10.
1942
. .
prosinec 18.
18653,
prosinec

18.

365 Sb.

i6

Sb.

. 18775
'z r.

,

'
.
,18691
Č. 13 z r.
. . 18782, 18842
Č, 443 Sb.
18693, 18708, 18809
Č.

10

z

T,

1942
"
. . , 18759
§ 2 (2) Č. 7
. 18718, 18759
§ 9
. .
. . . . 18842
§ 16 (2) Č. 5. . 18718, 18759
prosinec 18. Č. 33 Sb. z r.
1942
§ 6
. 18851
prosinec 19. Č. 111 z r.
1942 Sb.
čl. 17 .
. 18861
1942 únor Č. 7 Sb.
čl. I
. . .'
. 18757
květen 4. Č, 154 Sb.
§ 23
. 18718, 18759
§ 24
. 18757
§ 27
. . . 18759
srpen t3. č, 287 Sb. .
. 18778
prosinec 31. Č. 1 Sb. z r.
1943
§ 1
. 18676

čís.

l

~

1943 leden 13. Č. 14 Sb.
.
. 18794
leden 13. č.61 Sb.. 18695, 18738

li

· 18775
· 18775

II

březen 15. Č. 7 Sb.
§ 22
.
§23
duben 20. Č. 103 Sb.
§ 10
§ 18

II

[i
\1

§25
květen

· 18812
· 18812
· .18812

12. Č. 137 Sb.

· 18784
· 18784
. . . .
· 18799
květen 19. č. 141 Sb.
srpen 27. Č. 250 Sb.
, 18719
§ 1
· 18719
§ 10
· 18719
§ 13
· 18719
§ 16
· 18719
§ 49
· 18719
§ 63
· 18719
§ 70
, 18719
§ 73
září 8. Č. 247 Sb.
§ 74, 75
. 18775
září 15, Č. 253 Sb.
. . 18804
září 25. Č. 261 Sb .. 18799, 1.8804
prosinec 21. Č. 1/1944 Sb .. 18775

§ 2
§ 4
1\

II
\1

11

1\

li
II

VIlI. Výnosy a jiné předpisy.
ministerstva financí:
dopis z 18. června 1942, Č. 39677/42-11/4b '

· 18661

ministerstva spravedlnosti:
sdělení č-. 41 Věstník z r. 1942, str. 125

· 18780

býv. ministerstva hospodářství a práce:
vyhl. z 29. dubna 1941, Oř, list Č. 141/1941
z 24. června 1942, Č . .565 Úř. list č. 14~ .
z 15. července 1942, Č. 644, úř. llst č. 165 .
ze dne" 3. srpna 1943, Č. 411, úř. list Č. 179
ze dne 27. srpna 1943, Č. 446, Oř. list Č. 201
prov. výnos ze dne 21. září 1943, Iúř. list č. 244.
.
výnos ze dne 29, záři 1943, 'č, 722, Úř. list Č. 2.16/1943
prov. výnos ze dne 14. ledna 1944, Oř. list č. 14 .
ze dne" 23. června. 1944, Úl'. list Č. 151 .
Civilní r:u.:bodnutl XXVI.

· 18688
· 18688
· 18688
· 18865
· 18865
· 18865
· 18719
· 18865
'. 18865
5

854

855

býv. min. soc. a zdravotní správy:
výnos ze dne 3D. ledna 1940, Úř. list Č. 24 o nejnižších mzdách a pla18814
tech zaměstnanců v živnostech hostinských a výčepnických .
ze dne 4. října 1940, Č. 668, Úř. list Č. 233 z r. 1940 o úpravě
mzdových a pracovních podmínek pro zaměstnance v živ-"!lstech pekařských
. 18705, 18778
ze dne 6. března 1941, Č. 195, ~úř. list Č. 60 (o úpravě platových
a pracovních podmí'nek obchodních [administrativních] a tech18697
nických zaměstnanců v průmyslu a maloživnostech)'
ze dne 8. května 1941 (o mzdových a pracovních podmínkách
dělnictva
zaměstnaného
ve staveb'nictví), Oř. list ze dne
9. května 1941, č. 108 .
18765
ze dne 3. března 1942, Č. 221, Oř. list Č. 56 o úpravě
platových a pracovních podmínek zaměstnanců v podnicích a
18842
závodech soukr. pojištění
ze dne 24. března 1943, č. 212, úř. list Č. 74 o úpravě platových a pracovních podmínek obchodních (administrativních)
18858
a tech'níckých zaměstnanců ve stavebnictví

X. Cizozemské právo.
1939 srpen 17. říšský zák. I, str.
1391
. 18678
srpen 25., věstník str 71
§ 2
. 18731
§ 28
18731
1940 říjen 30., říš. zák. I, str. 1451
18775
§ 1
. . 18775
§ 2
18775, 18822
§ 3
. . .
. 18775
§ 4
18775, 18822, 18837,
§ 5
18870
1.8775, 18807, 18822,
§ 6
18837, 18870

1940 § 8
.
. § II
. .
§ 13
18775,
§ 14
.
§ 16 . . . . .
.
listopad 27., věst., str. 581 .
1942 červenec 2S., říšský zák. I,
str. 481
18690,
1943 únor 6., říšský zák. I, str.
80
§ 3
. .
§ 6
18694,
§ 8
.
.
. . . . 18694,
§ II
červe'o 30.) věstník, str. 90 .

18775
18775
18807
18870
18870
18222
18751
18724
18738
18695
18695
lS678

ministerstva vnitra:

1!
H
.'

výnos z 15. ledna 1942,

č.

j. P 3450-15/12

vyhlášky a výnosy cenového

· 18782

úřadu:

vyhláška ze dne ll. října 1940 č .j. 69708-11/4 1944, Úř. list
ze dne 12. října 1940
ze dne 17. července 1941, č. j. 63911-Vl/3'-1941
vyhláška ze dne 18. července 1941, Úřed. list Č. 174 .
ze dne 24. přezna 1942, úřed. list Č. 72 .
ze dne 20. května 1942, č. j. 47319-VI/5-1942
ze dne 16. prosince 1942, č. 78179-V-S-I942 .

IX.

č.

239
18800
. 18814
·
·
·
·

18865
18865
18865
18864

Různé.

ObécnÍ, řád pražský § Sl
· 18731
Všeobecné pojistné podmínky
18657, 18658, 18830;-"18856
Vzorcové stanovy spořitelen, vydané min. vnitra ze dne 1. června 1922;·
č. 12584/22-19 .
. 18668
.18670
Družstevní -stanovy
Oběžník výsadní obilní společnosti ze dne 5. čeMla 194'0, Č. 62 Sb.
· 18688
Oběžník svazu pro hospodaření obilím v Praze ze' 6: srpna 1941, Č. 6 .
· 18688
Oběžník téhož svazu ze dne 20. října 1941, Č. 12 .
· 18688
Oběžník téhož svazu ze dne 19. listopadu 1941, Č. 54
\8688
úprava vedlejších služebních příjmů neúřednických _zaměstnanců městských
podniků pražských
....
. .
. . .
. .
18779
Služební a discipli'nární řád ústřední sociální pojišťovny .
· 18782

OS'flS)NI kNlHOVNA
II'f@Vllkk\1i fltlkulty UP""

